
 

 

 

 

 

 

Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet 

 

Tutkimusyhteenveto 20.9.2010 

v. 1.0 

 

 

 

  



Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet 

Syyskuu 20, 2010 

 

  
Sivu 2 

 
  

 

Sisällysluettelo 

1 Johdanto ...........................................................................................................................................................3 

2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset ...........................................................................................................3 

3 Tutkimuksen taustat .........................................................................................................................................6 

3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat......................................................................................................6 

3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan yleinen tilanne ...................................................................................6 

4 Tutkimustulokset eriteltynä .............................................................................................................................8 

4.1 Prosessien ja työkalujen kehittämiskohteet .............................................................................................8 

4.2 Haasteet sidosryhmien kanssa toimittaessa ............................................................................................8 

4.2.1 Tiedon kulku ja jakaminen ................................................................................................................8 

4.2.2 Järjestelmien avoimuus ....................................................................................................................9 

4.2.3 Business Intelligence ja raportointi ............................................................................................... 10 

4.2.4 Prosessit ja järjestelmien tuki niille ............................................................................................... 10 

4.3 ERP- ja CRM-järjestelmien hyödyntäminen ja tyytyväisyys niihin ........................................................ 10 

4.4 Säästyneen työajan käyttökohteet ........................................................................................................ 11 

4.5 IT-järjestelmien uusimishankkeet ......................................................................................................... 11 

5 Liite: Tutkimuskysymykset ............................................................................................................................. 12 

 

  



Suomalaisen alihankintatoiminnan haasteet 

Syyskuu 20, 2010 

 

  
Sivu 3 

 
  

1 Johdanto 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yleisimpiä toiminnanohjaukseen, asiakkuuksien hallintaan ja 

alihankintasuhteiden hallintaan liittyviä haasteita, joita suomalaiset, joko alihankintaa käyttävät tai 

komponentteja tai järjestelmiä alihankintana toimittavat organisaatiot tänä päivänä kohtaavat. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää myös toiminnanohjaus- eli ERP-ratkaisuihin ja asiakkuudenhallinta- eli CRM-ratkaisuihin 

liittyviä kehityssuunnitelmia ja investointiaikeita sekä organisaatioiden tyytyväisyyttä niillä tällä hetkellä 

käytössä oleviin järjestelmiin. Kolmantena tutkimusalueena olivat kohderyhmän asenteet mahdollisesti 

tehokkaammilla työvälineillä ja prosesseilla säästyvää aikaa kohtaan: Haluttaisiinko tätä aikaa käyttää oman 

työn tehostamiseen entisestään vai investoitaisiinko sitä vapaa-ajan viettoon, perheeseen tai muihin työn 

ulkopuolisiin aktiviteetteihin? 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Tampereen Messujen syyskuussa 2010 järjestelmien Alihankinta-messujen 

näytteilleasettajaorganisaatiot ja siihen vastasi 107 liiketoimintapäättäjää 93 eri organisaatiosta. Tutkimuksen 

teettivät yhteistyössä Microsoft, Logica, Mavisystems, Platinum Partners ja Solteq. 

2 Tulosten yhteenveto ja johtopäätökset  

Kyselimme kesä-elokuun aikana  Alihankinta 2010 –messuille osallistuvien yritysten liiketoimintapäättäjiltä 

heidän edustamiensa yritysten tietojärjestelmien ja prosessien nykytilannetta, niihin liittyviä haasteita sekä 

niiden tarjoamaa tukea liiketoiminnalle. Yleisesti voidaan todeta, että mitä lähempänä henkilö on jotakin 

toimintoa, sen suuremmalta sen haasteet näyttävät. Seuraavat havainnot ovat tutkimuksen tuloksista 

vetämiämme johtopäätöksiä. 

Havainto 1: Suomalainen päättäjä on sitoutunut työhönsä ja haluaisi parantaa toiminnan laatua 

Suomalaiset alihankintatoimialan liiketoimintapäättäjät ovat hyvin työorientoituneita: Lähes 90 % vastaajista 

käyttäisi tehokkaimmilla järjestelmillä hankitun, päivittäin vapautuvan 30 minuutin työajan lisätöiden 

tekemiseen tai työnsä laadun parantamiseen. Tämä tehtäisiin joko valmistautumalla tehtäviin paremmin tai 

miettimällä strategioita. Yllätykseksemme vain yksi kymmenestä käyttäisi ajansäästön lisäämällä ajankäyttöä 

perheensä tai harrastustensa hyväksi. 

Havainto 2: Tiedonkulussa organisaatioiden välillä parannettavaa 

Ostajien ja myyjien mielestä tieto ei kulje verkostossa oman organisaation rajojen yli niin hyvin kuin sen tulisi. 

Tietoa organisaatioiden välillä haluttaisiin jakaa, mutta prosessit ja työkalut eivät aina tue tätä. Tuotannon 
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henkilöiden mielestä ongelmia on myös tiedon kulkemisessa oman organisaation sisällä sekä tiedon kulun 

hitaudessa ylipäätään. Ongelmalliseksi nähdään erityisesti se, että paljon tietoa ja ymmärrystä on hajallaan 

sähköposteissa ja excel-taulukoissa ns. hiljaisena tietona. 

Oman organisaation sisällä tiedonkulkua ei nähdä yleensä ongelmaksi. Myöskään tiedon moninkertaista 

syöttämistä ei nähdä merkittävänä ongelmana. Voisi kuitenkin olettaa että päättäjät eivät välttämättä tiedä 

missä muualla organisaatiossa samaa tietoa syötetään ja/tai kuinka paljon ajantasaiset työkalut voisivat 

helpottaa päivittäistä toimintaa. 

Noin joka kolmannes kokee vakavaksi tai melko vakavaksi ongelmaksi sen, että yhteistyökumppaneiden 

järjestelmät (esim. toiminnnanohjaus- eli ERP-ratkaisut) eivät ole integroitavissa organisaation omiin 

järjestelmiin. Tämä vaikeuttaa automaattista tiedon siirtämistä organisaatiorajojen ylitse. 

Havainto 3: Kehitystarpeita eniten tuotannon ja logistiikan osa-alueilla 

Jopa kaksi kolmesta tutkimuksessa haastatellusta yrityksestä aikoo kehittää tuotannon ja logistiikan 

toimintamallejaan ja ratkaisujaan seuraavan kahden vuoden aikana. Yli 50% aikoo kehittää alihankintasuhteisiin 

ja toimittajasuhteisiin liittyviä prosesseja ja/tai ratkaisuja. Vain 20% yrityksistä aikoo kehittää 

henkilöstöhallinnon ratkaisuja. 

Havainto 4:  Päättäjät pääosin tyytyväisiä raportointiin johtamisen tukena  

Tutkimuksen vastauksien perustella voidaan hieman yllättäen todeta, että organisaatioissa ollaan varsin 

tyytyväisiä järjestelmien kautta saataviin tietoihin ja raportteihin. Yli 80 % yrityksistä on suhteellisen tyytyväisiä 

alihankkijoiden käyttöön liittyvistä kustannuksista ja asiakkaiden kannattavuudesta saamaansa tietoon.  

Tulkinnan varaa aiheuttaa kuitenkin se, että tutkimukseen vastanneet päättäjät eivät välttämättä tiedä tai 

tiedosta paljonko työtä ja aikaa kunkin raportin saamiseen on tarvittu. Tietoa on saatavilla mutta sen saaminen 

ei välttämättä ole aina automaattista tai nopeaa.  Business Intelligence - ja raportointiasiat ovat 

tutkimusaineiston mukaan muuten varsin tyydyttävällä tasolla, mutta markkinoinnin mielestä johto ei saa 

ajantasaisia raportteja nopeasti ja vaivattomasti. 

Havainto 5: Tarvetta parempaan myynnin ja sidosryhmien hoitamiseen  

Tutkimukseen haastatellut myynnin edustajat olivat järjestelmien antamaan tukeen varsin tyytymättömiä, kun 

taas osto-organisaation edustajat olivat keskimäärin työkaluihinsa varsin tyytyväisiä. Kaikista vastaajista joka 
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neljäs on tyytymätön tai melko tyytymätön siihen kuinka nykyjärjestelmä tukee myyntiä. Noin joka kolmas 

kokee, että sidosryhmäprosesseissa on liikaa manuaalisia työvaiheita. Noin joka neljäs vastaajista katsoo 

etteivät järjestelmät tue globaalia toimintamallia. 

Havainto 6: Alihankintakentässä käytössä olevat IT-järjestelmät hajanaisia ja uusimishalukkuus vähäistä 

Käytössä olevien järjestelmien näkökulmasta suomalainen alihankintakenttä on toiminnanohjauksen (ERP) ja 

asiakkuudenhallinnan (CRM) osalta hyvin hajanainen. Vastaajayrityksillä on käytössä runsaasti erilaisia 

ratkaisuja, yli 40 erilaista järjestelmää. Selkeää markkinajohtajaa ei pystytä tunnistamaan ERP- tai CRM-

ratkaisukentästä. Tulevaisuudessa ratkaisukentän voidaan olettaa hieman konsolidoituvan, kun pienet 

paikalliset toimijat yhdistyvät tai poistuvat markkinoilta. Tämäntyyppinen kehitys voi osaltaan parantaa 

toimialan yritysten mahdollisuuksia vaatia ja edellyttää järjestelmätoimittajilta konepaja- ja 

alihankintatoimialojen erityispiirteisiin vastaavia järjestelmälaajennuksia ja järjestelmien kehittämistä. 

Noin seitsemän 10:stä tutkimukseen vastanneesta ilmoitti, ettei heidän edustamallaan organisaatiolla tule 

olemaan mitään IT-järjestelmien uusimishankkeita seuraavien kahden vuoden aikana. Järjestelmähankkeita 

suunnittelevien osuus on siis merkittävästi pienempi kuin prosessien ja toimintamallien kehitystä 

suunnittelevien. Tulos voidaan tulkita osoitukseksi siitä, ettei IT:tä suomalaisessa alihankintakentässä 

edelleenkään laajasti nähdä toiminnan kehittämisen tai globalisoituvan teollisuuden tuomiin haasteisiin 

vastaamisen välineenä. Vaikka kehityskohteita tunnistetaan ja tarve muutokselle on ilmeinen, eivät 

tietojärjestelmät vielä ole läheskään kaikille organisaatioille luonteva keino hakea kasvua tai tukea 

organisaation toiminnan muutosta.  Toisaalta jäljelle jäävä 30% organisaatioista oli uusimassa vähintään yhtä, 

useimmat useampaa järjestelmäänsä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi ja nyt tunnistettuihin 

haasteisiin vastaamiseksi.  
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3 Tutkimuksen taustat  

3.1 Tutkimukseen osallistuneiden taustat 

Tämän tutkimuksen kohderyhmänä olivat Tampereen Messujen syyskuussa 2010 järjestelmien Alihankinta-

messujen näytteilleasettajaorganisaatiot, joita oli noin 700 kappaletta. Tutkimusotoksesta rajattiin pois 

pienimmät, liikevaihdoltaan alle viiden miljoonan euron yritykset. Kohderyhmän yrityksissä lähestyttiin 

tuotanto-, osto-, hankinta- ja myyntijohtajia. Kohderyhmässä 551 henkilöä vastaanotti sähköpostitse kutsun 

vastata kyselyyn web-lomakkeen kautta kesäkuussa 2010, sekä vastaamattomat vielä muistutuksen 

vastaamisesta elokuussa. Tämän lisäksi valikoitua ryhmää lähestyttiin puhelimitse tutkimushaastattelun 

merkeissä elokuun aikana. 

Tutkimukseen saatiin yhteensä 107 vastausta 93 eri organisaatiosta. Sata kappaletta oli 

puhelinhaastatteluvastauksia ja seitsemän kappaletta vastauksia sähköisen lomakkeen kautta. Vastaajista 18 

henkilöä edusti myyntiä, 28 henkilöä tuotantoa, ja 32 vastaajaa toimi yrityksensä toimitusjohtajana. Loput 

vastaajat edustivat vaihtelevasti ostoja, hankintoja, markkinointia ja yleisjohtoa. 

3.2 Suomalaisen alihankintatoimialan yleinen tilanne 

Kone- ja metallituoteteollisuus on teknologiateollisuuden suurin toimiala Suomessa. Kauppalehden mukaan 

sen osuus on 40% koko teknologiateollisuudesta. Toimiala työllisti kesäkuussa 2010 125 000 henkilöä, ja alan 

yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 24 miljardia euroa. 1 

Taantuma on muuttanut suurten suomalaisten suurten konepajayhtiöiden alihankintatavat. Ne teetättävät 

entistä enemmän alihankinnastaan ulkomailla lähellä omia tehtaitaan. Suomalaisten 

konepajateollisuusyritysten uudet tilaukset ovatkin 40% alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2007. Alihankintaa 

ostavien pörssiyhtiöiden kasvaneet tilauskannat eivät automaattisesti enää työllistä suomalaisia alihankkijoita.2 

Tämän tutkimuksen kohderyhmän yritysten tuottavuuden nostamiselle ja alihankintaketjun tehottomuuksien 

poistamiselle onkin kovat paineet niin toimialan globalisoitumisen kuin taantuman aiheuttamien 

rakennemuutostenkin johdosta.  

Teknologiateollisuuden MarketVisiolla keväällä 2010 teettämän, suomalaisen koneteollisuuden alihankkijoita 

käyttäviin yrityksiin keskittyvän TransICT-tutkimuksen keskeinen tulos on, että Suomessa valmistavassa 

teollisuudessa ICT:hen käytetään suhteessa vähemmän rahaa kuin kansainvälisessä verrokkiryhmässä. 

                                                           
1
 Kauppalehti, 12.8.2010. 

2
 Kauppalehti, 12.8.2010. 
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Suomessa ICT-budjetin osuus liikevaihdosta valmistavassa teollisuudessa on keskimäärin vain puolet siitä, mitä 

se on kansainvälisesti. 3 

Toinen MarketVision merkittävä tutkimustulos koskee ICT-investointien suuntaamista. Suomessa valmistavan 

teollisuuden ICT-kustannuksista kuluu noin 79% nykyisten palveluiden tuottamiseen, noin 13% toiminnan 

kasvattamiseen ja vain noin 8% muutoksen aikaansaamiseen. Vastaava suhdeluku kansainvälisesti valmistavan 

teollisuuden piirissä on 70:18:12. MarketVision mukaan rakennemuutoksen edessä olevan Suomen 

koneteollisuuden kannalta tulisi ICT-investoinnit kilpailukyvyn säilyttämiseksi siirtää operatiivisista 

kustannuksista strategista muutosta tukeviin investointeihin. 

Tuottavuuden näkökulmasta keskeinen TransICT-projektin johtopäätös on tarve tehostaa kaikilla 

toimitusketjun tasoilla tarvitun tuotetiedon saamista oikeassa muodossa oikeaan aikaan. Alihankintaa 

käyttävien ”päähankkijoiden” ja näiden toimittajien välinen tiedonvälityksen nykykäytäntö haaskaa 

MarketVision mukaan käytettävissä olevaa aikaa tiedon välittämiseen toimitusketjun hierarkiatasolta toiselle. 

Aikaa kuluu mahdollisiin toimittajavalintoihin mutta ennen kaikkea hidas tiedonvälitys johtuu nykyisistä 

käytännöistä – tieto makaa sähköposteissa. Tämä johtopäätös pitää varsin tarkasti yhtä myös tämän 

tutkimuksen tulosten kanssa. Tuottavuuden kannalta keskeisiä tuotetiedon jakamiseen liittyviä haasteita ovat 

MarketVision mukaan tietojen yhteensopimattomuus, eri prosesseissa syntyneiden ja niiden tarvitsemien 

tietojen yhdistäminen, reaaliaikaisuuden puute sekä tietoturvallisuus. Positiivisesta kehityksestä huolimatta 

tietojärjestelmien väliset yhteydet ja yhteistyö- ja viestintäratkaisut eivät ole yleistyneet siinä määrin, että 

näiden vaikutukset verkoston toiminnan tehokkuuteen olisivat merkittäviä. 

MarketVisio toteaa myös, että ns. päähankkijat tulevat jatkossa asettamaan nykyistä enemmän vaatimuksia 

tuotteille, palveluille sekä näitä toimittaville yrityksille. Päähankkijoiden vaatimukset edellyttävät niiden 

alihankkijoilta nykyistä enemmän sähköistä liiketoiminta, hyvää tiedonhallintaa sekä auditointikäytäntöjä. 

Nämä vaatimukset näkyvät MarketVision mukaan investointisuunnitelmissa erilaisten business intelligence (BI) 

–ratkaisujen suosiona sekä ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmien uudistamistarpeina. MarketVisio tunnisti 

myös ERP-järjestelmien teknisen avoimuuden olevan tänä päivänä merkittävä vaatimus. Tällöin 

toiminnanohjausjärjestelmä on integroitavissa muihin yrityksen ja yrityksen ulkopuolisiin tietojärjestelmiin 

                                                           
3
 Teknologiateollisuus ja MarketVisio: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation 

tukena. Julkaistu 14.4.2010. 
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tarkoituksenmukaisella tavalla turvallisuusnäkökulma huomioiden.4 Myös tämä johtopäätös pitää hyvin yhtä 

tässä tutkimuksessa haastateltujen päättäjien antamien vastausten kanssa. 

4 Tutkimustulokset eriteltynä 

4.1 Prosessien ja työkalujen kehittämiskohteet 

Teetetyn tutkimuksen tulokset osoittavat, että kohderyhmän yrityksissä kehityshankkeita on suunnitteilla 

erityisesti tuotannon ja logistiikan ratkaisujen piirissä. Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista toteaa 

organisaationsa kehittävän tuotannon ja logistiikan toimintamallejaan tai ratkaisuja seuraavan kahden vuoden 

aikana. Lisäksi yli 50 % vastaajista aikoo kiinnittää huomioita toimittaja- ja alihankkijayhteistyön prosessien tai 

ratkaisujen kehittämiseen. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja työkalujen kehittämistä ei pidetä sen 

sijaan yhtä merkittävänä: näitä suunnittelevien osuus jää alle 30 %:iin. 

4.2 Haasteet sidosryhmien kanssa toimittaessa  

4.2.1 Tiedon kulku ja jakaminen 

Oman organisaation sisällä tapahtuvaa tiedon jakamista ja kulkua ei koeta ongelmaksi, mutta organisaatioiden 

välinen tiedonkulku nähdään sen sijaan suurempana haasteena. Tietoa haluttaisiin jakaa mutta prosessit ja 

työkalut eivät välttämättä tue tehokasta tiedonvälitystä. Noin 40 % vastaajista näkee organisaatioiden välisessä 

tiedonkulussa ilmenevän ainakin jonkinasteisia ongelmia.  

 

                                                           
4
 Teknologiateollisuus ja MarketVisio: ICT:n hyödyntäminen Suomen koneteollisuuden tuottavuuden ja transformaation 

tukena. Julkaistu 14.4.2010. 
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Tietojen moninkertaista syöttämistä järjestelmiin tai tietojen hajautumista organisaatioissa useisiin 

järjestelmiin ja tästä aiheutuvia ristiriitaisuuksia ei tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa pidetä 

merkittävänä ongelmana. On silti perusteltua miettiä onko tiedot syöttänyt henkilö aina tietoinen siitä, 

joudutaanko samaan tietoa syöttämään uudelleen järjestelmiin muualla organisaatiossa ja kuinka paljon 

ajantasaisilla työkaluilla voitaisiin helpottaa päivittäistä toimintaa.  

Suurimpana tiedonkulkua haittaavana tekijänä organisaation sisällä nähdään se, että tietoa on tallennettuna 

ihmisten henkilökohtaisiin taulukoihin ja sähköposteihin. Reilu kolmannes vastaajista kokee tämän ongelmaksi. 

 

4.2.2 Järjestelmien avoimuus 

Organisaation sisällä käytettävien järjestelmien keskinäisestä integroitavuudesta ei koeta aiheutuvan ongelmia. 

Sen sijaan noin kolmannes vastaajista kokee vakavaksi tai melko vakavaksi ongelmaksi sen, että 

yhteistyökumppaneiden järjestelmät (esim. ERP) eivät ole integroitavissa organisaation omiin järjestelmiin. 
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4.2.3 Business Intelligence ja raportointi 

Tutkimukseen saatujen vastauksien perustella voidaan hieman yllättäen todeta, että organisaatioissa ollaan 

varsin tyytyväisiä järjestelmien kautta saataviin tietoihin ja raportteihin. Yli 80 % yrityksistä on suhteellisen 

tyytyväisiä saamaansa tietoon alihankkijoiden käyttöön liittyvistä kustannuksista ja asiakkaiden 

kannattavuudesta.  Yli 90 % ei näe ongelmia tilauskantaa, varaston tilaa tai kiertonopeutta koskevan 

ajantasaisen tiedon saamisessa.  

Yli 80 % kokee saavansa nykyisistä järjestelmistä ajantasaisia raportteja sekä vaivattomasti että nopeasti. On 

kuitenkin perusteltua olettaa, että ainakaan kaikki tutkimukseen vastanneet päättäjät eivät välttämättä tiedä 

tai tiedosta paljonko työtä ja aikaa kunkin raportin saamiseen on tarvittu. Tietoa on saatavilla mutta sen 

saaminen ei välttämättä ole aina automaattista tai nopeaa. Tutkimuksen vastausten perusteella ei myöskään 

voida päätellä, kuinka yksityiskohtaista tietoa järjestelmien kautta saatavat raportit sisältävät ja pystytäänkö 

tämän tiedon avulla tekemään tarkempia analyysejä organisaation toiminnasta.  

4.2.4 Prosessit ja järjestelmien tuki niille 

Noin joka kolmannes vastaajista kokee, että sidosryhmien välisissä prosesseissa on liikaa manuaalisia 

työvaiheita. Lisäksi reilu neljännes on sitä mieltä, että nykyiset järjestelmät eivät tue toimintaa globaalien 

alihankkijoiden tai asiakkaiden kanssa. Tyytyväisiä organisaatioissa ollaan puolestaan järjestelmien 

helppokäyttöisyyteen: vain alle 20 % näkee järjestelmien käytettävyyden aiheuttavan ongelmia päivittäiseen 

työntekoon.  

4.3 ERP- ja CRM-järjestelmien hyödyntäminen ja tyytyväisyys niihin  

Käytössä olevien järjestelmien näkökulmasta suomalainen alihankintakenttä on toiminnanohjauksen ja 

asiakkuudenhallinnan osalta hyvin hajanainen, eli vastaajayrityksillä on käytössä runsaasti erilaisia järjestelmiä. 

Tutkimusaineistosta tunnistettiin 40–45 erilaista ERP- ja CRM- järjestelmää, eikä selkeää markkinajohtajaa 

pystytä nimeämään. Tämä saattaa heikentää toimialan mahdollisuuksia vaatia ja edellyttää 

järjestelmätoimittajilta konepaja- ja alihankintatoimialojen erityispiirteisiin vastaavia järjestelmälaajennuksia ja 

järjestelmien kehittämistä. 

Myös noin joka neljäs tutkimukseen vastanneista kokee, etteivät nykyiset järjestelmät tue globaalia 

toimintamallia. Tutkimukseen vastanneista joka neljäs on tyytymätön tai melko tyytymätön siihen, kuinka 

nykyjärjestelmä tukee myyntiä.  
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4.4 Säästyneen työajan käyttökohteet 

Suomalaisten alihankintayritysten päättäjät ovat tutkimuksen mukaan melko työorientoituneita: lähes 90% 

käyttäisi tehokkaammilla työvälineillä päivittäin vapautuvat 30 minuuttia lisätöiden tekemiseen tai työnsä 

laadun parantamiseen – joko valmistautumalla tehtäviin paremmin tai miettimällä strategioita. Vain yksi 

kymmenestä käyttäisi säästyneen ajan perheensä tai harrastustensa hyväksi. Päättäjäkentässä 

hyväntekeväisyystyö säästyneellä työajalla ei ole kiinnostava vaihtoehto, vaikka Kansalaisareenan 

Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan mahdollisuus käyttää työaikaa hyväntekeväisyyteen 

kiinnostaakin reilua 30% kaikista suomalaisista5. 

4.5 IT-järjestelmien uusimishankkeet 

70% vastaajista ilmoitti, ettei heidän edustamassaan organisaatiossa ole tulossa mitään liiketoimintaa tukevien 

IT-järjestelmien uusimishankkeita seuraavien 1-2 vuoden aikana. Tämä havainto on varsin yhdenpitävä 

MarketVision tulosten kanssa: Suomessa valmistavassa teollisuudessa ICT:hen käytetään suhteessa vähemmän 

rahaa kuin kansainvälisessä verrokkiryhmässä, eikä IT:tä nähdä merkittävänä tekijänä kansainvälisen 

kilpailukyvyn parantamisessa tai säilyttämisessä. 

Jäljelle jäävissä 30% organisaatioista suunnitteilla on yhden tai useamman järjestelmän uusiminen seuraavien 

parin vuoden aikana. Toiminnanohjausratkaisun uusintasuunnitelmat ovat linjassa yleisesti tunnistetun ERP:n 

vaihtovälin, noin kahdeksan vuotta kanssa, kun 19% vastaajista ilmoitti olevansa uusimassa ERP-

järjestelmäänsä seuraavan 1-2 vuoden aikana. Noin joka kuudes harkitsee CRM-järjestelmän uusimista 

seuraavien 1-2 vuoden aikana. Tiedon hallinnan ja varastoinnin, valmistuksen ohjauksen, tai tuotteen 

elinkaaren hallinnan järjestelmähankkeita suunnittelee noin joka kymmenes tutkimukseen vastannut 

organisaatio. 

 

 

  

                                                           
5
 Iltalehti, 28.6.2010. http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010062811950631_uu.shtml  

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010062811950631_uu.shtml
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5 Liite: Tutkimuskysymykset 

 

1. Minkä toiminnan osa-alueen prosessien ja/tai työkalujen kehittämiseen organisaatiossanne tullaan 

kiinnittämään huomiota seuraavan kahden vuoden aikana (1=Ei tulla juuri kiinnittämään huomiota, 

6=Merkittäviä kehityshankkeita suunnitteilla)? 

Hallinto (talous-, henkilöstöhallinto, palkanlaskenta) 1  2  3  4  5  6 

Johdon raportointi 1  2  3  4  5  6 

Asiakkuudenhallinta (markkinointi, myynti, asiakaspalvelu) 1  2  3  4  5  6 

Toimittaja- ja alihankkijayhteistyö (ostot, toimitusten valvonta, alihankkijasuhteiden 

hallinta, yhteiset prosessit tai työvälineet toimittajien kanssa) 

1  2  3  4  5  6 

Tuotanto ja logistiikka 1  2  3  4  5  6 

 

 

2. Kuinka vakaviksi arvioisitte seuraavat haasteet tärkeimpien sidosryhmienne (asiakkaat, alihankkijat, 

tavarantoimittajat) kanssa toimiessanne (1=Ei ole ongelma, 6=Vakava ongelma)  

Tiedon kulku 

ja jakaminen 

Toimitusketjun eri osapuolet eivät ole halukkaita jakamaan tietoa 

avoimesti keskenään 

1  2  3  4  5  6 

Tietoa haluttaisiin jakaa, mutta se ei kulje toimitusketjussa eri 

organisaatioiden välillä tai se kulkee liian hitaasti 

1  2  3  4  5  6 

Tieto ei kulje omassa organisaatiossamme tai se kulkee liian hitaasti 1  2  3  4  5  6 

Tiedot joudutaan syöttämään järjestelmiin moneen kertaan 

 

1  2  3  4  5  6 

Tieto on hajallaan monessa järjestelmässä ja eri järjestelmien tiedot 

saattavat olla keskenään ristiriitaisia 

1  2  3  4  5  6 

Tieto yhteistyöhön liittyvistä asioista on tallennettuna ihmisten 

henkilökohtaisiin excel-taulukoihin tai sähköposteihin 

1  2  3  4  5  6 

Järjestelmien 

avoimuus 

Omat järjestelmämme eivät ole integroitavissa keskenään (esim. ERP, 

tuotantoautomaatiojärjestelmät, elinkaaren hallintajärjestelmät jne.) 

1  2  3  4  5  6 

Yhteistyökumppaneidemme järjestelmät (esim. ERP) eivät ole 

integroitavissa omiin järjestelmiimme 

1  2  3  4  5  6 
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 Business 

Intelligence 

ja raportointi 

Meillä ei ole tietoa siitä, ketkä alihankkijat ovat meille 

liiketaloudellisesti edullisimpia käyttää ja/tai ketkä asiakkaat ovat 

meille kannattavimpia 

1  2  3  4  5  6 

Meillä ei ole ajantasaista tietoa tilauskannastamme, varaston 

tilanteesta ja/tai varaston kiertonopeudesta 

1  2  3  4  5  6 

Emme saa organisaation johdolle tai muille tietoa tarvitseville 

nykyisistä järjestelmistämme ajantasaisia raportteja nopeasti ja 

vaivattomasti 

1  2  3  4  5  6 

Prosessit ja 

järjestelmien 

tuki niille 

Prosesseissa sidosryhmien kanssa on paljon manuaalisia työvaiheita 

(esim. tilauslomakkeet, tilausten käsittely, laskujen kierrätys jne.) 

1  2  3  4  5  6 

Nykyiset järjestelmämme eivät tue toimintaa globaalien alihankkijoiden 

ja/tai asiakkaiden kanss 

1  2  3  4  5  6 

Nykyiset järjestelmämme ovat vaikeakäyttöisiä, eikä henkilöstömme 

ole omaksunut niitä päivittäiseen toimintaansa 

1  2  3  4  5  6 

 Muu, mikä _____________ 1  2  3  4  5  6 

 

 

3. Käytättekö toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) tai asiakkuudenhallintajärjestelmää (CRM) seuraavissa 

toiminnoissanne? 

a. Myynnissä                                          kyllä / ei    mikä ______________ 

b. Ostossa ja hankinnassa                 kyllä / ei    mikä ______________ 

c. Tuotannossa                                      kyllä / ei    mikä ______________ 

 

 

4. Kuinka hyvin nykyiset järjestelmät tukevat alihankintatoimintaanne ja työtänne yhteistyökumppanien 

kanssa? (1=hyvin huonosti, 6=erittäin hyvin) 

a. Myynnissä                                          1-2-3-4-5-6 

b. Ostossa ja hankinnassa                 1-2-3-4 -5-6 

c. Tuotannossa                                      1-2-3-4-5-6 
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5. Jos saisitte säästettyä tehokkaammilla työvälineillä 30 minuuttia päivittäisestä työajastanne, mitä 

tekisitte sillä (valitse yksi)? 

a. Lisäisin työmäärääni entisestään 

b. Pitäisin ylimääräisen lepotauon 

c. Valmistautuisin paremmin seuraaviin tehtäviin 

d. Miettisin organisaationi liiketoiminnan kokonaiskuvaa ja strategisia päämääriä  

e. Olisin enemmän perheen kanssa tai käyttäisin harrastuksiini 

f. Muuta, mitä____________________________ 

 

6. Onko organisaatiossanne suunnitteilla järjestelmien uusimishankkeita seuraavien 1-2 vuoden sisällä 

myynnin, oston tai tuotannon osalta (valitse kaikki sopivat)? 

a. Toiminnanohjaus, Enterprise Resource Planning (ERP) 

b. Asiakkuudenhallinta, Customer Relationship Management, (CRM) 

c. Tiedon hallinta ja varastointi, Data Warehousing (DW), Business Intelligence (BI) 

d. Valmistuksen ohjaus, Manufacturing Execution System (MES) 

e. Tuotteen elinkaaren hallinta, Product Lifecycle Management (PLM) 

f. Muu, mikä ____________ 

g. Ei suunniteltuja järjestelmähankkeita 

h. Ei tietoa 

 

7. Taustatiedot: 

- Titteli 

- Vastuualue 

1. myynti 

2. markkinointi 

3. osto/hankinta 

4. tuotanto 

5. muu, mikä ________ 

- Nimi (vapaaehtoinen) 

- Puhelinnumero (vapaaehtoinen) 

- Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen, mikäli haluat tutkimusyhteenvedon sähköpostiisi) 
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- Yritys 

- Yrityksen rooli arvoketjussa (valitse parhaiten sopiva) 

1. Järjestelmätoimittaja (toimittaa alihankintana järjestelmiä tai niiden osia) 

2. Komponenttitoimittaja (toimittaa alihankintana yksittäisiä osia tai komponentteja) 

3. Päämies/käyttää alihankintaa 

4. Muu, mikä _________ 

 

8. Haluan puhelinyhteydenoton Microsoftilta liittyen (huom, jätä tällöin nimesi ja puhelinnumerosi ylle) 

a. Toiminnanohjausratkaisuihin (ERP)  

b. Asiakkuudenhallintaratkaisuihin (CRM) 

 

 


