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Teema 1: Liiketoiminnan ja henkilöstön kehittäminen 
 

1.1. Liiketoimintastrategian kehittäminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 18) 
 
  - Liiketoiminta täytyy aina rakentaa terveelle pohjalle, ei pelkästään hyvälle tuotteelle. Osaaminen 
tällä alueella on tärkeä kilpailutekijä. 
  - The Winner Takes It All. Kilpailu on kilpailua, jossa voittajat lopettavat häviäjien olemassaolon. 
Strategia ja sen toimeenpano ratkaisevat. 
  - Miten liiketoiminta kehittyy ja mitä megatrendejä on olemassa ja miten niiden kanssa homma 
hoidetaan maaliin 
  - Strategiatyöskentelyn kokonaisuus, sen merkityksen ymmärtäminen yrityksen johtamisessa. 
Hyviä käytäntöjä strategiatyöskentelyyn ja ennen kaikkea strategian jalkauttamiseen. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 44) 
 
  - Mikä on strategia, mihin sitä tarvitaan ja kuinka strategialuontiprosessi etenee. Mitkä ovat 
strategisen ajattelun pääperiaatteet ja mitä asioita tähän kontekstiin tulee ottaa huomioon pitkällä 
aikavälillä. 
  - Strategian luominen ja testaaminen Strategian kommunikointi ja implementointi 
  - Luo strategia in a nutshell. Strategian määrätietoinen jalkauttaminen 
  - Muuttuvan ympäristön strategia 
  - Tämä on ylemmän tason asia. 
  - Strateginen ajattelu osaksi päivittäistä toimintaa.  Kyvykkyyttä strategian ketterään päivitykseen 
muutoksen maailmassa. 
  - Systemaattinen strategian kehittäminen ja ylläpito. Erilaisten mallien läpikäynti. 
  - Mitä uusia työkaluja strategian kehittämiseen? On SWOT:tia, toimialan ja kilpailijoiden 
kartoitusta ym. Mitä uusia trendejä / ideoita maailmalla? 
  - Liiketoimintastrategian luominen ja jalkauttaminen ovat yritysjohdon toiminnan keskiössä. 
Korkeakouluissa tulisi opettaa kokonaisuuksien hallintaa sekä lisätä erityisesti teknisillä aloilla 
myös taloudellisten aspektien ymmärrystä. Esimerkiksi tuotekehityksen on tuotettava lisäarvoa ja 
viime kädessä lisätä viivan alle jäävää EURO-määrää. 
  - - Startegisen ajattelun syventäminen sekä kehittäminen  - strategian jalkauttaminen  - strategiset 
mittarit 
  - Tulevaisuudessa yritysten kilpailu käydään entistä enemmän oikeilla 
liiketoimintastrategiavalinnoilla. Tämän tiedon lisäämiseen ja ymmärtämiseen pitää panostaa. Pitää 
tuntea missä muu maailma ja siellä olevat yritykset menevät. 
  - Miten luoda strategia jatkuvasti pienentyvien volyymien tilanteessa ja silloin kuin eri alueiden 
kysyntä vaihtelee satunnaisesti. 
 
Metallien jalostus (importance: 72%, disagreement: 24, evaluations: 8) 
 
  - Maailma muuttuu koko ajan joten tämä on aina ajankohtainen asia. 
  - Ymmärryksen edistäminen koko henkilöstössä, mitä tarkoittaa minun työssä ja miten mitataan. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 77%, disagreement: 15, evaluations: 9) 
 
  - Jalostaa edelleen ajatusta siitä, että strategia tehdään itselle. Se ei ole joku dokumentti, jolla 
johto tuulettaa tai joka tehdään hallituksen tarpeiden tyydyttämiseksi. 
  - - strategian kehittämisen yleiset periaatteet - kehittämistapoja - vinkkejä kehittämiseen 
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Tietotekniikka (importance: 78%, disagreement: 11, evaluations: 9) 
 
  - Ketterää strategista ajattelua ja miten jatkuvassa muutoksessa luoda visioita, skenaarioita ja 
strategioita. Ja miten johtaa tulevaisuuden yritystä. Ns. mercury business ajattelua 
(elohopealiiketoimintaa, jossa maailma muuttuu todella nopeasti) Ketterää johtamista. 
  - - kilpailijat, kilpailuympäristö - kuinka tunnistaa oman liiketoiminta-alueen ulkopuolelta tulevat 
uhat 
 
Tuntematon toimiala (importance: 72%, disagreement: 14, evaluations: 4) – ei kommentteja 

 
 

1.2. Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 74%, disagreement: 14, evaluations: 17) 
 
  - Kotimarkkina ei riitä juuri millekään kasvuliiketoiminnalle. 
  - ei ole enää vientiä vaan on kv-liiketoimintaa 
  - Globaalit markkinat muuttavat monien pienienkin yritysten toimintaympäristöä ... ei ole mikään 
pakko ostaa kotimaista tuotetta ellei se ole jollain tavalla laadukkaampi kuin ulkomaisten 
tuotokset... ja toinen tarina onkin sitten ihan kokonaan lähteä kansainvälistymään ,... mitä 
huomioitava eri kulttuureista ja niiden poikkeavuuksia voisi hyvinkin opettaa yhtenä asiana 
korkeakouluissa. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 43) 
 
  - Kulttuurien tuntemus ja tämän aiheen syventäminen. Kansainvälisen kilpailun ymmärtäminen ja 
tähän vastaaminen omista vahvuuksista lähtien. 
  - Yrityksen kasvun myötä kansainvälistyminen on osa arkipäivää, mutta miten kasvaa 
kansainvälisesti suunnitelmallisesti eikä ajautuen? 
  - Käytännön caseja eri liiketoimintahaasteista ja mahdollisista ratkaisuista niihin 
  - Sopimukset, maksutavat... 
  - Miten pk-yrityksen kannattaa lähteä kehittämään kansainvälisyyttä, hakemaan ulkomaisia 
asiakkaita? Vientirenkaat? Konsultit? Jokaiselle yritykselle on varmaan oma sopivin tapansa mutta 
yleisesti. 
  - Kansainvälisen kulttuurin ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien sekä mallien oppiminen 
  - Suomen kotimarkkina on liian pieni ja ainoa tapa kehittyä ja kasvaa on kansainvälisen 
liiketoiminnan osaaminen ja ymmärtäminen. 
  - Kumppanuuksien rakentaminen. 
  - Kielet, kulttuurierot / tavat, vientimyynti 
  - Asiakasrajapintojen hallinta. Asiakkaiden löytäminen. Yksilöllisten projektituotteiden myyminen 
 
Metallien jalostus (importance: 65%, disagreement: 12, evaluations: 6) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 72%, disagreement: 20, evaluations: 10) – ei 
kommentteja 
 
Tietotekniikka (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 8) 
 
  - - kuinka mennä ulkomaille - mitä huomioida kansainvälisessä liiketoiminnassa verrattuna 
kotimaiseen 
 
Muu toimiala (importance: 75%, disagreement: 12, evaluations: 4) – ei kommentteja 
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1.3. Vastuullinen yritystoiminta kilpailutekijäksi 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus: (importance: 64%, disagreement: 10, evaluations: 13) 
- Ei kommentteja 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 66%, disagreement: 16, evaluations: 39) 
 
  - Vastuullisuus monine eri tekijöineen on megatrendi. Vastuullisuus pitäisi nähdä isona 
kokonaisuutena, johon kuuluu niin turvallisuus, henkilöstö sekä ympäristö kaikkine osa-alueineen. 
Monesti vastuullisuus nähdään vain lainsäädännön noudattamisena ja ympäristöstä 
huolehtimisena 
 
Metallien jalostus (importance: 80%, disagreement: 12, evaluations: 6) 
 
  - Imagoasiaa. Viestinnän ja toiminnan keinoin on pystyttävä osoittamaan, että yritys on 
vastuullinen toimija. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 73%, disagreement: 11, evaluations: 7) 
 
  - Kuinka saamme vastuullisen toimintatavan muutettua kilpailuvaltiksi 
 
Tietotekniikka (importance: 63%, disagreement: 4, evaluations: 9) – ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 71%, disagreement: 4, evaluations: 3) ei kommentteja 

 
 

1.4. Palveluliiketoiminta, digitaalinen palveluliiketoiminta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 69%, disagreement: 15, evaluations: 15) 
 
  - Palvelut ovat suomalaisille osaamisen kasvattamisen paikka. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 75%, disagreement: 15, evaluations: 45) 
 
  - Tekniikka mahdollistaa tiedon keruun helposti, mutta miten sitä hyödyntäen luodaan uusia 
tuotteita ja palveluja ja siten liiketoimintaa? 
  - Yleisesti palvelu tuotteena. Tyypillisesti konkreettinen tuote tunnistetaan selkeämmin tuotteeksi, 
mutta palvelutuotteiden mahdollisuus "unohdetaan" Erilaisen palvelukonseptit ja jälleen niihin 
liittyvät ansainta/hinnoittelumallit. 
  - Liiketoimintamallien perusteet, liiketoimintaverkostot 
  - Ei vahvasti meidän alaamme 
  - Palvelut tukemaan asiakkuutta koko elinkaarelle. 
  - Uusien palvelukonseptien kehittäminen, asiakkaan kuuntelu ratkaisuja mietittäessä. 
  - IoT asiat ja niiden tehokas integrointi 
  - Teollisen yrityksen palveluliiketoiminnan kehittäminen ja digitalisaatio osana koko yrityksen 
tarjoamaa. Palvelukonseptien ymmärtäminen asiakaslähtöisesti 
  - Alustat. 
  - Esimerkkejä toteutetuista palveluliiketoimintamalleista 
 
Metallien jalostus (importance: 70%, disagreement: 11, evaluations: 5) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 76%, disagreement: 9, evaluations: 11) 
 
  - Kuinka voidaan hyödyntää ja lisätä suunnittelualalla 
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  - - digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet palveluliiketoiminnassa 
 
Tietotekniikka (importance: 83%, disagreement: 9, evaluations: 11) 
 
  - - asiakaspalvelu - palvelun mittaaminen - asiakastarpeen tunnistaminen 
  - Ymmärtää asiakkaan ja asiakkaan asiakkaiden liiketoiminta, sen logiikka ja muotoilla digitaalisia 
palveluja, jotka luovat lisäarvoa asiakkaalle. 
  - Palvelunhallinta, palvelujohtaminen, palvelumuotoilu 
 
Muu toimiala (importance: 78%, disagreement: 25, evaluations: 3) – ei kommentteja 

 
 

1.5. Riskien hallinta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 72%, disagreement: 12, evaluations: 15) 
- ei kommentteja 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 74%, disagreement: 11, evaluations: 42) 
 
  - Yritysten riskienhallinta nähdään usein pakollisena toimenpiteenä eikä niinkään ohjaavana 
tekijänä. Riskienhallinnan prosessissa yritys oppii omista käytännöistään ja kehittää sitä samalla 
eikä ainoastaan kirjaa mahdolliset riskit ylös. 
  - Riskien arviointi ja mitigointi 
  - Merkitys kasvaa kokoajan 
  - Riskien tunnistaminen ja mitigointi kaikessa toiminnassa. 
  - Toimitusprojektien riskit 
 
Metallien jalostus (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 8) 
 
  - Turvallisuus, ympäristö jne. 
  - Henkilö - ympäristö- omaisuusriskien hallinta. 
  - Riskien kartoitus edennyt hyvin, ylipäätään säännöllinen havahduttaminen tarpeen. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 79%, disagreement: 9, evaluations: 10) 
 
  - Riskianalyysien tekeminen ja tulosten analysointi. Toimiminen tulosten pohjalta - käytäntöön 
pano 
  - Opettaa taloudellisten riskien hallinnan merkitystä 
 
Tietotekniikka (importance: 72%, disagreement: 9, evaluations: 8) 
 
  - Liiketoiminnan riskit Kyberturvallisuus 
 
Muu toimiala (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 3) 

 

  - Riskien arviointi, riskien hallinnan menetelmät sekä menetelmien tehokkuus. 
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1.6. Turvallisuusjohtaminen ml tietoturva 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 67%, disagreement: 15, evaluations: 14) 
 
- ei kommentteja 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 70%, disagreement: 16, evaluations: 45) 
 
  - Turvallisuusjohtaminen nähdään liikaa vain fyysisen turvallisuuden johtamisena. 
Turvallisuusjohtamiseen pitäisi saada lisää ymmärrystä ihmisten perustarpeille ja siihen, kuinka 
ihminen työssään luonnostaan toimii. Tässä päästään samaan sisäiseen motivaatioon, eli työstään 
innostunut työntekijä haluaa tehdä työnsä hyvin ja turvallisesti. Pelkkien ohjeiden kirjoittaminen ei 
muuta yrityksen turvallisuuden tasoa vaan se, että saadaan ihmiset suhtautumaan oman ja 
työkavereiden työn turvallisuuteen intohimoisesti ja pitämään sitä ensiarvoisen tärkeänä. Myös 
psykososiaalista turvallisuutta. 
  - Työturvallisuus, työhyvinvointi 
  - Tietoturvariskien tiedostaminen ja niihin varautuminen 
  - HSE-alaa ei kouluteta. Ainakin asiantuntijoita on lähes mahdotonta löytää ja rekrytoida. 
  - Suojaa oma tuotteesi. Vältä kopiointi.  Henkilöturvallisuus potentiaalisissa, mutta epävakaissa 
maissa. 
  - Työturvallisuuden johtaminen osaksi päivittäistä johtamista, ihmisten johtaminen turvallisuus 
ykkösprioriteettina johtaa myös tehokkuuteen 
  - Työturvallisuusasiat 
  - Turvallisuuskulttuurin rakentaminen - Mitä vaiheita? Miten? 
  - Erittäin tärkeää jokaiselle tunnistaa riskit, esimerkkinä viime aikoina esillä olleet 
toimitusjohtajahuijaukset. 
 
Metallien jalostus (importance: 91%, disagreement: 8, evaluations: 7) 
 
  - Tietoturvariskit Miksi turvallisuusjohtaminen kannattaa =perustietoa turvallisuusjohtamisesta ja 
yksikertaiset menetelmät 
  - Kuinka ihmisiä johdetaan arjessa, jotta turvallisuus tulee jokapäiväiseksi toimintatavaksi 
  - Meneillään useita hyviä toimenpiteitä, suuren organisaation ongelma kaikki eivät ole samassa 
tahdissa kehityksessä. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 67%, disagreement: 11, evaluations: 9) – ei 
kommentteja 
 
Tietotekniikka (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 8) 
 
  - Kyberturvallisuuden osaaminen laaja-alaisesti: mitä se tarkoittaa johdon näkökulmasta, IT:n 
näkökulmasta ja muun henkilöstön näkökulmasta. Kyberturvallisuuden strateginen suunnittelu. 
Riskien kartoittaminen ja yleisen tietouden luominen myös tästä näkökulmasta. 
  - Turvallisuusjohtaminen liiketoimintajohtamisen osana. Kyberturvallisuus 
 
Tietotekniikka (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 3) 

 

  - Työturvallisuus selkeäksi arvoksi ja aitoa arjen riskien hallintaa. Tapahtumien raportointi ja 

juurisyiden analysointi. 
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1.7. Digitaalisuus liiketoiminnassa, digitalisaatiostrategia 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 67%, disagreement: 24, evaluations: 16) 
 
  - Digitalisaatio tulee kaikille elämänalueille ja se on käännettävä positiiviseksi mahdollisuudeksi. 
  - IoT etc... 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 72%, disagreement: 19, evaluations: 42) 
 
  - Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnassa ja sen avulla tarjottavien palveluiden 
kehittäminen ja kaupallistaminen 
  - Maailma muuttuu, digitalisaatio on iso mahdollisuus.  Usein tunnistetaan ja teknologia 
digitaalisuuteen on olemassa, mutta kuinka saada luotua siitä kannattavaa liiketoimintaa. 
  - Uuden digitavan löytäminen, oivaltaminen. 
  - Laajennettu näkemys tulevaisuuden mahdollisuuksista digitaalisen liiketoiminnan alalta 
  - Mahdollisuuksien tunnistaminen 
  - Digitaalisuus tulee kohinalla mutta ymmärrys asiasta on vielä varsin hataraa yritysmaailmassa. 
Mitä muuta digitalisaatio on kuin automatisointia ja minkälaisia mahdollisuuksia tämä luo 
yrityksille? Korkeakouluissa tähän voisi pureutua tarkemmin ja miettiä erityisesti asiaa B2B 
kannalta. Suurin osa koulutuksista keskittyy B2C eivätkä opit ole suoraan monistettavissa 
teollisuuteen. 
  - Digitalisaation hyödyntäminen laaja-alaisesti yrityksen kehittämisessä ja osana liiketoimintaan. 
Myös tulevaisuuden mahdollisuudet. Teollisen yrityksen mahdollisuudet digitalisaation 
hyödyntämisessä liiketoiminnassa 
 
Metallien jalostus (importance: 78%, disagreement: 5, evaluations: 5) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 76%, disagreement: 11, evaluations: 7) 
 
  - - mitä tarkoitetaan - minkälaisia mahdollisuuksia - erilaisia case-esimerkkejä eri aloilta 
 
Tietotekniikka (importance: 76%, disagreement: 15, evaluations: 9) 
 
  - - Nykyprosessin parantaminen vs. syrjäyttäminen - kuinka tunnistaa mahdollisuuksia uuden 
luomiseen 
 
Muu toimiala (importance: 71%, disagreement: 19, evaluations: 3) 

 
 

1.8. Projektiliiketoiminta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 16) 
 
  - Kyky koordinoida eri toimijoita projekteina mahdollistaa kasvun. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 46) 
 
  - Perusteet kuntoon, jatkuvan oppimisen verkoston luominen konkari projektihenkilöille. 
  - Yritys yrityksessä. Hallittava ja kyettävä vaikuttamaan hyvin moniin sidosryhmäsuhteisiin. 
  - Moniprojektiympäristön hallinta 
  - Projektliiketoiminnan erilaisuus pultti ja ruuvi kaupasta. Projektiliiketoiminnan lainalaisuuksien 
ymmärtäminen 
  - Toimitus- tai tuotekehitysprojektien systemaattinen johtaminen 



7 
 

  - Projektien menestyksekäs toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa, niin että molempien 
tavoitteet tulevat huomioiduksi ja täytettyä. Kustannuksissa, aikataulussa yms pysyminen. 
  - Projektien tehokas ja tuloksellinen läpivienti 
  - laaja-alaisuus 
  - Projektijohtaminen, kustannuslaskenta 
  - Sitoutuvan pääoman laskeminen 
 
Metallien jalostus (importance: 72%, disagreement: 14, evaluations: 6) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 88%, disagreement: 9, evaluations: 13) 
 
  - Projektien johtaminen 
  - Projektin järjestelmällinen eteenpäin vieminen - mitä tulee ottaa huomioon 
  - Riskien hallinta ja projektiliiketoiminta ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Ymmärrys tehtyjen 
päätösten taloudellisesta merkityksestä. 
  - - liiketoiminnan kehittämisen hyviä periaatteita - mikä on hyvää/huonoa projektiliiketoimintaa – 
mittarointi 
 
Tietotekniikka (importance: 72%, disagreement: 11, evaluations: 10) 
 
  - Projektin johtaminen 
 
Muu toimiala (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 3) – ei kommentteja 

 
 

1.9. Data-analytiikka yritysten kilpailukyvyn tukena 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 66%, disagreement: 13, evaluations: 12) 
 
  - perusperiaatteena se, että kaikki tekeminen pitäisi perustua faktoihin (ainakin niiltä osin kuin on 
mahdollista) ja sen mukaan tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä... toki joskus joutuu myös 
intuition perusteella lähtemään kohti tuntematonta 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 67%, disagreement: 17, evaluations: 41) 
 
  - Mittaamista ja raportointia ei pitäisi tehdä vain mittaamisen ilosta. Mittaristoja luodessa pitäisi 
ymmärtää, mitä tiedolla haluamme tehdä ja mitä mittarista tai datasta voimme saada irti. Datan 
ymmärtäminen ja analysointi on tärkeää, muutoin ei mittaamisesta ole hyötyä. 
  - Tuntea datan lähteet ja käsittelytyökalut 
 
Metallien jalostus (importance: 63%, disagreement: 18, evaluations: 6) – ei komemntteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 60%, disagreement: 23, evaluations: 8) 
 
  - Analytiikan laajempi hyödyntäminen ja myyminen asiakkaalle. 
 
Tietotekniikka (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 8) 
 
  - Data-analytiikan hyödyt, soveltavuus, soveltaminen jne. busineksen tukena ja päätöksenteossa. 
  - Tiedolla johtaminen, big data, avoin data 
 
Muu toimiala (importance: 70%, disagreement: 14, evaluations: 3) – ei kommentteja 
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1.10. Systeemiajattelu kompleksisten ja dynaamisten järjestelmien hallinnan tukena 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 67%, disagreement: 9, evaluations: 13) 
- ei kommentteja 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 58%, disagreement: 20, evaluations: 40) 
 
  - Vaativien toimituskokonaisuuksien hallinta 
  - Ohjausperiaatteet 
 
Metallien jalostus (importance: 68%, disagreement: 13, evaluations: 8) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 71%, disagreement: 12, evaluations: 7) 
 
  - Meni väärään kohtaan 
  - Systemaattisuus yleensäkin auttaa. 
 
Tietotekniikka (importance: 73%, disagreement: 9, evaluations: 7) 
 
  - Systeemiajattelu nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja miten johtaa muutosta ottaen huomioon 
kuitenkin eri asiat systeemisesti. 
  - - ylipäätään mitä tämä on 
 
Muu toimiala (importance: 79%, disagreement: 23, evaluations: 3) 

 

  - Kokonaistoimivuuden kehittäminen, ei vain yksittäisten irrallisten teknisten ominaisuuksien 

 

1.11. Muutosjohtaminen 
 
Elektroniikka ja sähköteollisuus:  (importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 17) 
 
  - Muutos on pysyvää. Sen hahmottaminen, jäsentely ja hallitseminen ovat osaamisen kulmakiviä. 
  - Näin ei voida jatkaa. Kaikki tietävät, mutta mitään ei tapahdu. Miksi? 
  - Muutos on jatkuvaa, mutta vain harvoin muutokset johdetaan hyvin alusta loppuun. Etenkin 
alkurysäyksen/-tiedotuksen jälkeen asia jää helposti taka-alalle ja toiminta jatkuu erilaisena eri 
tasoilla; johtuen usein tietämättömyydestä muutokseen liittyvistä asioista. Henkilöstön 
sitouttaminen muutokseen! 
  - Digitalisaatio 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus: importance: 81%, disagreement: 12, evaluations: 44) 
 
  - Jatkuva teema, kuinka edistää ja toimia jatkuvassa muutoksessa. 
  - Muutoksessa johtaminen, muutosten valmistelu ja läpivienti, henkilöstön / tiimin mukaan 
ottaminen 
  - Pultti ja mutteri kaupasta --> projektiliiketoimintaan. 
  - Muutostarpeen tunnistaminen ja konkretisointi Muutostarpeesta muutokseen prosessi 
  - Muutos on pysyvää ja aina läsnä 
  - Jatkuvan muutoksen johtaminen ja henkilöstön sitouttaminen siihen. 
  - Muutos on jatkuvaa; niin myös muutosjohtamisen on oltava. 
  - Miten saada muutettua yrityksen toimintatapoja? Miten kaiken kiireen keskellä motivoidaan 
henkilöstöä käyttämään aikaansa yhteisen toiminnan kehittämiseen? 



9 
 

  - Muutoksen tahti kiihtyy jatkuvasti ja ketteryys on tarpeen tulevaisuuden liike-elämässä. 
Muutostilanteiden johtaminen ja erityisesti ihmisten saaminen mukaan muutokseen on elintärkeää. 
Tätä tulisi opettaa jo korkeakoulussa, jotta tulevaisuuden työntekijät osaisivat johtaa jatkuvaa 
muutosta ja nähdä sen positiivisena mahdollisuutena uhkan sijaan. 
  - Muutos on mahdollisuus, asenteet, 
  - Kuinka tehdä konkreettiseksi - ei vain Kotterin askelia. 
  - Psykologiset tekijät 
  - Jatkuvassa muutoksessa toimiminen, matriisiorganisaation haasteet huomioiden. 
 
Metallien jalostus (importance: 85%, disagreement: 9, evaluations: 7) 
 
  - Muutosjohtamisen työkalut, esimies muutoksen tekijänä, muutosvastarinnan tunnistaminen ja 
sen työstäminen, haastavat vuorovaikutustilanteet 
  - Miten saadaan ihmiset mukaan kehittämään ja osallistumaan 
  - Onnistumisen perusedellytykset muutosjohtamisessa. 
  - Aikaa ajatella ja suunnitella omaa toimintaa. 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 76%, disagreement: 14, evaluations: 11) 
 
  - Henkilöstön luotsaaminen muutosten läpi 
  - Muutosjohtamisen perusteet. 
  - Muutoksen jatkuvuuteen valmentaminen ja sopeutumisen ymmärtäminen ja mahdollisuuksien 
hakeminen ja oivaltaminen 
  - Muistaa, että asioiden muuttaminen vie aikaa. Tiedottaminen ja toistot avainasemassa. 
 
Tietotekniikka (importance: 73%, disagreement: 21, evaluations: 10) 
 
  - Jatkuvat muutokset aiheuttavat negatiivista ilmapiiriä. Uskon, että paremmalla 
muutosjohtamisella (kommunikoinnilla) tätä voidaan vähentää, mutta tarvitsemme työkaluja tähän. 
 
Muu toimiala (importance: 83%, disagreement: 11, evaluations: 3) 

 

  - Nopeus, nopeuden tärkeys 

  - Toiminnan päättyminen. 

 
 

1.12. Matriisiorganisaation / hajautetun toiminnan johtaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 69%, disagreement: 13, evaluations: 14) 
- ei kommentteja 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 42) 
 
  - Perusteet kuntoon. Käytännön neuvoja ja ohjausta kaikille organisaation eri tasoille. Henkilöiden 
liikkuminen matriisiorganisaation eri tasoilla linjasta projektiin ja takaisin ei aina onnistu 100%. 
  - Matriisin ja linjaorganisaation edut ja haitat. Johtamismalli molemmissa ja niiden haasteet ja 
mahdollisuudet. Mitkä tekijät vaikuttavat näiden mallien käyttämiseen. 
  - Asioiden johtaminen ja ihmisten johtaminen kansainvälisessä ympäristössä Coaching 
  - Toimimme matriisiorganisaatiossa. Johtamisen haasteet aina olemassa. Miten löytää paras 
kompromissi? 
  - Koskee meidän toimitustapaa yrityksenä 
  - Pois siiloista; strategiaa tukemaan kaikki toiminnot. 
  - Suuren matriisiorganisaation johtaminen kadottamatta asiakasfokusta eri toiminnoissa 
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  - Tehokas ja joustava toiminta matriisissa, matriisin etujen hyödyntäminen 
  - Asiakkaan matriisiorganisaation ymmärtäminen, miksei omankin 
  - Tilanne- ja päivittäisjohtamiseen liittyvät haasteet, myös "verkon yli" johtaminen ja ohjaaminen 
 
Metallien jalostus (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 7) 
 
  - matriisiorganisaatiossa toimiminen, sen haasteet. Vuorovaikutus ja johtaminen 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 69%, disagreement: 18, evaluations: 11) 
 
  - Asenteiden ja ajattelumallien sekä toimintatapojen ja johtamisen muutos matriisin mukaiseksi. 
 
Tietotekniikka (importance: 70%, disagreement: 8, evaluations: 9) 
 
  - Miten johtaa matriisiorganisaatiossa erityisesti globaalissa ympäristössä. Miten luoda 
luottamusta, miten pitää huolta työntekijöistä vaikkei heitä fyysisesti edes näe jne. Työnantajan 
velvollisuudet ja vastuut ja miten se hoidetaan matriisiorganisaatiossa. Tekniset toteutukset ja 
kommunikointi. 
  - Esimies- ja johtajatason ymmärryksen lisääminen matriisissa / hajautetuissa toiminnoissa, miten 
johtaa yksilö- ja tiimitasolla, kun ei välttämättä koskaan tavata face-to-face. 
 
Muu toimiala (importance: 76%, disagreement: 21, evaluations: 3) 

 

1.13. Organisaation toimintakulttuurin rakentaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 73%, disagreement: 13, evaluations: 14) 
 
  - Tekemisen meininki ja tehokas toimintakulttuuri ovat menestymisen kulmakiviä. 
  - Kulttuuri on kaikki. Koska sitä on vaikea muuttaa, sen kannattaa olla tavoitteiden mukainen. 
  - Yhdessä tekeminen, rehellisyys 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 72%, disagreement: 13, evaluations: 41) 
 
  - Ymmärtää todellisen suorituskyvyn ja kehittymisen olevan paljolti kiinni organisaatiossa vallalla 
olevasta työkulttuurista. Siitä pitää pystyä keskustelemaan faktapohjaisesti. 
  - Elämä organisaatiomuutoksen jälkeen, uusia ajatuksia siihen miltä nykypäivän 
organisaatio(rakentee)t näyttävät 
  - Syytä olla osana muita asiantuntija- ja johtamiskoulutuksia 
  - Toimintamallit jotka vastaavat tämän päivän mahdollisuuksia 
  - Organisaation toimintakulttuurin jatkuva kehittäminen, jossa jokaisella työntekijällä on oma 
roolinsa työn kehittämisessä ja vastuun kantamisessa omasta työstään ja sen tulokseen 
("käyttäydy kuten omistaja" -ajattelu) 
  - Miten saada muutettua yrityksen toimintatapoja? Miten kaiken kiireen keskellä motivoidaan 
henkilöstöä käyttämään aikaansa yhteisen toiminnan kehittämiseen? 
  - Toimintakulttuuri luo pohjan yrityksen toiminnalle ja esim. uuden strategian jalkauttamiselle. 
Erityisesti insinöörialoilla panostetaan liian vähän kulttuurin rakentamiseen ja ihmisten 
sitouttamiseen. Näitä taitoja tulisi opetella jo korkeakoulussa. 
  - Organisaation mataloituvat jatkuvasti, moniosaaminen, kommunikaatio, vuorovaikuttaminen, 
coaching 
  - Muutosvastarinnan voittaminen, joustavuus ja riskinottokyky 
  - Mitä hyötyä? Miten ilmenee? Miten luodaan? 
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Metallien jalostus (importance: 79%, disagreement: 19, evaluations: 9) 
 
  - Kuinka toimintakulttuurin muutos toteutetaan 
  - Ylipäänsä toimintakulttuurin tunnistaminen; miten meillä asiat tehdään? On avain siihen että 
voidaan kehittää toimintaa. 
  - "Vanhanaikaisen" äijäkulttuurin muuntaminen nykyaikaiseksi, itseohjautuvaksi toiminnaksi. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 79%, disagreement: 9, evaluations: 10) 
 
  - Kaikkien tulee toimia sovitulla tavalla samassa yrityksessä - mitä seuraa sekaisista 
toimintatavoista 
  - Em. asioiden juurruttaminen juuttumatta kuitenkaan 
  - - erilaisia toimintakulttuurin rakentamistapoja 
 
Tietotekniikka (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 10) 
 
  - Miten selvitään vastoinkäymisistä ja pysytään sopivan positiivisina 
 
Muu toimiala (importance: 76%, disagreement: 9, evaluations: 4) 

 

  - Miten henkilöstö saadaan mukaan jatkuvaan muutokseen. Mitä kaikkia kokonaisuuksia siinä 

tulee huomioida 

 
 

1.14. Henkilöstöresurssien tavoitteellinen mittaaminen ja kehittäminen (osaaminen) 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 77%, disagreement: 12, evaluations: 15) 
 
  - Koko henkilöstön yli menevien tavoitteiden jalkauttaminen, tiedottaminen ja säännöllinen 
mittaaminen 
  - HR:n mittarit keskittyvät usein liikaa esim. sairaspoissaolojen seurantaan, koska konkreettisia 
mittareita koetaan olevan melko hankala löytää --> laajempaa näkökulmaa. Osaamisen 
kehittäminen asiantuntijayrityksessä on erittäin haastava kokonaisuus - konkreettisia keinoja 
osaamisen kehittämiseen muuten kuin pelkkien koulutusten kautta --> oman henkilöstön 
hyödyntäminen osaamisen jakamisessa. 
  - Motivoivan palkkauksen yhdistäminen henkilöstön kehittämiseen 
  - Oikeat henkilöt tekevät oikeita töitä, tuottavuuden mittaaminen, osaamisen benchmarking 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 72%, disagreement: 15, evaluations: 42) 
 
  - Pitää olla sitkeyttä ja työkaluja selvittää eri tehtävissä todellisuudessa tarvittavat taidot, 
taitotason ja suorituskyvyn mittaaminen, kehittäminen 
  - Henkilöstö on yrityksen menestystekijä 
  - Sekä suorituksen johtamisen näkökulmasta, miten poistua perinteisestä 
kehityskeskusteluajattelusta dynaamiseen päivittäisen suorituksen johtamiseen, jonka yhtenä 
avainpalikkana on henkilöstön kyvykkyyden rakentaminen ja kehittäminen. 
  - Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, tämän vuoksi pitää pystyä kehittämään henkilöstöä 
entistä enemmän suuntaan, yhteistyö, tiimityöskentely ja omasta osaamisesta ja tekemisestä 
vastaaminen (accountability) 
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Metallien jalostus (importance: 84%, disagreement: 12, evaluations: 9) 
 
  - Osaamisen johtaminen, kuinka saadaan esimiehet ymmärtämään, että se on olennainen osa 
heidän työtään 
  - Henkilöstöresurssien tehokkuuden tukeminen. 
  - Sisällöt tuotetaan ratkaisukeskeisesti yhdessä ja ratkaisuihin olisi löydettävissä resurssit ja 
työkalut. 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 68%, disagreement: 21, evaluations: 10) 
 
  - Osaamisen kehittäminen 
 
Tietotekniikka (importance: 69%, disagreement: 10, evaluations: 10)- ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations: 3) 

 

  - Henkilöstön osaamisen arviointi sekä urasuunnitellu 

 

1.15. Henkilöstö kilpailutekijänä (motivaatiotekijät, tunneälykkyys tms.)  
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus: (importance: 77%, disagreement: 18, evaluations: 16) 
 
  - Avoin kulttuuri yrityksessä, henkilöstön motivointikeinot nykyaikana... ja miten nämä on 
muuttuneet ajan saatossa. Minkälainen on hyvä nykyaikainen johtaja 
  - Parhaat keinot pitää yllä henkilöstön motivaatiota erilaisissa tehtävissä tuotantotyöntekijöistä 
asiantuntijatehtäviin 
  - Henkilöstöjohtamisen osaamista insinööritaustaisille johtajille 
  - Sitoutuminen, viihtyminen 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 47) 
 
  - Osaamisen esille tuominen esim. kohtaan 4. kansainvälinen liiketoiminta liittyen. 
  - Sisäisen motivaation ymmärtäminen johtamisessa, ei riitä pelkästään tyytyväisyys työhön vaan 
työnantajalle tuottavimmat resurssit ovat innostuneita ja sisäisesti motivoituneita työstään. Kuinka 
saada henkilöstö innostumaan omasta työstä tai kuinka muokata jokaisen työnkuvaa enemmän 
siihen suuntaan, että he voisivat päästä työn imuun ja suhtautua siihen intohimoisesti. Silloin myös 
työntekijä voi työssään hyvin ja se lisää onnellisuutta.  Tunneäly on nykypäivän ja tulevaisuuden 
johtajuuden avainsana. Enää ei riitä, että johdetaan työtä ja kohdellaan ihmisiä työntekijöinä vaan 
heidät pitää kohdata ihmisinä ja kyetä tunnistamaan eri ihmisten tunnetarpeet. Työ on iso osa 
ihmisten elämää ja se, että kokee olevansa turvassa, haluttu ja arvostettu työntekijä nousee 
tarpeissa korkealle. 
  - Sitouttaminen, motivointi, työnantajakuva 
  - Henkilöstön asenne ja sen kehittäminen 
  - Miten nykypäivän ihminen saadaan motivoitumaan työstään. Miten voidaan innostaa? 
  - Henkilöstö on yrityksen menestystekijä 
  - Henkilöstön motivaation ja asenteiden vaikutus työn tulokseen 
  - Työpsykologiaa. Miten johtaa erilaisia persoonia. "Patruunamaisuus" ei kanna pitkälle. Miten 
motivoida jos jokin työntekijän luonteenpiirre (esim. epäsiisteys, organisoimattomuus) sotii 
yrityksen tavoitteita vastaan. 
  - Ihmisten tunteilla on suuri vaikutus heidän toimintaansa ja suorituksiinsa. Monesti motivaation 
kuvitellaan löytyvän palkankorotuksesta vaikka todellinen motivaatio syntyy useimmiten aivan 
muista jutuista. Näiden asioiden hahmottaminen ja hallitseminen on avainroolissa johtajuudessa ja 
tätä puolta tulisi tuoda vahvemmin esille koulutuksessa. 
  - mittaaminen? 
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  - Henkilöstön sitouttaminen, motivointi. 
 
Metallien jalostus (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 9) 
 
  - kokonaisuus, miksi satsaus ihmisiin kannattaa. Ihmisten onnistumisen tukeminen, osaamisen 
kasvun tukeminen. 
  - Henkilöstön motivaation kasvattaminen, miten lähiesimies siihen voi vaikuttaa 
  - Osaava ja motivoitunut henkilöstö on yrityksen tärkeä voimavara. Esimies- ja alaistaitojen 
kehittäminen ovat yksi tärkeä osa-alue. Toinen tärkeä asia on palautteen antaminen ja saaminen. 
  - Alaistaidot, tehtävien monipuolisuus ja tiimihenki. 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 79%, disagreement: 11, evaluations: 12) 
 
  - Esimiesten itsetuntemuksen ja viestintäkyvyn lisääminen. 
  - Hyvä joukkue saa onnistuessaan ihmeitä aikaan 
 
Tietotekniikka (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 10) - ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 74%, disagreement: 3, evaluations: 4)- ei kommentteja 

 
 

1. 16. Muuta liiketoimintaosaamista 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 58%, disagreement: 27, evaluations: 5) 
 
  - Asioiden fokusointi 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 65%, disagreement: 31, evaluations: 11) 
 
  - Eri tehtävissä tarvittava syvä tekninen osaaminen, sen kehittäminen ja verkostosuhteiden 
luominen 
  - Esimies- ja johtamistaidot ylipäätään, valmentava johtaminen, 
  - Teknologian lisensiointi 
 
Metallien jalostus (importance: 37%, disagreement: 42, evaluations: 2) 

Suunnittelu- ja konsultointiala (importance: 52%, disagreement: 3, evaluations: 3) 

Muu toimiala (importance: 84%, disagreement: 0, evaluations: 1) 

 

  - Henkilöstön sitouttaminen 
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Teema 2: Myynti, markkinointi ja hankinnat 
 

2.1. Myyntiosaamisen kehittäminen (esim. vientimyynti) 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 88%, disagreement: 7, evaluations: 10) 
 
  - Ratkaisumyynti asiakastarpeisiin, kv-myynti, myyntityökalujen käyttö, 
  - Tarjouksen laatiminen; myyntiprosessin vaiheiden hallitseminen; kaupanteko; argumentointi; 
kuuntelu; kilpailijan käsittely; voittaminen 
  - Ratkaisumyynti (solution selling). Perinteinen tuotteiden ominaisuuksiin perustuva myynti 
katoaa, ja perinteisilläkin aloilla asiakkaille myydään nykyään ja varsinkin jatkossa palveluita ja 
eritoten ratkaisuja. 
  - Myyntiä ja sen johtamista ei juuri kouluteta tekniikan osaajille. Yli 90% vientiteollisuuden 
myyjistä ja -johdosta on insinöörejä. Ihan perusasiat otettava koulutusohjelmiin ja vaativammatkin. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 83%, disagreement: 14, evaluations: 35) 
 
  - Neuvotteluosaaminen eri kulttuureissa. Arvon muuttaminen hinnoitteluksi ja oman tarjoaman 
paketointi. Riskinottokyvyn hahmotus pitkällä aikavälillä 
  - Myynti- ja neuvottelutaidot, esiintymistaidot (interaktiivisuutta, innostavaa, myös muilla kuin 
omalla kielellä) 
  - Kansainvälisessä kasvussa eri kulttuureiden tuntemus ja erityisesti business-etiketin tunteminen 
eri alueilla 
  - PK -yrityksille soveltuvaa kansainvälistymiskoulutusta 
  - Osata etsiä oikeanlaisia asiakkuuksia jotka vastaavat omaa vahvaa osaamista ja kilpailukykyä 
markkinoilla. 
  - Myynnin perusperiaatteet, asiakkaiden ja eri kulttuurien ymmärtäminen. Kuinka johtaa 
myyntihenkilöstöä ja tunnistaa sopivat myyntiosaajat. Mitkä asiat vientikaupassa ovat tärkeitä. 
  - Myynnin johtaminen Neuvottelutaidot 
  - Ratkaisumyynti, neuvottelutaito, hinnoittelu ja hinnan johtaminen 
  - myynnin systemaattinen johtaminen ja seuranta 
  - Myyntitaitojen kehittäminen projektimyynnissä 
  - Myyntikoulutuksissa tulisi päästä pois teknologiasta lähemmäksi arvo/ratkaisumyyntiä. Myyjien 
tulisi ymmärtää mikä on asiakkaan todellinen tarve ja millaisella ratkaisulla sitä päästäisiin 
parhaiten tukemaan. Suomalaiset ovat perinteisesti hyviä insinöörejä mutta miten saada myyjät 
ymmärtämään paremmin taloudellisia aspekteja ja hahmottamaan kokonaisuuksia teknisiä 
ratkaisuja laajemmin. 
  - -myyntitaktiikat -erilaiset kulttuurit ja niihin soveltuvat myynti ja markkinointimenetelmät -kieli ja 
kulttuurituntemus 
  - Suomessa on aivan liian vähän kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin osaamista. Pelkkä 
kielitaito ei ole menestyvän vientimyyjän työkalupakki vaan kohdemaiden kulttuurin, 
toimintatapojen yms. ymmärtäminen sekä myös se miten meidän kansainväliset kilpailijat 
menestyvät. Verokkiryhmien seuraaminen ja arviointi (Peers) 
  - kielet kulttuuri esiintyminen 
  - Kielitaitoinen, matkustushaluinen, kansainvälisessä toiminnassa hyvin ja tehokkaasti menestyvä 
henkilö. Itsenäiseen työskentelyyn pystyvä ja yrittäjäasenteella varustettu kaupan klousaaja. 
  - Miten kussakin kanavatyypissä on toimittava - esim. back-office toiminnon rooli. 
 
Metallien jalostus: Ei arvioita 
 
Suunnittelu- ja konsultointiala (importance: 82%, disagreement: 13, evaluations: 8) 
 
  - Yleisesti myyntityön perusasioita, mm. asiakkaan kuunteleminen 
  - Kuinka kehittää myyntiosaamista suunnittelualalla 
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  - Teknologiamme myyntiin tarvitaan pitkä koulutus. Olisi hyvä, jos teknologiataustaisilla henkilöillä 
olisi tietoa ja taitoa edetä arvo edellä teknologian (erityisesti detaljoidun sellaisen) sijasta 
  - - yleistä myynnistä - case-esimerkkejä 
 
Tietotekniikka-ala (importance: 86%, disagreement: 9, evaluations: 5) 
 
  - sales negotiations, different sales skills, services selling v. product selling 
  - Teknisestä myyjästä asiakkaan business-partner, joka rakentaa myyntiesittelyn (tarjooman) 
muotoon, joka kertoo asiakkaalle, miten yritys auttaa asiakasta (ja sen asiakkaita) saavuttamaan 
liiketoimintatavoitteet. 
 
Muu toimiala (importance: 83%, disagreement: 24, evaluations: 4) 

 

  - Kuinka rakennamme jakelun. 

 
 

2.2. Asiakkuuksien johtaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 85%, disagreement: 7, evaluations: 10) 
 
  - Asiakkaan tunnistaminen, asiakastarpeen hallinta, uusien asiakkaiden etsiminen 
  - Kilpailijoiden seuraamisen sijaan tänä päivänä myynnissä on tunnettava asiakkaiden 
liiketoiminta ja suunta mihin se on menossa. Parhaassa tapauksessa myydyillä ratkaisuilla pystyy 
vaikuttamaan asiakkaiden liiketoimintaan molempien (myyjä & asiakas) liiketoimintaa 
vauhdittavasti. 
  - Kuten yllä 
    - Ratkaisumyynti (solution selling). Perinteinen tuotteiden ominaisuuksiin perustuva myynti 
katoaa, ja perinteisilläkin aloilla asiakkaille myydään nykyään ja varsinkin jatkossa palveluita ja 
eritoten ratkaisuja. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus: (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 34) 
 
  - Lähestymiset erilaisiin asiakassegmentteihin. Ajankäyttö kuhunkin asiakasryhmään 
  - Avainasiakkuuksien johtaminen projektiliiketoiminnassa 
  - Kokonaisvaltaisen asiakashallinnan kehitys 
  - Asiakkaiden käyttäytymisen ymmärtäminen ja looginen lähestyminen asiakkuuksiin. Millä 
järjestelmillä voidaan johtaa ja mitä mahdollisuuksia on olemassa. CRM perusperiaatteet ja sen 
kautta toimiminen. 
  - Asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys 
  - Tämä liittyy yllä olevaan. Asiakkuuksia tulisi johtaa aktiivisesti, tarjouspyynnön odottamisen 
sijaan muokata aktiivisesti asiakkaan liiketoimintaan. 
  - liiketoiminnan kehittäminen -strateginen kumppanuus -yhteistyön syventäminen -luottamuksen 
kasvattaminen 
  - Yritys voi menestyä vain asiakaslähtöisellä liiketoiminnalla. Asiakkuuksien johtaminen ja 
asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen on aivan keskiössä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. 
  - Key-account toiminnasta esimerkkejä 
  - Account Management prosessimaisena toimintana 
  - Parhaan mahdollisen asiakaspalvelun varmistaminen. 
 
Metallien jalostus: Ei arvioita 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 86%, disagreement: 10, evaluations: 8) 
 
  - Kuinka johtaa asiakkuuksia ja niiden hallittu johtaminen 
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  - Taito kuunnella asiakasta sen sijaan, että myydään sitä, mitä luullaan asiakkaan haluavan 
  - - mitä on hyvä asiakkuuden johtaminen - case-esimerkkejä 
 
Tietotekniikka (importance: 91%, disagreement: 6, evaluations: 4) 
 
  - Account Management, managing large global accounts 
  - CRM 
 
Muu toimiala (importance: 78%, disagreement: 18, evaluations: 4) 

 
 

2.3. Kansainvälisen jakeluverkoston rakentaminen ja johtaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 75%, disagreement: 16, evaluations: 9) 
 
  - Valinta, ohjaaminen, tavoiteasetanta, työskentelytavat, välitavoitteet, mittarit, palautekeskustelu, 
yhdessä oppiminen; suurimman yhteisen mahdollisuuden tunnistaminen 
  - Suomi on pieni maa jopa Pohjoismaiden mittapuulla, joten kansainvälinen yhteistyö kaikilla 
liiketoiminnan osa-alueilla on välttämätöntä mikäli yritys aikoo kansainvälistyä. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 76%, disagreement: 16, evaluations: 29) 
 
  - Oman ja edustajaverkoston dynamiikan ymmärrys eli mistä tulee tulot ja kulut. Markkinoiden 
erilaisuuden ymmärtäminen - liiketoiminnan perustekotavat eri maissa sekä muutoksen johtaminen 
eri maissa.. 
  - Millainen jakelukanava tulisi millekin markkinasegmentille valita ja miten hallitaan erilaiset 
jakelukanavat 
  - Markkinoiden evaluointi, jälleenmyyjän valinta, sopimukset. Jälleenmyyjien toiminnan 
johtaminen, konseptien lanseeraus. Brändin hallinta verkostossa. 
  - Ko. verkoston johtamiskäytäntöjä. Konkretiaa jo opiskeluvaiheessa. Mitä työkaluja voi 
kansainvälisen jakeluverkoston johtamisessa käyttää. 
  - katso yllä hankintojen johtaminen - sama kehitystarve pätee myös jakelupuoleen. 
  - eri kulttuurien erilaisuus jakeluverkoissa jakeluverkkojen eri vaihtoehdot ja niiden merkitys 
  - Ymmärrys globaalista yritystoiminnasta. Rohkeus avata uusia kontakteja eri kulttuureihin ja 
hyödyntää siellä Suomen vahvuuksia. 
  - Eri toimintamallit ja niiden tyypilliset sopimusmallit 
  - Kansainvälinen toiminta kulttuurillisesti jakautuneessa toimintaympäristössä 
 
Metallien jalostus – ei arviota 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 4) 
 
  - Isojen kokonaisuuksien hallinta ja niihin liittyvien sopimusten ymmärrys. 
  - - yleistä jakeluverkoston rakentamisesta - mistä apua - case-esimerkkejä 
 
Tietotekniikka (importance: 72%, disagreement: 23, evaluations: 3) – ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 65%, disagreement: 25, evaluations: 4) 

 

  - Erilaisten esimerkkien läpikäynti => johtopäätökset 
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2.4. Digitaaliset jakelukanavat- verkkokauppa, markkinointiviestintä 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 76%, disagreement: 11, evaluations: 9) 
 
  - Sosiaalinen media ja sen käyttö, digitaalinen markkinointi, sisältöjen johtaminen ja tuottaminen 
  - IoT on nykypäivää liki alasta riippumatta. Tuotteiden lisäksi myös jakelukanavat digitalisoituvat 
ja vanhojen toimintatapojen rinnalle on noussut uusia vahvasti digitaalisiin jakelukanaviin nojaavia 
liiketalouden muotoja kuten vertaistalous. Mainonta ja markkinointiviestintä nykyisissä ja tulevissa 
digitaalisissa kanavissa on ensisijaisen tärkeää hallita jotta voi toimia myynnissä ja/tai 
markkinoinnissa tänä päivänä. B2C puolella verkkokauppa ja B2B:ssä digitaaliset tilausjärjestelmät 
kattavat jatkossa entistä suuremman osan kaikesta kaupankäynnistä. 
  - tulevaisuutta mutta ei sillä kaikkia asioita hoideta myyntihommissakaan 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 74%, disagreement: 15, evaluations: 29) 
 
  - Verkkokauppa on tätä päivää ja siinä on alalla paljon kehitettävää ja oppimista. Tässä on paljon 
vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. 
  - Mahdollisuudet nyt ja kehitystrendit sekä visiot 
  - Osaamisen lisääminen uusista mahdollisuuksista kaupan lisäämiseksi digitaalisessa 
maailmassa. Kuinka saada tuotteet ja palvelut helposti globaalisti saataville. 
 
Metallien jalostus – ei arviota 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 71%, disagreement: 15, evaluations: 5) 
 
  - Kuinka hyödyntää uusia kanavia suunnittelualalla - työkalut 
  - - tulevaisuuden markkinointiviestintä ja viestintäkanavat - kenelle viestitään ja miten 
 
Tietotekniikka (importance: 85%, disagreement: 11, evaluations: 3) – ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 70%, disagreement: 15, evaluations: 4) 

 

2.5. Hankintojen johtaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 68%, disagreement: 20, evaluations: 10) 
 
  - Tehokas hankintaorganisaatio on edellytys kustannustehokkaalle tuotannolle ja tätä kautta 
osaltaan mahdollistaa kilpailukykyisen hinnoittelun 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 77%, disagreement: 12, evaluations: 31) 
 
  - Hankintaosaaminen pitäisi käsitellä ihan omana alueena - ei voida sitoa myyntiin ja 
markkinointiin. 
  - MOB-strategian luominen, Toimittajasegmentointi ja määrän hallinta. Avaintoimittajien 
kehittäminen ja integroiminen liiketoimintaan. Globaalin toimittajan lähestymisstrategia. Oman 
organisaation johtaminen toimittajanvalinta/yhteistyö näkökulmasta. Talouden ymmärtäminen 
(tuloslaskelma/tase ja oman osuuden laskeminen siitä), win-win hinnoittelumallit partnership-
suhteissa. 
  - Kumppanuusajattelu, kansainväliset hankinnat 
  - Hankintojen tekeminen, hallinta, sopimusneuvottelut 
  - Globaalien hankintojen haasteet ja toteutus. Logistiikan kehitys. Sähköiset hankintakanavat 
  - Synergiat, hankintastrategian luominen 
  - Hankintatoimi kaipaa aktiivisempaa otetta ja johtajuutta. Toimittajien kanssa pitäisi kehittää 
laajempaa yhteistyötä ja miettiä esim. digitalisaation vaikutuksia hankintoihin. 
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  - kansainvälinen hankinta 
  - Miten hankinnat synkronoidaan kokonaissuunnitelmaan 
  - Kuinka hankkia muualtakin kuin kahden korttelin päästä 
  - Lean ajattelu 
 
Metallien jalostus – ei arvioita 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 76%, disagreement: 11, evaluations: 6) 
 
  - Miksi hankintojen johtaminen on tärkeää, kuinka hallita hankintoja - työkalut 
  - Kanavien etsiminen ja varastohallinta. Luovuus. 
 
Tietotekniikka (importance: 69%, disagreement: 17, evaluations: 4) 
 
  - Julkiset hankinnat Osaava ostaminen 
 
Muu toimiala (importance: 67%, disagreement: 18, evaluations: 4) 

 

  - Molemmat yläpuolella 

 

2.6. Toimittajaverkoston kehittäminen ja hallinta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 67%, disagreement: 17, evaluations: 10) 
 
  - Kansainvälinen ostotoiminta; tuotekehitykseen ulottuva kumppanuus; välikäsien ohittaminen; 
parhaiden kumppanien kanssa työskentely 
 
Kone- ja metallitoteteollisuus (importance: 79%, disagreement: 10, evaluations: 31) 
 
  - Kumppanuudet ja niiden hallinta 
  - Toimittajaverkoston arviointi ja kehittäminen, verkoston laajentaminen 
  - Benchmarking 
  - Ko. verkoston johtamiskäytäntöjä. Esim. toimittaja-auditoinnit. 
  - Aikamoinen kynnys pienille yrityksille, lisää apua tähän kaivataan. 
  - kumppanuuksien rakentaminen ja managerointi, erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen 
  - Uusien toimittajien ammattimainen hankinta ja hyväksyntä. 
  - samoin Lean-mallin hyödyntäminen 
 
Metallien jalostus – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 75%, disagreement: 24, evaluations: 6) 
 
  - Kuinka kehittää ja työkalut niiden hallintaan 
  - - toimittajaverkoston johtaminen - verkoston laadunvalvonta - projektin tekeminen ja johtaminen 
alihankintaverkoston avulla 
 
Tietotekniikka (importance: 71%, disagreement: 14, evaluations: 4) 
 
  - Verkostoyhteistyö Kumppani kilpailijana ja päinvastoin 
 
Muu toimiala (importance: 62%, disagreement: 6, evaluations: 4) 

 

  - Liittyen yo. mm. kaupintavarastot. Työturvallisuus alihankkijoilla. 



19 
 

 
 

2.7. Transaktioiden digitalisointi ja sopimusoikeus 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 61%, disagreement: 10, evaluations: 9) 
 
  - aika selvää mutta liian vähän käytössä. Juristeja lisää vientiyrityksiin ja juristeille laajempaa 
teollisuuskoulutusta. Hyvä liikejuristi yrityksessä ja juuri myynnissä on kullan arvoinen. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 65%, disagreement: 15, evaluations: 28) 
 
  - prosessien kehittäminen tehokkaaksi 
 
Metallien jalostus – ei arviota 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 71%, disagreement: 8, evaluations: 5) 
 
Tietotekniikka (importance: 62%, disagreement: 9, evaluations: 3) – ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 57%, disagreement: 11, evaluations: 4) ei kommentteja 

 
 

2.8. Muuta myyntiosaamista  
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 74%, disagreement: 23, evaluations: 5) 
 
  - Kysynnän luominen; asiakastarpeiden tunnistaminen ja oman tarjooman muokkaaminen 
kysyntää ja asiakaslähtöistä tarvetta vastaavaksi. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 77%, disagreement: 26, evaluations: 11) 
 
  - Myynti ja markkinointi muuttuu nopeasti digitaaliseksi, kaksisuuntaiseksi, data/analytiikka on 
tärkeätä. Myyntityö ei ole enää tuotetiedon ja hinnan jakamista (se löytyy verkosta) vaan myyjien 
pitää osata konsultoida asiakasta hänen liiketoiminnassaan. 
  - Tarjonnan suunnittelu ja johtaminen. Kokonaistarjonnan suunnittelu, asiakassegmentointi ja 
tuote/palveluarkkitehtuurin rakennus 
  - Brändin rakentaminen, sosiaalisen median hyödyntäminen 
  - Julkiset hankinnat laatijan ja tarjoajan kannalta, jotta käyttäjät saavat mitä haluavat teknis-
taloudellisilta ominaisuuksiltaan. 
  - Miten kauppa 'closataan' 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 52%, disagreement: 2, evaluations: 2) 
 
Tietotekniikka (importance: 71%, disagreement: 24, evaluations: 2) – ei kommentteja 

 
Muu toimiala (importance: 72%, disagreement: 25, evaluations: 4) 

 

  - Vaihto-omaisuuden minimointi ja käyttöomaisuuden realisointi 

  - solution sales, value selling - how to really understand customer's value chain and add value to 

that 
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Teema 3: Tuotekehitys ja tuotesuunnittelu 
 

3.1. Innovaatiojohtaminen – ideat tuotteiksi ja markkinoille  
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus: (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 15) 
 
  - Ideoiden tuottaminen ja niiden arviointi. Kuinka markkinaa voi määrittää. 
  - Keinot innovoida henkilöstöä innovoimaan! 
  - Innovatiivisten ideoiden tuotteistaminen mahdollistaa jatkossakin sen että olemme uniikki toimija 
omalla toimialallamme. 
  - Palvelutuotteiden kehitysprosessi. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus: (importance: 81%, disagreement: 13, evaluations: 50) 
 
  - Asiakkaalla on usein selkeä kuva, mitä he ovat ostamassa, mutta miten pääsemme tämän ohi 
myymään, jotain sellaista jota markkinat eivät vielä tunnista. 
  - Osattava nopeasti kehittää ja arvioida innovaation kaupallistamisen mahdollisuudet. 
  - Innovaatiopuolella mennään liiaksi innovaatiomenetelmä edellä. Ennemmin pitäisi miettiä 
ajatteluprosessia ja työtapoja, joilla innovaatioille kasvatetaan alustaa. IPR suojaus on liikaa 
patenttikeskeinen. Pitää toki antaa perusteet siitä, miten kilpailuympäristössä suojaudutaan 
kopioinnilta ja toisaalta kilpailijoiden patenttien loukkaamiselta = patenttitekstin lukutaito ja 
kääntäminen ymmärrykseksi. Toinen osa-alue on tuotteistus eli miten saadaan tuote markkinoille 
ja milloin on tyydyttävä riittävän hyvään. Asiakas-arvo ja sen naulaaminen hinnoiksi on tärkeää. 
  - ideoiden kerääminen seulonta ja nopea kokeilu, toimivat ideat tuotteeksi, nopeasti 
  - Tehokkaan ja kattavan tuotekehittämisen ja lanseerauksen prosessi 
  - Innovaation saaminen osaksi päivittäistä toimintaa 
  - ja sitten kun koneet on, pitää ne osata myydä asiakasarvolla. Ja tietysti ihan alussa piti 
ymmärtää asiakkaan tarve, eli mistä halutaan maksaa ja miksi 
  - Täysin uusien ideoiden kehittäminen, joihin ei ole vielä edes asiakastarvetta. 
  - Tuotekehitys- tai innovaatioprojekti projektijohtaminen. Olisi hyvä, että nämä asiat olisivat 
selvillä ennen kuin siirtyy teollisuuden palvelukseen. 
  - Suomi on insinöörien luvattu maa. meillä kyllä kehitellään ja innovoidaan monenlaista, mutta 
tuotteita ei saada markkinoille. Asiakkaiden, käyttäjien yms. tarpeiden ja käyttäytymisen 
ymmärtäminen, että tuotteet/palvelut kehitetään aitoon asiakastarpeeseen ja niin että asiakas ottaa 
sen käyttöön. 
  - Rinnakkaisten kehitysprojektien hallinta, testaus 
  - - Perinteisen tuotekehityksen organisaatioiden uudistustarpeet tuotteiden älykkyyden 
lisääntyessä - Lean-ajattelu tuotekehityksessä 
  - Miten näkyy tuotekehitysprosessin mallissa 
  - kuinka johtaa innovaatioprosessia niin että ideat etenevät ja huonot uskalletaan karsia pois 
kaupallistaminen ja niiden arvon määritteleminen 
  - Uusien ratkaisujen ja tuotteiden tuotteistaminen - ratkaisut pääasiassa digitaalisten ratkaisujen 
kehitystyötä ja niiden käytettävyyden kehittämistä 
  - Innovointiprosessien laatiminen ja mallinnus, miten voidaan synnyttää uusia tuotteita ja miten 
tämä prosessi etenee. 
 
Metallien jalostus:  (importance: 48%, disagreement: 0, evaluations: 1) 
- ei kommentteja 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 76%, disagreement: 17, evaluations: 9) 
 
  - Innovaatioiden systemaattinen johtaminen. Miten innovaatiot saadaan esiin? 
  - Uudet asiat, uusien asiakastarpeiden luominen sekä yrityksen, sen tuotteiden ja palvelujen 
uudistumiskyky takaa yritystoiminnan  jatkuvuuden, kehittymisen ja työllisyyden 
  - Taitoa ja rohkeutta valita. Taito osata nähdä ja laskea sitä, kannattaako idea tuotteistaa. 
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Tietotekniikka-ala (importance: 79%, disagreement: 18, evaluations: 6) 
- ei kommentteja 
 
Muu toimiala (importance: 64%, disagreement: 24, evaluations: 4) 

 

  - Uusien innovaatioiden paketointia myytäviksi tuotteiksi ja uusien myyntikanavien hyödyntämistä. 

 
 

 3.2. Palvelumuotoilu, palvelujen tuotteistaminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 71%, disagreement: 21, evaluations: 12) 
 
  - Miten asiakkaan arvovirtaa maksimoidaan ja ymmärretään 
  - Palveluiden prosentuaalinen osuus liikevaihdostamme tullee nousemaan jatkossa. 
  - Palvelukonseptien rakenteet selviksi ymmärtää Palvelu tuotteistetaan siten, että asiakkaan on 
helppo ymmärtää, miten konseptit voisivat auttaa asiakkaan oman liiketoiminnan kehittämistä. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 72%, disagreement: 18, evaluations: 51) 
 
  - Palveluliiketoiminnan hinnoittelu näyttää usein ylivoimaiselta suomalaisille. Palvelumuotoilu on 
taas kapea muotoiluosaamisen alue, joka olisi syytä keskittää muotoiluopetukseen kohdistetusti. 
  - suomalainen insinööritaito haluttuun muotoon maailmalle! 
  - palvelujen tuotteistaminen keskiössä, jotta muutos lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen 
onnistuu 
  - on ihan pehmeää soopaa koko palvelumuotoilu 
  - Palvelukonseptien kehittäminen yllä olevilla työkaluilla. 
  - Palvelut on perinteisesti leivottu osaksi kokonaisuutta, kun taas niiden tuotteistamisella voisi 
luoda uutta liiketoimintaa ja lisätä kannattavuutta. Miten palveluita pitäisi tuotteistaa ja miten 
muutoksen saisi parhaiten implementoitua vanhassa asiakaskunnassa (mm. hinnoittelu, myynti). 
  - Miten paketoida asiakkaita kiinnostavia kokonaisuuksia. 
  - palveluiden tunnistaminen ja erottelu varsinaisesta tuotteesta palveluiden kuvaaminen ja 
hinnoittelu 
  - tuotteista palveluita 
  - Varaosapaketit, kunnossapito 
  - - Tuotteiden elinkaaren seurantamahdollisuuksien hyödyntäminen ja tästä seuraavat 
mahdollisuudet elinkaaripalveluiden tarjoamiseen 
  - Esimerkkejä toteutuksista 
  - asiakkaalle lisäarvon tuottaminen palveluilla ja niiden tuotteistaminen joka johtaa 
asiakaslaskutukseen ja toistuvuuteen eri asiakkaiden keskuudessa 
  - Tunnettuutemme perustuu tähän, johon siis jatkuvasti panostettava. 
  - Kaikki IoT:n ympärillä olevat asiat ja liiketoimintakonseptit. 
 
Metallien jalostus (importance: 59%, disagreement: 13, evaluations: 2) 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 9) 

 

  - Palvelumuotoilu kaikkeen tekemiseen, myös sisäisiin tukitoimintoihin. 

  - Uusien tuotteiden löytäminen ja niiden tärkeys 

  - Esim. tuotteen myynnin jälkeen huolto- ja ylläpitopalveluilla ansainta saattaa olla moninkertainen 

  - Taito tuotteistaa palvelut ja myydä ne. 
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Tietotekniikka (importance: 84%, disagreement: 19, evaluations: 6) 

 

  - IT palveluiden palvelumuotoilun osaamista ja ymmärrystä, miten tuoda palvelumuotoilu it-

palveluiden maailmaan jne. 

Muu toimiala (importance: 55%, disagreement: 11, evaluations: 4) 

 
 

3.3. Koneiden ja laitteiden suunnittelu 
 
Elektroniikka- ja sähkoteollisuus (importance: 63%, disagreement: 18, evaluations: 13) 
 
- luotettavuussuunnittelun huomioiminen ja tietoinen ymmärtäminen 
- Eri koulutusalojen syvempi yhdistämien, esim. kone- ja sähkötekniikka. Laajempi 
kokonaisuuksien hallinta. 
- Koska olemme laitevalmistaja niin tällä osa-alueella meidän tulee jatkuvasti pitää huoli korkeasta 
osaamisen tasosta. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 48) 
 
- Perusosaamista, jonka tulee olla kunnossa - mieluusti jo taloon tulevilla. Tältä pohjalta voidaan 
rakentaa osaamista eteenpäin. 
- Valmistustekniset asiat, ohjelmistot kuten 3D 
- Prosesseja ja asiakastarpeisiin sovitettuja ratkaisuja voidaan yhä kehittyneempien suunnittelijan 
työkaluin olennaisesti kehittää. 
- Suunnittelijat tarvitsevat erityisen paljon hands-on koulutusta ja käsillätekemisen harjoitusta. 
Monipuolinen koneenosien suunnittelun läpikäyminen käytännön tuotteista on keskeinen tarve. 
Toleranssioppi on jälleen unohdettu "vanhanaikaisena ja kuivana" taitona, mutta nuoret 
suunnittelijat ovat suorastaan vihaisia, kun näitä taitoja ei ole opetettu. Laskentataidot ovat 
edelleen keskeisiä - erityisesti avustavien työkalujen hyödyntäminen eli nopea laskeminen. 
Erikoislujuusoppi pitää keskittää ammattilaisille, mutta sen määrittely ja erityisesti tulkinta kaipaavat 
osaamista. 
- matemaattis- luonnontieteelliset taidot analysointi-, simulointi- ja sähköinen verifiointi 
- oikeita insinöörejä, jotka osaa ja haluaa suunnitella toimivia koneita. Sellaisista on PULA 
- Tribologian merkitys koneensuunnittelussa: öljyt, kulumismekanismit, välykset ja toleranssit, 
materiaalit, mittaaminen, laskeminen, lämpötila, kosteus. Rakenteiden mekaniikan osaajia on 
vaikea palkata. Sama koskee virtausopin ja lämmönsiirron osaajia eli ns. teoreettisempia 
aihealueita. Kaikki haluaa lukea vain tutaa ... joka ei palvele teollisuuden tarpeita 
- Jatkuvan parantamisen systematiikka 
- Pitäisi innovoida ja kehitellä omia tuotteita nykyisen alihankintakapasiteetin myymisen rinnalle 
suunnittelun digitalisaatio, konseptointi, modulointi 
- Valmistettavuus, virtaussimulointi ja -suunnittelu 
- Erilaisten simulointiohjelmien käyttö suunnittelussa - Suunnitteluohjelmien käyttö pilvestä 
Tukea teoriasta käytäntöön viemiselle 
- Perus koneensuunnittelu. Hyvä tuote kustannustehokkaasti. Erittäin vaativa mallinnus / laskenta. 
Elektroniikka HW ja softasuunnittelu 
 
Metallien jalostus (importance: 93%, disagreement: 3, evaluations: 2) 

 

  - Perusasioita mekaniikkasuunnittelusta 

  - Toleranssianalyysimenetelmät 
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Suunnittelu ja konsultointi (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 10) 

 

  - Ohjelmistot, joilla eri ratkaisuja suunnitellaan, vaativat kehittämistä tulevaisuuden tarpeita varten 

- mm. tietomallinnusvaatimukset 

  - Perustyötä ei sovi unohtaa. Nykymuotoisesti osataan teoriassa ja suunnitteluohjelmassa mutta 

esim. koneen valmistamisen ymmärtäminen ja valmistamisen toteuttaminen ei ole aina hanskassa 

  - Raakaa koneiden ja laitteiden suunnittelua meillä tarvitaan. Yksityiskohdista kokonaisuuksiin. 

  - konesuunnittelun perustiedot - tarvittavat tietokoneohjelmat - kielitaito - hyvät 

kanssakäymistaidot 

 
Tietotekniikka (importance: 48%, disagreement: 1, evaluations: 3) 

 

  - Ei kovin tärkeä 

Muu toimiala (importance: 71%, disagreement: 23, evaluations: 4) 

 
 

3.4. Tuotteiden ja palvelujen vaatimustenmukaisuus (standardit, sääntely, IPR) 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 76%, disagreement: 12, evaluations: 14) 
 
- Compliance on kaikissa sähkötuotteissa olennaista 
- ymmärtää erilaiset teollisuuden alojen asettamat peruserilaisuudet standardin mukaisuuden 
osoittamiseksi. Millaisia erilaisia toimintaympäristöjä on (kulutuselektroniikka, auto- /militääri 
teollisuus, lääketeollisuus ja lääkintälaitteet vielä lisäksi) 
- Alue, joka ei yleensä toimi kovin luontevasti. Erityisesti IPR-asiat koetaan hieman hankalaksi 
hallita. Näitä pitäisi painottaa koulutuksessa enemmän, koska tuotekehityksen piirissä näihin joutuu 
osallistumaan. 
- Alamme on vahvasti reguloitu jonka vuoksi standardit vaikuttavat tuotteisiimme hyvin paljon. 
- Laatu, Standardit. Mikä on HYVÄ tuote asiakkaalle. PARAS ja HUONO tuote eivät ole 
relevantteja. 
 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 71%, disagreement: 15, evaluations: 49) 
 
  - Tuotteidemme tulee täyttää usein useita erilaisia normeja ja standardeja. " Must" item. 
  - Valmistukseen liittyvät standardit 
  - Uusien ja muuttuvien standardien seuraaminen on jatkuvaa ja siinä tarvitaan myös ulkopuolista 
asiantuntijuutta 
  - nopeasti muuttuva maailma vs. hitaasti päivittyvät stardardit  IPR vs edellä mainittu; onko 
patentti enää ajankohtainen? 
  - lainsäädäntö kehittyy valtavaa vauhtia, erityisesti haitallisten aineiden kieltolistat ja erilaiset 
tehokkuus ja päästövaatimukset. Näiden parempi huomioiminen/ kyky ottaa huomioon. 
  - Vaikka standardeja pitäisi harmonisoida käykin päinvastoin, standardeista tulee oman maan 
valmistuksen suojelijoita. Tämä on suo, jossa etenkin lääkintälaitteiden valmistaja saava tarpoa 
tuon tuostakin. 
  - Voi mahdollisuus, jos pystyy vastaamaan nopeasti uusiin vaatimuksiin 
  - Mikä on patentti. 
  - IPR ymmärrys standardien kansainvälinen merkitys 
  - Koneturvallisuus kemikaalien näkökulmasta, kemikaalien turvaluokitus 
  - Moottorien päästövaatimusten tiukentuessa tarvitsemme sellaista osaamista, jolla pystymme 
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suunnittelemaan tulevaisuuden moottorit, jotka täyttävät globaalisti kiristyvät päästövaatimukset 
unohtamatta muita moottorille asetettavia vaatimuksia. 
  - - Katsaus eri tahoilla tapahtuvaan sääntelyyn, esim. EU-direktiivit, niiden alaiset asetukset, 
kansainvälinen ja kansallinen standardointi - Eri tasojen kansainväliset ja kansalliset patentit, 
hyödyllisyysmallit ja mallisuojat. Kustannukset, hierarkia, seurantatyökalut. 
  - kuinka hallinnoida IPR portfoliota ja seurata globaaleja vaatimuksia sekä muutoksia niissä 
  - Tärkeää terveysteknologiassa ja hammaslääketieteen sekä hammaslääketieteen laitteiden 
kohdalla, patentit globaalisti tärkeä 
  - Osittain kohtaan 1 liittyvä teoriatuki tuotekehitykselle vaatimustenmukaisuuden saavuttamiselle 
  - Peruskauraa, pitää olla kunnossa. 
 
Metallien jalostus (importance: 75%, disagreement: 0, evaluations: 1) 

 

  - Piirustusten luikutaito 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 77%, disagreement: 13, evaluations: 9) 

 

  - tietomallinnus on kokoajan kehittymässä rakentamisessa, mutta vaatimukset ovat tällä hetkellä 

korkeammalla kuin mahdollista tuottaa tietoa. 

  - Kuinka pysyä tässä mukana ja ymmärtää syy-seuraussuhteet sekä vaikutusalueet myös isolla 

mittakaavalla? 

  - Merkitys ja ajantasainen seuranta. Mikä tänään on näin voi huomenna olla toisin. Ei ole 

ehdottomia totuuksia 

Tietotekniikka (importance: 58%, disagreement: 24, evaluations: 5) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 67%, disagreement: 20, evaluations: 4) 

 

  - Standardointitoiminnan osaamista ja seuraamista. Viranomaismääräysten seurantaa ja 

toteuttamista yrityksessä. 

 
 

3.5. Tuotteiden ja palvelujen älykkyyden kehittäminen 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus: (importance: 82%, disagreement: 14, evaluations: 13) 
 
  - IOT ja palvelut, ohjelmistot 
  - Miten asiakkaan arvovirtaa maksimoidaan ja ymmärretään 
  - Tuotteiden keräämän tiedon jatkokäsittely sekä analysointi ja näiden tuoman hyödyn 
tarjoaminen asiakkaalle. 
  - IoT ja valaistus.  IoT ja sen tuotteistaminen. Miten IoT tuo lisäarvoa perinteiseen teollisuuteen - 
miten kertaluonteistesta tuotteiden myymisestä päästään jatkuvaan palvelujen myymiseen. 
  - Auttaa digitalisaatiota. Voiko robottiteknologiaa soveltaa palvelutuotteissa. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 85%, disagreement: 12, evaluations: 51) 
 
  - Liittyy osittain aikaisempaan: innovaatiojohtaminen teemaan, mutta sisältää enemmän 
rajapintoja yrityksen sisäisen toiminnan kehittämiseen ja katalysointiin. 
  - Automaation, ohjauksen, datansiirron, etävalvonnan asiat perinteiseen "rautaan" kytkettynä. 
  - IoT antaa tuotteiden käyttäjille ja asiakkaille yhä lisää mahdollisuuksia. Kaikki kuitenkin lähtee 
kyvystä tunnistaa käyttäjille ja asiakkaille merkitsevä. 
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  - Älyn integrointi luotettavasti tuotteisiin ja palveluihin. Palvelutuotteista on hyvä perusteos 
(Rekola-Rekola), jossa älykkyyden ja palveluiden kokonaiskuva muodostetaan. Ohjelmisto-
arkkitehtuuri, vaatimusten hallinta ja koko tuotteiston suunnittelu ovat keskeisiä älykkyyden 
toteutuksen pohjia. Mekaniikka puolella modulointi on vastaava osaamisalue, jolla taas tuotteiston 
sovittaminen kustannustehokkaasti ja ylläpidettävästi elinkaaren ajaksi varmistetaan. 
  - digitalisaatio, älykkäät oppivat ja mukautuvat tuotteet, kaikki verkossa, internet of things / big 
data - data tiedoksi ja edelleen liiketoiminnaksi 
  - Tiedonkeruuta vaaditaan mitä erilaisimmista koneista ja laitteista. Tarvitaan niitä tai ei, mutta 
pitää olla, jos kysytään. Itse itseään valvovien laitteiden ja komponenttien kysyntä tulee 
kasvamaan. 
  - Samaa automaation osalta 
  - Kuinka hyödynnetään internetiä ja siihen liittyviä uusia työkaluja yrityksen ja asiakkaan välisissä 
prosesseissa sekä myös yrityksen sisällä. 
  - Koko ajan koneisiin lisätään mittauksia ja seurantaa. Miten tästä mitatusta tiedosta saadaan 
lisäarvoa asiakkaalle tai talon omalle tuotekehitykselle. 
  - Meidän pitää kehittää meidän koneiden ja laitteiden älykkyyttä niin, että ne ovat entistä parempi 
käyttää, energiatehokkaampia jne. Digitalisaatio pitää ottaa käyttöön 
  - lisäominaisuudet 
  - Logiikka+valvomo PC ohjauspakettien joustavuus ja laaja hyödyntäminen 
  - IoT -teeman alle kuuluvat perusasiat, esimerkkejä otollisista sovelluskohteista ja toteutuksista - 
Enemmän tai vähemmän älykäs verkkoon suoraan tai apulaitteiden avulla kytkettävissä oleva 
anturiteknologia - Kerätyn datan analysointi- ja rapotointitekniikat esim. pilvipalveluina - IoT ja 
tietoturva 
  - Asiakastarpeiden huomioiminen - menetelmät 
  - IoT  mittaus ja anturi teknologia 
  - Ohjelmistot ja digitaaliset ratkaisut 
  - Yrityksen toimialaan liittyvän teoreettisen viitekehyksen rakentaminen ja teoriapohjan 
vahvistaminen 
  - IoT Etähallinta, huollon tuki 
  - Sparrausta, mitä menetelmiä ja tapoja voidaan käyttää uusien ideoiden tuomiseen. 
 
Metallien jalostus (importance: 58%, disagreement: 0, evaluations: 1)  - ei kommentteja 
 
Suunnittelu- ja konsultointi (importance: 83%, disagreement: 17, evaluations: 10) 
 
  - tietomallinnus on koko ajan kehittymässä rakentamisessa, mutta vaatimukset ovat tällä hetkellä 
korkeammalla kuin mahdollista tuottaa tietoa. 
  - Kuinka muuttaa ideat rahaksi 
  - Tätä kysytään ja tarvitaan, teknologia hoitaa datan keräämisen ja analysoinnin tiettyyn 
pisteeseen asti. Ihmistyö muuttuu johtopäätösten tekemiseen ja tarvittavien toimenpiteiden 
aloittamiseen. Työn muoto ja kohde vaihtuu, ihmistyö tehostuu ja työaikaa vapautuu. 
 
Tietotekniikka (importance: 78%, disagreement: 13, evaluations: 5)  
–  IOT-näkökulma 
 
Muu toimiala (importance: 67%, disagreement: 19, evaluations: 4) 

 

  - Käytettävyystutkimuksien ymmärtämienn ja siirtäminen tuotteisiin riskinarvointiprosessin kautta. 
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3.6. Muuta tuotekehitykseen liittyvää 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 59%, disagreement: 31, evaluations: 5) 
 
- Systeemien ja laitteistojen simulointi 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 68%, disagreement: 28, evaluations: 19) 

 

  - Yrityksellä on osin ainutlaatuista omaa osaamista, johon perehtyminen kestää vuosia. Tämän 

osaamisen rakentaminen voisi olla huomattavasti nykyistä systemaattisempaa. 

  - On yhä monitahoisempaa, jolloin nykyisten osa-alueiden ja uusien syntyvien hallitsemiseksi 

verkostosuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Tunnista asiantuntijat ja käytä heitä. 

  - tuoteportfolion hallinta ja johtaminen (kaupallinen näkökulma), palvelut osana tuoteportfoliota 

  - Luotettavuuden suunnittelun sisäänrakentaminen ja testaus. Testausmenetelmien ja nopeutetun 

testauksen teoreettinen tausta. 

  - kestävä kehitys tuotesuunnittelussa voimakkaammin. ympäristövaikutusten minimointi 

suunnittelulla, kiertotalouden mahdollistaminen modulaarisella ja huollettavuus suunnittelulla 

tuotteissa. Tuotannon, kokoonpanon, käytön ja käytöstä poistamisen turvallisuuden pohtiminen ja 

siihen vaikuttaminen jo suunnitteluvaiheessa. 

  - Tuotekehitysprojektien vetäminen. Portfolion systemaattinen kehittäminen 

  - koneiden ja prosessien pitää olla aidosti omia ja parempia kuin kilpailijoiden 

  - Tuotekehitysprosessin systematiikka - sisäisen tiedon jakamisen varmistaminen - tekniset 

katselmukset 

Metallien jalostus (importance: 23%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei kommentteja 

 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 70%, disagreement: 20, evaluations: 6) 

 

  - Kuinka saada jääräpäiset insinöörit ymmärtämään tuotekehityksen ja tuottamisen tärkeys 

  - Kielitaito & sosiaaliset taidot! 

Tietotekniikka (importance: 54%, disagreement: 8, evaluations: 2) 

Muu toimiala (importance: 74%, disagreement: 30, evaluations: 3) 
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Teema 4: Tuotanto ja tuotteet (tavarat ja palvelut) 
 

4.1. Hajautetun tuotantoverkoston hallinta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 66%, disagreement: 12, evaluations: 5) 
 
Kuinka toimitaan laajassa kansainvälisessä tuotantoverkostossa. Kuinka hallitaan 
alihankintaketjua, valvotaan sen laatua ja toimitusvarmuutta. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 69%, disagreement: 22, evaluations: 24) 

 

  - Miten henkilöstönäkökulma tässä teemassa? 

  - Logistiikka 

  - kumppanuuksien rakentaminen ja johtaminen, mittarit 

  - Internetin hyödyntäminen 

Metallien jalostus (importance: 72%, disagreement: 4, evaluations: 2) – ei kommentteja 

 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 93%, disagreement: 0, evaluations: 1) 

 

  - Tänä päivänä tuotanto on usein ulkoistettua. Välineitä sen hallintaan. 

Tietotekniikka (importance: 64%, disagreement: 19, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 45%, disagreement: 0, evaluations: 1) 

 
 

4.2. Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinta 
 
Elektroniikka ja sähköteollisuus (importance: 66%, disagreement: 22, evaluations: 6) – ei 

kommentteja. 

 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 23) 

 

  - Elinkaaren painotuksessa on tällä hetkellä kestävä kehitys hyvällä tasolla, mutta varaosat ja 

huolto 10-20 vuoden elinkaarella oleviin investointituotteisiin on heikkoa. Näistä Suomen 

metalliteollisuus elää. Kapeat liiketoiminta-alueet ja pienten volyymien logistiikka, joka alkaa 

teknisestä dokumentoinnista, pienten erien valmistuksen ja oston hallinnasta sekä globaalin 

logistiikan pyörityksestä. Sisältötoiveena on nimikkeiden hallinta pitkällä aikajänteellä, 

tuotearkkitehtuurit, joissa otetaan huomioon elinkaari. Modulointi on esim. TTY:ssä kovalla tasolla, 

mutta tätä olisi viritettävä elinkaarinäkymällä. 

  - Ei ole ollut ongelma. 

  - Miten hallita tuotteiden elinkaarta 

Metallien jalostus (importance: 84%, disagreement: 1, evaluations: 2) – ei kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 5)- ei 

kommentteja 
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Tietotekniikka (importance: 91%, disagreement: 4, evaluations: 2) ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 46%, disagreement: 0, evaluations: 1)- ei kommentteja 

 
 

4.3. Tuotannon / tuotteiden validointi ja verifiointi 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 76%, disagreement: 12, evaluations: 5) 
 
- Mitä menetelmiä löytyy. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 73%, disagreement: 14, evaluations: 21) 
 
- Mitä /miten tehdään on tärkeintä. Näillä eletään. 
- Miten validoida ja verifoida tuotanto tai tuotteet 
 
Metallien jalostus (importance: 87%, disagreement: 9, evaluations: 3) 

 

  - Syvällinen osaamisvaje kaivosinsinööri ja kaivossuunnittelupuolella, samoin rikastustekniikassa 

näkyy rekrytoinneissa. Voisimmeko täsmäkouluttaa osaajia yrityksille. 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 56%, disagreement: 6, evaluations: 2) – ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 71%, disagreement: 23, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 46%, disagreement: 0, evaluations: 1)- ei kommentteja 

 

4.4. Laadunhallinta, laadun varmistus ja laadun kehittämisen tekniikat 
 
Elektroniikka ja sähköteollisuus (importance: 81%, disagreement: 9, evaluations: 5) 

 

  - Erilaisten laadunvarmistusmenetelmien hallinta. 

 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 79%, disagreement: 16, evaluations: 29) 

 

  - Laatu on yksi keskeisistä kilpailutekijöistä edelleen. Se on sinänsä kuiva asia, mutta pitäisi 

kehittää perusopetuksessa jokaiselle pakolliseksi peruskurssiksi. Kuitenkin liika teoreettisuus pois 

ja huomio laatupoikkeamien hallintaan ja pysyvän laadunhallinnan menetelmiin. 

  - Jatkuva parantaminen. LEAN, 5S, JIT. Johtamisfilosofia -tasolla myös, ei vain työkaluina. 

Punaisena lankana, että kehittäminen ja jatkuva parantaminen koko henkilöstön asia, ei vain 

johdon  ja laatuihmisten. 

  - Ulkoistetun valmistuksen laadunhallintaan liittyvää koulutusta, toimittajaverkoston kehittäminen 

  - Vain kelvollinen kelpaa markkinoille. Romulla ei kukaan tee mitään. 

  - Töissä minulla hyvä porukka. Haluavat kehittyä. Laatu kiinnostaa tekijää, haluavat tehdä työnsä 

kunnolla, mutta tämän sektorin oppi olisi heistä kiinnostavaa. 

  - Laatu on yrityksemme kriittinen menestystekijä 

  - Jokainen työntekijä vastaa laadusta, miten johtaa laatua ja sitouttaa työntekijät laadun 

tekemiseen. 



29 
 

  - laadun mittaaminen ja kehittäminen 

  - Jatkuva prosessin aikaisen laadun valvonta, tekniikat, työkalut, mittaustavat ja näiden 

hyödyntämismahdollisuudet 

  - Miten estää tuotteiden vaurioitumisen tuotantoprosessissa. 

  - jatkuva parantaminen 5 s 

  - Taguchi käytännön esimerkein 

Metallien jalostajat (importance: 86%, disagreement: 5, evaluations: 3)- ei kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 71%, disagreement: 21, evaluations: 5) ei kommentteja 

 - Liittyy edelliseen. (validointi ja verifiointi)  

Tietotekniikka (importance: 87%, disagreement: 18, evaluations: 2) ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 76%, disagreement: 0, evaluations: 1)- ei kommentteja 

 

  - Laatujärjestelmät käytännössä 

 
 

4.5. Toiminnanohjaus- ja tuotetietojärjestelmien kehittäminen, tietomallinnus ja 
virtuaalisuunnittelu 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 81%, disagreement: 14, evaluations: 5) – ei 

kommentteja 

 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 80%, disagreement: 11, evaluations: 25) 
 

  - Toiminnan ohjaus on jäänyt hieman jalkoihin noiden muiden alle. Käytännössä 

tuotetietojärjestelmien kehittäminen on hyvin kapealle väelle suuntautunut opetuskokonaisuus, 

mutta muodikkaana sanana vie professorit harhapoluille. Samoin tietomallinnus ja 

virtuaalisuunnittelu ovat vielä kaukana käytännöstä ja niiden opetuksessa mennään 

todennäköisesti yli korkealta ja kovaa. Virtuaalisuunnittelu ei tuo paljoa lisää arvoa. Sen sijaan 

huomio olisi kiinnitettävä systeemisuunnitteluun ja tuotemäärittelyyn. Tulevaisuudessa itää 

topologiasuunnittelu AM-valmistuksen nousun myötä valmistavan puolen uudistumisena. 

  - Missä järjestyksessä, millä kuluilla syntyy tavaraa. Toimitusaikojen hallinta. 

  - Organisaation pitää löytää "ketteryyttä" ja uusia toimintatapoja, vaatimukset muutosnopeudelle 

kasvavat kokoajan 

  - Eri järjestelmien integrointi, hukan vähentäminen eli lean oppien käyttäminen, tieto syötetään 

vain kerran, hyödynnetään eri järjestelmiä yhdessä 

  - Samanaikaisten projektiluontoisten töiden kuormittamiseen tarkoitettu ohjelmisto/softa. 

Metallien jalostus (importance: 92%, disagreement: 4, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 82%, disagreement: 16, evaluations: 5) 

 

  - Tietomalliohjelmien tehokkaampi käyttö 

  - Jatkossa kaikki suunnittelu tulee tapahtumaan tietomallien avulla, joten tietomalleihin ja niiden 

hyödyntämiseen liittyvä koulutus on välttämätöntä 
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Tietotekniikka (importance: 55%, disagreement: 3, evaluations: 2)- ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 44%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei kommentteja 

 
 

4.6. Automaatio ja robotiikka tuotteissa ja palveluissa ja niiden tuotannossa 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 82%, disagreement: 11, evaluations: 5) – ei 

kommentteja 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 79%, disagreement: 13, evaluations: 27) 

 

  - Automaatiossa pitää painottaa ylläpidettävyyttä ja arkkitehtuureja. Tässäkin on muistettava 

perusopinnot eli automatisoinnin perusteet. Robotiikka on enemmän mekatroniikkaa, jossa 

mekanismisuunnittelu on keskeinen. Tätä ei opeteta enää missään Suomessa. Vanhat parrat, jotka 

hallitsevat mekanismisuunnittelun, ovat siirtymässä eläkkeelle, jolloin puute alkaa näkyä. 

  - Automaattivarastointi on hitti nyt ja tulevaisuudessa. Perustiedot puuttuvat lähes jokaiselta 

  - Meillä tuotannossa vaikein toteuttaa. Pienet erät. 

  - Maalauksen robotisoinnin haasteet. Meillä on pulverimaalaus, ja robotit hankittu. Mutta alku on 

aika kankeaa. 

  - Suomalaisen kilpailukyvyn ja valmistuksen säilyttämiseksi kotimaassa tarvitaan lisääntyvässä 

määrin automaation aktiivista soveltamista piensarjatuotannossa. Automaatiosolujen suunnittelu ja 

etukäteen simulointi  / ohjelmointi ovat tärkeitä. Koulutuksessa tulisi tällöin kiinnittää edelleen 

huomiota moderneiden valmistustekniikoiden hallintaan. Esim. CAD / CAM teknologiat tärkeitä. 

  - tuottavuuden, tehokkuuden ja laadun lisääminen tuotannossa automaatiota ja robotiikkaa 

hyödyntäen. 

  - Mahdollisten automatiikka ja robotiikkalaitteiden käyttö kokoonpanossa ja muissa tuotannon 

työtehtävissä. 

  - Taloudellisuustarkastelu 

Metallien jalostus (importance: 90%, disagreement: 9, evaluations: 3) – ei kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 59%, disagreement: 34, evaluations: 3)- ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 74%, disagreement: 28, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 46%, disagreement: 0, evaluations: 1) 

 

4.7. Asioiden/teollinen internet hyötykäyttöön (esim. huoltoliiketoiminnassa) 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 78%, disagreement: 16, evaluations: 4)- ei 

kommentteja 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 75%, disagreement: 19, evaluations: 23) 

 

  - Seuraa automaattisesti viiveellä 

  - uusien ratkaisujen kehittäminen 

  - Internetin käyttömahdollisuuksien arviointi, mitä ohjelmisto ym. työkaluja on olemassa 
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  - Digitalisaation keinojen käyttö tiedon keruussa, tallentamisessa ja hyödyntämisessä. 

Etäohjaukset yms. toimintamallit ja tavat 

  - Automaatio, teollinen internet ja kaikki siihen liittyvä on erittäin tärkeää liiketoiminnassamme 

tulevaisuudessa. 

Metallien jalostus (importance: 88%, disagreement: 1, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 68%, disagreement: 29, evaluations: 5) – ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 76%, disagreement: 2, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 46%, disagreement: 0, evaluations: 1)- ei kommentteja 

 

4.8. Muuta tuotantoon ja tuotteisiin liittyvää 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 56%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei 

kommentteja 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 62%, disagreement: 34, evaluations: 6) 

 

  - Suomesta on unohtunut koko perusvalmistuksen koulutus. Koneistus, kokoonpano, hitsatun ja 

koneistetun rakenteen yhdistelmä Mantraa, jossa halpamaihin siirron autuutta hoetaan, on 

vaikuttanut ratkaisevasti perusasioiden näivettymiseen. Pelkällä IoT asialla ei tulla kilpailukykyä 

parantamaan. Ne ovat osa tuotetta, mutta perusasioilla tehdään vahva pohja, jolla vienti voidaan 

turvata myös Afrikkaan, Aasiaan, Etelä-Amerikkaan, Venäjälle ja USA:n. Kun rakennetaan herkkää 

teknologiaa koneiden päälle, täytyy perustan olla paremmassa kunnossa kuin koskaan. 

  - Lisää erikoistumista. 

Metallien jalostus (importance: 54%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 75%, disagreement: 35, evaluations: 2) 

 

  - Toimimme talonrakennuksen suunnittelussa ja konsultoinnissa joten ydinosaaminen vaatii 

rakennusten suunnitteluun ja projektien ohjaukseen liittyvää monipuolista koulutusta lähtien mm. 

rakenteiden mekaniikasta. Valmistuvien henkilöiden tulisi kovien ammattiaineiden osalta täyttää 

uudistuneen MRL:n vaatimukset koulutusten osalta. 

 
Tietotekniikka (importance: 60%, disagreement: 8, evaluations: 2) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 44%, disagreement: 0, evaluations: 1) 
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Teema 5: Kestävä kehitys 
 
5.1. Kestävän kehityksen merkitys, uudet liiketoimintamahdollisuudet ja konseptit 
 

Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 61%, disagreement: 13, evaluations: 3) 

 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 73%, disagreement: 19, evaluations: 16) 

- antaa markkina-arvoa tuotteiden myynnissä, kun tuotteet kestävät pidempään ja ovat 
luonnonmukaisia - pitempi elinkaari ja yhteys asiakkaan kanssa saadaan pidemmäksi esim. 
huoltosopimuksien tai uudelleen kunnostettujen koneiden avulla 
 
Metallien jalostus (importance: 85%, disagreement: 14, evaluations: 4) 

 

  - kokonaisymmärryksen luominen näihin asioihin. Holistinen näkemys. 

  - Miten saadaan hyvin koulutettuja ympäristöinsinöörejä Kittilään, mielellään hydrometallurgian 

tuntemuksella varustettuja ihmisiä, pitäisikö kouluttaa omaa porukkaa nykyistä enemmän? 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 72%, disagreement: 18, evaluations: 6) 

 

  - Sovellukset rakennusalan toimintaan tavoitteena 

Tietotekniikka (importance: 74%, disagreement: 17, evaluations: 33) – ei kommentteja 

 

Muu toimiala (importance: 80%, disagreement: 15, evaluations: 4) 

 

  - Teollisen toiminnan kerrannaisvaikutukset 

 
 

5.2. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 72%, disagreement: 15, evaluations: 4) 

 

  - Uuden vs vanhan teknologian ympäristöhyötyjen puolueeton vertailu 

  - miten otetaan mahdollinen hävittäminen ja kierrättäminen huomioon laite / 

systeemisuunnittelussa jo alkuvaiheessa 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 72%, disagreement: 17, evaluations: 13) 
 
- otetaan suunnittelussa huomioon raaka-aineiden vaikutukset ja niiden 
edelleenkäyttömahdollisuudet - miten raaka-aineita jalostetaan, ettei synny vaikutuksia. Tarkastella 
esim. laivan koko elinkaarta ja löytää jokaisessa laivan elinkaaren vaiheessa merkittävimmät 
tekijät, joihin vaikuttamalla voidaan pienentää laivan ympäristövaikutuksia. Läpinäkyvyyttä 
tunnistamalla kone-ja metallituoteteollisuudelle tärkeitä kestävän kehityksen indikaattoreita - miten 
järjestelmällisesti kerättyä tietoa voitaisiin siirtää eri tekemisen verkostoyritysten välillä. 
 
Metallien jalostus (importance: 81%, disagreement: 15, evaluations: 3) 

 

  - tuotekehitys ja suunnitteluvaiheen tärkeyden painottaminen 

  - Ympäristövaikutuksien metrinen laskenta. 
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Suunnittelu ja konsultointi (importance: 72%, disagreement: 16, evaluations: 6) 

 

  - Rakentamisessa kokonaisuuden merkityksen ymmärtäminen ( käyttökustannukset suhteessa 

perusinvestointiin) 

Tietotekniikka (importance: 73%, disagreement: 15, evaluations: 30) 

 

Muu toimiala (importance: 69%, disagreement: 14, evaluations: 4) 

 

  - Ympäristöhaittojen arviointi, energian- ja vedenkulutus 

  - Ympäristövaikutuksien metrinen laskenta. 
 

 
5.3. Kiertotalous ja kiertotalouden konseptit 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 70%, disagreement: 21, evaluations: 4) 

 

  - onko olemassa jo toimivia kiertotalouden esimerkkejä muultakin kuin juomateollisuudesta ja 

jätteenkäsittelystä? 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 63%, disagreement: 19, evaluations: 14) 

 

 - - mahdollisuuksia hyötykäyttää käytöstä poistettuja koneita paremmin. Kunnostamalla niitä 

edelleen ja kierrättää niitä 

  - peruskäsitteiden ymmärrys, mahdollisuudet omalle businekselle 

Metallien jalostus (importance: 83%, disagreement: 7, evaluations: 3) 

 

  - kokonaisuus ja eri tekijät kiertotaloudessa. Konseptointi yleisesti sekä kiertotalouden 

erityispiirteet 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 80%, disagreement: 13, evaluations: 4) – ei 

kommentteja 

 

Tietotekniikka (importance: 70%, disagreement: 18, evaluations: 29) – ei kommentteja 

 

Muu toimiala (importance: 74%, disagreement: 14, evaluations: 4) 

 

  - Teollisuuskiinteistöjen uusiokäyttö 
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5.4. Uuden resurssi- ja energiatehokkaan teknologian liiketoimintakonseptit 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 69%, disagreement: 16, evaluations: 4) 

 

  - Asiakaskysyntä 

  - tutkimustoiminnan jalkauttaminen tehokkaamman teknologian etsimiseksi. 

Kone- ja metallituoteteollisuust (importance: 79%, disagreement: 17, evaluations: 16) 
 
  - mahdollisten ylimääräisten materiaalien jatkokäytön hyödyntäminen - ottamalla mukaan myös 
tuottavuusajattelua ympäristöasioissa paremmin 
  - uusien mahdollisuuksien innovointi 

Metallien jalostus (importance: 70%, disagreement: 14, evaluations: 3) 

 

  - tässäkin tärkeä ottaa nämä asiat huomioon jo tuotesuunnitteluvaiheessa ja konseptoinnissa 

 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 80%, disagreement: 16, evaluations: 6) – ei 

kommentteja 

 

Tietotekniikka (importance: 77%, disagreement: 16, evaluations: 33)- ei kommentteja 

 

Muu toimiala (importance: 78%, disagreement: 14, evaluations: 4) – ei kommentteja 
 
  - Resurssitehokkuuden mittaus ja kehittäminen 
 

5.5. Muuta kestävään kehitykseen liittyvää 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 85%, disagreement: 3, evaluations: 2) 
 
- Kestävän kehityksen regulaatiot 
- Miten arvioida ja tehdä kestävän kehityksen periaatteilla businesta jo kilpailluilla aloilla... 
esimerkkejä käytännön maailmasta että koulutettavat havahtuvat tähän isoon tulevaan 
megatrendiin 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 83%, disagreement: 2, evaluations: 2) 
 
  - - huomioida kokonaisvaltainen yrityksen sisältö ympäristö- ja energia asioissa miten ne 
vaikuttavat jokaisen tekemiseen - ympäristöyhteistyön ja tiedottaminen yritysten naapureiden ja 
julkisuuden välillä, tähän löytää toimivat työvälineet  - hiilijalan laskemiseen yksinkertainen 
työväline - melun hallinta ja suodattimien puhdistamisominaisuudet 
  - perus ymmärrys planeetan rajoista ja/tai donitsi-mallista, joka ottaa huomioon myös ihmisten ja 
yhdyskuntien hyvinvoinnin. Ilman tätä rajallisuuden käsitystä, joka monelta esim teknisten alojen 
opiskelijoilta tuntuu puuttuvan, on vaikea motivoitua innovoimaan uusia liiketoimintamalleja tms. 
 
Metallien jalostus (importance: 71%, disagreement: 22, evaluations: 2) 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 46%, disagreement: 4, evaluations: 2) 

Tietotekniikka (importance: 69%, disagreement: 18, evaluations: 12) 

 Muu toimiala (importance: 64%, disagreement: 18, evaluations: 4) 

  - Laitoksen sulkeminen 
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Teema 6: Ohjelmisto-osaaminen 
 

6.1. Ohjelmistoalan palveluliiketoiminta – IT as a service 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 82%, disagreement: 23, evaluations: 5) 
 
- Miten tuottaa järkeviä palveluita ei pelkästään toimivia ohjelmia 
- IT on muuttunut monilta osin käyttöhyödykkeeksi, jota ihmiset haluavat kuluttaa palveluna. 
Lisäarvon täytyy siis olla kohdallaan kansainvälisessä kilpailussa. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 79%, disagreement: 20, evaluations: 5) 

 

  - Palvelusopimukset 

Metallien jalostus – ei arviota 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 91%, disagreement: 6, evaluations: 3) 

Tietotekniikka (importance: 70%, disagreement: 26, evaluations: 12) 

 

  - Modernit web-teknolgogiat, tekninen koulutus 

  - Tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa, pitää olla omia tuotteita ja palveluita mitä muilta ei 

välttämättä löydy. Tähän tulisi yritysissä myös panostaa. 

  - Uskon, että tälle on tilausta, mutta monen toimittajan näkökulmasta vaatii 

uudelleenasennoitumista / uutta näkökulmaa. Jos/kun asiakkaalle ei myydäkään projektitoteutusta, 

vaan palvelua (ehkä käyttäjälisensseja yms) omaan palveluun. Miten muutosta saadaan aikaan ja 

ohjelmistoja tuotettua järkevästi ja kustannustehokkaasti palveluina. 

Muu toimiala (importance: 77%, disagreement: 23, evaluations: 25) 

 

6.2. Ohjelmistoalan yritysarkkitehtuuri, Business järjestelmähallinta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 75%, disagreement: 21, evaluations: 4) 
 
- Tehokkaat ja skaalautuvat arkkitehtuurit ovat elinehto nykymaailmassa. Tästä on hyviä 
esimerkkejä, mutta myös kauhutarinoita. Kuinka kehittää aluetta oikein ja välttää sudenkupat. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 77%, disagreement: 20, evaluations: 6) 

 

  - Arkkitehtuurin hallitsijoita on vaikea löytää - syvempää osaamista tarvitaan.   Myös kaikki 

kyberturvallisuuteen liittyvä osaaminen on ratkaisevan tärkeää. 

Metallien jalostus – ei arviota 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 84%, disagreement: 14, evaluations: 3) – ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 62%, disagreement: 17, evaluations: 12) 

 

  - Cloud & IoT 
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  - Lisää osaavia monialaisia ohjelmointiosaajia tarvitaan joutavalla asenteella ja kyvyllä tarttua 

oma-aloitteisesti asioihin. 

Muu toimiala (importance: 70%, disagreement: 19, evaluations: 25) – ei kommentteja 

 

   

6.3. Ohjelmistoalan asiakkuusprosessien hallinta 

 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 69%, disagreement: 16, evaluations: 4) 
 
- Asiakashankinta ja -hallinta ovat tärkeitä tässäkin teollisuudessa. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 68%, disagreement: 18, evaluations: 5) 
 
  - Asiakaskokemuksen hallinta. 

Suunnittelu ja konsultointiala (importance: 68%, disagreement: 10, evaluations: 3) - ei 

kommentteja 

Metallien jalostus – ei arviota 

Tietotekniikka (importance: 69%, disagreement: 13, evaluations: 11) 

 

  - ´Projektinvetäjällä täytyy olla osaamista siitä, mitä hän on myymässä ja miten myyntirposessi 

etenee. Täytyy olla hyvät kommunikointitaidot. 

  - Yrityksessämme erityisesti uusmyynti on mielestäni hyvässä mallissa ja myyntiorganisaatio sen 

osalta hyvin kunnostautunut. Mutta olemassa olevat asiakkuudet ja niiden suuren 

hyödyntämättömän potentiaalin hyödyntäminen maksimaalisesti on se mihin tarvittaisiin lisäpotkua. 

Tässä kuitenkin periaatteessa ainakin on myös huomattavasti pienempi kynnys päästä eteenpäin 

kuin kokonaan uusien asiakkuuksien kanssa. Asiakkuussuhteiden aktiivinen hoitaminen ja sitä 

kautta niistä syntyvien leadien hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Muu toimiala (importance: 68%, disagreement: 13, evaluations: 23) 

 

 

6.4. Ohjelmistoalan tietovarantoliiketoiminta 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 69%, disagreement: 20, evaluations: 4) 
 
- Big Data 
- Ohjelmistojen mahdollistama tiedonkäsittely ja hallinta vaatii poikkitieteellistä osaamista. 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 56%, disagreement: 14, evaluations: 5) – ei 
kommentteja 
 
Suunnittelu ja konsultointi (importance: 53%, disagreement: 14, evaluations: 3) – ei 
kommentteja 
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Tietotekniikka (importance: 59%, disagreement: 22, evaluations: 10) 

 

  - Cloud & IoT 

Muu toimiala (importance: 59%, disagreement: 19, evaluations: 22) 
 
  - Big Data 
  - Cloud & IoT 
  - Ohjelmistojen mahdollistama tiedonkäsittely ja hallinta vaatii poikkitieteellistä osaamista. 
 
 

6.5. Ohjelmistoalan tuotteistamisosaaminen (ml. skaalautuvuus) 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 72%, disagreement: 23, evaluations: 5 
 
Miten saada tehtyä toimiva tuote, ei pelkästään toimiva sovellus 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 80%, disagreement: 18, evaluations: 6) 
 
  - Palvelujen tuotteistaminen. 
 
Metallien jalostus – ei arviota 
 
Suunnittelu ja konsultointiala (importance: 68%, disagreement: 17, evaluations: 3) 

 

  - Oppia se, että mopo ei saa karata käsistä. Paras ohjelma ei ole se, jossa on kaikki 

hilavitkuttimet, vaan se, joka toiminnaltaan on varmin ja yksinkertaisin. 

Tietotekniikka (importance: 83%, disagreement: 12, evaluations: 9) 

 

  - Tuotteiden skaalautuvuus on tärkeää ja siihen on pyrittävä. Aina ei tarvitse lähteä pisteesta A 

tekemään tuotetta vaan voisi hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja pienillä muutoksilla tehdä 

siitä asiakkaalle sopia tuote. 

  - Asiakasprojekteissa konsultoidessamme ja projektitoimituksia tehdessä tehdään hyvin usein 

samantyyppisiä asioita, hieman asiakastarpeen mukaan räätälöiden ja varioiden. Mitä keinoja 

löytyy tuotteistaa tätä tekemistä ja ehkä myydä sitä jatkossa eri näkökulmasta (kuin vain asiakkaan 

projektitoteutuksena). 

Muu toimiala (importance: 78%, disagreement: 17, evaluations: 23) 

 

6.6. Palvelujen ja tuotteiden pelillisyys 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 51%, disagreement: 8, evaluations: 4) 
 
- Käyttäjäystävällisyys ja innostavuus ovat tärkeitä nykypäivänä, 
 
Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 56%, disagreement: 17, evaluations: 5) – ei 

kommentteja 

Metallien jalostus – ei arviota 
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Suunnittelu ja konsultointi (importance: 57%, disagreement: 24, evaluations: 4) ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 48%, disagreement: 15, evaluations: 9) – ei kommentteja 

Muu toimiala (importance: 52%, disagreement: 16, evaluations: 22) 

 

  - Käyttäjäystävällisyys ja innostavuus ovat tärkeitä nykypäivänä, 

 
 

6.7. Muuta ohjelmistoihin liittyvää 
 
Elektroniikka- ja sähköteollisuus (importance: 64%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei 

kommentteja 

Kone- ja metallituoteteollisuus (importance: 29%, disagreement: 0, evaluations: 1) – ei 

kommentteja 

Suunnittelu ja konsultointi (importance: 63%, disagreement: 27, evaluations: 2) – ei 

kommentteja 

Tietotekniikka (importance: 73%, disagreement: 30, evaluations: 5) 

 

  - Innovatiivisuus ja rohkeus tuoda esille uusia ajatuksia ja miten käytännössä niitä voitaisiin 

toteuttaa. Ei mennä aina samalla tavoin kuin aiemmin on tehty. 

  - BIM ja omat tuotteet eli tarvitsemme oman erikoisalamme asiantuntijoita 

Muu toimiala (importance: 65%, disagreement: 27, evaluations: 9) – ei kommentteja 

 

7. Muuta osaamista ( kaikki toimialat) 
 

7.1. Keinotodellisuus (importance: 57%, disagreement: 12, evaluations: 3) 
 
- Tulevaisuutta? 
 

7.2. Nanoteknologia (importance: 61%, disagreement: 12, evaluations: 3) 
 
- voi olla sovelluksia raskaassakin teollisuudessa. Pinnoitteet, joustavat rakenteet tms. 
 

7.3. Uuden teknologian hyödyntäminen (importance: 89%, disagreement: 6, 
evaluations: 7) 
 
- Uuden teknologian kaupallistamisessa on paljon kehitettävää. 
- Robotiikan mahdollisuudet ja rajoitukset. Digitalisaation eli erilaisten kehittyneiden laskenta-, 
ohjaus- ja seurantajärjestelmien hyödyntämisen mahdollisuudet. 
- Monialainen asia, mutta kaiken uuden tuottamisteknologian hyödyntäminen siten, että 
teollisuustuotanto säilyisi Suomessa. 
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7.4. 3-Dd printtaus (importance: 79%, disagreement: 14, evaluations: 5) 

 

  - Koulutusta teknologian käyttöön tuotekehtiyksen nopeuttamiseksi. 

  - Nopea protoaminen/ tuotanto / hinta / modifiointikyky 

7.5. Keinoäly (importance: 78%, disagreement: 19, evaluations: 5) 

 
7.5. Jokin muu alue 
 
1. Jokin muu henkilöstöllemme tärkeä aihealue (importance: 95%, disagreement: 4, 

evaluations: 3) 

 

  - Teknologian kapea syväosaaminen. Lienee tarvetta räätälöidä, koska korkeakoultuksena 

voidaan antaa vain yleistason tietoa. 

2. Jokin muu henkilöstöllemme tärkeä aihealue (importance: 91%, disagreement: 8, 

evaluations: 4) 

 

  - Oppia ymmärtämään, että pienet yksityiskohdat ovat osa suurempaa kokonaisuutta. 

  - Tuotekehityksen ja suunnittelun näkökulmasta tarvittaisiin monialaosaajia, joita harvoin on 

tarjolla: • Mekaniikkasuunnittelija, joka on lukenut myös valmistustekniikkaa ja ymmärtää sitä 

kautta valmistusystävällisen ja kustannustehokkaiden laitteiden suunnittelua • Monialaosaaja, 

joka mekaniikkasuunnittelun lisäksi ymmärtää laitteiden anturoinnin ja ohjausjärjestelmien päälle ja 

osaa sitä kautta miettiä ratkaisuja joilla vältytään turhalta automaatiolta, jos vastaavat toiminnot 

voidaan korvata yksinkertaisemmilla ja edullisemmilla mekaanisilla ratkaisuilla. 

3. Jokin muu henkilöstöllemme tärkeä aihealue (importance: 90%, disagreement: 9, 

evaluations: 3) 

 

  - Pitkäjänteisyys ja ymmärrys siitä, että erityisasiantuntijaksi ei synnytä, vaan sellaiseksi opitaan 

pitkän ajan kuluessa. Turnauskestävyyden opettaminen 

4. Jokin muu henkilöstöllemme tärkeä aihealue (importance: 86%, disagreement: 15, 

evaluations: 9) 

 

  - Logistiikka digimaailmassa 

  - Tuoteportfolioiden hallinta kansainvälisen yrityksen tuotevalikoiman pitämiseksi 

kilpailukykyisenä 

  - Kyseessä ei ole ohjelmistoala. Tarkoitan puhtaasti tuotannonsuunnitteluja ja varastohallintaa 

joiden merkitys etenkin varastoinnin ja logistiikan osalta jatkuvasti kasvaa 

  - Laatujärjestelmät, regulaatiot 

  - Innovointi, keksiminen ja systemaattinen uusien ideoiden kehittäminen 

  - EI liity ohjelmistoalaan. Muu tärkeä aihealue on monimutkaisten data-analyysien teko ja tulosten 

tulkinta. Aihe käsittää mm. tilastotiedettä, koesuunnittelua, havainnollistamista. 

5. Jokin muu henkilöstöllemme tärkeä aihealue (importance: 85%, disagreement: 7, 

evaluations: 4) 

 

  - Oman osaamisen markkinointi eri kulttuureissa (sekä asiakkaille että oman konsernin sisällä) 


