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Strateginen näkökulma ja kyvykkyyksien arviointimenetelmä 
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Lyhyt kertaus viime keväältä

Valmistavan teknologiateollisuuden tutkimusagenda –projektin tuloksia (2011):



Lyhyt kertaus viime keväältä

1. Rationaalinen arvioinnin tuloksena

2. Yrityksen ja erehdyksen kautta

3. Ympäristön pakotteista/rajoitteista

4. Yrittäjämäisen vision kautta

5. Tiedonsiirto (parhaat käytännöt)

 Harvoin vain yksi polku. Useamman

syntytavan yhdistelmä on: ‘Multi-

Path System emergence’

Muokattu: T. Fujimoto 1999



Muutama sana strategiasta

• Aiheeseen liittyy usein turhaa mystiikkaa

• Mikä strategia on?
• kysymykseen voidaan vastata useilla tavoilla – eri koulukunnat
• tässä strategia on organisaation ylin suunnitelma
• strategiassa, kuten suunnitelmissa yleensäkin, on kuvattuna kaksi keskeistä osaa: 

tavoitteet ja keinot

• Mitä strategia kertoo?
• Miten aiotaan kasvattaa tai säilyttää kilpailuetu
• Erottautuminen, tarjoama, kyvykkyydet, markkinat jne.

• Strategian aikajänne kannattaa määrittää tapauskohtaisesti

• Strategian toteutumista ja toteutettavuutta tulee seurata ja tehdä tarvittavat muutokset



Muutama sana strategiasta

• Jalkauttamisessa keskeistä strategian selkeys (viestittävyys) ja sitoutuminen – näiden 
puuttuessa strategia ei ohjaa tekemistä eikä ole siten johtamisen väline

• Strategian laadintaan kuuluu tyypillisesti sisäiset (esim. kyvykkyydet) ja ulkoiset 
analyysit (esim. kilpailijat, asiakastarpeet)

• Toisaalta nämä analyysit ovat varsin usein mukana missä tahansa suunnittelu- ja 
kehittämistyössä



Kyvykkyydet strategiassa

Kiertotalouden 

liiketoimintamah-

dollisuudet

Tarjooma tekniseen 

kiertoon
Kyvykkyydet

Prosessit, osaamiset, 

teknologiat, 

toimintakulttuuri, pääomat 

(taloudellinen, sosiaalinen, 

aineeton)

Tuotteet, palvelut (esim. 

ylläpito, 

uudelleenvalmistus, 

kierrätys, modernisointi)

(loppu)asiakkaiden tarpeet 

ja kysyntä

MIKSI OSTETAAN?MITÄ MYYDÄÄN?MITEN TUOTETAAN?



KYVYKÄS-MENETELMÄ

• Kyvykkyyksien nykytilan ja kehitystarpeiden arviointiin

• Kehitystarpeista viestimiseen ja yhteisen käsityksen muodostamiseen

• Yrityksille, jotka ovat mukana kiertotalousliiketoiminnassa tai aikovat 

laajentaa liiketoimintaansa kiertotalouteen - erityisesti 

kappaletavarateollisuuden yritykset Pirkanmaalla

• Toimintalogiikka pitkälti sama kuin TTY:n ja yritysten yhteistyönä 

kehittämissä Strategisen kyvykkyyden indeksi –menetelmässä

• Yli 20 toteutusta

• Maksuton



KYVYKÄS-MENETELMÄ



KYVYKÄS-MENETELMÄ

• Kyvykkyyden painoarvon ja nykytason välinen ero kertoo kehittämistarpeen 

prioriteetin



KYVYKÄS-MENETELMÄ

TOTEUTUSVAIHEET:

1. Tunnistetaan liiketoimintamalli, jonka tarpeisiin kyvykkyyskartoitus tehdään

2. Arvioidaan kyvykkyysryhmien painoarvot valitussa liiketoimintamallissa

3. Arvioidaan parhaat käytännöt -tyyppisiä väittämiä kyvykkyysdatan 

keräämiseksi

4. Tarkastellaan yhdessä tuloksia ja tunnistetaan kehittämisprioriteetit

Kesto min. 1,5h – riippuen osallistujamäärästä ja millä tavalla tulokset 

puretaan



Kiertotalouden 

liiketoimintamah-

dollisuudet

Tarjooma tekniseen 

kiertoon
Kyvykkyydet

Prosessit, osaamiset, 

teknologiat, 

toimintakulttuuri, pääomat 

(taloudellinen, sosiaalinen, 

aineeton)

Tuotteet, palvelut (esim. 

ylläpito, 

uudelleenvalmistus, 

kierrätys, modernisointi)

(loppu)asiakkaiden tarpeet 

ja kysyntä

MIKSI OSTETAAN?MITÄ MYYDÄÄN?MITEN TUOTETAAN?

KYVYKÄS-MENETELMÄ
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