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Esipuhe
Massaräätälöinnillä kilpailukykyä -kirja on kirjoitettu herättämään ajatuksia
ja toimintaa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi yhä kovenevassa globaalissa kilpailussa. Massaräätälöinnin eri
toimintatapojen käyttöönotto tarjoaa mahdollisuuden parantaa sekä valmistavan teollisuuden että palveluliiketoiminnan kustannustehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä ja ennen kaikkea toiminnan kannattavuutta. Massaräätälöinnin yksittäisten toimintatapojen käyttöönotto on kuitenkin vain osa laajemman kokonaisnäkemyksen ja sen myötä avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien hallintaa. Kirjan kirjoittajina haluamme kannustaa yrityksiä ja niiden vastuuhenkilöitä kehittämään hyviksi havaittuja ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja samalla pohtimaan laajemmin massaräätälöinnin tarjoamia
uusia mahdollisuuksia.
Kirja on suunnattu yritysten johtajille ja niiden kehitys-, suunnittelu-, tuotanto- ja asiakkuustoiminnasta vastaaville henkilöille. Todettakoon, että vastuu yrityksen toiminnan kehittämisestä ei ole vain ylimmällä johdolla tai sen
omistajilla, vaan uudistusideoita voidaan löytää koko organisaatiosta. Kirjan lähdeaineistona olevien haastattelujen mukaan massaräätälöinnin soveltamisen aloitteentekijöinä olivatkin usein ne henkilöt, jotka ovat vastuussa
päivittäisten operaatioiden toteuttamisesta ja prosessien jatkuvasta kehittämisestä.
Massaräätälöinnin soveltamisen osalta kirja keskittyy ennen kaikkea yritystenvälisen teollisen liiketoiminnan kehittämiseen. Massaräätälöinnin toinen
puoli, kuluttajatuotteiden asiakaskohtaisuuden lisääminen, on saanut suurimman huomion massaräätälöinnin tutkimuksessa. Silti myös kulutustuotteiden massaräätälöinnin tutkimus on vasta kehityskaarensa alkuvaiheessa.
Kirja esittelee massaräätälöinnin periaatteita ja tarjoaa uusia näkökulmia yritystoiminnan kehittämiseen. Sen painotus on tietoisesti käytännönläheinen.
Tekstin viittaukset, lähdeluettelo ja kirjan liitteenä oleva massaräätälöinnin
sanasto antavat kuitenkin asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua
alkuperäisiin lähteisiin.
Kirjan yritysesimerkit on koottu teknologiateollisuusyritysten ja niiden
kanssa toimivien suunnittelu- ja ohjelmistoyritysten edustajien haastatteluista. Kirjan havainnot ovat kuitenkin yleistettävissä monentyyppiseen liiketoimintaan, halutaan toimintaa kehittää sitten yksittäis- tai massatuotannon tai palveluliiketoiminnan pohjalta. Yrityskokemukset on koottu haastattelemalla yhteensä 37 yrityksen edustajia lokakuun 2006 ja huhtikuun 2007
välisenä aikana. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia haastateltuja 63 henki-
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löä! Teemahaastattelut olivat erittäin mielenkiintoisia ja informatiivisia keskustelutilaisuuksia, joiden avulla saimme monipuolisen käsityksen massaräätälöinnin soveltamisen käytännön haasteista. Haastattelujen anti on korvaamaton tietopaketti suomalaisen massaräätälöinnin nykytilasta ja sen eri
haasteista. Kuvaavaa haastattelujen toteutukselle oli myös se, että usein niihin varattu aika kaksin- tai kolminkertaistui, koska puolin ja toisin innostuttiin visioimaan haastatteluyritysten liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.
Kirjan käsikirjoituksen laatiminen on osa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Cost Management Centerin yhteisesti toteuttamaa massaräätälöinnin kehittämishanketta MASSIa. Tutkimus- ja kehittämisohjelman rahoittajina toimivat Tekesin Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen (LIITO) -ohjelma, Teknologiateollisuus ry sekä kymmenen kehityshankkeessa mukana olevaa yritystä. Tutkimusryhmä kiittää lämpimästi kaikkia
ohjelman toteutukseen ja rahoitukseen osallistuneita kaukonäköisestä panostuksesta suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn ylläpitämiseen.
Erityisesti haluamme kiittää Juhani Kangasniemeä Teknologiateollisuus
ry:stä. Ajatus massaräätälöinnin nykytilakartoituksen toteutuksesta ja sen
tulosten julkaisusta kirjana syntyi nimenomaan yhteistyössä Juhanin kanssa.
Tekesin osalta erityiskiitokset kuuluvat Ilpo Ihanamäelle, Pekka Pesoselle
ja Mikko Moisiolle, joiden panos MASSIn hankevalmisteluun kesällä 2006
oli korvaamaton. Olemme saaneet merkittävää kannustusta hankkeellemme
myös projektin kansainväliseltä ohjausryhmältä. Professor Frank Piller, Senior
Adviser Joseph Pine II and Professor Mitchell Tseng; Thank you for your best support for MASSI!
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