
 

Tavoite 

Yritys halusi selvittää ja analysoida yrityksen toimin-
nan keskeiset elementit digiteknologian hyödyntämi-
sen näkökulmasta, tunnistaa kehityspotentiaali ja 
luoda liiketoimintalähtöinen sekä käytännön resurssit 
huomioiva strateginen tiekartta digiteknologian 
hyödyntämisestä tulevaisuudessa.  

Lisäksi haluttiin analysoida yrityksen tuotteiden 
(laitteiden) potentiaali digitalisoida osa yrityksen asiak-
kaan prosessia ja siten luoda pohjaa uusille digitaali- 
sille ansaintamalleille.   

PINOMATIC YMMÄRTÄÄ 
DIGITALISAATION 
MERKITYKSEN 

CASE: PINOM ATIC OY  
 
Prosessien analyysi  
Digitalisaation tason arviointi  

Etelä-Pohjanmaan Kauhajoella sijaitseva Pinomatic 
Oy on alansa ehdoton markkinajohtaja kotimaassa ja 
hyvin tunnettu alan tekijä ympäri maailman. Erilaisia 
puu- ja sahatavaratuotannon automaatiolaitteita ja -
linjoja toimitetaan lähes kaikille mantereille. 

Yrityksessä oli alkanut askarruttaa oman toiminnan 
taso digitaalisen ajan prosessien nostaessa koko ajan 
ympärillä painoarvoaan. Suositusten perusteella Pro-
cexon tuli mukaan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi 

Ratkaisu 

Yrityksen toiminta käytiin systemaattisesti läpi keskus-
tellen laajasti organisaation eri jäsenten kanssa ja 
hakemalla ensi käden tietoa siitä, miten asiat toimivat 
ja millaisia parannustarpeita niissä on. Yrityksen pro-
sessit kuvattiin ja samalla tutkittiin liitynnät keskeisiin 
tietojärjestelmiin ja muihin hallinnan toteutuksen jär-
jestelmiin.  

Toinen näkökulma digitalisaatioon syntyy siitä, että hah-
motetaan päätasolla asiakkaan asiakkaiden prosessit ja 
miten tuotantolinjat ja -laitteet näihin liittyvät. Kun tähän 
yhdistetään modernien ohjausten kyky tuottaa infor-
maatiota itse laitteista, ympäristöstä sekä prosesseista, 
joissa ne ovat osana, kyetään hahmottamaan polkuja 
uuden liiketoiminnan synnyttämiselle. 

Tulokset 

Yrityksessä saatiin selkeä kuva siitä, miten yrityksen 
prosessit toimivat ja milten käytössä olevat järjestel-
mät toimintaa tukevat. Analyysin avulla tunnistettiin 
keskeisiä kehitystarpeita sekä prosesseissa, että työ-
kaluissa. Näiden perusteella  konsultin kokemusta ja 
ammattitaitoa hyödyntäen saatiin näkemys siitä, mil-
lainen yrityksen digitalisaation hyödyntämisen taso on 

suhteessa yleiseen tilanteeseen, muihin yrityksiin ja toi-
mialoihin, mitä kehitystarpeita siitä löytyy ja ennen kaik-
kea, mitä on kannattavaa ja järkevää tehdä ja tavoitella. 

 

Toimitusjohtaja Matti Rantala: ”Procexonin työ 
oli erittäin laadukasta ja avasi aivan uusia nä-
kökulmia tulevaisuuteen” 



 

• Kun liiketoiminnasta, prosesseista, 
tuotteista ja palveluista on selkeä 
kuva, pystytään ottamaan kantaa 
uusien digitaalisten liiketoiminta-
mallien kehitykseen. 

 

Yleisesti ensin tulee käydä läpi strate-
gisen tason asiat, sen jälkeen operatii-
vinen toiminta. Näiden jälkeen on nä-
kemys mitä tehdä ja alkaa toteutus. 

Työn ja konsulttitoimeksiannon laajuus 

sovitaan ennen aloitusta. Tavanomai-

sesti kartoitus ja analyysi  tehdään en-

sin, sen jälkeen projekteina sovitut ke-

hitysalueet. Konsultti voi olla mukana 

monessa roolissa asiantuntijasta johta-

jaan. 

• Digitalisaatio on digiteknologian in-
tegrointia kaikkeen yrityksen toimin-
taan 

• Ei kannata automatisoida/ digitalisoi-
da prosesseja, jotka eivät toimi riittä-
vän hyvin. 

• Edellisestä johtuen analysoimme 
aina yrityksen keskeiset prosessit ja 
niiden hallinnan työvaiheet, kuvaam-
me ne ja kartoitamme liitynnät toi-
minnan eritasoisiin sähköisiin ja ei-
sähköisiin hallinnan järjestelmiin. 
Samalla bisneksestä muodostuu sel-
keä kuva, joka täydentää strategia-
työskentelyä. 

• Prosessien toteutuksesta, luonteesta 
ja suorituskyvystä löydetään samalla 
yleensä aina kehitystarpeita, jotka 
dokumentoidaan. 

• Kun prosessit ja niiden suoritustavat, 
menetelmät ja työkalut tunnetaan, 
voidaan niitä kehittää. 

• Kehittämiskohteista tehdään tarvitta-
essa omat projektinsa. 

Prosessi- ja digitalisaatioarviointi  

Tel.: +358 (0)40 58 26162 
E-mail: contact@procexon.com 
 

procexon.com 

Procexon Oy  

Uudistamme liiketoimintasi 

Mika Kallioniemi 
Toimitusjohtaja, DI, 
LJK, CMC 
 
040-58 26162 

P rocexon on PK-yritysten asiantunteva kehityskumppani. Tar-
joamme asiakkaillemme luotettavaa ongelmanratkaisua ja 

kehitystä - uutta suuntaa liiketoimintaan ja tehokkuutta toimintaan 
ja prosesseihin.  

Toiminta-alueemme: 

Strategia, uudistuminen: Strategia, analyysit, uudistaminen, liiketoi-
mintasuunnittelu ja -suunnitelmat 

Johtaminen: Johtamisjärjestelmät, johtoryhmätyö, tuki, koulutus, spar-
raus 

Tarjooman kehitys: Tuotteiden ja palveluiden kehitys, markkinaselvi-
tykset, tuotteistus, kaupallistaminen, tuotannollistaminen 

Operatiivisen toiminnan kehitys: Prosessien kehitys, toimitusketjut, 
johtamis-, toiminta ja laatujärjestelmät, tuottavuus, verkostot 

Projektiliiketoiminta: Projektitoiminnan kehittäminen, projektiliiketoi-
minta, käsikirjat, PMO, tilaustoimitusprosessi 

Innovaatiotoiminta, startupit: Tuote- ja palveluideoiden kehitys liike-
toiminnaksi, kaupallistaminen, analyysit, kontaktit, neuvottelutuki 

Interim –palvelut. Vuokrajohtajuus, muutosjohtaminen 

 


