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AjankohtaisuusAjankohtaisuus

 Kiinnostus kotimaista villaa kohtaan noussut

 Villa potentiaalia ei hyödynnetä täysin

 Villa usein sivuroolissa lammastalouden hankkeissa

 Kiinnostus kotimaista villaa kohtaan noussut

 Villa potentiaalia ei hyödynnetä täysin

 Villa usein sivuroolissa lammastalouden hankkeissa
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TutkimuskysymyksetTutkimuskysymykset

 Miten suomalaisesta villasta valmistettujen tuotteiden 
tuotantoketjuja on järjestetty?

 Kuinka toimijoiden välinen yhteistyö ilmenee villatuotteiden 
tuotantoketjuissa?

 Miten kehittämistyötä tehdään villatuotteiden tuotantoketjuissa?

 Miten suomalaisesta villasta valmistettujen tuotteiden 
tuotantoketjuja on järjestetty?

 Kuinka toimijoiden välinen yhteistyö ilmenee villatuotteiden 
tuotantoketjuissa?

 Miten kehittämistyötä tehdään villatuotteiden tuotantoketjuissa?
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MenetelmäMenetelmä

 Laadullinen tapaustutkimus

 Aineisto:
 Teemahaastattelut 2 kpl

 Lehti- ja internetartikkelit

 Yritysten internet-sivut

 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

 Haastateltavat alalla pitkään toimineita villan 
jatkojalostuksen parissa työskenteleviä henkilöitä

 Laadullinen tapaustutkimus

 Aineisto:
 Teemahaastattelut 2 kpl

 Lehti- ja internetartikkelit

 Yritysten internet-sivut

 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

 Haastateltavat alalla pitkään toimineita villan 
jatkojalostuksen parissa työskenteleviä henkilöitä

needpics.com



TULOKSETTULOKSET

Yhteistyö ja kehittäminen 
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TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät
TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät

Suomalaisen villan mahdollisuuksia

 Alkuperäisrotujen villa käsitöissä ja vaatteissa

 Karkea villa peittoihin, tyynyihin, kasvimaalle, 
maanparannukseen tai Eurooppaan

Edistäviä tekijöitä

 Verkostoituminen

 Tuotteistaminen ja hyvät lopputuotteet

 Trendit: käsityöinnostus ja luonnonmateriaalit

Suomalaisen villan mahdollisuuksia

 Alkuperäisrotujen villa käsitöissä ja vaatteissa

 Karkea villa peittoihin, tyynyihin, kasvimaalle, 
maanparannukseen tai Eurooppaan

Edistäviä tekijöitä

 Verkostoituminen

 Tuotteistaminen ja hyvät lopputuotteet

 Trendit: käsityöinnostus ja luonnonmateriaalit
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TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät
TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät

Kehittämisen näkökulmia

 Villan lajittelu ja keräily: koulutusta ja 
Hollannin tiimimalli 

 Näkyvyys: Yhdessä järjestettävät 
kampanjat ja tapahtumat

Kehittämisen haasteita

 Visiot alan kehittämiseksi puuttuneet

 Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino

 Villaerien pienuus

Kehittämisen näkökulmia

 Villan lajittelu ja keräily: koulutusta ja 
Hollannin tiimimalli 

 Näkyvyys: Yhdessä järjestettävät 
kampanjat ja tapahtumat

Kehittämisen haasteita

 Visiot alan kehittämiseksi puuttuneet

 Kysynnän ja tarjonnan epätasapaino

 Villaerien pienuus

Villan laadunhallinta

 Laadukas villa välttämätöntä 
jatkojalostukselle

 Laadukas villa – parempi tuotto

 Lajittelu heti kerinnän yhteydessä

Villan laadunhallinta

 Laadukas villa välttämätöntä 
jatkojalostukselle

 Laadukas villa – parempi tuotto

 Lajittelu heti kerinnän yhteydessä



TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät
TULOKSET: Villa-alan yhteistyön 
mahdollisuudet ja avaintekijät

Verkostoitumisen mahdollisuuksia

 Tapahtumat: mm. Lammaspäivät, villa- ja 
kehruutapahtumat

 Alan ihmisille soittaminen

 Järjestötoiminta

 Yhteyksien luominen tuttujen kautta

Oppiminen ja tiedonhankinta

 Työn ohessa oppiminen

 Koulutukset, myös alan ulkopuoliset

 Oppaat

Verkostoitumisen mahdollisuuksia

 Tapahtumat: mm. Lammaspäivät, villa- ja 
kehruutapahtumat

 Alan ihmisille soittaminen

 Järjestötoiminta

 Yhteyksien luominen tuttujen kautta

Oppiminen ja tiedonhankinta

 Työn ohessa oppiminen

 Koulutukset, myös alan ulkopuoliset

 Oppaat
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TULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminenTULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminen

Tuotannon edistäminen
 Suorat yhteydet tiloille
 Kerinnän sujuvuus

Tuotannon kehittäminen
 Muuttuva tuotanto
 Haasteita: raakavillan käsittelyn, 

myynnin ja keräilyn työläys, saatavuus, 
viennin byrokratia

 Ekologiseen tuotantoon pyrkiminen

Tuotannon edistäminen
 Suorat yhteydet tiloille
 Kerinnän sujuvuus

Tuotannon kehittäminen
 Muuttuva tuotanto
 Haasteita: raakavillan käsittelyn, 

myynnin ja keräilyn työläys, saatavuus, 
viennin byrokratia

 Ekologiseen tuotantoon pyrkiminen

Toimintaidean kehittäminen

 Tuotteiden ja palveluiden kehittyminen

 Tuoteideoiden syntyminen yhteistyössä, 
eri alojen tietoja yhdistellen, asiakkaiden 
tarpeista tai ulkomaalaisista esikuvista

Resurssien jakaminen

 Ydinliiketoimintaan keskittyminen

 Vastuun jakaminen: vahvuuksien 
hyödyntäminen

Toimintaidean kehittäminen

 Tuotteiden ja palveluiden kehittyminen

 Tuoteideoiden syntyminen yhteistyössä, 
eri alojen tietoja yhdistellen, asiakkaiden 
tarpeista tai ulkomaalaisista esikuvista

Resurssien jakaminen

 Ydinliiketoimintaan keskittyminen

 Vastuun jakaminen: vahvuuksien 
hyödyntäminen



TULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminenTULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminen

Tuotannon laadunhallinta

 Tuotanto-olosuhteet ja varastointi

 Työntekijöiden ammattitaito

Tuotekehityksen piirteitä

 Pitkäkestoinen prosessi: suunnittelu, 
verkostoituminen ja kokeileminen

 Tavoite ja kriteerit kirkkaana mielessä

Tuotannon laadunhallinta
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 Pitkäkestoinen prosessi: suunnittelu, 
verkostoituminen ja kokeileminen

 Tavoite ja kriteerit kirkkaana mielessä

Yrittäjän motivaatio

 Työn imu ja intohimo

 Vertaistuki

 Yhteisöllisyys
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TULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminenTULOKSET: Tuotantoketjujen kehittäminen

Tuotteen saaminen tuotantoon vaatii monen osatekijän, kuten 
hinnan, villan laadun ja tuotantomäärien osumisen kohdalleen.

Nämä ovat edellytyksiä yritysten välisen yhteistyön toteutumiselle. 

Tuotteen saaminen tuotantoon vaatii monen osatekijän, kuten 
hinnan, villan laadun ja tuotantomäärien osumisen kohdalleen.

Nämä ovat edellytyksiä yritysten välisen yhteistyön toteutumiselle. 



TULOKSET: Yritysten prosessitTULOKSET: Yritysten prosessit

Yksilölliset yritykset

 Yrittäjien vaihtelevat taustat

 Tuotantoprosessien järjestäminen

Arvopohjan määrittäminen

 Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

 Tuotannon läpinäkyvyys

Yksilölliset yritykset

 Yrittäjien vaihtelevat taustat

 Tuotantoprosessien järjestäminen

Arvopohjan määrittäminen

 Ekologinen ja sosiaalinen kestävyys

 Tuotannon läpinäkyvyys
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TULOKSET: Yritysten prosessitTULOKSET: Yritysten prosessit

Villatuotteiden tuotantoprosessien 
piirteitä

 Suunnittelussa huomioitava koko 
prosessi yksityiskohtineen

 Villan käsittely käyttökohde 
huomioiden

 Kerinnän suunnittelu laatu edellä

Tarjonnan kohdentaminen

 Asiakasryhmien toiveiden 
tunteminen

Villatuotteiden tuotantoprosessien 
piirteitä

 Suunnittelussa huomioitava koko 
prosessi yksityiskohtineen

 Villan käsittely käyttökohde 
huomioiden

 Kerinnän suunnittelu laatu edellä

Tarjonnan kohdentaminen

 Asiakasryhmien toiveiden 
tunteminen

Markkinointi ja näkyvyys 
yritystoiminnassa
 Brändin elementit
 Myyntikanavat

Tuotevalikoima ja palvelut
 Raakavillasta pitkälle jalostettuihin 

tuotteisiin
 Erottuva tuote ja erikoistuminen 

vahvuutena
 Tilaustyöt ja räätälöinti

Markkinointi ja näkyvyys 
yritystoiminnassa
 Brändin elementit
 Myyntikanavat
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TULOKSET: Yritysten prosessitTULOKSET: Yritysten prosessit

Kannattavuus tuotannon avaintekijänä 

 Kannattamattoman toiminnan 
tunnistaminen

 Työstä saatava kunnon korvaus

Yhteistyö liiketoiminnan edistämisessä

 Ammattilaisten tuki

 Etua kaikille osapuolille

 Tavoitteena pitkäaikainen yhteistyö

Kannattavuus tuotannon avaintekijänä 

 Kannattamattoman toiminnan 
tunnistaminen

 Työstä saatava kunnon korvaus

Yhteistyö liiketoiminnan edistämisessä

 Ammattilaisten tuki

 Etua kaikille osapuolille

 Tavoitteena pitkäaikainen yhteistyö
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JohtopäätöksiäJohtopäätöksiä

 Ei ole yhtä toimivaa ratkaisua – yritysten 
tarpeet ovat erilaisia

 Yhteistyö elinehto – näkyvyys, työn sujuvuus ja 
kannattavuus, vertaistuki

 Menestyvän tuotteen resepti:        
Kiinnostuksen kohteet + Osaaminen + Yhteisö

 Hankkeiden ja kehittämisen kohdentaminen 
tietoisesti ketjun kolmelle eri tasolle

 Ei ole yhtä toimivaa ratkaisua – yritysten 
tarpeet ovat erilaisia

 Yhteistyö elinehto – näkyvyys, työn sujuvuus ja 
kannattavuus, vertaistuki

 Menestyvän tuotteen resepti:        
Kiinnostuksen kohteet + Osaaminen + Yhteisö

 Hankkeiden ja kehittämisen kohdentaminen 
tietoisesti ketjun kolmelle eri tasolle

pikist.com



JatkotutkimusaiheitaJatkotutkimusaiheita

 Lammastilojen ammattimaistuminen – bisnesajattelun lisäämisen keinoja

 Markkinatutkimus – Villatuotteiden kysyntä ja kuluttajien tarpeet

 Villapesulan palvelujen kysyntä ja kannattavuus

 Villankäytön edistäminen oppilaitoksissa tulevien tekijöiden innostamiseksi

 Lammastilojen ammattimaistuminen – bisnesajattelun lisäämisen keinoja

 Markkinatutkimus – Villatuotteiden kysyntä ja kuluttajien tarpeet

 Villapesulan palvelujen kysyntä ja kannattavuus

 Villankäytön edistäminen oppilaitoksissa tulevien tekijöiden innostamiseksi



Selvityksen luotettavuusSelvityksen luotettavuus

 Luotettavuuden parantaminen useilla 
lähdeaineistotyypeillä

 Tulokset tutkijasta riippuvaista

 Aineisto ei kata koko alaa

 Syvempään ymmärtämiseen tarvitaan 
kattavampi tutkimus

 Luotettavuuden parantaminen useilla 
lähdeaineistotyypeillä

 Tulokset tutkijasta riippuvaista

 Aineisto ei kata koko alaa

 Syvempään ymmärtämiseen tarvitaan 
kattavampi tutkimus
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