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Kilpailutilanne, vaativat asiakkaat ja omistajien voiton maksimointi luovat jatkuvasti painetta 

yritysten kustannusten alentamiselle ja tuottavuuden parantamiselle. Valmistavassa teollisuu-
dessa tuotannon kehittäminen on tehokas tapa saavuttaa näitä tavoitteita. Tämä tutkimus on tehty 
toimeksiantona eräälle kotimaiselle puutuotetehtaalle, joka halusi tuotantoaan leaninpaan suun-
taan. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä keinoilla kohdeyrityksen tuotannon läpimenoaikaa 

voitaisiin lyhentää ja millä keinoilla tuotteiden eräkokoja ja valmistusjärjestystä voitaisiin optimoida 
paremmin. Tavoitteena oli lisäksi tutkia, mitä tuotteita yrityksen kannattaa pitää varastossaan. 
Tutkimuksen edetessä ilmaantui kolmas tutkimuskysymys: miten tuotannon tehokkuutta voitaisiin 
parantaa. 
Tutkimus toteutettiin luomalla aluksi nykytila-analyysi yrityksen toiminnasta ja valitsemalla tä-

män jälkeen halutut kohteet tarkempaan tutkimukseen. Analyysista ilmeni, että yrityksellä on ke-
hitettävää erityisesti kapasiteetin käytössä ja virtaustehokkuudessa. Kapasiteetin käyttöä saatiin 
parannettua toimintatapojen muutoksilla säästäen tekemiseen käytettyä aikaa ja parantaen tuot-
tavuutta. Virtausongelman syyksi paljastui tuotannon aloittaminen liian aikaisin, mikä johtaa suu-
reen keskeneräiseen tuotantoon aiheuttaen pitkän läpimenoajan. Tuotannon kapasiteettitiedon 
puute lisäksi vaikeuttaa tuotannonsuunnittelua, minkä vuoksi tarkka aikataulutus on haastavaa. 
Varaston analyysissa ilmeni, että yrityksellä on varastossaan huomattava määrä tuotenimikkeitä, 
joita myydään vain vähän. Samalla selvisi, että varastoitavia määriä ei ole optimoitu. 
Yrityksen suositetaan hyödyntävän uusia toimintatapoja, joiden avulla kapasiteetin käyttö pa-

ranee. Lisäksi yrityksen suositetaan määrittämään kapasiteetti, minkä ansiosta tuotannonsuun-
nittelua voidaan kehittää. Tarkemmalla tuotannonsuunnittelulla tuotteet saadaan valmistumaan 
oikeaan aikaan ja keskeneräinen tuotanto vähenee. Ehdotelma varastoitavista tuotteista yrityk-
selle luotiin ABC-analyysin muodossa. 
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ABSTRACT 
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The competitive situation, demanding customers and maximizing owners' profits are con-

stantly putting pressure on companies to reduce costs and improve productivity. In the manufac-
turing industry, developing production is an effective way to achieve these goals. This study was 
commissioned from a domestic wood product factory that wanted its production to more lean 
direction. 
The aim of the study was to find out how the production lead time could be shortened and how 

the batch sizes and production timing could be better optimized. The aim was also to find out 
which products the company should keep in stock. As the research progressed, a third research 
question arose: how to improve production efficiency. 
The research was carried out by first creating an analysis of the current state of the company's 

operations and then selecting the desired items for more detailed research. The analysis showed 
that the company has room for improvement, especially in capacity utilization and flow efficiency. 
Capacity utilization was improved through policy changes, saving time and improving productivity. 
The cause of the flow problem was found to be the early start of production, leading to a large 
work-in-progress with a long lead time. In addition, the lack of production capacity information 
complicates production planning, which makes precise scheduling challenging. The analysis of 
the stock showed that the company has a significant number of product items in stock, which are 
only sold in small quantities. At the same time, it became clear that the quantities to be stored 
have not been optimized. 
The company is recommended to take advantage of new ways of working to improve capacity 

utilization. In addition, the company is recommended to determine the capacity, which will allow 
production planning to be developed. With more detailed production planning, products are com-
pleted on time and work in progress is reduced. A proposal for the products to be stored for the 
company was created in the form of an ABC analysis. 
 
 
Keywords: production, lean, operations management, capacity, resource, process, 

development, waste, planning 
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ALKUSANAT 
Tämä tarina sai alkunsa vuonna 2010 tai 2011, kun istuin Tampereen ammattikorkea-

koulun luentosalissa. Silloinen koulutusohjelmani päällikkö, nykyisin jo eläkkeellä oleva 

herrasmies lausui lauseen, joka minulle jäi mieleen pitkäksi aikaa. Hän mainitsi, että käy-

kää tämä koulu kunnolla loppuun asti, niin voitte hakea TTY:lle suoraan maisterivaiheen 

haun kautta lukemaan tuotantotaloutta. Tämä kuulemma auttaisi kovasti myöhempää 

elämää varten. Olin tuohon aikaan reilu parikymppinen nuorukainen ja päätin ottaa sen 

lauseen tosissani. Tämän jälkeen kerkesin olla useamman vuoden työelämässä, kunnes 

vuonna 2017 päätin toteuttaa tuon mielessäni pyörineen asian. Nyt on hyvä hetki kiittää 

häntä. 

Tätä kappaletta kirjoittaessani on mukavaa pysähtyä muistelemaan tuota tilannetta ja 

muita menneitä tapahtumia opintojeni varrella. Matkalle on mahtunut paljon asioita, jotka 

tulen muistamaan koko loppu elämäni. Olen tutustunut mahtaviin ihmisiin, osallistunut 

mielenkiintoisiin tapahtumiin, oppinut elämästä ja jopa muuttanut toiselle puolelle maa-

palloa vaihto-oppilasvuotenani. 

Tämä diplomityö päättää jälleen yhden vaiheen elämässäni, kun yliopisto-opintoni päät-

tyvät. Toisaalta tuntuu jopa haikealta, mutta onneksi tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

uuden opetteleminen pitäisi lopettaa tähän. En epäile, etteikö elämä toisi tullessaan vielä 

uusia, entistäkin kovempia haasteita, joiden eteen täytyy tehdä töitä ja opetella uutta. 

Lopuksi haluaisin vielä kiittää tämän tutkimuksen toimeksiantajayritystä minulle suomas-

taan mahdollisuudesta kyseiseen tehtävään. Erityiskiitokset haluaisin toimittaa yrityksen 

kehitysinsinöörille sekä tuotantopäällikölle, jotka olivat tukenani ja apunani koko työn ete-

nemisen ajan. Suuret kiitokset kuuluvat myös diplomityöni ohjaajille, professori Jussi 

Heikkilälle sekä professori Teemu Laineelle. Viimeisimpänä haluaisin vielä kiittää per-

hettäni ja ystäviäni heidän tuestaan ja kannustuksestaan läpi koko opintojeni ja ennen 

kaikkea elämäni. 
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ABD Työstökone, jolla tehdään tapituksia 
ARV engl. Annual Requirement Value, kokonaiskustannusten määrä 
CNC engl. Computerized Numerical Control, tietokoneistettu numeerinen 
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EOQ engl. Economic Order Quantity, taloudellinen tilauseräkoko 
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1. JOHDANTO 

Kiristyvä kilpailutilanne ja yhä vaativampi asiakaskunta luovat jatkuvaa painetta yritys-
ten kustannusten alentamiselle ja laadun parantamiselle. Kotimaisen tuotannon korkeat 
työvoimakustannukset, kilpailijoiden tuotannon siirtäminen halvan työvoiman maihin, 
ulkomailta tuodut tuotteet, massatuotantotehtaat, käsillä oleva korona-viruspandemia ja 
muut kustannusten pienentämiseen painostavat tekijät johtavat siihen, että valmistavassa 
teollisuudessa toimivien yritysten on yhä enemmän keskityttävä toimivaan ja sujuvaan 
tuotannonohjaukseen.  

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yritysten tuotteiden ja palveluiden aikaansaamiseen 
liittyvien toimintojen ja tehtävien hallintaa sekä suunnittelua (Martinsuo et al. 2016, s. 
139). Jokaisen huonekalutehtaan päämääränä on tehokas liiketoiminta (Hrovatin et al. 
2015), jonka saavuttamiseksi ei riitä, että huonekalut ovat laadukkaita ja tuotantokoneet 
ovat tarkkoja (Rosienkiewicz 2018). Yritysten on kyettävä myös hallitsemaan ja ohjaa-
maan prosessejaan tehokkaasti. 

Tuotannonohjausta kehittämällä voidaan saavuttaa toivottuja kustannussäästöjä ja tehok-
kaampaa tuotantoa. Tänä päivänä yritysten tulee kyetä kilpailemaan hinnan lisäksi laa-
dulla ja toisinaan myös asiakaskohtaisilla räätälöidyillä ratkaisuilla perustuotteiden rin-
nalla, joten tuotannonohjaaminen vaatii myös muutoksia. Asiakkaan kokeman arvon 
maksimointi siirtyy jatkuvasti kohti keskiötä. Kaikki tämä vaatii yrityksiä pysymään jat-
kuvasti ajan hermolla oman tuotevalikoimansa, hintatasonsa, laadun, eettisyyden, ympä-
ristöystävällisyyden ja monen muun asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavan tekijän 
kanssa. Täytyy myös muistaa, että tieto omasta kokonaisuudesta ei riitä, vaan myös mark-
kinoilla vallitsevaa tietoa on kyettävä hyödyntämään. Tämä tarkoittaa sitä, että markkinat, 
oma asiakaskunta ja kilpailijat on tunnettava mahdollisimman hyvin. 

Kun yritys haluaa kasvaa, vaatii se useimmiten lisäkapasiteettia (Ruohomäki et al. 2011, 
s. 7). Kustannustehokkuus vaatii panostuksia automaatioon ja toimintatapojen muutok-
siin. Monilla yrityksillä on taipumuksena siirtää hankalia päätöksiä, ja vasta viimeisessä 
hädässä tehdään päätöksiä asioiden muuttamisesta. Varakkaammilla yrityksillä päätök-
senteko voi puolestaan olla liiankin nopeaa, jolloin tehdään suuria investointeja ilman 
konkreettisia suunnitelmia ja laskelmia investointien käyttökohteista, ja niiden tarkempaa 
käyttöä mietitään vasta hankintojen jälkeen. Olemassa on myös sellaisia yrityksiä, jotka 
eivät tiedä, mihin heidän tulisi kehitystoimensa kohdistaa.  
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Investoinnit koneisiin ja erilaisiin laitteisiin ovat helppoja päätöksiä, vaikka kustannuste-
hokkaampaa voisi olla pahasti vanhentuneiden toimintatapojen määrätietoinen uudista-
minen. Monesti tuotannon kehitystavoitteet ja kehitysratkaisut tuntuvat itsestäänselvyyk-
siltä ja tarjolla olevia ratkaisuvaihtoehtoja on vähän. Näistä syistä tuotantostrategisien 
ratkaisujen laatua ei osata tai uskalleta kyseenalaistaa. Voisiko valmistus olla yrityksillä 
tärkeämpi kilpailuedun lähde? 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on kotimainen puutuotevalmistaja, joka 
myy tuotteitaan B2B-markkinoilla. Valtaosa tehtaan tuotannosta myydään kotimaahan, 
mutta myös viennin määrä on kasvanut viime vuosina. Yrityksellä on takanaan vahvaa 
kasvua ja yrityksen liikevaihto onkin lähes tuplaantunut vuodesta 2016 vuoteen 2019. 
Voimakas kasvu on vaatinut paljon yrityksen resursseja, ja samalla tuonut omat haas-
teensa tuotantoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin yrityksen komponentti-
tuotannossa piileviä ongelmia ja pohtia niiden ratkaisuja vieden tuotantoa leaninpaan 
suuntaan. Työn tavoitteet on jaettu kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka käsittelevät tuo-
tannon tehokkuuden parantamista, tuotannon läpimenoajan lyhentämistä ja sitä, mitä 
komponentteja yrityksen kannattaa varastoida. Toimeksiantajayrityksen toivomuksesta 
työn käsittelyssä on jätetty euromääräinen tarkastelu työn ulkopuolelle. 

Tutkimuksen rakenne on jaettu kymmeneen osaan. Johdantoluvun jälkeen kuvataan taus-
tateoriaa tutkimusaiheen ympäriltä. Taustateoria on jaettu jälleen kolmeen osaan, jossa 
ensimmäisessä kerrotaan asiaa tuotantoprosessin ja tuotannonohjauksen näkökulmasta. 
Toisessa teorialuvussa perehdytään tuotantoprosessin kehittämiseen ja kustannusnäkö-
kulmaan. Kolmannessa teorialuvussa käydään läpi huonekaluteollisuutta sekä sen tuotan-
toteknisiä ratkaisuja. Teoriaosuuden lopussa kerrotaan tutkimuksen kohteena olevasta 
yrityksestä taustatietoja. 

Lähtötietojen läpikäynnin jälkeen kuvataan tutkimuksen toteutusprosessi. Tämä kappale 
pitää sisällään tutkimuksessa käytettyjen tutkimusmenetelmien kuvaamisen sekä tutki-
musolosuhteiden mahdollisimman tarkan läpikäynnin. Seuraavissa kolmessa luvussa esi-
tellään tutkimuksen tulokset. Näistä ensimmäinen pitää sisällään yrityksen nykytila-ana-
lyysin tulokset. Toisessa ja kolmannessa tulosluvussa kuvataan nykytila-analyysistä tar-
kempaan tutkimukseen valittujen tutkimuskohteiden tulokset. Diplomityön lopussa esite-
tään tutkimuksen johtopäätökset ja toimenpidesuositukset, sekä pohdintaosio, jossa arvi-
oidaan muun muassa tutkimuksen luotettavuutta ja tutkimuksen aikana esiin tulleita haas-
teita. 
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2. TUOTANTO 

2.1 Yritysten tavoitteet 

Yritysten olemassaololle on aina jokin syy tai tavoite. Osakeyhtiölaissa asia määritellään 
näin (OYL 5 pykälä): ”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomis-
tajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Martikainen & Vaihekoski (2015) ker-
tovat yritysten sidosryhmien asettavan yrityksille erilaisia tavoitteita. Julkisuudessa ja 
alan kirjallisuudessa yritysten tavoitteiksi on esitetty: 

- Yrityksen arvon maksimointi 
- Yrityksen markkina-arvon maksimointi 
- Yrityksen voiton maksimointi 
- Yrityksen varallisuuden arvon maksimointi 
- Liikevaihdon maksimointi 
- Yrityksen jatkuva kasvu 
- Edellä mainittujen tekijöiden yhdistelmät 

Martikainen & Vaihekoski (2015) mainitsevat, että yleisen rahoitusteorian mukaan yri-
tyksen markkina-arvon maksimoinnin toisin sanoen osakkeiden hinnan suurentamisen tu-
lisi olla yrityksen johdolle näistä tärkein tavoite, sillä he edustavat yrityksen omistajia. 
Voiton maksimointikriteeri on kuitenkin omistajien kannalta huono siinä tilanteessa, että 
yritysjohto toimii lyhyemmällä aikajänteellä, kuin omistajat toivoisivat. Tällöin yritys-
johto voi toimia niin, että lyhyellä tähtäimellä tulokset näyttävät hyviltä. Omistajien kan-
nalta jatkuva yrityksen markkina-arvon kasvattaminen on paras tapa pitää yrityksen val-
tausyritykset loitolla. Mikäli yritysjohto ei keskity markkina-arvon kasvattamiseen, voi 
yrityksen osake olla markkinoilla selkeästi alihinnoiteltu, mikä voi houkutella yritysval-
taajia ostamaan yrityksen osakkeita. Valtaajat uskovat hinnan nousevan oikealle tasolle, 
koska olettavat alihinnan johtuvan nykyisen johdon tehtävien laiminlyönnistä. Yritysval-
taaja voi uskoa, että johtoon päästyään se kykenee ohjaamaan yrityksen toimintoja tehok-
kaammin nostaen yrityksen markkina-arvoa saavuttaen näin itselleen huomattavat voitot. 
Pellinen (2006, s. 61) kiteyttää kirjassaan kaiken tämän yhteen lauseeseen siten, että yri-
tyksen tavoitteena on omistajien hyödyn maksimointi. 

2.2 Tuotantoprosessi 

Tuotanto sisältää kaikki ne toiminnot, joiden avulla tuote tai tuote-erä valmistetaan (Mar-
tinsuo et al. 2016, s. 134-135). Tuotantoa ja valmistusta ei pidä kuitenkaan sotkea keske-
nään. Valmistus on yksi tuotannon osa-alue, jossa yritys muuttaa materiaaleja koneiden 
ja työn avulla tuotteiksi. Tuotantoprosessilla puolestaan tarkoitetaan prosessia, jossa tuo-
tannontekijöiden avulla saadaan aikaan tuotos (BCS 2019). Tuotannontekijöitä ovat sekä 



4 

raaka-aineet että tuotannon valmistukseen osallistuvat tekijät, kuten esimerkiksi raken-
nukset, koneet, laitteet ja henkilöstö. Martinsuo et al. (2016, s. 154) määrittävät tuotanto-
prosessin hieman toisin: palveluiden ja tuotteiden toteuttamiseen liittyvä informaatio- ja 
materiaalivirta, jolla yritys tuottaa toimitettavan arvon asiakkaille. 

Vilkkumaa (2011) luettelee tavanomaisimpia tuotannontekijöitä: 

- raaka-aineet 
- tarvikkeet 
- apuaineet 
- varaosat 
- puolivalmisteet 
- tavarat 
- työ eri muodoissaan 
- ostetut palvelut, esimerkiksi alihankinta 
- toimitilat 
- koneet, kalusto, laitteet 
- rakennukset 
- tietojärjestelmät sovelluksineen ja laitteineen 
- tietoliikenne ja muu liikenne 
- markkinointi eri muodoissaan 

2.3 Tuotannonohjaus 

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen tuotteiden ja palveluiden aikaansaamiseksi 
liittyvien toimintojen ja tehtävien suunnittelua ja hallintaa (Martinsuo et al. 2016, s. 139). 
Tuotannonohjausta ei tule sekoittaa toiminnanohjaukseen, joka tarkoittaa laajempaa ko-
konaisuutta. Toiminnanohjauksen käsitteeseen sisältyy yrityksen koko tilaus-toimitusket-
jun eri toimintojen ja tehtävien suunnittelu ja hallinta. 

Yritysten eri toiminnot osallistuvat tuotantoon eri tavoin, eikä tästä syystä tuotannon ja 
yrityksen päätoimintojen välisiä rajoja voida määrittää kovin tarkasti (Martinsuo et al. 
2016, s. 134-135). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valmistus kuuluu tyypillisesti 
kokonaisuudessaan tuotantoon, kun taas myynti ja markkinointi sisältyvät tuotantoon 
tuotteiden vaatimusten määrittämisen, kysynnän, tilauksien sekä reklamaatioiden osalta. 
Hankinnat ja logistiikka puolestaan sisältyvät tuotantoon valmistusmateriaalien, varas-
tonhallinnan, kuljetuksien sekä tuotannon alihankkijoiden osalta. Tuotekehitys puoles-
taan osallistuu tuotantoon tuotantorakennemäärittelyjen ja asiakaskohtaisesti suunniteltu-
jen tilauksien osalta. Yrityksillä on erilaisia toimintamalleja ja toimintaprosesseja tuotan-
non toteuttamiseksi. Tuotannon laaja määrittely tarkoittaa sitä, että tuotantojärjestelmiä 
kehitettäessä on osattava ottaa huomioon tuotantoon osallistuvien toimintojen väliset 
vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet. 
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Yritysten tuotannonohjausta voidaan tarkastella vaiheittain etenevänä prosessina, jossa jo 
valmiita tilauksia ja myyntiennusteita tarkennetaan ja sovelletaan toiminnanohjauksessa 
(Kuva 1, Martinsuo et al. 2016, s. 139). Prosessissa pitkän aikavälin tuotantostrategiaa ja 
kysyntätietoa tarkentamalla saatavaa tietoa hyödynnetään vähitellen valmistusta ohjaa-
vaksi tiedoksi. Tuotannon kapasiteetin ja kuormituksen ohjaamisen lähtötietoina toimivat 
tulevat kysyntäennusteet, varmistetut tilaukset ja tuotantostrategian keskeiset valinnat. 
Myös meneillä olevia tarjouksia ja varastojen tietoja on hyvä seurata tiedon täydentä-
miseksi. Eri toimialoilla ja eri yrityksissä voi olla toisistaan poikkeavia vaiheistuksia toi-
minnanohjauksessaan, mutta tyypillisesti eritellään toisistaan ainakin kokonaissuunnit-
telu, karkeasuunnittelu ja hienosuunnittelu. 

 

Kuva 1. Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen prosessi (mukaillen Martinsuo et al. 2016, 
s. 140). 

Prosessin ensimmäinen suunnittelun taso on kokonaissuunnittelu, joka tarkoittaa tuotan-
non kokonaisvolyymin, resurssitarpeiden, varastojen ja hankintojen suunnittelua keski-
pitkällä aikajänteellä (Martinsuo et al. 2016, s. 143-145). Tämän tason päätehtävänä on 
varmistaa, että kokonaisvolyymi vastaa kokonaiskysyntää suunnitellulla aikajänteellä. 
Kokonaissuunnittelu voi antaa aihetta esimerkiksi kapasiteetti- tai resurssimuutoksiin, tai 
varastotasojen uudelleensuunnitteluun. Kokonaissuunnittelussa on tärkeää kyetä hallitse-
maan kysynnän vaihteluita ottamalla huomioon eri aikoina mahdollisesti oleva epätasai-
nen kysyntä. Tavanomaisia keinoja ovat muun muassa resurssijoustojen käyttö ja varas-
tointi. Kokonaissuunnittelussa tuotetut tiedot toimivat prosessin seuraavien suunnittelu-
tasojen lähtötietoina, joita ovat tuotannon karkeasuunnittelu ja hienosuunnittelu. 
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Tuotannon karkeasuunnittelussa (MPS, master production scheduling) resurssitarpeita, 
kokonaisvolyymiä, varastojen ja ostojen suunnittelua viedään kokonaissuunnittelua yksi-
tyiskohtaisemmalle tasolle (Martinsuo et al. 2016, s. 145-147). Tässä vaiheessa suunnit-
telu viedään tuotantoerien tasolle ja sen toteutus tuotantojärjestelmässä aikataulutetaan. 
Karkeasuunnittelua tehdään jatkuvasti, tyypillisesti muutaman viikon aikajäntein. Tuo-
tannon karkeasuunnittelun kolme päätehtävää ovat tuotannon kokonaisaikataulun suun-
nittelu, kuormituksen karkeasuunnittelu ja toimituskyvyn karkeasuunnittelu. Kokonaisai-
kataulun lisäksi on tärkeää laskea tuotannon vaatimat resurssit, kuten koneet, laitteet ja 
henkilöt. Tarvittavien resurssien laskenta ja aikatauluttaminen on helppoa, kun tiedetään 
vakiotuotteiden kapasiteetti- ja materiaalitarpeet. Karkeasuunnittelun tehtävänä ei ole 
suoraan ohjata valmistusta, vaan pikemminkin sopeuttaa valmistuksen vaatimien resurs-
sien kysyntää vastaavalle tasolle. Jos käytössä oleva kapasiteetti ei vastaa kokonaisaika-
taulua, tulee kapasiteettia joko lisätä tai vähentää. Tuotannon kapasiteetti on aina rajalli-
nen ja tästä syystä kapasiteetin kuormituksella on erityisen tärkeä rooli tuotannon suun-
nittelussa. Karkeasuunnittelun avulla saadaan tietoa siitä, miten henkilöitä, laitteita ja ko-
neita tarvitaan tietyillä tuotantoerillä tai tilauksilla. Tilausohjautuvassa tuotannossa asi-
akkaille luvatut toimitusajat perustuvat suoraan tuotannon karkeasuunnitteluun. 

Tuotannon hienosuunnittelun tarkoituksena on tuotantosuunnitelman vieminen yksityis-
kohtaisemmalle tasolle (Martinsuo et al. 2016, s. 149). Hienosuunnittelussa suunnitellaan 
valmistusajankohdat tuotantoerille, erien vaatima resurssien käyttö ja työvaiheiden ajoi-
tus. Hienosuunnittelua toteutetaan lyhyellä aikavälillä joko päiväkohtaisesti tai viikko-
kohtaisesti. Hienosuunnittelun lähtökohtana pidetään nykyistä tuotannon tilaa sekä toteu-
tuneita tilauksia, jotta vaaditun kuormituksen todellinen tila olisi mahdollisimman varma 
ja luotettava. Hienosuunnittelun toteuttamiseksi on tiedettävä komponenttien työvaiheet, 
työvaiheiden kestot, koneiden työjonot, saatavilla olevat resurssit sekä mahdolliset häiriöt 
ja muut muutokset. 

Valmistuksen ohjauksessa hienosuunnittelun tuottama tieto viedään käytäntöön vielä yk-
sityiskohtaisemmalle tasolle, jotta tuotantohenkilöstö tietää, mitä kulloinkin pitää tehdä 
(Martinsuo et al. 2016, s. 152-154). Valmistuksen ohjaaminen pitää sisällään työn suorit-
tamisen yksityiskohtien suunnittelua, erien kohdistamista resursseille, työn ohjaamista, 
valvontaa ja raportointia. Tuotannon organisointi vaihtelee suuresti sen mukaan, millaista 
tuotannonohjausperiaatetta ja millaisia eräkokoja tuotannossa käytetään. Yleensä tuote-
erät kohdennetaan resursseille työmääräimien avulla, joista löytyvät tarvittavat tiedot 
työn tekemiseksi.  

Valmistuksen ohjaukseen kuuluu myös toteutuneen valmistuksen seuranta ja raportointi 
(Martinsuo et al. 2016, s. 152-154). Näiden avulla saadaan tietoa, miten tuotanto on on-
nistunut, havaitaan poikkeamia, kyetään hallitsemaan muutoksia ja opitaan tekemisestä. 
Toteumatietojen avulla saadaan tietoa tuotannon tuottavuudesta, kapasiteetin käyttöas-
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teesta sekä läpimenoajoista, jotka puolestaan kertovat tuotannon kyvykkyydestä ja tuo-
tannon tilasta. Mikäli toteumatiedot poikkeavat suunnitelmasta, on syytä varautua muu-
toksiin seuraavissa työvaiheissa ja tarvittaessa harkita suunnitelmatietojen kehittämistä. 

2.3.1 Tuotannon layout 

Layout tarkoittaa tehtaan tuotantojärjestelmän fyysisien osien, kuten esimerkiksi konei-
den, laitteiden, kulkureittien, osaprosessien ja varastopaikkojen sijoittelua tuotantolaitok-
sessa (Martinsuo et al 2016, s. 155). Yleisimmät tuotannon layoutit ovat funktionaalinen 
layout, tuotantolinja-layout ja solu-layout. Layoutin valintaan vaikuttavat muun muassa 
itse käytettävissä oleva tila, valmistusmäärät ja tuotevalikoiman laajuus. 

Funktionaalinen layout on usein paras vaihtoehto tuotantoon, jossa tuotevalikoima on 
laaja, mutta vastaavasti tuotantomäärät ovat pieniä (Martinsuo et al 2016, s. 155). Tuo-
tantolinjaa käytetään perinteisesti silloin, kun valmistetaan paljon saman tyyppisiä tuot-
teita. Tuotantosolut puolestaan ovat usein käytössä silloin, kun valmistus on toistuvaa, 
mutta tuotetyypin toisto ei ole kuitenkaan vielä riittävä tuotantolinjaa varten, vaan tavoit-
teena on eri tuotteiden ja tuoteperheiden joustava valmistus. Tuotantoprosessin tekninen 
järjestely voi olla toteutettu myös niin, että yhdellä tehtaalla on erilaisia osalayouteja pro-
sessien vaiheiden mukaan. Esimerkiksi funktionaalisesti järjestetyssä tehtaassa voi olla 
useita kokoonpanosoluja tai osat siirtyvät tuotantolinjamaisesti suunniteltuun loppuko-
koonpanoon. 

Funktionaalisessa layoutissa työpisteet ja laitteet on sijoiteltu ryhmiin tehtävien saman-
kaltaisuuden mukaan (Martinsuo et al 2016, s. 157). Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, 
että tehtaalla voi olla esimerkiksi leikkaamiseen, yhdistämiseen ja pintakäsittelyyn liitty-
vät osastot, joissa kussakin on oma tilansa. Laitteet ja koneet ovat tyypillisesti käytöltään 
erilaisien tuotteiden valmistamiseen tarkoitettuja yleiskoneita. Tuotevalikoima on 
yleensä laaja ja tuotantomäärät voivat vaihdella laajastikin. Funktionaalisella layoutilla 
tavoitellaan tuotannon joustavuutta, ja erät ovatkin yleensä yksittäis- tai piensarjatuotan-
toa. Funktionaalisessa layoutissa tuotannonohjaus perustuu siihen, miten eri koneille jo-
nottavat tuotantoerät järjestellään ja aikataulutetaan. Työjonot ovat käytännössä kesken-
eräistä tuotantoa, mikä pidentää tuotannon läpimenoaikaa. Tämän tyyppisessä valmistuk-
sessa keskeisiä haasteita ovat työpisteiden välisien siirtojen ja siirtomatkojen minimoimi-
nen, sekä töiden siirto oikeaan aikaan työpisteeltä toiselle. Materiaalien kuljettaminen 
työpisteeltä toiselle, ylimääräinen käsittely ja välivarastointi aiheuttavat kustannuksia, 
minkä vuoksi niitä tulisi välttää. 

2.3.2 Ohjausperiaatteet 

Syyt varastojen muodostumiseen voivat olla tuotantoteknisiä (Sakki 2009, s. 103). Koska 
valmistuseräkoon kasvaessa tuotteiden kiinteiden kustannusten osuus yhtä yksikköä kohti 
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alenee, halutaan tuotetta valmistaa kerralla suurempi erä. Kyseistä toimintamallia kutsu-
taan varasto-ohjautuvaksi tuotannoksi. Suuria eriä valmistettaessa valmistuskustannukset 
ovat edullisia, mutta tuotteiden varastoinnista, myymättä jääneistä tuotteista ja epävar-
muudesta syntyy lisäkustannuksia. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa valmistuksen läh-
tökohtana voidaan pitää sitä, että asiakastarpeelle on olemassa ennakoitavissa oleva tois-
tuvuus sekä tiedetään tuotevaraston täydennystarve (Martinsuo et al 2016, s. 137). Suu-
rina määrinä myytävät vakiotuotteet ovat usein varasto-ohjautuvia. 

Varasto-ohjautuvan tuotannon vastakohtana toimii asiakasohjautuva tuotanto, jossa val-
mistetaan ainoastaan asiakkaiden tilaamia tuotteita (Sakki 2009, s. 103). Kyseinen oh-
jaustapa tunnetaan myös nimellä tilausohjautuva tuotanto (Martinsuo et al 2016, s. 137). 
Tilausohjautuvia tuotteita ovat tyypillisesti erilaiset asiakaskohtaisesti räätälöidyt tuot-
teet, kuten erikoishuonekalut. Usein myös pienivolyymiset ja pilaantuvat tuotteet valmis-
tetaan tilausohjautuvasti. On myös hyvä huomata, ettei kaikkia perustuotteiden eri vari-
aatioita ole kannattavaa valmistaa varastoon, vaan kysymykseen voivat tulla erilaiset puo-
livalmisteet, asiakaskohtaisen räätälöinnin nopeuttamiseksi. Tilausohjautuvassa tuotan-
nossa ei tehdä mitään, ennen kuin on saatu itse tilaus (Lapinleimu 2007, s. 109). Tilausoh-
jaus olisi periaatteessa ideaalitilanne, jos toimitusaika ym. tekijät sen mahdollistavat. 

Yritysten tuotantojärjestelmät on mahdollista organisoida eri tavoin (Martinsuo et al. 
2016, s. 138). Ohjausperiaatteet voivat vaihdella ja toisinaan tuotanto voi olla yhdistelmä 
erilaisista tuotantomuodoista, jossa organisointi liittyy tiiviisti tuotannon ohjattavuuteen. 
Tuotantoa organisoitaessa vaaditaan kattavaa näkökulmaa ja joustavuutta, koska tuotanto 
itsessään koskee useita eri toimintoja ja kytkeytyy toimitusketjuun myös laajemmin. Tuo-
tannon organisointi myös vaihtelee ajan kuluessa, joten sama ohjaustapa ei välttämättä 
ole kaiken aikaa paras mahdollinen. 

2.3.3 Kapasiteetti 

Kapasiteetilla tarkoitetaan yrityksen enimmäistuotantomäärää, eli suorituskykyä tiettynä 
ajanjaksona (Tomperi 2015, s. 16). Yrityksen tuotanto- ja suorituskyky riippuvat pitkä-
vaikutteisista tuotannontekijöistä, joita ovat muun muassa vakituinen henkilöstö, koneet, 
laitteet ja toimitilat. Wonderembse & White (2004) lisäävät kapasiteetin määritelmään 
vielä sen, että tuotteita, tai palveluita on tänä aikana kyettävä toimittamaan oikea määrä 
ja oikeaan aikaan. Esimerkiksi valmistustoimintaa harjoittavassa yrityksessä koneella 
voidaan valmistaa 2500 kappaletta tuotteita kuukaudessa (Tomperi 2015, s. 16). Jos kui-
tenkin saman tuotteen valmistamiseen käytetään useita eri koneita, kapasiteetin määrittää 
pienimmän koneen kapasiteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi kokoonpano 
pystyy käsittelemään 3000 kappaletta kuukaudessa ja pintakäsittely vain 2500 kappaletta, 
on yrityksen kapasiteetti 2500 kappaletta. Esimerkkitilanteessa pintakäsittely muodostaa 
tuotannossa kapeikon, jota kutsutaan pullonkaulaksi. Kapasiteetin tasot voidaan jakaa ai-
nakin kolmelle eri tasolle, joilta kapasiteettia voidaan mitata (Chapman et al. 2015, s. 
129): 
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1. Kone tai yksittäinen työntekijä 
2. Työstökeskus, tuotantolinja tai solu 
3. Tehdas, joka voi koostua useista työstökeskuksista 

Kapasiteetti ei välttämättä ole kappalemääräinen, kuten edellisessä esimerkissä. Kapasi-
teetti voidaan ilmaista monella tavalla, kuten esimerkiksi autokorjaamopalveluita tarjoa-
vassa yrityksessä työtunteina, tai ravintolassa asiakaspaikkojen määrällä (Tomperi 2015, 
s. 16). Jos tuotannon tuotevalikoima ei ole laaja, kapasiteetin yksikkönä on mahdollista 
käyttää valmistuneita yksiköitä, esimerkiksi paperitehtaalla paperia tonneina, panimoilla 
oluen barrelimääränä, autotehtaalla valmistuneiden autojen lukumääränä (Chapman et al. 
2016). Jos kuitenkin tuotannossa valmistetaan monenlaisia tuotteita, kapasiteetin yhteistä 
yksikköä on tällöin vaikeaa määritellä. Tässä tapauksessa ainoa yhteinen yksikkö kaikille 
tuotteille on aika. 

Standardiajalla tai standarditunnilla tarkoitetaan sitä aikaa, mikä työntekijällä normaali-
olosuhteissa kestää tietyn työn suorittamiseen (Chapman et al. 2015, s. 129). Hyväksi-
käyttämällä aikatekniikkaa, saadaan standardiaika laskettua siten, että määritetään keski-
määräinen aika, joka tehtävään koulutetulla työntekijällä työtehtävään kuluu. Tätä stan-
dardiaikaa voidaan käyttää työkaluna työn mittaamiselle ja kapasiteetin yksikkönä. Stan-
dardiaikaa voidaan myös hyödyntää laskettaessa työpisteiden työkuormaa ja työn aika-
tauluttamista. 

Toiminta-asteella tarkoitetaan yrityksen toteutunutta tuotantomäärää aikayksikössä 
(Tomperi 2015, s. 16). Mikäli edellisen esimerkin kuukauden toteutunut tuotantomäärä 
on vain 2000 kappaletta, tämä on yrityksen toiminta-aste. Toimintasuhteella puolestaan 
ilmaistaan, kuinka monta prosenttia toiminta-aste on kapasiteetista. Konekohtaisesti toi-
mintasuhdetta voidaan ajatella myös niin, että operaattorin ruokatunnit, seisokit, materi-
aalipuutteet, koulutukset ja muut ongelmat, joiden takia kone ei pyöri, huonontaa koneen 
toimintasuhdetta (Chapman et al. 2017). 

Kapasiteetin tehokkuus määritetään suhteuttamalla toteutunut määrä standardiaikaan. 
Esimerkiksi työstökeskuksessa on mahdollista, että työskennellään 100 tuntia viikossa, 
mutta ei kuitenkaan tuoteta 100 standarditunnin vertaa työtä (Chapman et al. 2017, s. 129-
130). Työntekijät voivat työskennellä nopeammin tai hitaammin, kuin varsinainen kes-
kiarvon määrittämä standardiaika on. Näin ollen tehokkuus voi olla alle tai yli 100 %. Jos 
esimerkiksi vuoron aikana odotetaan valmistuvan 50 kpl tuotteita 100 standarditunnin 
aikana ja vuoron päätteeksi on tuotettu 60 kpl tuotteita, mikä vastaa 120 tunnin työtä, niin 
tehokkuudeksi saadaan laskettua 120 %. 

Kapasiteetin tunnistaminen ja käyttöön sisältyvät mittaukset liittyvät kustannuslasken-
taan monella eri tavalla (Pellinen 2006, s. 257). Tuotteiden valmistusarvon laskemiseksi 
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tarvitaan tietoa kapasiteetista tai toteutuneesta toiminnan määrästä. Kapasiteettina voi-
daan käyttää teoreettista, laskennallista tai mitattua kapasiteettia. Kapasiteetin tunnista-
minen on välttämätöntä jo pelkästään tuotekustannuslaskentaa varten.  

Teoreettisella kapasiteetilla tarkoitetaan teoreettista maksimia, joka esimerkiksi kahdessa 
8 tunnin vuorossa toimivassa yrityksessä on 16 tuntia päivässä (Chapman et al. 2017, s. 
130). Teoreettisessa kapasiteetissa ei otetaan huomioon häiriöaikoja, käyttöastetta tai toi-
minnan tehokkuutta. Laskennallisella kapasiteetilla tarkoitetaan maksimikapasiteettia, 
jossa on otettu huomioon käyttöaste sekä tehokkuus. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
4 koneen ryhmässä, joita käytetään 8 tuntia vuorokaudessa 5 päivänä viikossa saatavilla 
oleva aika on 4 x 8 x 5 = 160 tuntia. Jos historiadataan perustuen koneiden toimintasuhde 
(käyttöaste) on ollut 85 % ja tehokkuus 110 %, niin tavoitekapasiteetiksi saadaan 160 x 
0,85 x 1,0 = 149,6 standardituntia. Mitatulla kapasiteetilla tarkoitetaan määrää, joka on 
saavutettu. Jos esimerkiksi historiadatasta nähdään, että edellisen 4 viikon aikana on tuo-
tettu 120, 130, 150 ja 140 standardityötuntia, niin käytännön kapasiteetti on näiden kes-
kiarvona 135 standardityötuntia. 

Kapasiteetin, eli enimmäissuorituskyvyn muuttamista kutsutaan kokonaissopeutukseksi, 
eikä se tapahdu yleensä lyhyellä aikavälillä (Tomperi 2015, s. 16). Kapasiteetin muutta-
misella on suora vaikutus kiinteisiin kustannuksiin. Jos taas toiminta-astetta muutetaan 
nykyisen kapasiteetin puitteissa, niin puhutaan osittaissopeutuksesta. Osittaissopeutus 
voi tulla kysymykseen esimerkiksi kysyntävaihtelujen vuoksi, jolloin korkean kysynnän 
aikana tehdään ylitöitä ja matalan myyntimäärän aikana lomautetaan henkilöstä ja seiso-
tetaan koneita. Kysyntä yksistään ei ole osittaissopeutuksen syy, vaan syy voi olla esi-
merkiksi raaka-aineiden tai ammattitaitoisten työntekijöiden puute. Toiminta-asteen 
muuttuminen vaikuttaa erityisesti muuttuvien kustannusten määrään. 

Yleensä yrityksissä ei joko löydetä kapasiteetille käyttöä, tai siitä on pulaa. Usein kapa-
siteetin hankkiminen on mahdollista vain tietyn suuruisissa erissä ja hankinnassa on 
yleensä viivettä. Kapasiteetti on tuottavassa käytössä vain silloin, kun sen seurauksena 
syntyy virheettömiä tuotteita, tai kun tuotanto sekä tuotteet kehittyvät paremmiksi. Vir-
heiden korjaaminen, seisokit ja väärin tekeminen ovat tuottamatonta kapasiteettia. Tuot-
tava ja tuottamaton kapasiteetti yhdessä määrittävät käytännön kapasiteetin, jonka ylit-
tävä osa kapasiteetista on ylikapasiteettia. Ylikapasiteetista, joka ei ole markkinoitavissa 
tai käytettävissä, on hankkiuduttava mahdollisimman nopeasti eroon. Ylikapasiteetti ai-
heuttaa yrityksille kustannuksia, sillä tarpeetonta tuotantopotentiaalia joudutaan ylläpitä-
mään. Kapasiteettivajaus puolestaan aiheuttaa kustannuksia sitä kautta, että myyntiä me-
netetään.  

Tietty määrä ylikapasiteettia voidaan kuitenkin ylläpitää yllättävien tilanteiden varalta 
varmuuskapasiteettina toimien näin samalla varmuusvaraston vaihtoehtona. (Chapman et 
al. 2015, s. 131 & Pellinen 2006, s. 257) 
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Vaadittavan kapasiteetin määrää laskettaessa standardiajan avulla on tiedettävä työvai-
heen keston lisäksi työvaiheen aseteajan pituus, koska standardiaika muodostuu asetus-
ajan ja työstöajan summasta (Chapman et al. 2015, s. 131). Jos esimerkiksi tehtaan tulee 
valmistaa 150 kpl tuotteita, joiden työstöaika on 0,2 tuntia / kpl ja asetusajan pituus on 
1,5 tuntia, niin työlle vaadittava kapasiteetin määrä on 31,5 standardityötuntia. 

2.3.4 Materiaalintarvelaskenta 

Valmistuksen lähtötietona pidetään tuotteen tuoterakennetta, joka kuvaa joko visuaali-
sesti, tai hierarkisesti tuotteen valmistamiseksi tarvittavat komponentit lukumäärineen ja 
mahdollisine suoritusparametreineen (Martinsuo et al. 2016, s. 135). Tuoterakenteen 
(BOM, bill of materials) tieto on tarpeen, jotta tuotannonsuunnittelun aikana voidaan las-
kea tuotteen tai tuotantoerän vaatima materiaalin tarve sekä tilauksen kustannukset. Tuo-
terakenteiden ansiosta tuotantoa on helpompaa vakioida. Tuoterakenteet myös mahdol-
listavat tuotteiden komponenttien yhdistelyn sekä varioinnin. Samojen komponenttien 
sekä materiaalien käyttö eri tuotteissa on tehokas keino tuotannon tehostamiseksi ja ko-
konaiskustannusten alentamiseksi. 

Materiaalitarpeiden ennakointiin perustuvaa menetelmää voidaan kutsua työntöoh-
jaukseksi, jossa tuotteet ”työnnetään” työpisteeltä seuraavalle (Sakki 2009, s. 128). Työn-
töohjauksen keskeinen työkalu on materiaalintarvelaskenta (MRP, material requirements 
planning), minkä avulla eri valmistusvaiheissa valmistettavat määrät suunnitellaan ker-
ralla lopputuotteiden myyntiennusteiden, varmistettujen tilausten ja varastomäärien poh-
jalta.  

MRP on tietokoneohjelmistojen mahdollistama tapa suunnitella materiaalin tarvetta val-
mistusohjelman perusteella ennakoitujen materiaalitarpeiden mukaan (Pellinen 2006, s. 
243-244). MRP erittelee materiaalien käyttömäärät sekä ajoituksen hyödyntämällä lop-
putuotteiden tuoterakenteita ja tuotteittain eriteltyä valmistusohjelmaa. Materiaalintarve-
suunnittelu tuottaa aikataulutetun komponenttien ja materiaalien tarvesuunnitelman, joka 
ottaa huomioon myös olemassa olevat varastot. Suunnittelu ulottuu myöhemmin koske-
maan materiaalien lisäksi myös kapasiteetin ja kuormituksen suunnittelua. Tätä laajen-
nettua materiaalintarvesuunnittelua kutsutaan myös MRPII:ksi (manufacturing resource 
planning). 

Materiaalintarvelaskennan heikko lenkki voi kuitenkin olla tuotteiden tuoterakennetiedot, 
joihin laskenta perustuu (Sakki 2009, s. 128). Tuoterakenne ei ole pysyvä, vaan saattaa 
muuttua tuotteen elinkaaren aikana useasti. Tuoterakennetiedot voivat olla pirstoutuneita 
eri järjestelmissä, minkä vuoksi on oltava tarkkana, että tuoterakennetietojen ylläpidosta 
pidetään huolta ja kaikilla osapuolilla on niistä oikea ja ajantasainen tieto. 
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3. TUOTANTOPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

Kaikkia yrityksen toimintoja on mahdollista parantaa tavalla tai toisella (Petersson et al. 
2018, s. 17). Mikään toiminto maailmassa ei ole niin erinomainen, etteikö sitä voisi ke-
hittää. Parannettava kohde voi tuotantoprosessin lisäksi olla esimerkiksi budjetissa pysy-
minen, kilpailijoiden saavuttaminen tai työolosuhteiden kehittäminen. Yritykset, jotka 
ovat jo näissä asioissa kilpailijoitaan edellä ja täyttävät asetetut vaatimukset, voivat kes-
kittyä kehittämään esimerkiksi tuottavuutta tai markkinaosuutta, työtyytyväisyyttä tai 
koko henkilöstön mukaanottoa kehitykseen. 

Millä tahansa kehittämisen kohteella on oltava looginen yhteys sen saavuttamiseen (Pe-
tersson et al. 2018, s. 17). Varsinaisen kehitystarpeen tulisi aina olla aloituspiste, jossa 
valitaan kehittämisen etenemistapa. Tuotantoprosessin parantaminen voi siis olla esimer-
kiksi toiminnan tehostamista, laadun parantamista, kustannusten alentamista, virheiden 
poistamista, hukan poistamista tai työn tekemistä mielekkäämmin ja turvallisemmin. 

Tuotantostrategiset päätökset ovat yrityksen tuotantoa tärkeitä päätöksiä (Ruohomäki et 
al. 2011, s. 10). Tuotantostrategisessa päätöksenteossa onnistuminen edellyttää useita eri-
laisia asioita. Päätöksiä ei tulisi tehdä liiallisella kiireellä, koska hätiköiden ei yleensä 
päästä parhaisiin lopputuloksiin. Kiireessä tehtyjä päätöksiä ei myöskään kyseenalaisteta 
niin helposti ja ajan kanssa valmistellut asiat voivat näyttäytyä aivan itsestäänselvyyk-
sinä. Parhaimpiin tuloksiin päästään, jos harkinnassa ja suunnittelussa on olemassa useita 
erilaisia kehitysvaihtoehtoja. On myös erittäin tärkeää, että tuotantoa koskevia päätöksiä 
tehtäessä otetaan kaikki tuotantoon osallistuvat yrityksen toiminnot mukaan, sillä päätök-
set vaikuttavat helposti niihin kaikkiin. 

Tuotantopäätösten laatua ja sovellettavuutta lisäävät olennaisesti totuudenmukaiset läh-
tötiedot (Ruohomäki et al. 2011). Tärkeimpiä lähtötietoja ovat nykyisen tuotantojärjes-
telmän suorituskykyä, tuottavuutta, kustannuksia, aikaa ja kannattavuutta koskeva tieto. 
Kaikissa yrityksissä on jonkinasteista tietoa kokonaiskustannuksista, ja toiset yritykset 
tuntevat kustannuksensa paremmin kuin toiset. Lähtötietojen lisäksi tuotantopäätöksiä ar-
vioitaessa tarvitaan laskentaosaamista kehitysvaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista 
ja panoskustannuksista. Mikäli kaikkea tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla, sitä voidaan 
täydentää erilaisilla selvityksillä, tiedonhankinnalla, analyyseilla sekä ulkopuolisella asi-
antuntemuksella. Tuotantopäätöksien hyötyjen ja seurauksien arviointia on kyettävä te-
kemään monipuolisesti, samoin kuin päätösten kokonaisedullisuuteen vaikuttavia muu-
tos- ja epävarmuustekijöitä. Kehitysvaihtoehtojen vertailuun on olemassa paljon erilaisia 
toisiaan täydentäviä strategisia, laadullisia ja taloudellisia menetelmiä. 
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3.1 Päätöksenteon osa-alueet 

Tavoitteidensa saavuttamiseksi yritys voi etsiä kehityskohteita neljältä eri osa-alueelta 
(Ruohomäki et al. 2011, s. 24-25): 

1. Nykyisen tuotantojärjestelmän kehittäminen 
2. Tuotteiden kehittäminen 
3. Verkoston kehittäminen 
4. Globaalit tuotantoratkaisut 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi saavuttaa tavoitteensa monella eri tavalla 
(Ruohomäki et al. 2011, s. 24-25). Esimerkiksi tuotannon voi tuplata kehittämällä kaikkia 
eri osa-alueita tai vain nykyistä tuotantojärjestelmää. Ratkaisuja täytyy miettiä isossa mit-
takaavassa ja ottaa huomioon, miten eri osa-alueet liittyvät tehtyihin päätöksiin, ja kuinka 
näitä ratkaisuja optimaalisesti yhdistellen päästään asetettuun kokonaistavoitteeseen. Tie-
tyissä tilanteissa on tahtotilana keskittyä vain yksittäiseen osa-alueeseen. Täytyy kuiten-
kin muistaa, että yksittäisen osa-alueen muutokset vaikuttavat aina tavalla tai toisella 
myös toisiin osa-alueisiin. Seurannaisvaikutuksien tunnistaminen voi olla haastavaa, 
mutta niistä ainakin merkittävimmät tulisi ottaa mukaan päätöksenteon tueksi. 

Tämän tutkimuksen rajauksena oli komponenttitehtaan tuotanto, joten tässä keskitytään 
nykyisen tuotantojärjestelmän kehittämiseen. Nykyistä tuotantojärjestelmää koskevissa 
päätöksissä on tärkeää tunnistaa se, miten asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa kus-
tannustehokkaimmalla tavalla pelkkää nykyistä tuotantojärjestelmää kehittämällä (Ruo-
homäki et al. 2011, s. 25). Jos nykyisessä tuotannossa yhä on kehittämismahdollisuuksia, 
olisi hyvä ymmärtää edes arvioitu kehityspotentiaali. Tuotannon nykytila-analyysi on lä-
hes pakollinen pohja tuotannon kehittämiselle, sillä tuotannon nykyinen suorituskyky tu-
lee tietää ennen sen kehittämistä. Nykytila-analyysin tuloksia voidaan hyödyntää käyttä-
mällä niitä kehitysvaihtoehtojen vertailussa. Vertailutarkoituksessa kehitettävän yrityk-
sen oma suorituskyky ja kustannusrakenne ovat luotettavimmat mittarit ja tästä syystä 
nämä tiedot tulisi yrityksellä olla tiedossa. Tuotantoa kehitettäessä vertailtavia tunnuslu-
kuja voivat olla muun muassa jalostusarvo, läpimenoaika, kapasiteetti, kapasiteetin käyt-
töaste, varaston kiertonopeus, KET (keskeneräinen tuotanto), toimitusaika, toimitusvar-
muus, kustannustaso ja laatutekijät. 

Nykyisen tuotantojärjestelmän kehittämisessä on usein ongelmana se, että nykyisen tuo-
tannon nykytila tunnetaan varsin huonosti, eikä kehitystyötä ole tehty vuosiin. Tästä 
syystä myös uusia kehitysmahdollisuuksia on vaikeaa hahmottaa. Mikäli yrityksellä ei 
ole kehittämisosaamista, niin tuotannon kehittämistarpeidenkin arvioiminen jää yrityk-
seltä tekemättä. Tuotannon kehittämistoimet ovat usein hitaita ja paljon aikaa vieviä toi-
menpiteitä, joten yrityksille voi olla helpompaa turvautua vaikkapa laiteinvestointeihin.  
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Ihannetilanteessa tuotannon nykytila ja suorituskyky on jatkuvasti yrityksellä tiedossa 
(Ruohomäki et al. 2011, s. 25-26). Tällöin yrityksen on helppoa luoda päätöksentekoti-
lanteissa tilannearvio siitä, kuinka paljon käyttämätöntä kehityspotentiaalia on vielä jäl-
jellä. Nykytilan puuttuessa on myös vaikeaa määrittää sitä tulevaisuuden tahtotilaa, jossa 
tuotannon haluttaisiin olevan. Toivottu tuotannon tila tulvaisuudessa onkin yhtä tärkeä 
tieto, kuin tarkka tieto nykytilasta. 

3.2 Lean 

Tuotantoprosessin kehittämisessä voidaan käyttää apuna erilaisia johtamisfilosofioita, 
kuten lean (Alukal 2003) ja JIT (Just-In-Time, Bicheno 1991). Nämä filosofiat perustuvat 
TPS:ään, (Toyota Production System), joka on kehitetty 1970-luvulla Japanissa Toyotan 
autotehtaalla eräänlaiseksi johtamisfilosofiaksi. Oliveira et al. (2018) kuitenkin kirjoitta-
vat tutkimuksessaan TPS:n olevan peräisin jo 1950-luvulta. TPS:n perusperiaatteina toi-
mivat asetusaikojen minimointi, pienet eräkoot, laatu, laitteiden huolto, työntöohjaus, 
standardointi, jatkuva parantaminen ynnä muut toimintamallit (Nicholas 2018). JIT:n tar-
koituksena on poistaa tuotannosta hukkaa ja jakaa hukka pienempiin osatekijöihin, kuten 
aikaan, energiaan, materiaaliin ja virheisiin. JIT:n ideana on, että tuotanto tehdään sel-
laiseksi, että tuotannon virtaus on mahdollisimman nopea ja tasainen (Jacobs et al. 2018, 
s. 406-409). Oikea määrä tavaraa siirretään oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan mahdolli-
simman nopeasti. JIT-tuotantoa harjoittavat tehtaat ovat usein toteutettu solu-layoutilla, 
missä tietty koneryhmä valmistaa tiettyjä tuotteita. Solu-layoutin ansiosta välimatkat työ-
pisteeltä toiselle saadaan minimoitua, eikä tarvita välivarastoja työvaiheiden välillä. 

Lean tuotantofilosofian tavoitteena on tuotannon kokonaisvaltaisen tehokkuuden paran-
taminen (Malvalehto & Haapasalo, 2012). Toisaalta Shah & Ward (2003) määrittävät 
leanin olevan menetelmä, jolla luodaan mahdollisimman paljon asiakasarvoa hukkaa 
poistamalla. Kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen pyritäänkin keskittymällä arvon luomi-
seen asiakkaalle (Malvalehto & Haapasalo, 2012). Leanin keskeisimpänä periaatteena 
onkin tunnistaa kaikki sellaiset toiminnot, jotka eivät tuota asiakkaalle arvoa. Koska nämä 
toiminnot eivät luo loppuasiakkaalle arvoa, ne ovat hukkaa ja siksi eliminoitava. Hukan 
tunnistamiseksi tuotannon toimintoja tuleekin segmentoida ja jaotella ne arvoa tuotta-
vaan, arvoa tuottamattomaan, ja arvoa tuottamattomaan, mutta välttämättömään toimin-
taan. 

Lean-strategian toteuttamisessa on ideana se, että toiminnan parantamisessa pyritään 
koko ajan kohti täydellisyyttä, ja jatkuva parantaminen on ehdoton edellytys lean-strate-
gian menestymiselle (Peterson et al. 2018). Poikkeamia parannetaan asetettujen tavoittei-
den ja toiminnassa havaittujen poikkeamien avulla. Kehitystyön keskiössä on epätasapai-
non, hukan ja liiallisen kuormituksen poistaminen. Jatkuvaa parantamista tehdään pienien 
yksityiskohtien parissa kaiken aikaa, mutta samalla kokonaiskuvaa tarkastellen. Koko-
naiskuva on syytä tiedostaa, jotta kehittämistyön seuraukset ymmärretään ja kehitystyö 
ei poikkea valitusta strategiasta. Myös yksittäistä pientä asiaa kehitettäessä on syytä ottaa 
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priorisointi huomioon, parhaan mahdollisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Väärä prio-
risointi voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päätetään lyhentää automaattikoneen työstöai-
kaa, vaikka laitteessa on jo nykyhetkellä ylikapasiteettia suhteutettuna asiakaskysyntään. 
Tällaisessa tilanteessa kehityskohteet tulisi kohdistaa pullonkaulaan, eli resurssikapeik-
koon. Kokonaiskuvan näkeminen auttaa ymmärtämään luonnollisen priorisointijärjestyk-
sen. 

Hukkaa on olemassa sekä prosesseissa että virtauksessa. Hukan syyt ovat aina kytkök-
sissä käytössä oleviin toimintatapoihin, eli miten kussakin tilanteessa toimitaan (Peters-
son et al. 2018, s. 165-166). Esimerkiksi tarpeettoman suuri keskeneräisten tuotteiden 
varasto johtuu työpisteessä tai virtauksessa käytettävistä toimintatavoista. Syynä voi olla 
esimerkiksi toimintatapa, jossa valmistetaan aina sama vakiomäärä tuotteita, vaikka sen 
hetkinen asiakastarve olisi ollut vähemmän. Kaikki toiminnan parantaminen kaikissa toi-
minnoissa tulisi tehdä analysoimalla nykyisiä toimintatapoja ja kehittämällä niitä, sillä 
työtapojen takaa löytyvät syyt tuote- ja toimintaongelmiin. Esimerkiksi tuotteen laatuvir-
heen takaa voi löytyä syy joko tuotekehitysprosessista, tai valmistusprosessista. Tämän 
virheen kehittämiseksi tulee selvittää nykyiset toimintatavat, jotta tiedetään, mikä johti 
virheeseen. Jos näin ei kuitenkaan tehdä, on vaikeaa olla varma, ettei vastaavaa virhettä 
tapahdu enää koskaan.  

Pitkällä tähtäimellä toiminnan kehittämisen pitäisi perustua havaittuihin ongelmiin (Pe-
tersson et al. 2018, s. 172). Tällä varmistetaan, että kehityskohteet kohdistuvat sinne, 
missä niitä tarvitaan. Poikkeamat voidaankin ajatella tehokkaan ja kestävän kehittämis-
työn pohjana. Abu et al. (2019) ovat tutkimuksessaan havainneet, että myös kehittyvien 
maiden tehtaissa on jo otettu lean-menetelmiä käyttöön, jotta tuotannosta saadaan tehok-
kaampaa, tilankäyttö paranee ja työpisteet pysyvät siisteinä. 

Tutkimuksissa on havaittu, että lean-käytäntöjä hyödyntämällä todella on saavutettu vai-
kutuksia operationaaliseen suorituskykyyn (Khanchanapong et al. 2014). Lean-periaat-
teiden hyödyntäminen tuotannossa vaikuttaa tutkimuksien mukaan myös ympäristöystä-
vällisyyteen (Bai, 2018). Bain tutkimuksessa todetaan, että suurimmassa osassa tämän 
aihepiirin tutkimuksia havaitaan lean-periaatteiden hyödyntämisen vaikuttavat positiivi-
sesti ympäristöön. Hartin (1995) tutkimuksessa mainitaan, että leanin hyödyntäminen 
tuotesuunnittelussa ja prosesseissa vaikuttaa kriittisesti ympäristöystävällisyyteen. 
Mackelprang ja Nair (2010) mainitsevat tähän esimerkkeinä pienemmän materiaalihukan, 
pienemmän sähkönkulutuksen ja veden käyttämisen, mikä tavallisesti tarkoittaa myös 
pienempiä saastemääriä. 
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3.2.1 7+1 hukkaa 

Mahdollisia tuotannon tavoitteita ja tuloksia lean-periaatteen mukaan (7 hukkaa) ovat 
(Bicheno 1991): 

1. Ylituotannon vähentäminen 

2. Odotusajan vähentäminen 

3. Säästöt kuljetuksissa 

4. Ylimääräisen prosessoinnin vähentäminen 

5. Tarpeettomien varastojen pienentäminen 

6. Turhan liikkeen vähentäminen 

7. Viallisten tuotteiden vähentäminen 

Länsimaissa listaan on lisätty kahdeksanneksi hukaksi henkilöstön osaamisen tai luovuu-
den käyttämättä jättäminen (7+1 hukkaa) (Petersson et al. 2018, s. 152). 

Ylituotannolla tarkoitetaan tilannetta, jolloin tuotteita valmistetaan enemmän, kuin asia-
kas on tilannut (Petersson et al. 2018, s. 160). Ylituotannosta on kyse myös silloin, kun 
tuotteita tehdään liian paljon kerralla tai jos töitä tehdään nopeammin tai aikaisemmin, 
kuin seuraava arvoa tuottava prosessin tarve vaatii. Jos esimerkiksi asiakas tilaa tuhannen 
kappaleen erän tuotteita, joiden toimitus on sovittu kuukauden viimeiseksi päiväksi, ja 
tuotteet valmistuvat jo kuun alussa, on kysymys ylituotannosta. Jos asiakas haluaakin 
kuun alkupuolella vielä muuttaa tilaustaan, seuraa ongelmia.  

Liian aikaisin valmistetut tuotteet vievät myös tarpeettomasti tilaa varastosta. Liian paljon 
tekemisen seurauksena myös tavaroiden kuljetustarve kasvaa, mikä vaatii ylimääräistä 
käsittelyä. Ylituotannosta johtuen virheelliset tuotteet huomataan liian myöhään, kun seu-
raava työvaihe ei ole pystynyt ottamaan niitä käsittelyyn oikealla hetkellä, eikä näin ollen 
voida olla varmoja tuotteiden laadusta. Ylituotantoa pidetäänkin usein pahimpana hukan 
lähteenä. Tilanne on pahin hukan muoto myös siksi, että monien on vaikeaa ymmärtää 
sen ylipäätään olevan hukkaa. Ihmisille on luontaista usein tehdä ”vähän” ylimääräistä 
varmuuden vuoksi. Todellisuudessa ylituotanto voi sekoittaa muut prosessit, esimerkiksi 
aiheuttaen stressiä seuraavan työvaiheen operaattoreille, kun he näkevät tulevien määrien 
vain kasvavan. Tässä tilanteessa onkin järkevää pysähtyä miettimään, olisiko ylituotantoa 
tuottavalle työntekijälle jotain tärkeämpää tekemistä. Nicholas (2018, s. 65) vielä kiteyt-
tää ylituotantoa harjoittavan yrityksen toiminnan niin, että jokaisella on kiire, eikä kenel-
läkään ole aikaa pysähtyä havaitsemaan, mitä on meneillään, tai näkemään, mikä on pie-
lessä. 
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Odottelulla tarkoitetaan aikaa, jota ei voida hyödyntää työn tekemiseen, koska edellytyk-
siä työn suorittamiseksi ei ole (Petersson et al. 2018, s. 153). Tilanne voi olla esimerkiksi 
se, että odotetaan tilauksia, osia, materiaaleja, tavaroita toisesta prosessista tai laitteiden 
korjausta (Nicholas. 2018, s. 65). Saatetaan myös odotella, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä 
(Petersson et al. 2018, s. 153). Kaikki turha odottelu lisää turhautuneisuutta ja kustannuk-
sia, koska käyttämätön työaika lisääntyy. 

Kuljettaminen ei luo lisäarvoa tuotteelle, sillä toimitus on ainoa kuljetusmuoto, josta asia-
kas on valmis maksamaan (Petersson et al. 2018, s. 154). Kaikki sisäiset siirrot tuotan-
nossa ovat puhtaasti hukkaa. Esimerkiksi automaattisten, tai manuaalisten trukkien käyt-
täminen ei poista kuljettamisen tarvetta. Tämä on yleinen väärinymmärrys, minkä vuoksi 
usein mietitään vain vaihtoehtoisia tapoja kuljettaa tavaraa, eikä mietitä kuljetustarpeen 
poistamista. Kuljetustarpeen vähentämisellä pienennetään hukkaa, mutta ei kokonaan 
poisteta sitä. Nicholas (2018, s. 66-67) huomauttaa, että tuotannon layoutilla ja koneiden 
sijainnilla on merkittävä vaikutus kuljetusten pituuksiin ja sitä kautta hukan määrään. 

Ylimääräisellä prosessoinnilla tarkoitetaan ylimääräistä työtä, josta asiakas ei ole valmis 
maksamaan (Petersson et al. 2018, s. 155). Prosessi itsessään voi sisältää vaiheita, jotka 
ovat epätehokkaita, tai jopa turhia (Nicholas. 2018, s. 69). Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 
sitä, että tehdään laadukkaampia tuotteita, kuin asiakas vaatii tai tehdään tarpeettomia 
asioita (Petersson et al. 2018, s. 155). Ylimääräisistä työvaiheista eivät asiakkaat myös-
kään ole valmiita maksamaan. Jos esimerkiksi sorvaamiseen käytetään niin suuria aihi-
oita, että ne joudutaan ensin pienentämään, kuluu paljon työaikaa. Hukka olisi voitu 
kyetty poistamaan ostamalla alun perin pienempiä aihioita välttäen kokonaan ylimääräi-
nen työvaihe. 

Toyota kutsuu varastoja kaiken pahan aluksi (Nicholas. 2018, s. 67). Tarpeettomilla va-
rastoilla tarkoitetaan tuotteiden odottelua tuotannon virtauksessa (Petersson et al. 2018, 
s. 157). Tällä tarkoitetaan käytännössä jatkojalostusta tai kuljettamista odottavia tuotteita. 
Varastointi pidentää myös tuotteiden läpimenoaikaa. Suuret varastot tyypillisesti piden-
tävät myös ongelmien löytymisaikaa. Mitä kauemmin ongelmien huomaamiseen kuluu 
aikaa, sitä vakavammat seuraukset ongelmilla yleensä on. Myös ongelmien juurisyiden 
löytyminen ja korjaaminen on vaikeampaa jäljittää, jos aikaa on kulunut paljon. Varasto-
jen ansiosta myös muiden hukkien lähteet pysyvät piilossa ja hukkaa lisäävää toimintaa 
voidaan jatkaa (Nicholas. 2018, s. 67). 

Tarpeettomilla liikkeillä tarkoitetaan lisäarvoa tuottamattomia liikkeitä asiakkaalle (Pe-
tersson et al. 2018, s. 158). Tämänkaltaista hukkaa tehdasympäristössä voi olla esimer-
kiksi työkalujen ja materiaalien hakeminen tai tilanteet, joissa työntekijä joutuu toistu-
vasti kumartumaan saadakseen tarvitsemansa työkalun itselleen. Sen lisäksi, että nämä 
liikkeet ovat hukkaa, ne myös voivat olla huonoja työergonomiaa ajatellen. Hyvä työym-
päristö on tärkeä asia työntekijän lisäksi myös työnantajalle. Työtapaturman sattuessa 
työntekijä kärsii fyysisesti ja työnantaja voi kokea epäonnistumista. Myös taloudelliset 
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seuraukset esimerkiksi työtapaturmista voivat olla merkittäviä. Turhien liikkeiden vähen-
täminen mahdollistaa näin ollen tuottavuuden kasvattamisen. 

Virheellisien tuotteiden korjaaminen vaatii ylimääräistä työtä, mikä on täyttä hukkaa (Pe-
tersson et al. 2018, s. 159). Virheet voivat kasvattaa tuotannon läpimenoaikaa ja kustan-
nuksia. Läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu tuotteen valmistamiseen (Petersson 
et al. 2018, s. 157). Pitkittyneet läpimenoajat puolestaan vaikeuttavat tuotannon sopeutu-
mista nopeisiin asiakaskysynnän muutoksiin. Usein virheellisiä tuotteita syntyy puutteel-
lisien tai virheellisien tietojen vuoksi (Petersson et al. 2018, s. 159). Olisikin ensiarvoisen 
tärkeää keskittyä löytämään aina virheiden juurisyyt ja ratkaisemaan ne. On erittäin tär-
keää tietää, missä kohtaa prosessia virhe syntyi, ja miksi tuotteen valmistaminen ei on-
nistunut ensimmäisellä yrittämällä. Asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan myöskään 
ylimääräisistä virheiden korjaamisista, minkä vuoksi samoja virheitä ei kannata toistaa 
tulevaisuudessa. 

Henkilöstön luovuuden ja osaamisen käyttämättä jättäminen ei ole alkuperäisessä Toyo-
tan lanseeraamassa seitsemän hukan periaatteessa mukana (Nicholas. 2018, s. 66). Mo-
nien mielestä tämä on kaikista pahin, jopa ylituotantoakin vaarallisempi hukka (Petersson 
et al. 2018, s. 162-163). Tällä tarkoitetaan sitä, että toiminnot eivät käytä hyväkseen kaik-
kien työntekijöiden osaamista ja luovuutta. Henkilöstön työhön osallistuminen voi hei-
ketä, henkilöstön vaihtuvuus on korkeampi ja mahdolliset kehityskohteet jäävät toteutta-
matta. Vaikka työntekijän toimenkuva olisikin yksinkertainen, olisi tärkeää syventää sitä, 
ja antaa työntekijälle vastuuta sen kehittämiseksi. Kun työntekijä kokee olevansa tämän 
alueen asiantuntija, haluaa hän todennäköisemmin ottaa vastuuta työn kehittämiseksi ja 
hukan poistamiseksi. Käytännössä työntekijälle luodaan edellytykset ottaa yhteyttä mui-
hin toimintoihin, kuten tekniseen henkilöstöön tai hankintaan. Tätä menetelmää hyväksi-
käyttäen organisaation on mahdollista kehittää toimintaansa ja samalla kehittää yksilön 
kykyjä. Yrityksen on siis tärkeää luoda sellainen toiminnan kehittämisen malli, jossa 
kaikki työntekijät ovat osallisia. Fullerton ja Wempe (2009) huomauttavat tutkimukses-
saan, että suorittavan henkilöstön osallistumisella on erittäin kriittinen vaikutus leanin 
jalkauttamiseen tuotannossa. Prasad et al. (2020) tekemässä case-tutkimuksessa lean-ajat-
telua ryhdyttiin jalkauttamaan erään yrityksen tuotantoon. Muutokset olivat verrattain 
pieniä, mutta tulokset olivat erittäin hyviä. Muutosten jälkeen syntyi vähemmän viallisia 
tuotteita, saatiin suuria säästöjä valmistamiseen kuluneessa ajassa, siisti työympäristö, 
motivoituneempi henkilöstö ja tehokkaampi koneiden käyttö. 

3.2.2 Tuotannon virtaus 

”Aina kun on olemassa tuote asiakkaalle, on olemassa myös arvovirtaus. Sen huomaami-
nen on haaste (Rother & Shook. 2003).” Arvovirralla tarkoitetaan toimintojen ketjua, joka 
alkaa asiakkaan tekemästä tilauksesta ja päättyy asiakkaan vastaanottaessa tilauksen 
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(Malvalehto & Haapasalo. 2012). Konkreettisia tuotteita valmistavassa yrityksessä tuo-
tannon virtaus on helppo havaita, mutta palvelutuotannossa arvovirran havaitseminen voi 
olla haastavampaa (Petersson et al. 2018, s. 197).  

Virtauksen pohjimmainen tarkoitus on tyydyttää asiakkaiden tarpeet ja samanaikaisesti 
luoda mahdollisimman vähän hukkaa (Petersson et al. 2018, s. 197). Tämän tilan saavut-
tamiseksi virtauksessa olevien prosessien tulee toimia hyvin ja olla ennustettavia. Toi-
mintaa parannettaessa virtauksen tulisi olla painopisteenä, eikä yksittäisen prosessin, sillä 
tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Juuri kokonaisuus ratkaisee 
sen, että palvelu tai tuote on asiakkaalla oikealla hetkellä, joka on luotu mahdollisimman 
vähällä hukan määrällä. 

Tehokas virtaus edellyttää, että sekä virtaustehokkuus että resurssitehokkuus ovat kor-
keita (Petersson et al. 2018, s. 198-199). Virtaustehokkuus voidaan määritellä suhteutta-
malla virtauksen arvoa lisäävän ajan osuus virtauksen kokonaisläpimenoaikaan. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, mikä osuus tuotteen läpimenoajasta tuotteen valmistamiseksi 
kuluu prosessointiin. Resurssitehokkuutta puolestaan voidaan mitata tuottavuuden avulla, 
eli kuinka paljon arvoa syntyy suhteessa käytettyihin resursseihin. Resurssitehokkuus on 
yleisesti ollut omistajien näkökulmasta tärkeää. Liian suuret resurssit ovat kuitenkin tässä 
tapauksessa jopa ongelma, sillä ne maksavat liikaa ja saattavat jopa huonontaa virtausta. 

Virtaustehokkuus voidaan laskea arvovirtakuvauksen avulla. Arvovirtakuvaus toimii 
myös työkaluna kehittää tuotannon virtausta, ja se rajataan koskemaan yhtä tuotetta tai 
tuoteperhettä (Malvalehto & Haapasalo. 2012). Valitusta tuotteesta luodaan nykytilan ku-
vaus, minkä tarkoituksena on mallintaa nykytila ja nykyinen toiminta juuri sellaisena, 
kuin se kuvaushetkellä on. Kuvaaminen toteutetaan visuaalisesti piirtämällä arvovirta 
vaikkapa paperille. Tarkastelu keskittyy kolmeen päävirtaan, joita ovat aika, informaatio-
virrat ja tuotannon vaiheet, mistä käy kokonaisläpimenoajan lisäksi ilmi muun muassa 
välivarastointiajat ja arvoa tuottava työstöaika. Kuvausta tehdessä kaikkien siihen osalli-
sien toimijoiden on oltava mukana, jotta nykytilasta saadaan oikeanlainen. Nykytilan ku-
vaamisen, ja ongelmien tunnistamisen jälkeen luodaan tulevaisuudentilan kuvaus, joka 
halutaan saavuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten hukkien poistaimista kuten esi-
merkiksi välivarastot ja odottelut työvaiheiden väliltä. Viimeisenä vaiheena on käyttöön-
otto, jossa suunnitellut muutokset toteutetaan. Myöhemmin voidaan toteuttaa jatkuvaa 
parantamista palaamalla jälleen toiseen vaiheeseen (nykytilan kuvaus), minkä perusteella 
voidaan havaita tehtyjen muutosten onnistuminen ja jatkaa kehittämistä. 

Resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus ovat molemmat osa tehokasta virtausta ja näin ol-
len niitä molempia tarvitaan eri sidosryhmien tavoitteiden tasapainottamiseksi (Petersson 
et al. 2018, s. 198-199). Tuotantoteollisuudessa virtaustehokkuudella tarkoitetaan sellais-
ten edellytysten luomista, missä asiakkaiden vaatimuksiin pystytään vastaamaan, toimi-
tukset toimitetaan oikeaan aikaan, oikeina lukumäärinä ja oikeana laatuna. Tuotannon 
korkea virtaustehokkuus tarkoittaa sitä, että tuotteiden välivarastointiajat ovat lyhyitä, 
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minkä ansiosta kokonaisläpimenoaika lyhenee. Tätä kautta kyetään luomaan edellytyksen 
asiakastarpeen täyttämiseksi jopa niissäkin tapauksissa, joissa asiakastarve muuttuu yl-
lättäen lyhyellä varoitusajalla. Osa korkeaa virtaustehokkuutta on myös se, että resursseja 
osataan mitoittaa oikeassa suhteessa asiakastarpeeseen ja että olemassa olevien ja tarvit-
tavien resurssien välinen ero on mahdollisimman pieni. 

Petersson et al. (2018, s. 199-200) ovat kuvanneet virtaustehokkuuden ja resurssitehok-
kuuden eroavaisuuksia hienosti käyttäen esimerkkinä veden virtausta kahdessa erilaisessa 
vesijohdossa. Vesijohto eli virtaus on olemassa, jotta vesi eli tuote voisi virrata mahdol-
lisimman nopeasti. Materiaalikustannusten ja tilan vuoksi putken läpimitta mitoitetaan 
mahdollisimman kapeaksi. Toimintaa voidaan verrata tilanteeseen, että yrityksen täytyy 
kyetä toimittamaan tuotteitaan mahdollisimman nopeasti käyttämättä enempää resurs-
seja, kuin on tarpeellista. Esimerkki jatkuu siten, että verrataan kahta erilaista vesijohtoa. 
Toinen vesijohto on tehty tasapaksusta putkesta, joka lävistää veden tasaisesti alusta lop-
puun luoden sujuvan virtauksen. Toisessa vesijohto puolestaan on rakennettu niin, että 
siinä on kapeampia kohtia ja leveämpiä kohtia, eli jokainen vesijohdon osa lävistää eri 
määrän vettä. Käytännössä tällä vesijohdolla on tällöin erilaisia kapasiteetteja sen eri koh-
dissa. Kun tämä esimerkki viedään organisaatiotasolle yritykseen, jonka tuotantoproses-
sin joissakin vaiheissa on pienet ja joissakin suuret resurssit, niin vesijohdon päästä ei 
pääse enempää vettä, kuin sen ohuin kohta mahdollistaa. Toisin sanoen alhaisimman ka-
pasiteetin resurssi määrittää koko virtauksen kapasiteetin. Jos edeltävässä työvaiheessa 
oleva kapasiteetti on alhaisempi, kuin seuraavan työvaiheen kapasiteetti, jää osa kapasi-
teetista käyttämättä, sillä jälkimmäinen työvaihe ei voi käsitellä enempää materiaalia, 
kuin edeltävä työvaihe tuottaa. Tällöin edeltävällä työvaiheella on alhaisempi virtauste-
hokkuus. Tämän vuoksi tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa eri työvaiheiden kapasiteetit vas-
taisivat toisiaan. Näin saadaan luotua sujuva ja tasainen virtaus, missä kaikkien työvai-
heiden kapasiteetti voidaan hyödyntää, läpimenoaika pysyy lyhyenä ja valmistuneiden 
kappaleiden määrä kasvaa. 

Jotta resurssitehokkuutta ja virtaustehokkuutta kyetään ymmärtämään, olisi tiedostettava, 
että prosessit toimivat tiettyjen lakien mukaan (Modig & Åhlström. 2013, s. 44-45). Pro-
sesseja ohjailevat lait ovat yleispäteviä ja matemaattisesti todistettavia. Kyseisiä lakeja 
ymmärtämällä on myös helpompaa ymmärtää, miksi on vaikeaa saavuttaa samanaikai-
sesti tehokas resurssitehokkuus sekä tehokas virtaustehokkuus. Ensimmäinen laki on niin 
kutsutta Littlen laki. Littlen lain mukaan läpimenoaika kasvaa sen mukaan, montako kes-
keneräistä virtausyksikköä tuotannossa on ja kuinka pitkiä niiden jaksonajat ovat. Toinen 
prosesseja ohjaileva laki on pullonkaulojen laki, joka tarkoittaa sitä, että pullonkaulat pi-
dentävät aina läpimenoaikaa. Kolmas laki on niin kutsuttu laki vaihtelun vaikutuksesta. 
Se tarkoittaa, että läpimenoaika kasvaa sen mukaan, miten suurta vaihtelua prosessissa 
on ja mitä lähempänä ollaan sadan prosentin käyttöastetta. Lakien pohjalta kyetään ha-
vaitsemaan, että on ristiriitaista tavoitella samanaikaisesti hyvää resurssitehokkuutta ja 
hyvää virtaustehokkuutta. Tehokas resurssitehokkuus edellyttää suurta keskeneräisten 
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virtausyksiköiden määrää ja Littlen laki toisaalta määrittää, että virtaustehokkuus huono-
nee, kun keskeneräisyys kasvaa.  

Resursseja ohjailevien lakien puitteissa on kuitenkin mahdollista tehdä asioita, joilla vir-
taustehokkuutta voidaan parantaa (Modig & Åhlström. 2013, s. 45-66). Keskeneräisten 
virtausyksiköiden määrää voidaan vähentää karsimalla jonojen muodostumisien syitä. 
Voidaan myös työskennellä nopeammin, mikä vähentää jaksonaikaa. Resursseja lisää-
mällä voidaan lisätä kapasiteettia ja näin ollen vähentää jaksonaikaa. Prosessissa ilmene-
vää vaihtelua puolestaan voidaan pyrkiä poistamaan erilaisilla keinoilla. Vaikka tämä 
kuulostaakin hankalalta, niin yritysten ei kannattaisi keskittyä pelkästään resurssitehok-
kuuteen, kuten usein tehdään. Keskittyminen resurssitehokkuuteen saa aikaan huomatta-
van määrän toissijaista työtä, mitä välivarastot aiheuttavat. Tavaroita siirrellään edesta-
kaisin, mikä voi aiheuttaa myös laatuongelmia sen lisäksi, että tarvitaan varastotilaa, 
minkä hallinta ja ylläpito maksaa. Myös tavaroiden siirtely itsessään on hukkaa. Mitä 
enemmän samanaikaisesti on keskeneräistä työtä, sitä vaikeampaa on saada kokonaisku-
vaa tilanteesta ja tilanteen ohjaaminen ja hallinta vaikeutuu. Pitkä läpimenoaika on seu-
rausta liiallisesta resurssitehokkuuteen keskittymisestä, mitä voidaan pitää tehottomuu-
den lähteenä, joka aiheuttaa joukon ongelmia. Ratkaisu tilanteeseen on keskittyä enem-
män virtaus-, kuin resurssitehokkuuteen. On hyvä ymmärtää, että jokainen päätös, joka 
lyhentää läpimenoaikaa, tai keskeneräisen työn määrää, vähentää yrityksen tarvitsemaa 
lisätyötä. Peltonen on kirjoittanut kirjassaan jo vuonna 1997, että läpimenoaika kertoo, 
kuinka hyvin asiat ovat. 

Virtauksen suunnittelemisella ja ohjaamisella on huomattava merkitys virtauksen suju-
vuudelle (Petersson et al. 2018, s. 211). Huono virtauksen ohjaus voi johtaa ongelmiin, 
joihin puuttuminen on vaikeaa. On tyypillistä ajatella, että virtauksesta puuttuu kapasi-
teettia, mutta nykytila-analyysin jälkeen havaitaankin ylikapasiteettia. Tämä johtuu siitä, 
että resursseja ohjataan vääriin tuotteisiin ja väärään aikaan. Liian suuret eräkoot voivat 
olla yksi syy tämänkaltaiseen tilanteeseen. Jos ylikapasiteettia on havaittu, on mahdollista 
pienentää eräkokoja ja silti toimittaa oikea määrä tuotteita oikeaan aikaan. Käytännössä 
ylikapasiteettitilanteessa on mahdollista tehdä asetteita useammin, eikä se silti maksa 
juuri mitään, sillä resurssit ovat jo olemassa, ja niistä on maksettu. Eräkoon pienentyessä 
virtaus paranee kasvaneen virtaustehokkuuden, paremman toimitusvarmuuden sekä al-
haisempien kustannuksien ansiosta. 

Virtauksen tavoitetilan tulisi olla sellainen, että eri prosessien kapasiteetit vastaisivat toi-
siaan mahdollisimman tarkasti, jotta vältetään ylikapasiteettia ja pullonkauloja (Petersson 
et al. 2018, s. 219-222). Haasteena tässä on kuitenkin se, että asiakastarve voidaan var-
muudella täyttää, kun asiakastarve ja todellinen kapasiteetti lähenevät toisiaan. Tätä siir-
tämistä kutsutaan virtauksen tasapainottamiseksi, mikä tarkoittaa, että resursseja tai töitä 
siirretään eri toimintojen välillä. Tasapainottamisen tarkoituksena on päästä tilanteeseen, 
jossa kaikilla resursseilla on toivottu työkuorma, ja virtauksen eri prosessien väliset ka-
pasiteettierot olisivat samalla tasolla asiakastarpeen kanssa. Tasapainottamista voidaan 
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tehdä esimerkiksi siirtämällä henkilöitä osastolta toiselle, tai tekemällä työntekijöiden 
työnkuviin muutoksia. Hyvin tasapainotettu virtaus kasvattaa tuottavuutta, minkä ansi-
osta myös resurssitehokkuus kasvaa, sillä odotusajat resurssien luona lyhenevät. Hyvin 
tasapainotettu tuotannon virtaus tukee myös lean-periaatteen mukaista tilaa, jota kutsu-
taan jatkuvaksi virtaukseksi. Jotta virtausta on mahdollista tasapainottaa, tulee yrityksen 
tietää kaikkien prosessiensa todelliset kapasiteetit. 

3.3 Hienosuunnittelun perusperiaatteet 

Tuotannon hienosuunnittelussa on yleisesti käytössä tiettyjä perusperiaatteita, kuten ase-
tusaikojen ja asetuskustannusten minimointi, resurssikapeikkojen kuormituksen maksi-
mointi, tuote-erien valmistuksen oikea ajoittaminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen 
hienosuunnittelussa ja tavoitteiden optimointi (Martinsuo et al. 2016, s. 149). Asetusajalla 
tarkoitetaan aikaa, joka kuluu esimerkiksi tuotantojärjestelmän laitteiden ja koneiden 
muottien vaihtamiseen, koneiden puhdistukseen tai uuden materiaalierän syöttämistä lait-
teeseen, kun siirrytään tuotantoerästä toiseen. Asetusaikoja voidaan vähentää yhdistele-
mällä tuotantoeriä keskenään, mutta riskinä tässä on läpimenoaikojen pidentyminen. Tuo-
tannon hienosuunnittelussa haetaan optimaalista tuotantojärjestystä, jolla voidaan mini-
moida aseteajat ja samaan aikaan säilyttää nopea toimitusaika. 

Resurssikapeikoilla, eli niin sanotuilla pullonkauloilla tarkoitetaan kapasiteettirajoitteita, 
kuten esimerkiksi tehtaan hehkutusuunia, jonka läpi tehtaan kaikki komponentit kulkevat 
(Martinsuo et al. 2016, s. 149-150). Pullonkaulat säätelevät koko tuotannon kokonaiska-
pasiteettia. Hienosuunnittelussa tulee varmistaa, että pullonkaulat kuormitetaan mahdol-
lisimman korkealla asteella ja varmistetaan, että edeltävät työvaiheet eivät pääse estä-
mään pullonkaulojen korkeaa kuormitusta. Pullonkaulojen korkea kuormitus voidaan 
varmistaa esimerkiksi puskurivarastolla juuri ennen tuotantojärjestelmän pullonkaulaa, 
vaikka samaan aikaan pyrittäisiinkin minimoimaan muiden työvaiheiden välivarastoja ja 
pyrittäisiin niissä nopeaan läpimenoaikaan. Pullonkauloihin keskittyminen on myös me-
netelmä parantaa virtausta. Theory of constraints (TOC) on menetelmä, jossa keskitytään 
tuotannon virtausta jarruttavaan pullonkaulaan (Slack et al. 2010, s. 449). Pullonkaula 
korjataan, jolloin pullonkaula siirtyy muualle ja toinen toiminto voidaan jälleen korjata. 
Kaikissa virtauksissa on pullonkaula, sen paikka vain vaihtelee. 

Asiakkaita kiinnostaa, milloin tuotteita on saatavilla ja tästä syystä tuote-erien valmistus-
ajankohtia on suunniteltava (Martinsuo et al. 2016, s. 150). Tuote-erien ajoituksessa tar-
vitaan tietoa siitä, kauanko niiden valmistaminen kestää. Varsinaisen arvoa tuottavan 
työstöajan lisäksi tarvitaan tietoa esimerkiksi odotuksiin, kuljetuksiin ja asetteisiin kulu-
vasta ajasta. Tyypillisesti tuote-erän valmistuksen ajoitusta lähdetään laskemaan takape-
rin halutusta valmistumisajankohdasta. Tästä vähennetään viimeisen työvaiheen kesto, 
jolloin saadaan tulokseksi tämän työvaiheen aloitusajankohta. Tästä taas vähennetään 
toiseksi viimeisen työvaiheen kesto, niin saadaan tulokseksi tämän työvaiheen aloitus-
ajankohta ja niin edelleen. Kun koko ketju on laskettu auki, saadaan tulokseksi viimeisin 
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mahdollinen aloitusaika, jotta tuote-erä voidaan vielä valmistaa aikataulussa. Sama tulos 
määrittää myös sen ajankohdan, milloin tuotannon raaka-aineiden tulisi viimeistään olla 
tuotannon käytettävissä. 

Tietojärjestelmiä on hyödynnetty tuotannon hienosuunnittelussa vuosikymmeniä (Mar-
tinsuo et al. 2016, s. 151). Näiden työkalujen avulla voidaan luoda yksityiskohtaisia ai-
kataulu- ja resurssisuunnitelmia tuotantoon. Yksinkertaisimmillaan tuotantojono voidaan 
luoda visuaalisien kuvien ja kaavioiden avulla, kuten esimerkiksi aikajanoina, joita voi-
daan siirtää tuotannon eri kohtiin. Nykyään tavanomaisissa toiminnanohjausjärjestel-
missä keskeisimpänä asiana on aikataulutus, minkä avulla kyetään luomaan yksityiskoh-
taisia laitekohtaisia työsuunnitteluja. 

Optimoinnin tavoitteena on puolestaan pyrkimys mahdollisissa ristiriitaisissa tavoitteissa 
löytää paras mahdollinen lopputulos (Martinsuo et al. 2016, s. 151). Esimerkiksi edellä 
mainittujen periaatteiden noudattaminen voi aiheuttaa tietyssä tuotantoympäristössä ris-
tiriitaisia tilanteita, kun tuotantoa tarkastellaan kokonaisuutena. Tämänkaltaisessa tilan-
teessa voidaan joutua tekemään kompromisseja. Toimintaympäristössä tapahtuu myös 
jatkuvasti muutoksia, mikä voi vaatia esimerkiksi tärkeiden asiakkaiden tilausten käsitte-
lyä eri tavoin, kuin yksittäisten ostajien. Tästä syystä voi olla tarpeen kehittää matemaat-
tisia malleja ja toiminnanohjausjärjestelmiä, joiden avulla voidaan tukea tuotannonsuun-
nittelijan päätöksentekoa sekä ottaa huomioon myös päätöksentekijän oma arviointikyky. 
Tällaisessa tilanteessa auttaa, jos tuotannonsuunnittelija voi hyödyntää järjestelmistä saa-
tavaa tietoa ja niiden perusteella tehdä oman päätöksen mahdollisimman luotettavasti. 

3.4 Oma valmistus vai alihankinta 

Valmistaa itse vai hankkia -ratkaisuissa (MOB, make or buy) on tarkoituksena analyysien 
pohjalta päättää, mitä osia tuotannossa kannattaa valmistaa itse ja mitä osia kannattaa 
ostaa alihankkijoilta (Ruohomäki et al. 2011, s. 46). MOB-päätöksiä tehdessä tulee myös 
päättää siitä, miten ulkoiset hankinnat kannattaa toteuttaa. Vaihtoehtoina on ostaa yksit-
täisiä osia, isompia osakokonaisuuksia, tai jopa kokonaisia tuotteita. Yritysten välillä on 
eroja, kannattaako heidän ostaa tuotteen koko jalostusketju, vai vain yksittäinen kompo-
nentti. 

Make-or-buy päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi (Ruohomäki et al. 2011, 
s. 46): 

- Valmistuksen merkitys strategisena menestystekijänä 
- Avainteknologiat ja omien valmistusteknologioiden tulevaisuus ja nykytila 
- Valmistuksen vaativuus ja osaaminen 
- Valmistuskustannukset 
- Tuotekehitysosaamisen turvaaminen 
- Erityisosaaminen 
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- Investointien taloudellinen kannattavuus 
- Viimeisimmät investoinnit 
- Tulevaisuuden investointitarpeet 
- Tuotedokumentaation soveltuvuus alihankintaan 
- Alihankinnan riskit 

Johtopäätöksenä voidaan tehdä päätelmä, että yritysten kannattaa ostaa sellaiset kom-
ponentit tai lopputuotteet alihankkijoilta, joiden ostohinta on omavalmistehintaa edulli-
sempi ja tuotteiden laatu ja toimitusvarmuus ovat riittäviä. Alihankintaa lisäämällä yri-
tysten on myös mahdollista kasvattaa toimintaansa vapautuneiden resurssien ja tilankäy-
tön kautta. 

3.5 Varastot 

Varasto- eli materiaalihallinta on yksi suuri tekijä liikepääoman hallinnassa ja vaikuttaa 
huomattavasti esimerkiksi erilaisiin rahoituksen tunnuslukuihin (Martikainen & Vaihe-
koski 2015, s. 96). Varastointitarpeet voivat syntyä useista eri syistä. Yleisimpiä varas-
tointitarpeen syitä ovat varautumis-, vaihdanta- ja sijoittamismotiivi (Pellinen 2006, s. 
234-235). Vaihdantamotiivin tarkoituksena on varmistaa asiakastoimitusten ja tuotannon 
keskeytymätön toiminta. Tällöin varastot toimivat puskureina jalostusketjujen ja toimi-
tusketjujen eri vaiheiden välillä. Varautumismotiivia käytetään silloin, kun ei etukäteen 
tiedetä tulevaisuudessa olevaa asiakaskysyntää ja valmistustarvetta. Tällöin varastoja 
kasvattamalla voidaan varautua mahdolliseen kysynnän kasvuun.  

Sijoittamismotiivi voi syntyä sellaisessa tilanteessa, jossa varastoitavien tavaroiden arvo 
on korkea, tai tuotteiden hintojen odotetaan muuttuvan suuresti. Jos esimerkiksi tuotan-
nossa käytetään erittäin arvokkaita raaka-aineita, joiden arvon odotetaan muuttuvan tule-
vaisuudessa, voi olla järkevää ostaa kyseisiä raaka-aineita yli välittömän tarpeen. Jos taas 
arvon odotetaan tulevaisuudessa laskevan, on luonnollisesti järkevää pitää varastotasot 
alhaisina. 

Varastot voidaan jakaa kahteen eri varastotyyppiin, joita ovat prosessivarasto ja tukiva-
rasto (Hill & Hill. 2012, s. 463). Prosessivarastolla tarkoitetaan varastoa, jossa varastoi-
tavat tuotteet ovat suoraan käytössä ydinliiketoiminnassa joko valmistukseen tai myyn-
tiin. Tukivarastolla puolestaan tarkoitetaan yrityksen kannalta välttämättömien tavaroi-
den varastointia, jotka eivät liity suoraan yrityksen liiketoimintaan. Tällaisia tukituotteita 
voivat olla esimerkiksi ravintoloissa käytettävät siivoustarvikkeet, tai valmistavassa teol-
lisuudessa työstökoneiden varaosat. 

Useissa kaupan alan ja tuotantoyrityksissä varastoihin sitoutuu huomattava määrä pää-
omaa ja tästä varastoinnin tehokkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota (Pellinen 
2006, s. 234). Yksi varastojen kannattavuuden määrittämisen keino on varastojen tavoi-
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tetasojen määrittely. Tavoitetason määrittämisessä tulee ottaa huomioon varastojen riit-
tävyys myynnin sekä tuotannon tarpeisiin ja saman aikaisesti välttää ylimääräisten ja tur-
hien varastojen kerääntymistä. Varastojen pitäminen mahdollisimman pieninä ja saman-
aikainen varmistaminen asiakastoimitusten keskeytyksettömästä toimituksesta ovat kes-
kenään ristiriidassa. Ratkaisua vaativana ongelmana piileekin näiden tavoitteiden sopivan 
suhteen löytäminen. Tässä yhteydessä voidaan käyttää kvantitatiivisina menetelmiä opti-
maalisen varaston, aikataulun ja tilauseräkoon määrittämiseksi.  

3.5.1 Varastoinnin kustannukset 

Varastointiin liittyviä kustannuksia voidaan jaotella varastoinnin kustannuksien lisäksi 
tilaamisen kustannuksiksi. Varastointikustannuksiin sisällytetään tyypillisesti varastoon 
sitoutuneen pääoman vaihtoehtoiskustannukset, joita ovat muun muassa (Pellinen 2006, 
s. 235): 

- Korko tai omistajien sijoitetulta pääomalta vaadittava tuotto 
- Vakuutukset 
- Varastorakennusten ylläpidosta aiheutuneet kustannukset 
- Varastoinnin kustannukset 
- Materiaalin käsittelyn kustannukset 
- Varastojen loppumisesta aiheutuneet kustannukset 
- Varastojen pilaantumisesta aiheutuneet kustannukset 

Tilaamisen kannalta relevantteja kustannuksia sen sijaan ovat varaston hallinnan, lasku-
jen käsittelyn, sekä tilausten valmistelun työvoimakustannukset (Pellinen 2006, s. 236). 

3.5.2 Varastojen optimointi 

Varaston pitää kiertää, eikä seisoa (Rantanen et al. 2016, s. 97). Yksinkertaistettuna ta-
loudellisen tilauseräkoon määrittämisessä voidaan tarkastella tilaamisen ja varastoinnin 
yhteiskustannuksia ja pyrkiä saamaan ne mahdollisimman pieniksi (Pellinen 2006, s. 
236). Tässä tilanteessa kuitenkin varastoinnin kustannuksien pienentäminen lisää tilaus-
kustannuksia ja toisinpäin. Taloudellisen tilauseräkoon määrittämisessä on kuitenkin 
mahdollista käyttää erilaisia työkaluja, kuten taulukointi-, kaava- ja graafista menetelmää. 
Optimoinnin tulokseen on suhtauduttava varauksella, sillä laskennallinen optimi on aina 
todellisuuteen verrattuna vain karkea yksinkertaistus. Silti optimointimenetelmä on var-
sin toimiva keino haettaessa taloudellista ratkaisua. 

Optimaalisen tilauseräkoon menetelmä on myös laajennettavissa esimerkiksi tehtaan tuo-
tantoajon optimaalisen pituuden määrittämiseen. Valmistuserän kustannuksiksi lasketaan 
tällöin kaikki kyseisen erän aloittamisen erilliskustannukset, joita ovat muun muassa työ, 
materiaali, muotit ja koneiden seisonta-aika. (Pellinen 2006, s. 237) 
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Optimoinnin avulla voidaan määrittää optimaalinen tuotantoeräkoko, mikä vaatii tuotan-
toerän kustannuksien suhteuttamista valmisteiden varastointikustannuksiin (Pellinen 
2006, s. 238). Optimaalinen tuotantoeräkoko voidaan määritellä kaavasta 

𝑂𝐸𝐾 = %2𝐾𝐴
𝑉 , 

jossa K on kysyntä vuodessa, A on yhden tuotantoasetuksen kustannukset ja V on varas-
toinnin yksikkökustannus. Optimaalinen tilauseräkoko puolestaan voidaan määrittää kaa-
vasta 

𝑂𝑇𝐾 = %2𝐾𝑇
𝑉 , 

jossa T on yhden tilauksen kustannukset. Kaava tunnetaan myös nimellä Wilsonin kaava 
ja optimiostoerä ilmaistaan usein myös kirjainyhdistelmällä EOQ (economic order quan-
tity, Sakki 2009, s. 116). Optimaalista tilauserää laskettaessa on syytä muistaa, että toisi-
naan yritysten kannattaa hyödyntää suuremmista tilauksista saatavia määräalennuksia 
(Pellinen 2006, s. 238). Lisäksi määräalennukset tulee huomioida suhteuttamalla määrä-
alennuksesta saatavia säästöjä suuremman tilauserän aiheuttamiin varastointikustannuk-
siin. Suuren erän ostaminen ei aina ole järkevää, vaikka alennukset olisivat huomattavia-
kin, sillä hyöty hupenee helposti varastointikustannusten lisääntyessä. (Pellinen 2006, s. 
238-239) 

Tilauspisteellä tarkoitetaan sitä varastomäärää, jonka alittuessa tuotetta keretään normaa-
lien toimitusaikojen puitteissa hankkimaan lisää (Sakki 2009, s. 123). Tilauspiste tunne-
taan myös nimellä hälytysraja. Mikäli kaikki sujuu odotetusti, on varastossa yhä yrityksen 
määrittämän varmuusvaraston verran tuotteita varastossa, kun täydennyserä saapuu. Jos 
taas toimitusaika on syystä tai toisesta liian pitkä, varmuusvarasto voi turvata tilanteen. 
Tilauspiste voidaan laskea kaavalla 

𝑇 = 𝐷𝐿 + 𝐵, 

jossa T on tilauspiste, D on keskimääräinen menekki ajanjakson aikana ja L on hankinta-
ajan pituus viikoissa. 

3.5.3 ABC-analyysi 

Pareton -periaatteen mukaan yksinkertaistaen 20 % asukkaista keräsi 80 % tuloista ja va-
rallisuudesta. (20/80-sääntö, Sakki 2009, s. 90-91). Prosenttiosuudet eivät tietenkään 
menneet aivan näin tasaisesti, mutta oleellista oli varallisuuden ja tulojen jakautuminen 
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erittäin epätasaisesti. 20/80-säännön keksijänä pidetään yli sata vuotta sitten elänyttä kan-
santaloustieteilijä Vilfredo Paretoa. Sääntö tunnetaankin usein myös pareton -sääntönä 
hänen nimensä mukaan. Myös monet muut matemaatikot ovat tämän jälkeen todenneet 
säännön pitävän paikkansa mitä erilaisimmissa tilanteissa. 20/80-sääntö onkin tunnetuin 
luokittelu. Ilmiön voi jokainen todeta omassa yrityksessään esimerkiksi tutkimalla yksit-
täisien tuotteiden myyntilukuja riittävän pitkältä ajanjaksolta, joka voi olla esimerkiksi 
vuosi. Myynnistä syntyy helposti käyrä, mistä käy ilmi, että 20 % tuotteista muodostaa jo 
noin 80 % koko myynnistä (Kuva 2). Käyrästä havaitaan, että alun jälkeen kumulatiiviset 
kertymät pienenevät huomattavasti ja hyvin suuri osa tuotteista ei tuo paljoakaan myyntiä 
yritykselle. Prosenttilukuja ei tule ottaa kirjaimellisesti oikeina, vaan ne ovat suuntaa an-
tavia. Pareton-käyrää tutkimalla näyttää usein siltä, että suurin osa tuotteista on turhia. 
Se, kuinka turhia nämä tuotteet oikeasti ovat, on kuitenkin syytä tutkia tarkemmin. 

 
Kuva 2. Pareton -käyrä (mukaillen Logistiikan maailma). Saatavissa: https://www.logis-
tiikanmaailma.fi/logistiikan-toimijat/varastointi/varastonohjaus/ 

 

Pareton -säännön avulla voidaan esimerkiksi todeta, että (Sakki 2009, s. 90): 

- 80 % tuotteista tuo vain 20 % koko liikevaihdosta 
- 20 % tuotteista tuo 80 % tuloksesta 
- 80 % myyntitapahtumista tuo vain 20 % myynnistä 
- 20 % tuotteista aiheuttaa 80 % varastoa 

Pareton lain toteutumista seurataan ABC-analyysin avulla (Sakki 2009, s. 91) Tätä peri-
aatetta soveltaen voidaan selvittää se tuotteiden osuus, joka on kaikista olennaisin. Näiden 
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tuotteiden pohjalta voidaan tehdä ABC-analyysi (Hill & Hill 2012), jossa hyödynnetään 
valmistettavien tuotteiden yksikkökustannuksia, vuotuisia myyntimääriä ja näistä lasket-
tuja kumulatiivisia kokonaiskustannuksia (ARV, Annual Requirement Value). ABC-ana-
lyysin tulosten avulla saadaan tietoa ns. tärkeistä tuotteista. Analyysissa tuotenimikkeet 
luokitellaan tyypillisesti kolmeen eri ryhmään nimensä mukaisesti, jotka ovat A-, B-, ja 
C-luokan tuotteita (Tomperi 2015, s. 133). 

ABC-analyysi voidaan suorittaa usealla eri tavalla tapauksesta riippuen ja eri lähteissä 
analyysin suorittaminen kuvataan hieman eri tavoin. Eräs luokitteluperuste on se, että A-
tuotteita on 10–20 % nimikkeistä, mutta jotka kuitenkin aiheuttavat osto- ja varastointi-
kustannuksista jopa 70–80 % (Tomperi 2015, s. 133). B-luokan tuotteita on 10–20 % 
nimikkeistä aiheuttaen osto- ja varastointikustannuksista 10–15 %. C-luokan tuotteita on 
70–80 % nimikkeistä, joiden osuus varastointikustannuksista on vain 10–20 %. Sakki 
(2009, s. 91) puolestaan jaottelee tuotteet kolmen luokan sijasta viiteen luokkaan, jossa 
A-luokan tuotteita ovat 50 % kumulatiivisesta myynnistä tai kulutuksesta. B-luokan tuot-
teiksi jaotellaan seuraavat 30 % kumulatiivisesta myynnistä ja C-luokkaan 18 % myyn-
nistä. D-luokan tuotteiksi jäisivät viimeiset 2 % myynnistä ja E-ryhmän tuotteet ovat tuot-
teita, joilla ei ole lainkaan myyntiä tai kulutusta. Kirjallisuudessa on myös muita luokit-
telumalleja ja prosenttiosuudet näiden sisällä vaihtelee, mutta idea on kuitenkin sama. 

Myynnin tai euromääräisen kulutuksen sijasta sama luokittelu voidaan suorittaa myös 
tuotteiden myyntikatteen tai tuotteiden liiketuloksen perusteella (Sakki 2009, s. 91). Tie-
tyissä toimintaympäristöissä luokittelu kannattaa tehdä myös myytyjen kappalemäärien 
perusteella. Sopiva ajanjakso luokituksen tekemiselle on joko sesonki tai kalenterivuosi. 
Analyysin tuloksena voidaan saada parempaa tietoa siitä, miten materiaalinohjausta kan-
nattaa kehittää ja mihin resursseja tulisi käyttää. Luokittelun avulla satojenkin tuotteiden 
massasta voidaan nopeasti yhdellä silmäyksellä erottaa paljon yksityiskohtia, kun eri 
luokkia vertaillaan keskenään. 

Tuotteiden luokittelusta johtuen eri ryhmiin kuuluviin tuotteisiin tulee suhtautua eri ta-
valla (Tomperi 2015, s. 133-134). Suurin osa myynnistä tai katetuotosta saadaan A-luo-
kan tuotteista, joten näitä tuotteita tulee aina olla varastossa. Tämän luokan tuotteet ai-
heuttavat kuitenkin suurimman osan myös varastoinnin kustannuksista, joten näihin tuot-
teisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja varastoa tulee seurata aktiivisesti. Kustan-
nukset minimoiden A-ryhmän tuotteita tulisi ostaa suhteellisen usein, mutta suhteellisen 
vähän kerrallaan, jotta varastomäärät pysyisivät kohtuullisina. Näiden tuotteiden kohdalla 
pyritään jatkuvaan, keskeytyksettömään tavaravirtaan. B-ryhmän tuotteita myydään vä-
hemmän, joten tämän ryhmän tuotteita pyritään ostamaan noin 1–3 kuukauden kysyntään 
vastaava määrä. C-ryhmän tuotteita myydään vähiten, mutta yleensä niitä kuitenkin täy-
tyy pitää varastossa, vaikka näiden harvoin myytävien tuotteiden ylläpito tulee yleensä 
kalliiksi. Tämän ryhmän tuotteita ostetaan usein kerralla jopa vuoden kulutusta vastaava 
määrä, ellei tavara ole pilaantuvaa. C-ryhmän tuotteista kannattaa tämän lisäksi tehdä tar-
kastelu sen pohjalta, voitaisiinko osa näistä tuotteista poistaa kokonaan valikoimasta. 
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Täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka tuotteen myyntimäärä olisi pieni, tuote voi silti olla 
asiakkaalle tarpeellinen (Sakki, 2009, s. 92). Myös projektitoimitukset vaativat sen, että 
kaikkia osia on oltava saatavilla.  

3.6 Laatu 

Laadun määritteleminen on vaikeaa, sillä jokainen ihminen kokee laadun eri tavoin (Pel-
linen 2006, s. 276). Esimerkiksi viinien laatua voidaan kuvailla makua kuvaavien käsit-
teiden avulla. Lisäksi viinistä voidaan tarkoin mitata esimerkiksi sokeripitoisuus. Kuvai-
lut ja mittaustulokset voivat antaa laadusta vihiä, mutta ne eivät kuitenkaan ole koko to-
tuus. Ne eivät kerro sitä, onko viini juuri sinun mielestäsi laadukasta. Laatua pitämiämme 
asioita mitatessa on oikeastaan kyse jostain muusta, kuin laadusta. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi suuri mittatarkkuus tai kestävyys. Laatumittaukset ovat aina jollakin tavalla 
välillisiä ja tästä syystä ne kertovat laadusta ainoastaan epäsuorasti. Tästä huolimatta näi-
den asioiden mittaamisella voi olla apua laadun parantamisessa. Yleensä hienon laadun 
tunnistaa siellä, missä sitä kohtaa. Greasley (2008, s. 95) määrittää laadun siten, että jos 
yrityksen tavoitteena on valmistaa tuotteita asiakkaille, niin tarkastellaan asiakkaan nä-
kökulmasta sitä, kuinka hyvin asiakkaan tarpeet täyttyvät. Greasley myös painottaa, että 
eri asiakkaiden tarpeet ja laatuvaatimukset vaihtelevat keskenään.  

Laatua voidaan parantaa tarkastamalla tuotteita, tai vaihtoehtoisesti rakentamalla laatua 
tuotteisiin laadukkaan toiminnan tuloksena (Pellinen 2006, s. 279). Aiemmin on ollut val-
litsevana toimintatapana kilpailuttaa suuri määrä toimittajia ja valita näistä edullisin. Ny-
kyään on kuitenkin havaittu, että on edullisempaa valita harvoja virheettömiin toimituk-
siin kykeneviä toimittajia. Tämän ansiosta yritys säästää niin laadun tarkkailussa, kuin 
myös tuotannon virheettömyydessä ja tuotannon säätötarpeen vähenemisenä. 

Laatuongelmat voidaan jakaa toistuviin laatuongelmiin ja ainutkertaisiin laatuongelmiin 
(Pellinen 2006, s. 279). Ainutkertaisilla laatuongelmilla tarkoitetaan sellaisia ongelmia, 
jotka ovat akuutteja ja aiheuttavat yrityksen toiminnassa paljon pään vaivaa ja ongelmia. 
Toistuvat laatuongelmat sen sijaan ovat toimintatapaan juurtuneita, kroonisia ongelmia, 
joita ei helposti toiminnassa havaita. Tämän kaltaiset ongelmat on yleensä totuttu hiljaa 
hyväksymään, mistä syystä toistuvat laatuongelmat aiheuttavat yrityksille paljon kustan-
nuksia. Laatukustannuksia analysoimalla voidaan löytää tämänkaltaisia piileviä laatuon-
gelmia ja kustannussäästöjä. Laatukustannuksien laskennan toteuttaminen voi kuitenkin 
olla haastavaa, sillä laskennalla on taipumuksia rajoittua vain tuotantoon. Tämä johtuu 
usein siitä, että toimihenkilöt vastustavat oman toimintansa virhekustannusten mittaa-
mista. 
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3.7 Kustannukset 

Yritystaloudessa kustannukset muodostuvat erilaisten tuotannontekijöiden käytöstä 
(Vilkkumaa 2011, s. 19). Yritykset käyttävät aina erilaisia tuotannontekijöitä, oli asiak-
kaana sitten yksityiset henkilöt tai toiset yritykset. Sama pätee myös siinä, että tuotan-
nontekijöitä käytetään aina, oli kysymyksessä sitten palvelu tai tuote. Tuotannontekijöi-
hin kuuluvat kaikki ne tekijät, joita yritykset tarvitsevat palvelunsa tai tuotteensa valmis-
tamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle. 

Hinta tarkoittaa korvausta, jonka ostaja maksaa palvelun tai tuotteen myyjälle, jotta ostaja 
saisi tuon palvelun tai tuotteen itselleen (Vilkkumaa 2011, s. 17-18). Oikea hinta on se, 
jonka myyjä ja ostaja sopivat keskenään kaupankäynnin yhteydessä. Palvelusta tai tuot-
teesta maksettu hinta osoittaa ostajan kokemaa hyödyn määrää. Jokainen kokee saamansa 
hyödyn eri tavoin ja osoittaa sen palvelusta tai tuotteesta maksamallaan hinnalla. Yritys-
ten on tiedettävä riittävän hyvin omien asiakkaidensa käsitys omien palveluidensa tai 
tuotteidensa hinnasta. Hinnan tuleekin viedä talouden suuntaa sellaiseksi, että asiakas ko-
kee suuremman hyödyn ja yritys saa silti itselleen riittävän voiton. Yrityksillä on oltava 
selvillä palvelun tai tuotteen valmistuskustannukset sekä se enimmäishinta, jonka asiak-
kaat ovat valmiita tuotteesta maksamaan. 

Mikäli myytävänä on kaksi saman laatuista, mutta eri hintaista, valitsee asiakas todennä-
köisesti halvemman (Voutilainen et al. 2018). Tästä syystä yritysten on pakko pärjätä 
hintakilpailussa menestyäkseen ja pidettävä kustannukset kurissa, sekä tiedettävä, mistä 
nämä kustannukset muodostuvat. Laskennan kannalta yrityksessä voidaan ajatella olevan 
kahdenlaisia kustannuksia: kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia. Kiinteät kustannukset ei-
vät juurikaan muutu valmistettavan määrän mukaan, sillä niihin lasketaan mukaan muun 
muassa vuokrat, konehankinnat, lämmitys, vakuutukset, hallinnon palkat sekä rahoitus-
kustannukset. Jotta tiedetään, kuinka suuri osa näistä kustannuksista kohdistuu tuotteille, 
tulee ne jakaa tuotteiden määrällä, jossa jakoperusteena on valmistukseen käytetty aika.  

Muuttuviksi kustannuksiksi puolestaan luetaan tuotteiden valmistuskustannukset, jotka 
koostuvat esimerkiksi raaka-aineista, valmistuksen palkoista, energiasta, kuljetuksista ja 
muista sellaisista kustannuksista, jotka voidaan suoraan kohdistaa kullekin tuotteelle. 
Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten lisäksi hintaan tulee aina lisätä myös yrityksen 
vaatima voittomarginaali ja yrityksen maksamat erilaiset verot. Tuotteen valmistusarvo 
kertoo, kuinka paljon tuotteen valmistamisesta on aiheutunut valmistajayritykselle kus-
tannuksia (Tomperi 2015, s. 177). Osa valmistuskustannuksista on muuttuvia- ja osa kiin-
teitä kustannuksia. Tuotteen omakustannusarvo saadaan laskettua, kun valmistusarvoon 
lisätään hallinnoinnin ja markkinoinnin kustannukset sekä muut kiinteät kustannukset, 
jotka eivät aiheudu tuotteen valmistamisesta. 

Kustannukset muodostuvat useista eri kohteista, ja yritys voikin omaa toimintaansa ke-
hittämällä vaikuttaa kustannuksiin todella paljon. Valmistavassa teollisuudessa tuotannon 
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tehostaminen voi nopeuttaa valmistusprosessia, mikä vaikuttaa suoraan esimerkiksi val-
mistuksen palkkakuluihin, mikä on suuri kuluerä. Myös laadun parantaminen ja virheiden 
poistaminen prosesseista vähentää kustannuksia, kun susikappaleiden lukumäärä piene-
nee ja ylimääräinen korjaaminen tai kahteen kertaan valmistaminen vähenee. 

3.8 Tuottavuus 

Yritysten tehtävänä on osata yhdistää heillä käytössään olevat tuotannontekijät sillä tek-
nologialla, joka yrityksellä on käytössään valmistaakseen tai tuottaakseen ne palvelut, 
jotka antavat asiakkaalle mahdollisimman suuren tarpeentoteutuksen (Vilkkumaa 2011, 
s. 43). Yleisesti tuottavuutta mitataan suhteuttamalla aikaansaatu tuotos tämän tuotta-
miseksi vaatineeseen panokseen, eli voidaan puhua niin sanotusta panos-tuotosajatte-
lusta. Seuraavaksi esitetyllä tavalla oleva käsite soveltuu kaiken tyyppisten panosten ja 
tuotosten mittaamiseen. 

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = 	
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛	𝑚ää𝑟ä
𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛	𝑚ää𝑟ä, 

jossa tuotoksen määrällä tarkoitetaan esimerkiksi valmistuneita kappalemääriä ja panok-
sen määrällä tuon kappalemäärän aikaansaamiseksi käytettyjä työtunteja tai työntekijöi-
den lukumäärää. 

Kuten kaavastakin voidaan havaita, niin tuottavuus on sitä parempi, mitä enemmän tuo-
toksia saadaan aikaan tietyllä panoksella (Vilkkumaa 2011, s. 44). Sama pätee myös toi-
sinpäin, eli mitä pienemmällä panoksella saadaan aikaan tietty tuotos. Tuotokseksi voi-
daan ajatella esimerkiksi valmistettujen tuotteiden lukumäärä ja panokseksi niiden tuot-
teiden valmistamiseksi tarvittavia tuotannontekijöitä, kuten esimerkiksi työtuntien määrä, 
koneiden, laitteiden, raaka-aineiden ja varaosien määrät. 

Keskeisenä lähtökohtana tuottavuusajattelussa on miettiä ne menettelytavat, joilla voi-
daan kehittää edellä mainittuja asioita, eli esimerkiksi alentaa käytettyä panosmäärää, kun 
halutaan saavuttaa tietty tuotostaso (Vilkkumaa 2011, s. 44). Sama pätee myös toisinpäin, 
eli koetetaan kasvattaa tuotosmäärää, kun käytettävissä on tietty panosmäärä. Myös mo-
lempien kehittäminen samanaikaisesti on mahdollista. Esimerkiksi uuden automaattiko-
neen käyttöönotto voi vähentää merkittävästi panoksen määrää ja samanaikaisesti lisätä 
tuotosten määrää. 

Erityisesti pitkällä aikavälillä tuottavuuden kasvattamisella on taloudellisessa mielessä 
suuria myönteisiä vaikutuksia isolle osalle talouden toimijoista (Vilkkumaa 2011). Tuot-
tavuuden kehittäminen on talousajattelussa tärkeä osa ja se vaikuttaa koko taloudessa mo-
niin eri kohderyhmiin. Tuottavuuden kehittäminen ei vaikuta ainoastaan yksittäisiin yri-
tyksiin, vaan vaikuttaa globaalisti eri sidosryhmiin ja kuluttajiin. Tuottavuuden kehittä-
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misen ansiosta kuluttajat saavat parempilaatuisia ja tehokkaammin valmistettuja palve-
luita ja tuotteita, jolloin niiden laatu voi parantua ja hinta alentua. Näin ihmisten elintaso 
nousee. Koko talouden tasolla tilannetta tarkasteltuna yritysten liiketoiminta kehittyy, ta-
lous kasvaa ja kilpailukyky paranee, joten työntekijät säilyttävät työpaikkansa tai saavat 
uudenlaisia työpaikkoja. Talouskasvun seurauksena työpaikat säilyvät, mikä osaltaan li-
sää julkisyhteisöjen verotuloja. Samaan aikaan julkisyhteisöt voivat lisätä julkisien pal-
veluiden määrää ja laatua, koska heillä on enemmän rahaa käytössään. Tuottavuuden pa-
rantamisen ansiosta yritysten on myös mahdollista kasvattaa liiketoimintaansa ja kasvat-
taa voittojaan joko parantamalla hintakilpailukykyään tai parantamalla tuotteidensa tai 
palveluidensa laatua. Tuotannontekijöiden myyjät puolestaan saavat enemmän korvausta 
myymistään tuotannontekijöistä. Tämä koskee niin yritysten omistajia, tuotannontekijöi-
den vuokraajia, kuin itse työntekijöitäkin. 

Joillakin toimialoilla ja joissakin yrityksissä tuottavuuden kasvun voidaan myös nähdä 
vähentävän työpaikkoja, kun parantunut tuottavuus vähentää panoksen määrää. Tästä 
syystä osa ihmisistä vastustaa tuottavuuden parantamista ja yrittää hidastaa sitä. Vastaa-
vasti se kuitenkin synnyttää myös uusia työpaikkoja eri toimialoilla, eri yrityksissä ja jopa 
aivan eri puolilla maata. (Vilkkumaa 2011, s. 44) 

Tuottavuutta, jolla kuvastetaan tuotannontekijöiden käytön tehokkuutta, mitataan usein 
käytetyn panoksen mukaan. Tärkeimpään panokseen, eli työn tuottavuuteen ja sen mit-
taamiseen keskitytään usein. Työn tuottavuuden kasvu voidaan nähdä pitkällä aikavälillä 
merkittävänä tekijänä kilpailukyvyn, talouskasvun ja elintason paranemisessa. Työn tuot-
tavuutta voidaan mitata yleisellä mittarilla 

𝑡𝑦ö𝑛	𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 = 	
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛	𝑚ää𝑟ä

𝑡𝑦ö𝑝𝑎𝑛𝑜𝑠 , 

jossa työpanoksella tarkoitetaan esimerkiksi työntekijöiden tai työtuntien määrää. 

3.9 Kannattavuus 

Mitä enemmän syntyy voittoa, sitä kannattavampaa yrityksen toiminta on (Tomperi 2015, 
s. 17). Yrittäjän ottaman riskin korvaus on voitto. Jos kustannukset olisivat voittoa suu-
remmat, syntyisi tappiota ja yrittäjä joutuisi itse kärsimään tappion. Kannattavuus voi-
daan ilmaista euromääräisenä tappiona tai voittona tietyllä ajanjaksolla. Suuremman yri-
tyksen tulisi tuottaa enemmän euromääräistä voittoa, kuin pienen yrityksen. Eri kokoisia 
yritysten kannattavuuksien vertailemiseksi on syytä laskea, kuinka monta prosenttia 
voitto on esimerkiksi liikevaihdosta, tai yritystoimintaan sijoitetusta pääomasta. Tämä 
suhteellinen kannattavuus on hyödyllinen myös silloin, jos halutaan vertailla saman yri-
tyksen kannattavuutta eri vuosina. 
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3.10 Suorituksen arviointi 

Suorituksen arviointi on merkittävässä asemassa yrityksen toiminnan kannalta (Ikäheimo 
et al. 2016, s. 155). Suorituksien arvioinnissa yrityksen tavoitteiden merkitys realisoituu. 
Tästä syystä jo tavoitteiden mittaamiseksi kehitettyjen mittareiden ja tavoitetasojen mää-
rittelyssä tulee ottaa huomioon, miten suorituksen arviointia voidaan niiden pohjalta 
tehdä. Yrityksen kannalta parhaaseen tulokseen päästään siten, että tavoitteet ovat sel-
keitä, mittarit yksiselitteisiä sekä mittaaminen täsmällistä ja oikeudenmukaista. 

Suorituksen arvioinnissa laitetaan työntekijät vastuuseen tekemisestään ja toisaalta moti-
voidaan heitä (Ikäheimo et al. 2016, s. 155). Työntekijöiden vastuut ja tavoitteet tulisi 
sopia etukäteen työntekijöiden kanssa, jotta suorituksen jälkeen suoritusta voidaan ver-
rata tavoitetasoon. Työntekijä on velvollinen antamaan syyn, oli suorituksen arvioinnin 
tulos sitten positiivinen tai erityisesti silloin, jos tulos on negatiivinen. Toiminnalla pyri-
tään ymmärtämään, mitä yrityksessä tapahtuu ja samanaikaisesti voidaan arvioida työn-
tekijöiden toimintaa. 

Laadukkaasti toteutettu suorituksen arviointi voikin johtaa parantuneeseen työntekijän 
motivaatioon, kun hän tietää mitä häneltä odotetaan ja kykenee toimimaan odotusten mu-
kaisesti (Ikäheimo et al. 2016, s. 155-156). Kohonnut motivaatio koostuu useista osateki-
jöistä, kuten tyydytyksen saamisesta onnistuneen työsuorituksen jälkeen, halusta antaa 
itsestään hyvä kuva kollegoille, alaisille ja esimiehille, halusta olla arvostettu ammattilai-
nen. Vaihtoehtoisesti motivaatio voi syntyä tulospalkkauksesta.  

Motivaatioon kannattaa panostaa, sillä se saa työntekijän toimimaan. Suorituksen arvi-
ointi toteutetaan määräajoin ja yleisesti suorituksia tarkastellaan vuosittain. Suorituksia 
voidaan arvioida yksilötason lisäksi ryhmätasolla ja yritystasolla. Ryhmätasoa arvioita-
essa tulisi kannustaa ryhmien jäseniä yhdessä tekemisen henkeen. Yritystason mittareina 
on usein kannattavuuteen tai liikevaihtoon perustuvia taloudellisia mittareita. Yritystason 
suorituksen arvioimisella pyritään viestimään henkilöstölle, että juuri yritystason menes-
tys on keskeistä. Vaikka yritystason suorituksen mittaaminen ei suoranaisesti vaikutakaan 
yksittäisien työntekijöiden työtehtäviin, se kuitenkin viestii, mikä on yrityksen keskeinen 
tavoite. 
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4. PUUSEPÄNTEOLLISUUS 

Puusepänteollisuuteen kuuluu hyvin moninaista toimintaa, joka jakautuu rakennuspuuse-
pänteollisuuteen ja huonekaluteollisuuteen (Voutilainen et al. 2018, s. 18). Voidaan mää-
ritellä, että puusepänteollisuus alkaa siitä, mihin levytehtaiden ja sahojen työ päättyy. 
Puusepänteollisuuteen kuuluvat kaikki ne alat, jossa merkittävä osa tuotantomateriaalista 
on puuta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niin veneiden, puutalojen, kuin huoneka-
lujenkin valmistaminen voivat kuulua puusepänteollisuuden piiriin, vaikkakin veneiden 
ja talojen rakentamista pidetään usein erillisinä teollisuudenaloinaan.  

Vuonna 2012 koko puusepänteollisuuden jalostusarvo ilman talo- ja veneteollisuutta oli 
3,1 miljardia euroa, ja alalla työskenteli 18 000 työntekijää (Voutilainen et al. 2018, s. 
18-19). Nykyisellä puusepänteollisuudella on koko ihmiskunnan kulttuurisen ajan katta-
vat perinteet, vaikka Suomessa puualasta on tullut teollista toimintaa vasta 1800-luvulla. 
Suurimmillaan Suomen huonekaluteollisuus oli 1960- ja 1970-luvuilla. Huonekaluteolli-
suuden ala joutui tämän jälkeen vaikeuksiin suurimmilta osin lisääntyneen ulkomaan-
tuonnin takia. Kotimaisten toimijoiden oli vaikeaa vastata hintakilpailuun tuontitavaran 
vuoksi ja samaan aikaan myös kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttui siten, että enää ei 
panostettu niin paljoa laatuun, vaan hinta alkoi muodostua ratkaisevaksi tekijäksi. 

Suomen huonekaluteollisuuden arvo vuonna 2016 oli 731 miljoonaa euroa, kun mukana 
laskuissa on huonekalujen lisäksi keittiö- ja konttorikalusteet (Voutilainen et al. 2018, s. 
19). Koko Euroopassa huonekaluteollisuudessa toimii jopa 150 000 yritystä, jotka työl-
listävät 1,5 miljoonaa ihmistä. Euroopan suurimmat huonekalujen tuottajamaat ovat Ita-
lia, Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Puola. 

Kiintokalusteet, portaat, ikkunat, erilaiset sisustuselementit, ovet sekä kiinteät rakennus-
ten osat kuuluvat rakennuspuusepänteollisuuteen (Voutilainen et al. 2018, s. 19). Näin 
ollen esimerkiksi tutkimuksen kohteena oleva yritys ei ole puhtaasti huonekalutehdas, 
vaan kuuluu myös rakennuspuusepänteollisuuden piiriin. Osa puusepäntehtaista valmis-
taa erikoiskalusteita keskittyen valmistamaan jonkin erikoisalueen tuotteita, kuten esi-
merkiksi julkisien tilojen tai sairaaloiden kalusteita. Työt tehdään asiakkaiden toivomus-
ten ja aikataulujen mukaan, minkä vuoksi se vaatii aikatauluissa pysymistä ja hyvää am-
mattitaitoa. Tähän ryhmään kuuluu myös tutkimuksen kohteena oleva organisaatio. 

4.1 Huonekalujen valmistus 

Puutuotteiden valmistamiseksi työvaiheet alkavat suunnittelulla (Voutilainen et al. 2018, 
s. 267). Valmistuksen tukena tärkeänä osana toimivat piirustukset, joiden mukaan tuotteet 
valmistetaan. Huonekalut muodostuvat suuresta määrästä erilaisia osia ja huonekaluval-
mistuksessa tarvitaan myös lukuisia erilaisia työstökoneita.  (Auvinen et al. 2002, s. 171-
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174). Namichev &  Petrovski (2019) mainitsevat tutkimuksessaan, että puu on hallitseva 
materiaali huonekaluissa, sillä puu on kestävää, puu on uusiutuva luonnonvara ja laatu on 
parempaa verrattuna muovisiin, lasisiin tai rautaisiin huonekaluihin. Puu luonnollisena 
materiaalina myös kestää hyvin erilaisia sään vaihteluita, eikä puu esimerkiksi ruostu. 
Huonekaluja valmistettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että eri puulajit käyttäyty-
vät eri tavoin ja omaavan erilaiset ominaisuudet. Jopa saman puulajin ominaisuudet voi-
vat erota toisistaan, jos puut ovat kasvaneet eri alueilla. 

Huonekalujen valmistusprosessi riippuu paljolti tuotevalikoimasta, käytetyistä materiaa-
leista ja alihankinnan määrästä (Auvinen et al. 2002, s. 171-174). Puutuotteista, kuten 
luulevyistä, sahatavarasta ja viilulevyistä erotetaan seuraavat työvaiheet: 

1. Aihioiden valmistus 
2. Aihioiden valmistus puuvalmiiksi osiksi 
3. Pintakäsittely 
4. Kokoonpano ja heloitus 
5. Pakkaus ja lähetys 

Huonekaluja valmistettaessa perinteisistä puutuotteista, kuten puulevyistä ja sahatava-
rasta, on ensin valmistettava aihio, joka on lähellä komponentin lopullista muotoa ja mit-
taa (Auvinen et al. 2002, s. 171). Yleisesti aihiot hankitaan alihankintana muualta ja tuo-
tanto alkaa aihioiden työstämisellä puuvalmiiksi osiksi. Puulevyaihiot paloitellaan taval-
lisesti sahaamalla komponenttien lopulliseen muotoon. Massiivipuuaihiot puolestaan val-
mistetaan yleisimmin sahatavarasta, joka kuivaamisen jälkeen on työstettävissä. Valmis-
tusprosessi aihioista puuvalmiiksi osiksi on esitetty kuvassa 3. 

Kuva 3. Komponenttien valmistusprosessi, jossa puuvalmiit osat siirtyvät pintakäsittelyn 
kautta kokoonpanoon (mukaillen Auvinen et al. 2002, s. 172). 
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Aihiot vaativat koneistusta, jotta niistä saadaan valmistettua puuvalmiita osia (Auvinen 
et al. 2002, s. 173-179). Työstäminen vaatii lukuisan määrän erilaisia työstökoneita, jos-
kin tarvittavien koneiden määrä riippuu luonnollisesti tuotteesta. Kaikkia näistä koneista 
on saatavilla myös numeerisesti ohjattuina, joissa koneet tekevät koko työvaiheen, tai sen 
osan automaattisesti. Koneiden ohjaus perustuu numeerisesti annettuihin käskyihin, jol-
loin käytetään nimitystä NC-ohjaus (numerical controlled machines). Jos annetut käskyt 
muodostetaan tietokoneella, käytetään nimitystä CNC-ohjatut koneet (computerized nu-
merically controlled machines). Koneistuksessa käytettyjä tyypillisiä koneita ja työvai-
heita ovat: 

- Tarkistussahaus 
- Profilointi muotohöylällä tai jyrsinkoneella 
- Liitosten tekeminen tappikoneella, jyrsinkoneella, sinkkauskoneella tai porako-
neella 

- Rei’itykset porakoneella 
- Hionta kapea- tai leveänauhahiomakoneella tai käsikäyttöisillä koneilla 
- Heloitusten työstö 

Koneistuksen jälkeen tietyt komponentit menevät suoraan kokoonpanoon (Auvinen et al. 
2002, s. 179-180). Suoraan kokoonpanoon meneviä osia voivat olla esimerkiksi näkymät-
tömiin jäävät osat, kuten erilaiset runkorakenteet tai verhoiltavat osat, joiden päälle tulee 
kangas. Näkyviin jäävät osat pintakäsitellään yleensä lakkaamalla tai maalaamalla. Pin-
takäsittely tehdään yleensä komponenteille heti työstämisen jälkeen, mutta on myös eri-
koistapauksia, joissa maalaaminen tai lakkaaminen tapahtuu vasta kokoonpanon jälkeen. 
Tällaisia tuotteita ovat muun muassa valmiiksi kootut tuolit. Pintakäsittelyn jälkeen kom-
ponentit siirtyvät kokoonpanoon, jossa huonekalu saa lopullisen muotonsa. Kokoonpa-
non jälkeen huonekalut voidaan pakata ja toimittaa asiakkaille. 

4.2 Työstömenetelmät ja koneet 

Huonekalujen valmistamisessa tarvitaan lukuisa määrä erilaisia työstökoneita (Auvinen 
et al. 2002, s. 173). Taulukossa 1. on kuvattu tyypillisimmät peruskoneet, joista lähes 
kaikkia tarvitaan huonekaluja valmistettaessa. Lähes kaikki taulukossa esitellyt koneet 
voidaan varustaa myös numeerisella ohjauksella. 
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Taulukko 1. Puusepänteollisuuden työstökoneet ja työstöjen luokittelu (mukaillen Auvi-
nen et al. 2002, s. 174). 

Katkaisu Mittaansahaus Sorvaus 
Suuntaiskatkaisusaha Yksiteräinen tarkistussaha Puoliautomaattisorvi 
Säteiskatkaisusaha Kaksiteräinen tarkistussaha Täysautomaattisorvi 
Särmäys Muotohöyläys Kopiosorvi 
Särmäyspyörösaha Listahöylä Hionta 
Moniteräpyörösaha Muut reunantyöstökoneet Rumpuhiomakone 
Halkaisu Reikien poraus Laikkahiomakone 
Pyörösaha Yksikarainen porakone Kiekkohiomakone 
Vannesaha Riviporakone Harjahiomakone 
Paloittelu Ketjutalttakone Kapeanauhahiomakone 
Yksiteräinen paloittelusaha Poratalttakone Leveänauhahiomakone 
Kaksiteräinen paloittelusaha Pitkäloviporakone Muotohiomakone 
Tasoitus Tapitus Jyrsintä 
Tasohöylä Yksipuolinen tapituskone Alajyrsinkone 
Oikaisu Kaksipuolinen tapituskone Yläjyrsinkone 
Oikohöylä Nestesuihku- ja laserleikkaus Muotojyrsinkone 
 

4.2.1 Automaatiotekniikka 

Automaatiolla tarkoitetaan yleisesti itsestään toimivaa, mutta viime vuosikymmenien ai-
kana se on saanut useita eri merkityksiä (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 10). Tekniikan 
yhteydessä automaatiosta puhutaan esimerkiksi instrumenttitekniikasta, mittausteknii-
kasta, säätötekniikasta, servotekniikasta ja logiikkaohjauksista. Yleismuodossa automaat-
tisella kuitenkin tarkoitetaan ilman ohjausta, itsestään tapahtuvaa toimintaa. Nykyisin au-
tomaatiota käytetään kaikkialla teollisuudessa ja yhteiskunnassa. Automaatiota käytetään 
nykyisin jo niin paljon, ettei sen olemassaoloa enää aina edes huomata. Esimerkiksi ny-
kyaikaiset autot on varustettu tietokoneohjatuilla turvallisuus ja toimintajärjestelmillä. 

Automaation eri osa-alueiksi voidaan lukea muun muassa (Keinänen & Sumujärvi 2019, 
s. 10): 

- Mittaus ja säätötekniikka 
- Kunnonvalvonta ja kunnossapito 
- Laitteiden etähallinta 
- Hälytysten ja informaation hallinta 
- Suunnittelu, ohjelmointi, mallinnus ja simulointi 
- Ihmisen ja koneen rajapinnat 
- Palveluliiketoiminta 
- Tuotannonohjaus 
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- Logistiikan hallinta 
- Kansainvälistyminen ja liiketoiminnan verkottautuminen 
- Ympäristökysymyksen ja energiansäästö 

Automaation vaikutuksista keskusteltaessa usein ajatellaan, että se johtaa työttömyyteen 
ja työpaikkojen vähenemiseen (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 10). Tämä juontaa juu-
rensa kauas historiaan, kun automaatio keksittiin. Pelättiin, että koneet korvaavat ihmiset 
ja työttömyys kasvaa. Todellisuus on kuitenkin osoittanut asian päinvastaiseksi. Vapau-
tunut työvoima on mahdollistanut yhä useamman henkilön siirtymisen tehdastöistä pa-
rempipalkkaisiin toimistotöihin. Tämän lisäksi esimerkiksi elintarviketeollisuudessa au-
tomaatio parantaa hygieniaa, kun tuotteita ei enää valmisteta käsin. 

Teollisuusautomaatiolla tarkoitetaan tietokoneiden käyttämistä tuotantoprosessien ja ko-
neiden ohjaamisessa (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 12). Teollisuusautomaatio toimii 
tuotantotekniikan osana, mekanisoinnin asteena, jossa työntekijät käyttävät koneita 
työnsä apuna. Yksi tunnetuimpia teollisuusautomaation muotoja on teollisuusrobotiikka. 
Automaatioin hyötyinä voidaan nähdä helppo toistettavuus, jätteiden vähentyminen, tar-
kempi laadunvalvonta, integraatio muiden järjestelmien kanssa, pienentynyt työvoiman 
tarve ja parempi tuottavuus. Haittapuolina voidaan nähdä korkeat hankintakustannukset 
sekä toiminnan riippuvuus koneiden kunnossapidosta. 

Maaranen (2012, s. 367) luettelee automatisoinnilla saavutettavia hyötyjä: 

- Lyhemmät työstöajat 
- Aseteajat lyhenevät 
- Pienemmät työkalukustannukset 
- Tasalaatuinen ja mittatarkka tuote 
- Valmistusohjelma helppo uusia, koska se on tallennettu muistiin 
- Tuotanto tehostuu – tuotantokustannukset pienenevät 
- Läpimenoaika lyhenee 
- Raskaat, yksitoikkoiset ja vaaralliset työt voidaan siirtää koneiden tehtäviksi 

Haitoiksi Maaranen mainitsee muun muassa suuret koneiden hankintakustannukset. 
Myös monimutkainen ohjausjärjestelmä on altis häiriöille ja sen korjaaminen voi olla 
kallista. Korjauksen aikana työstökone ei ole tuottavassa käytössä, mikä aiheuttaa kus-
tannuksia. 

4.2.2 CNC-tekniikka 

Numeerisesti ohjatut CNC-koneet tekevät koko työvaiheen tai työvaiheen osan automaat-
tisesti (Auvinen et al. 2002, s. 173). Tänä päivänä CNC-tekniikka on keskeinen osa puu-
sepänteollisuudessa (Voutilainen et al. 2018). Huonekaluteollisuudessa suuntana on ollut 
useiden työvaiheiden yhdistäminen valmistuskustannusten alentamiseksi (Auvinen et al. 
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2002). Yhdistelmäkoneista tärkeimpiä ovat erilaisia työstöjä tekevät työstökeskukset sekä 
reunalistoituskoneet. 

CNC-tekniikan ansiosta voidaan valmistaa mittatarkkoja ja tasalaatuisia tuotteita sekä 
monimutkaisiakin rakenteita voidaan valmistaa tehokkaasti (Voutilainen et al. 2018, s. 
180-184). Tyypillisesti koneiden säätäminen on vaatinut tarkkuutta, mikä on puolestaan 
vaatinut paljon aikaa. Automaation avulla säätämiseen kuluva aika saadaan kuitenkin mi-
nimoitua. Automaation ansiosta asetteisiin ja terien vaihtoihin kuluva aika saadaan pie-
nemmäksi, minkä ansiosta tuotannon eräkokoja voidaan pienentää kustannustehokkaasti. 

CNC-koneiden tekemät työstöt ohjelmoidaan etukäteen tietokoneella. Työstöjen ohjel-
mia voidaan tehdä toimistossa silloinkin, kun koneet ovat työstökäytössä (Voutilainen et 
al. 2018, s. 180-181). Toimintojen ohjauksesta huolehtii ohjausyksikkö, johon on syötetty 
tiedot teristä, työstöarvoista, työstöjärjestyksestä ja terien liikeradoista (Maaranen 2012, 
s. 366). Ohjelmiin voidaan lisätä esimerkiksi kappaleen mitallistaminen, jyrsintöjä, pyö-
reitä muotoja, poraussarjoja sekä rouhinta- ja viimeistelyjyrsintöjä (Voutilainen et al. 
2018, s. 181-182). Työstökeskuksilla voidaan myös listoittaa muotoja, liimata pora-
tappeja sekä heloittaa kappaleita. Ohjelmoijalta vaaditaan hyvää työstämisen ymmärrystä 
sekä NC-tekniikan hallintaa (Maaranen 2012, s. 366). Ohjelman laatiminen vaatii muun 
muassa koordinaattiajattelun soveltamista käytäntöön. Operaattorilta ei vaadita niin 
suurta ymmärrystä ohjelmoinnista, mutta kappaleiden ja terien kiinnittämiseen sekä te-
rien huoltoon ja ohjelmien korjaamiseen tarvitaan NC-tekniikan hallintaa. 

Puusepänteollisuudessa CNC-koneet ovat usein 3–5 akselisia jyrsimien, porien ja sahojen 
yhdistelmäkoneita (Voutilainen et al. 2018, s. 182-183). Esimerkiksi kolmiakselinen 
CNC-työstöyksikkö on kone, jossa on kiinteä pöytä, porausta varten karalaatikko, jyrsin-
yksikkö ja urasahayksikkö, joihin istukat ja työkalut kiinnitetään. Yleisimmin käytetty 
pöytämalli nykyisin on palkkipöytä, jossa on yleensä vähintään kuusi sivusuunnassa lii-
kuteltavaa palkkia, joihin kiinnitetään alipainekiinnittimiä työstettävien kappaleiden kiin-
nittämiseksi. Alipainekiinnitin imee aihion koneeseen kiinni, jotta se ei irtoa työstön ai-
kana.  

Uusista automaattikoneista huolimatta koneen käyttäjällä, eli operaattorilla tulee yhä olla 
laaja ymmärrys puusepän työstä sekä työstötekniikan periaatteista (Voutilainen et al. 
2018, s. 184). On ymmärrettävä, miten puu käyttäytyy koneistuksen aikana ja on osattava 
valita terät oikein, jotta saadaan aikaiseksi siisti työstöjälki. Väärillä terillä, tai väärillä 
työstöarvoilla syntyy virheellisiä tuotteita, kone voi rikkoutua ja tuotanto keskeytyy. Pa-
himmat vauriot syntyvät tilanteessa, joissa työstöyksikkö törmää toiseen työkaluun tai 
johonkin koneen osaan. On myös mahdollista, että virheellisistä tiedoista johtuen kone 
aloittaa työstön väärästä kohdasta, mikä voi johtaa konerikkoon törmäyksessä. 
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4.2.3 Robotiikka 

Robotiksi kutsutaan monipuolista, uudelleen ohjelmoitavissa olevaa ja vähintään kolmi-
nivelistä mekaanista laitetta (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 298). Robotit voivat liiku-
tella työkaluja, kappaleita tai erikoislaitteita niiden ohjausyksikköön syötetyn ohjelman 
perusteella. Robotit voivat myös liikkua ohjelman ja antureidensa avulla ympäristöstään 
keräämiensä tietojen perusteella. 

Suurin osa roboteista on rakennettu teollisuuden tarpeisiin, joissa aiemmin on käytetty 
mekaanisia, pneumaattisia ja hydraulisia laitteita (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 298). 
Ominaisuuksistaan johtuen sovelluskohtaiset robotit soveltuvat yleensä huonosti pienien 
sarjojen tuotantoon sekä tilanteisiin, joissa tuotteet vaihtuvat usein. Nykyaikaisien ohjel-
moitavien robottien ansiosta ne soveltuvat hyvin myös joustaviin tuotannon tarpeisiin. 
Suomessa robotisointi käynnistyi 1970-luvulla. Monissa yrityksissä robotiikan ansiosta 
tuotantoa on saatu tehostettua niin paljon, että yritykset ovat voineet kilpailla kansainvä-
lisilläkin markkinoilla.  

Robotti seisoo tavallisesti omalla kiertyvällä jalustallaan maassa, mutta se voidaan asen-
taa myös ylösalaisin työpisteen yläpuolelle (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 298-301). 
Kiertyväniveliset robotit ovat yleisimpiä robottityyppejä ja niitä käytetäänkin laajasti te-
ollisuudessa erilaisissa tehtävissä. Tällaisten robottien tukivarret liikkuvat toistensa suh-
teen kiertoliikkeellä tai suoraviivaisesti. Robotin liikkeitä ja muita toimintoja ohjataan 
tietokoneeseen syötetyn ohjelman ja ohjauskomentojen avulla. Offline-ohjelmoinnissa 
robotin ohjelma suunnitellaan, koodataan ja testataan ennen sen siirtämistä robotin oh-
jausyksikköön (Buller et al. 2019, 62). Tämän kaltainen ohjelmointi voidaan tehdä etä-
työnä, eikä vaadi robotin luona oloa. Ohjelma voidaan myöhemmin siirtää robottiin joko 
langattomasti tai esimerkiksi muistikortilta. Online-ohjelmoinnissa puolestaan ohjelmoija 
opettaa robotin tekemään tietyn tehtävän. 

Robotin tavallisin työkalu on tarrain (Keinänen & Sumujärvi 2019, s. 309). Tarraimella 
tarkoitetaan sellaista työkalua, minkä avulla robotti tarttuu siirrettäviin kappaleisiin. Eri-
laisia tarraimia on paljon ja niistä yleisimpiä ovat erilaiset mekaaniset tarraimet, alipai-
netarraimet sekä magneettiset tarraimet. Robotteihin voidaan myös liittää erilaisia työka-
luja, kuten hitsaus-, maalaus-, ruuvaus-, jyrsin- tai hiontatyökaluja. Robottisovelluksissa 
tarraimensuunnittelu on eräs järjestelmäsuunnittelun tärkeimpiä osia (Aalto et al. 1999, s. 
60). 
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5. KOHDEYRITYS 

Tutkimuksen kohteena oleva organisaatio on suomalainen puutuotteita valmistava yritys, 
joka valmistaa ja myy tuotteitaan enimmäkseen julkisiin tiloihin. Pääraaka-aineena toimii 
koivu. Yritykselle tärkeitä asioita tuotannossa ovat erittäin korkea laatu, moderni muo-
toilu ja käytännöllisyys. Perinteinen puusepäntaito sekä kokonaisvaltainen asiakaspalvelu 
ovat olleet yrityksen arvoajureita yrityksen perustamisesta lähtien. Yritys toimittaa tarvit-
taessa myös asiakkaan tarpeisiin erikseen räätälöityjä versioita tehdasmalleista. Tuotteen 
materiaaliksi voidaan valita esimerkiksi koivun sijasta tammi, tai tuotteiden mitoituksia 
ja värejä voidaan muuttaa asiakkaan toivomusten mukaan. 

5.1 Lähtökohdat 

Erittäin laaja tuotevalikoima yhdistettynä erilaisiin väri- ja kokovaihtoehtoihin muodos-
tavat haastavan kokonaisuuden tuotannossa, minkä hallinta vaatii toimivaa ja erittäin 
joustavaa tuotantoa. Eräs yrityksen valttikorteista onkin se, että asiakas saa juuri sitä, mitä 
asiakas tarvitsee. 

Nykyisellään yritys valmistaa tuotteet pääasiassa tilausohjautuvasti ja pitää varastoon val-
mistamisen mahdollisimman vähäisenä. Varastoon kuitenkin valmistetaan myös varasto-
sarjoja, joten nykyistä tuotannonohjausperiaatetta voidaan pitää eräänlaisena tilausohjau-
tuvan ja varasto-ohjautuvan ohjausperiaatteen yhdistelmänä. Tuotannon nykyinen toi-
mintamalli on muovautunut yrityksen voimakkaan kasvun seurauksena, eikä tuotannon-
ohjauksen vaiheita ole tutkittu ja optimoitu kokonaisuutena, koska henkilöstön resurssit 
ovat kuluneet kasvaneesta myynnistä selviytymiseen. Yrityksellä on takanaan vuosittaista 
vahvaa kasvua ja suunnan odotetaan jatkuvan vallitsevaan suuntaan (Kuva 4.). Yrityksen 
liikevaihto on lähes tuplaantunut vuodesta 2016 vuoteen 2019. Yrityksen tavoitteena on 
parantaa markkina-asemaansa kotimaassa ja lisätä myös viennin osuutta. Nykyisellään 
yritys toimittaa tuotteitaan jo useampaan maanosaan.  
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Kuva 4. Yrityksellä on takanaan vahvaa kasvua 

Valtaosa yrityksen myynnistä muodostuu projektimyynnistä, jossa tilaukset ovat suuria. 
Tilauksena voi olla esimerkiksi kokonaisen päiväkodin puutuotekalusto. Tämänkaltaiset 
toimitukset tehdään niin sanotulla avaimet käteen periaatteella, eli tuotteet asennetaan 
paikoilleen ja tarvittaessa kohde jopa stailataan asiakkaan puolesta. Yritys toimittaa tar-
vittaessa myös yksittäisiä tuotteita sekä mittatilauksen mukaan valmistettavia räätälöityjä 
ratkaisuja asiakkailleen. Yrityksen joustavuus ja asiakkaiden huomioonottaminen ovat 
yritykselle tärkeitä arvoajureita. 

5.2 Tuotannon vaiheet kohdeyrityksessä 

Vahvistetun tilauksen jälkeen myynti toimittaa tiedot tilauksesta tilausten tarkastajalle, 
joka varmistaa, että erikoismateriaaleja on tarvittava määrä varastossa, ja räätälöityjen 
tuotteiden tuoteinformaatio on riittävä tuotteen valmistukseksi. Mikäli huomataan, että 
komponentille ei ole olemassa tarvittavia piirustuksia, ne tehdään pikimmiten. Seuraa-
vassa vaiheessa tilaus etenee tuotannonsuunnittelijalle, joka syöttää valmistettavat kom-
ponentit tuotantoon haluamassaan järjestyksessä. Tuotantoon syöttäminen tapahtuu ko-
kemukseen perustuen ilman erillistä tuotannonsuunnitteluohjelmistoa. Ennen tuotantoon 
siirtoa varmistetaan vielä, että CNC-koneiden ohjelmat komponenttien valmistamiseksi 
ovat kunnossa ja jos näin ei ole, ohjelmat tehdään tässä välissä. 

Tuotantoketju alkaa lähes poikkeuksetta sahalta, jossa isoista levyistä sahataan aihiot 
kunkin komponentin valmistamiseksi. Sahalta valmistunut aihio on suunnilleen valmis-
tettavan komponentin kokoinen, johon jätetään tulevia työstöjä varten tarvittava työstö-
vara. Aihioiden mukana kulkee työkortti läpi koko virtauksen, mistä käy ilmi muun mu-
assa työvaiheet, kappalemäärät, tuotteen tiedot, mitat, viivakoodi CNC-ohjelman luke-
mista varten ja tilausnumero. Seuraava työvaihe lähes kaikilla komponenteilla on CNC-

2016 2017 2018 2019
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Liikevaihto
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työstö, jossa komponentti saavat oikean muotonsa jyrsintöjen, sahausten ja porausten 
avulla. Yksinkertaisimmillaan koivuosat jatkavat tämän jälkeen matkaa hiontaan, missä 
pinta hiotaan tasaiseksi ja miellyttävän tuntuiseksi. Hionnan jälkeen koivuosat siirtyvän 
lakkaukseen. Lakkauksen takia hyvin pienetkin pinnan epätasaisuudet tulevat jälleen kä-
sin havaittaviksi, joten tämän jälkeen komponentit tyypillisesti hiotaan ja lakataan uudel-
leen. Tässä vaiheessa pinta on laadukkaan sileä ja tasainen.  

Edellä mainittu prosessiketju on eräs yksinkertaisimmista, mutta kuitenkin valtaosa kom-
ponenteista kulkevat kyseisten vaiheiden kautta. Komponentista ja materiaalista riippuen 
tuotantopolut vaihtelevat paljonkin, minkä vuoksi myös eri tuotteita valmistettaessa pul-
lonkaulat voivat olla eri kohdissa virtausta. Tehtaan layout on järjestetty funktionaalisesti. 
Aihiot kulkevat työpisteeltä toiselle trukkilavoilla, joita siirrellään pumppukärryjen ja tru-
kin avulla.  

5.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten tuotannon läpimenoaikaa voitaisiin lyhentää? 
a. Voidaanko tuotantoerien kokoa ja valmistusjärjestystä optimoida parem-
min? 

2. Mitä komponentteja kannattaa varastoida? 

Tutkimuksen edetessä ja nykytila-analyysin tulosten valmistuttua toimeksiantajayritys 
tahtoi lisäksi lisätietoa uuden tutkimuskysymyksen verran: 

3. Miten tuotannon tehokkuutta voitaisiin parantaa? 

Tämän lisäksi tutkimuksessa perehdytään yleisesti hukan poistamiseen prosesseista sekä 
menetelmiin, joilla tuotannon kapasiteetti voitaisiin selvittää ja ottaa hyötykäyttöön. Alun 
perin tavoitteena oli lisäksi tutkia sitä, ovatko yrityksen lupaamat toimitusajat luotettavia. 
Tämä tutkimuskysymys kuitenkin jouduttiin jättämään tutkimuksen ulkopuolelle, sillä 
kyseisen aiheen datan kerääminen yrityksessä on alkanut vasta hiljattain ja tästä syystä 
käytössä oleva data ei olisi tuottanut vielä luotettavia tutkimustuloksia. 

 

 

 



44 

6. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen toteutusprosessi. Tutkimusstrategiaksi päätettiin va-
lita toimintatutkimus, mikä hyödyntää case-tutkimuksen tavoin eri tutkimusmenetelmiä. 
Valitun strategian avulla voidaan saavuttaa holistinen (kokonaisvaltainen) ja syvällinen 
tutkimus (Kananen 2013, s. 28). Tämänkaltainen tapaustutkimus on laajempi, kuin laa-
dullinen tutkimus, sillä valittu strategia mahdollistaa myös määrällisen tutkimuksen tie-
donkeruumenetelmien hyödyntämisen (Kuva 5). Tutkimuskohteena on usein yksi ilmiö, 
tässä tapauksessa kohdeyritys. Valitulla tutkimusstrategialla saatuja tuloksia ei voida suo-
ralta kädeltä yleistää, sillä tulokset pätevät vain tutkitun tapauksen kohdalla. Triangulaa-
tio on keino lisätä tutkimuksen luotettavuutta (Kananen 2014, s. 121). Triangulaatiolla 
tarkoitetaan useamman tutkimusmenetelmän yhdistämistä samassa tutkimuksessa. 

 

Kuva 5. Tutkimusotteet voidaan nähdä jatkumona, jonka ääripäinä ovat laadullinen (kva-
litatiivinen) ja määrällinen (kvantitatiivinen) tutkimus (mukaillen Kananen 2013). 

Amerikkalainen kirjallisuus ei tunne lainkaan käsitettä kehittämistutkimus, vaan se kat-
sotaan automaattisesti toimintatutkimukseksi (Kananen 2013, s. 29). Näiden välinen raja 
on siis hyvin pieni. Kehittämis- ja toimintatutkimuksen ero voidaan nähdä niin, että toi-
mintatutkimuksessa kehitetään henkilöstöön liittyvää toimintaa ja prosesseja. Kehittämis-
tutkimuksessa puolestaan kehitettävänä ovat tekniset tuotteet, prosessit ynnä muut. Toi-
sessa teoksessaan Kananen (2015) puolestaan kirjoittaa eron olevan lähinnä siinä, että 
toimintatutkimuksessa tutkija on itse mukana, mutta kehittämistutkimuksessa ei. Useissa 
kirjallisuuslähteissä ei puhuta kehittämistutkimuksesta lainkaan, joten toimintatutkimus 
on kuvaavin termi tälle tutkimukselle. 
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Kuvassa 6. kuvataan tutkimuksen etenemisprosessi. Tutkimuksen alussa ensimmäinen 
kuukausi kului alan kirjallisuuden parissa ja samaan aikaan kartoitettiin tietoa yrityksen 
nykytilasta kokonaisuudessaan. Tutkimussuunnitelma muuttui tutkimuksen edetessä koh-
deorganisaation toivomusten mukaisesti, minkä vuoksi alun perin tehty tutkimussuunni-
telma jouduttiin tutkimuskysymyksineen päivittämään. Pääpaino siirrettiin konkreettisiin 
ongelmiin ja epäkohtiin tuotannon merkittävimmissä osastoissa. 

 

Kuva 6. Tutkimuksen etenemisprosessi 

6.1 Tutkimuksen kulku ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen rakenne on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin, millaisia 
ongelmia ja kehityskohteita yrityksessä on. Toisessa vaiheessa näiden tutkimustulosten 
pohjalta valittiin tarkemman tutkimuksen alle haluttuja kohteita, joihin paneuduttiin sy-
vällisemmin. Työ aloitettiin tutustumalla yrityksen eri prosesseihin kokonaiskuvan saa-
miseksi ja perehtymällä yrityksen rakenteeseen sekä kaikkiin niihin prosesseihin, joita 
yrityksellä on tilauksen vastaanottamisen ja tilauksen toimittamisen välillä. Organisaation 
kokonaiskuvan ymmärtäminen auttoi ymmärtämään niitä valintoja ja prosesseja, joita 
tuotannossa tehdään. Ilman tätä kokonaiskuvan hahmottamista laadukkaan tutkimuksen 
tekeminen olisi ollut mahdotonta. 

Tutkimus aloitettiin nykytila-analyysilla, jossa kartoitettiin kokonaiskuva yrityksen toi-
minnasta. Aluksi haastateltiin toimiston puolella eri tehtävissä olevia henkilöitä struktu-
roimattomalla avoimella haastattelulla ja asiat kirjoitettiin välittömästi muistiin (Hirsjärvi 
et al. 2007, s. 204). Avoin haastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska se on kaikista 
haastattelujen muodoista lähimpänä keskustelua ja aihe voi muuttua paljonkin keskuste-
lun kuluessa. Tämän menetelmän ansiosta tutkijalle entuudestaan tuntematon yritys ja 
yrityksen toimintatavat pysyttiin selvittämään hyvinkin yksityiskohtaisesti ohjailemalla 
keskustelua niin, että kokonaiskuva saatiin muodostettua. Toimistossa haastateltiin toi-
mitusjohtajaa, myyntihenkilöä, työlle siirtäjää, tuotantopäällikköä, kehitysinsinööriä, tek-
nistä suunnittelijaa, projektisuunnittelijaa, logistiikkahenkilöä sekä jälkimarkkinointihen-
kilöä. 
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Prosessien paremman ymmärtämisen vuoksi valittiin toiseksi tutkimusmenetelmäksi ha-
vainnointi. Kananen (2013, s. 88) toteaa, että havainnointi on käyttökelpoinen työkalu 
erityisesti prosesseihin, jotka liittyvät ihmisiin. Samalla hän toteaa, että vaikka organisaa-
tioissa prosessien toiminnot yleensä onkin kuvattu ja dokumentoitu, tämä ei tarkoita sitä, 
että käytännössä toimittaisiin kuvatulla tavalla. Hän jatkaakin, että ulkopuolisen tutkijan 
on hyvä perehtyä tutkittavaan kohteeseen muun muassa havainnoinnin avulla. Tuotan-
toon osallistuvien toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työtehtäviä havainnoitiin 
ja haastateltiin tarkentavin kysymyksin toimintatavoista ja kartoitettiin näin nykyistä toi-
mintamallia.  

Havainnoinnin ja haastattelujen tulokset kirjoitettiin kenttämuistiinpanoina ylös. Havain-
noinnin avulla kyettiin huomaamaan epäjohdonmukaisuuksia ja virheiden paikkoja toi-
mihenkilöiden päivittäisissä tehtävissä, jotka eivät olisi tulleet ilmi pelkän haastattelun 
keinoin, sillä totuttuun toimintatapaan helposti sokeudutaan. Näillä keinoilla yrityksen 
prosessiketju saatiin kartoitettua ja ymmärrettiin tämän jälkeen paremmin, miksi tuotan-
nossa asioita tehdään nykyisellä toimintamallilla. 

Organisaation toiminnan kokonaiskuvan ja organisaatiossa piilevien ongelmien ja kehi-
tyskohteiden selvittämisen jälkeen tehtiin päätöksiä, mitä osa-alueita otettiin mukaan tar-
kempaan tutkimukseen. Kehitysinsinöörin ja tuotantopäällikön kanssa päätettiin ottaa tar-
kemman tutkimuksen alle raskaimmin kuormitetut tuotannon osat, eli CNC-koneistus, 
hionta ja maalaamo. Tässä vaiheessa alkuperäinen tutkimussuunnitelma täsmentyi ja uu-
deksi tutkimuskysymykseksi muodostui; Miten tuotannon tehokkuutta voitaisiin paran-
taa? 

Tuotantoyksiköiden ongelmia ja kehityskohteita tutkiessa tutkimusmenetelminä käytet-
tiin havainnointia, haastattelua, mittaamista sekä järjestelmädataa (Kuva 7). Vaaka-akse-
lilla olevilla tutkimusmenetelmillä tutkimukseen saadaan mukaan määrällistä aineistoa, 
pystyakselilla laadullista. Määrällinen tutkimus haluttiin yhdistää laadulliseen tutkimuk-
seen, jotta tutkimustulokset pystytään luotettavasti todistamaan. Seuraavissa kappaleissa 
tullaan esittämään näiden valittujen tuotantoyksiköiden tutkimuksessa käytetyt tutkimus-
menetelmät ja tutkimustilanteet. 
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Kuva 7. Tuotantoyksiköiden tutkimisessa käytetyt tutkimusmenetelmät 

6.1.1 Havainnointi 

Havainnointia suoritettiin tutkimuksen aikana kaikkiaan 4,5 kuukautta. Tutkimuksen 
alussa tutkimuksen tekijä esiteltiin työntekijöille ja heille kerrottiin millä asialla tutkija 
yrityksessä toimii. Tällä pyrittiin siihen, ettei työntekijöille tule ”kytätty” olo, mikä vää-
ristäisi havainnoinnin tuloksia. Tutustumisen jälkeen myös havainnointitilanne ja sen lo-
massa tehdyt haastattelut olivat luontevampia, eivätkä haastateltavat jännittäneet tilan-
netta ja pyrkineet vastailemaan niin, että tilanne näyttäytyisi paremmassa valossa, kuin 
oikeasti olikaan. Pitkä havainnointijakso ja tiivis yhteydenpito työntekijöihin johti siihen, 
että työntekijät alkoivat luontevasti kertoa omia havaintojaan tutkijalle myös ilman eril-
lisiä kysymyksiä. 

Havainnointi oli monimuotoista; välillä yksittäisen kohteen havainnointia, välillä tietyn 
osaston havainnointia ja välillä koko tehtaan toiminnan kokonaisuuden havainnointia. 
Havainnointia jatkettiin niin pitkään, kunnes havainnoinnin tulokset alkoivat toistaa itse-
ään. Havainnoista pidettiin kaiken aikaa pöytäkirjaa. Havainnointipäiväkirjaan merkittiin 
varsinaisen havainnon lisäksi päivämäärä, kellonaika, tilanne sekä työntekijä. 

6.1.2 Haastattelut 

Haastattelut toteutettiin pääasiassa havainnoinnin lomassa vapaamuotoisella haastatte-
lulla. Toimihenkilöiden haastatteluja suoritettiin toimistossa erillisinä haastattelutilai-
suuksina sekä vapaalla haastattelulla. Tutustuminen haastateltavien kanssa eteni niin, että 
ensiksi keskusteltiin kahvitunneilla, ruokatunneilla ja työn lomassa eri asioista, myös 
muista kuin työasioista. Tämän jälkeen, kun kommunikointi oli luonnollisempaa, oli 
helppoa kysyä ja saada vastauksia kysymyksiin. Keskustelua ei ollut heti alussa tarkoitus 
tarkasti ohjata juuri tiettyyn suuntaan, vaan tarkoituksena oli saada juuri niin sanottua 
piilossa ollutta tietoa hyötykäyttöön. Tutkimuksen alussa ei vielä ollut tiedossa, miten 
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tuotantoa kannattaisi kehittää, minkä takia kaikki asiat olivat tärkeitä. Ongelmien havain-
noimisen jälkeen niihin pureuduttiin yksitellen tarkemmin kohdistaen havainnointia sekä 
haastatteluja tarkemmin yksittäisiin asioihin. Tarvittaessa haastateltaville esitettiin myös 
tarkentavia kysymyksiä sitä mukaa, kun niitä ilmeni. 

6.1.3 Tietojärjestelmät 

Tietojärjestelmistä saatiin tietoa valmistetuista komponenteista, työvaiheista ja kappale-
määristä. Näitä tietoja yhdistelemällä kyettiin saamaan arvokasta tietoa tuotannon tasai-
suudesta sekä välivarastointiajoista. Tietojärjestelmien avulla tutkimukseen saatiin tietoa 
myös nykyisestä varastosta ja tätä tietoa hyödyntämällä luotiin tuotenimikkeiden ABC-
luokittelu. Valtaosa tietojärjestelmädatasta oli järjestelmistä kerättyä Microsoft Excel -
pohjaista tietoa, joka vaati käsittelyä ennen sen hyödyntämistä. 

6.1.4 Mittaaminen 

Mittaaminen oli yksi osa havainnointia, jonka avulla saatiin konkreettista tietoa työstö-
ajoista, aseteajoista, seisokeista ynnä muusta. Mittaamisen avulla esimerkiksi selvitettiin 
nykyisillä työtavoilla saadut tulokset ja verrattiin niitä tehtyjen muutosten jälkeisiin mit-
taustuloksiin. Mittaamisen avulla myös selvitettiin CNC-yksiköiden, hionnan ja maalaa-
mon läpi kulkevia kappalemääriä aikayksikössä. Lisäksi todennettiin tehtyjen muutoksien 
vaikutukset, jotta pystyttiin osoittamaan muutoksien onnistuminen. Käytetyin mittaami-
sen muoto oli työpisteseuranta, jota suoritettiin tietokoneella Microsoft Excel -ohjelmis-
ton avulla. Ohjelmistoon liitetyn makro-ominaisuuden avulla tiedostoon oli mahdollista 
yhdellä hiiren klikkauksella tehdä aikaleimoja tapahtumille, jolloin työpäivien sisältö saa-
tiin pilkottua pieniin osiin ja nähtiin, mihin aika työnteossa kuluu. 

6.2 Analysointi 

Analyysimenetelmien avulla ratkaistaan tutkimukseen asetetut tutkimuskysymykset (Ka-
nanen 2014, s. 42). Tutkimusaineiston analysointi vaati useita erilaisia analysointimene-
telmiä useista tutkimusmenetelmistä johtuen. Määrällisen aineiston analyysissä hyödyn-
nettiin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi koostuu seuraavista vaiheista (Tuomi & Sara-
järvi 2013, s. 92): 

1. Päätä, mikä aineistossa kiinnostaa 
2. Käy aineisto läpi ja merkitse kiinnostuksen kohteet ylös 
3. Jätä kaikki muu pois tutkimuksesta 
4. Kerää merkityt asiat erilleen muusta aineistosta 
5. Teemoita, luokittele tai tyypittele aineisto 
6. Kirjoita yhteenveto 
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Havainnointi ja haastattelut tuottivat todella paljon mielenkiintoisia tutkimuskohteita, 
minkä vuoksi aineiston luokittelu oli erittäin tärkeää. Tutkimukseen mukaan valittavat 
kohteet valittiin toimeksiantajayrityksen kanssa yhdessä ja muut asiat rajattiin selkeästi 
ulkopuolelle. Analysointia tehtiin koko tutkimuksen ajan, eikä vasta aineiston keräämisen 
jälkeen. 

Määrällisen aineiston osia analysoitaessa laskettiin, vertailtiin tuloksia ja yhdistettiin tie-
toja hyödynnettävään muotoon. Tämän jälkeen päätelmien tekeminen oli mahdollista. 
Määrällisen osuuden analysointi edellyttää, että aineisto on jo kerätty analysointia varten, 
joten suurin osa määrällisen aineiston analyysistä tehtiin vasta raportoinnin yhteydessä. 
Seuraavissa alakappaleissa on kuvattu tarkemmin ensiksi suoritettua nykytila-analyysia 
ja varaston ABC-analyysia. 

6.2.1 Nykytila-analyysi 

Yrityksen nykytilan selvittämiseksi tehtiin nykytila-analyysi, josta selviää tämänhetkiset 
ongelmat yrityksen eri osissa. Nykytilaa analysoitiin kolmesta eri näkökulmasta. Nykyti-
lan kehityskohteet jaettiin yrityskohtaisiin, tuotantokohtaisiin sekä työpistekohtaisiin on-
gelmiin. Nykytila-analyysin lähtötiedoiksi selvitettiin muun muassa Ruohomäen et al. 
(2011, s. 45) kirjassa mainitut nykytila-analyysin lähtötiedot: 

1. Toiminnan puitteet: tuotantotilat, varastot, kulkutiet, piha-alueet, layout koneet, 
laitteet, tietojärjestelmät 

2. Tuotannon kulku: tuotannon työvaiheet, prosessi- ja muut kuvaukset, tuotanto-
muoto, tilauskanta, tuotannonohjaus 

3. Organisaatio: henkilöiden työtehtävät ja lukumäärä 

4. Tuotteisto: määrä, tuotevariantit, volyymi, eräkoot, valmistusdokumentit, oma-
valmistus, alihankinta 

5. Kehitystoiminta: resurssit, osaaminen, toteutetut ja käynnissä olevat kehityspro-
jektit 

Samassa lähteessä mainitaan nykytila-analyysin lähtötiedoiksi myös erilaisia tuotannon 
tunnuslukuja, joita ovat muun muassa tuotteiden kustannustiedot, jalostusarvo, läpime-
noajat, työvaiheajat, kapasiteetti, henkilöresurssien lukumäärä, kapasiteetin käyttöaste, 
varaston kiertonopeus, jalostavan ja ei-jalostavan työn osuudet sekä keskeneräinen tuo-
tanto. Edellä mainittuja tuotannon tunnuslukuja yrityksellä itsellään ei kuitenkaan ole tie-
dossa, joten tästä syystä kyseisiä tunnuslukuja ei voitu hyödyntää analysointia suoritetta-
essa. 



50 

6.2.2 Varaston analysointi 

Varastonimekkeiden ABC-analyysi suoritettiin Pareton-sääntöä hyödyntämällä, jossa va-
littiin halutuksi tarkasteluluokaksi tuotteet, jotka muodostavat 80 % yrityksen kumulatii-
visesta liikevaihdosta. Koska tähän 80 %:iin kuuluu myös alihankintatuotteita, joita yritys 
ei valmista itse, suodatettiin nämä myöhemmässä vaiheessa listalta pois, jotta saadaan 
tarkastelun alle vain sellaiset tuotteet, joihin yritys itse valmistaa komponentteja. Listan 
muodostamisen jälkeen yrityksen tietojärjestelmädataa hyödyntämällä koostettiin näiden 
tuotteiden BOM-listat, jotta näiden tärkeiden tuotteiden kokoamiseksi tarvittavat kom-
ponentit saadaan selkeästi listattua. Menettelyn ansiosta saatiin muodostettua lista kom-
ponenteista, jotka ovat yrityksen kannalta kaikkein tärkeimmät itse valmistettavat kom-
ponentit ja joita yrityksen kannattaa ensisijaisesti varastoida. Lisäksi muodostettiin jär-
jestelmädatan avulla listaus varastossa olevien komponenttien riitoista. Tämä toteutettiin 
laskemalla historiadataan perustuen keskimääräinen viikkokulutus varastossa olevista 
komponenteista, jonka jälkeen lukuarvoja verrattiin se hetkisiin saldoihin. 

Tuotteiden ABC-analysointia vaikeutti se, että tuotteiden kokoonpanot muodostuvat itse 
valmistettavien komponenttien lisäksi esimerkiksi pyöristä ja vetimistä, joita ei valmis-
teta itse. Varaston analysointia vaikeutti myös saldoilla miinusmerkkisenä näyttäytyvät 
komponentit, jotka ikään kuin on jo myyty ennen kuin niitä on valmistettukaan. Tutki-
muksen aikana yrityksen järjestelmistä ei löytynyt listausta siitä, että nämä komponentit 
olisi saatu suodatettua listalta pois. Varastonkiertonopeutta ei myöskään saatu laskettua, 
koska luotettavaa varastonarvoa ei voitu määrittää. 
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7. TULOKSET: NYKYTILA-ANALYYSI 

Yrityksen nykytilaa kartoitettiin havainnoinnin, haastattelujen, mittaamisen sekä järjes-
telmädatan pohjalta. Nykytilakartoituksen tarkoituksena oli löytää ja tuoda esiin proses-
seissa piileviä ongelmia. Mitään tiettyä ongelmaluokkaa ei nostettu esille vielä tässä vai-
heessa, vaan tarkoituksena oli tuoda kokonaisvaltainen kuva siitä, miten yritys tällä het-
kellä toimii ja mitä kehitettävää yrityksessä tutkimushetkellä on. Tutkimusprosessi eteni 
hyvin suunnitellusti, ja tulokseksi saatiinkin tutkimuksen kannalta halutunlaisia ongelmia 
sekä kehityskohteita, jotka jaoteltiin kolmeen luokkaan niiden laajuuden ja vaikutusalu-
een mukaan. 

1. Yritystason ongelmat 
2. Tuotantokohtaiset ongelmat 
3. Tuotannon työpistekohtaiset ongelmat 

Kehityskohteita löytyi usealta eri osa-alueelta useita ja tutkimuksen laajuudesta johtuen 
kaikkia näistä ei voitu käsitellä tutkimuksen aikana kovinkaan tarkasti. Osa kehityskoh-
teista olivat myös sellaisia, jotka olivat jo osittain yrityksessä työn alla ja osa sellaisia, 
jotka olivat suunnitelmissa ottaa työn alle myöhemmin. 

Nykytilakartoituksen kehityskohteet taulukoitiin ja kuvattiin, miten ne tulevat esiin yri-
tyksen päivittäisessä toiminnassa. Taulukoissa myös kerrotaan ongelmien aiheuttamat 
vaikutukset sekä riskit. Näiden pohjalta arvioitiin yrityksen kehitystiimin kanssa jokaisen 
ongelman korjaamisen tärkeysaste numeroasteikolla 1–3. Samanlainen arviointi suoritet-
tiin korjaamisen helppouden mukaan asteikolla 1–3. Tärkeys- ja helppousarvion pohjalta 
laskettiin painotettu arvo, josta saatiin tulokseksi yksi lähestymistapa siihen, missä järjes-
tyksessä ongelmia tulisi lähteä korjaamaan. Toisin sanoen ongelmien korjaaminen kan-
nattaa aloittaa tärkeimmistä asioista, jotka ovat helpoiten korjattavissa. Taulukkoa ei kui-
tenkaan tule lukea liian tarkasti, sillä vastaan voi tulla tilanteita, että toinen ongelma on 
selvitettävä ennen kuin toinen ongelma on mahdollista ratkaista. 

Jokaisen eri tason ongelmille luotiin oma taulukko, jotka ovat esitettyinä taulukoissa 2, 3 
ja 4. Tässä tutkimuksessa ei tarkemmin perehdytty yrityskohtaisiin ongelmiin, joskin nii-
täkin tuloksissa sivutaan. Työpistekohtaisista ongelmista valittiin tarkempaan tarkaste-
luun CNC-osasto, hionta ja maalaamo, jotka ovat tämän tutkimuksen pääpainossa. Näitä 
osastoja käsitellään tarkemmin luvussa 8. Tuotantokohtaisista ongelmista valittiin tehtaan 
toiminnan kannalta olennaisimmat tarkasteltavaksi ja niitä käsitellään luvussa 9. 
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Taulukko 2. Yrityskohtaiset ongelmat 

Ongelma-
kohta 

Ongelman ilme-
neminen 

Riskit Tär-
keys 
(1-3) 

Muutok-
sen help-
pous (1-3) 

Paino-
tettu tär-
keys ja 
helppous 

Viestintä Tieto ei kulje 
avoimesti ja au-
kottomasti 
 

Työn ja virheiden 
määrä kasvaa 

3 2 6 

Poikkeamien 
hallinta * 

Virheiden syiden 
selvittämättö-
myys ja toistami-
nen 
 

Keskeytyksiä tuo-
tantoon 

3 3 9 

Vastuualuei-
den selkeys * 

Vastuualueet epä-
selviä 

Tieto ei välity oike-
alle henkilölle, asiat 
jäävät korjaamatta 
 

3 2 6 

Alihankinta Päätoimittajalle ei 
varatoimittajaa 
ongelmien sattu-
essa 
 

Toimitusaikojen 
pitkittyminen 

3 1 3 

Materiaalien 
laatukriteerit 
* 

Levymateriaalien 
laatu: paksuus, 
kosteus, pintavau-
riot, 
Metalliosien 
laatu: rosot, maa-
livirheet 
 

Virheellistä materi-
aalia tuotannossa, 
lisääntynyt työ-
määrä 

2 2 4 

Kannatta-
vuus 

Ei keinoja var-
mentaa tuotekoh-
taista kannatta-
vuutta 
 

Kannattavuustieto 
tärkeää 

2 2 4 

Make-Or-
Buy 

Kustannustiedon 
puute: ostamisen 
ja itse valmista-
misen kannatta-
vuus ei määritet-
tävissä 

Tehdään itse, 
vaikkei välttämättä 
kannata 

2 2 4 

* Ongelmat havaittu ja kehittäminen jo käynnissä diplomityön aikana 

 

 

 

 

 



53 

Taulukko 3. Tuotantokohtaiset ongelmat 
Ongelma-
kohta 

Ongelman ilmene-
minen 

Riskit Tär-
keys 
(1-3) 

Muutok-
sen help-
pous (1-3) 

Paino-
tettu tär-
keys ja 
helppous 

Kapasiteetin 
määrittämi-
nen 

Kapasiteetti ei tie-
dossa 
 
 

Ei tiedetä mihin 
suuntaan tuotantoa 
kannattaisi kehittää  
 

3 3 9 

Pullonkaulan 
selvittäminen 
 

Pullonkaulaksi ole-
tettu pintakäsittely,  
todellista pullon-
kaulaa ei ole selvi-
tetty 
 

Vääriin asioihin kes-
kittyminen tuotan-
non suunnittelussa ja 
tehostamisessa 
 

3 2 6 

Aika- ja mää-
rätiedon 
puute 
 

Työpisteillä ei kirjata 
aloitusaikoja 
 
 

Taloudellisuuden 
laskelmat ja toimin-
nan arviointi vaikeu-
tuu 
 

3 3 9 

Tavoitteiden 
asettaminen 
(työntekijöille) 
 

Työn tavoitteiden 
asettamisen puute 

Työntekijöiden mo-
tivaation ja tuotta-
vuuden lasku 
 

3 3 9 

Tuotannon-
suunnittelun 
läpinäkyvyys 
 

Työvaiheiden tule-
vasta työkuormasta 
tai tuotannon kapasi-
teetista ei tietoa 
 

Kapasiteetin yli- tai 
aliarviointi, luotetta-
vuuden ja kustan-
nustehokkuuden 
lasku 
 

2 2 4 

Ajoittaminen 
ja suunnittelu 
 

Tuotantosuunnitel-
mia ei tehdä pitkälle 
ajalle, vaan suunni-
tellaan päivä kerral-
laan 
 

Tuotannon epätasai-
suus, läpimenoaiko-
jen piteneminen, 
keskeneräisen tuo-
tannon kertyminen 
 

2 2 4 

KET 
 

Tuotannossa paljon 
keskeneräistä materi-
aalia odottelemassa 
 

Tilan puute, läpime-
noaikojen pitenemi-
nen, ”cash to cash” -
ajan piteneminen 
 

2 2 4 

Varasto Varastoitavien tuot-
teiden todellista va-
rastointitarvetta ei 
olla selvitetty 

Varastonkierron pi-
teneminen, pääoman 
sitoutuminen, ko-
koonpanon palvelu-
asteen heikkenemi-
nen  
 

2 3 6 

Tuotannon 
standardointi 
 

Työntekijöiden väli-
set erot työn suoritta-
misessa, automatii-
kan hyödyntämättö-
myys 
  

Virheiden määrän 
kasvu, työn hetkit-
täinen seisahtuminen 

3 3 9 
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Taulukko 4. Työpistekohtaiset ongelmat 

* Asia hoidettu tuotantopäällikön toimesta diplomityön aikana 

 

 

Ongelmakohta Ongelman ilmenemi-
nen 

Riskit Tärkeys 
(1-3) 

Muutoksen 
helppous 
(1-3) 

Painotettu 
tärkeys ja 
helppous 

Pintakäsittelyn 
kehittäminen 
 

Paljon käsityötä, lait-
teiston käyttämättö-
myys 
 

Tuotannon hitaus, kä-
sityön kallis hinta 

3 2 6 

Hiomon kehit-
täminen 
 

Paljon käsityötä, ko-
neiden hyödyntämättö-
myys 
 

Resurssien kuluminen 
käsin hiontaan, kus-
tannusten kasvu 

3 2 6 

CNC-osaston 
tehostaminen 
 

Useita ongelmia, mm. 
koneen terien huollon 
puutteellisuus, epäloo-
gisuudet koneen hyö-
dyntämisessä 
 

Koneistajien työn han-
kaloituminen, tuotan-
non hidastuminen 

3 2 6 

CNC-osaston 
asetteet 
 

Seuraavaa työvaihetta 
ei aloiteta aktiivisesti 
koneistuksen aikana, 
viivästykset asetteissa 
 

Läpimenoajan hidas-
tuminen, työajan tuot-
tamattomuus 

2 2 2 

Sahan tehosta-
minen * 

Optimoinnin puute, 
päällekkäisten sahaus-
ten hyödyntämättö-
myys 

Ajan käytön epätehok-
kuus, tuotannon hidas-
tuminen 

1* 2 2 
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8. TULOKSET: TYÖPISTEKOHTAISET ONGEL-
MAT 

Nykytilakartoituksen pohjalta tarkemman tutkimuksen kohteeksi valittiin tuotannon 
CNC-osasto, hiontaosasto sekä maalaamo. Nämä osastot ovat tehtaan raskaimmin kuor-
mitetut toiminnot, sillä lähes kaikki komponentit työstetään CNC-työstökeskuksissa ja 
kaikki näkyviin jäävät puuosat kulkevat tämän jälkeen hionnan ja lakkauksen kautta. Hu-
kan poistamisen taustateoriana toimi vahvasti lean-ajattelun 7+1 hukan teoria, jonka jo-
kaisesta kohdasta löydettiin kehitettävää kohdeyrityksen tuotannosta. Hukkaa vähentä-
mällä tuotannosta löytyi kehityskohteita, joissa toimintatapoja muuttamalla tuotannon te-
hokkuutta saatiin kasvatettua ja samaan aikaan kustannuksia saatiin alennettua. Kohdeyri-
tyksen toivomuksesta kehitystyössä keskityttiin pääasiassa resurssitehokkuuteen. Tämän 
luvun tuloksilla voidaan todistaa edellä mainitun hukkateorian paikkansapitävyys. 

8.1 CNC 

Lähes kaikki tehtaassa valmistetut komponentit siirtyvät aihion sahaamisen jälkeen CNC-
työstökeskuksiin työstettäviksi. Tässä työvaiheessa komponentit saavat lopullisen muo-
tonsa, erilaisia porauksia, jyrsintöjä ja uria. CNC-ohjattuja työstökeskuksia tehtaassa on 
viisi kappaletta. 

8.1.1 Asetteet ja aihiot 

CNC-työstökoneiden vaatimat asetteet ovat yksi merkittävä osa tuotannon seisahtumi-
sesta. Asetteet sitovat myös turhaan koneistajien työaikaa. Suurin osa asetteista tehdään 
niin, että koneet eivät asetteiden aikana ole käynnissä lainkaan, mikä huonontaa tuotan-
non tehokkuutta. Asetteiden vaatimat ajat vaihtelevat paljon riippuen työstettävästä kap-
paleesta sekä siitä, mitä kyseisellä koneella on koneistettu aikaisemmin. Tämä johtuu 
siitä, että esimerkiksi käytettävät terät voivat olla erilaisia. Asetteet koostuvat pääasiassa 
terien vaihdoista, ohjelman lataamisesta ja muokkaamisesta tietokoneelle, koneistettavan 
aihion kiinnittämisestä ja aihion mittatarkkuuden sekä laadun varmistamisesta. 

Asetteiden tekemiseen kulunut aika tulisi minimoida. Minimoimiseksi on olemassa useita 
vaihtoehtoja, joista perinteisin ajatus on se, että tehdään asetteet mahdollisimman val-
miiksi koneen ollessa vielä käynnissä. Myös seuraavan erän työstettävät aihiot voi siirtää 
koneen viereen jo koneistuksen aikana. Nykyistä toimintamallia muuttamalla asetteiden 
minimoimiseksi on olemassa myös muita vielä tehokkaampia keinoja. 

Aikaisempi toimintatapa koneistuksessa perustuu siihen, että yksi koneistaja käyttää yhtä 
konetta ja työstää tiettyä komponenttia kerrallaan. Tällä toimintatavalla operaattori tekee 
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kyseisen tuotantoerän samoille komponenteille useita asetteita työstöpöydälle ja käy yk-
sitellen vaihtamassa komponenttia koneen päissä vuorotellen koneen työstäessä päinvas-
taisessa päässä. Näennäisesti toiminta näyttää tehokkaalle, kun kone on kaiken aikaa 
käynnissä ja koneistajalla ei jää seisoskeluaikaa. 

CNC-työstökoneet ja ohjelmistot mahdollistavat kuitenkin sen, että työstöpöydällä on 
useita eri komponentteja yhtä aikaa työstettävänä. Tämä mahdollistaa sen, että etenkin 
pienissä erissä ei tarvitse tehdä kuin yksi asete per komponentti ja siitä huolimatta koneen 
pinta-ala saadaan ”täyteen”. Useiden komponenttien yhtäaikainen koneistaminen sopii 
erityisesti pienille erille. 

Suuremmilla aihioilla voidaan myös vähentää asetteiden lukumääriä merkittävästi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ei koneisteta jokaista kappaletta yksitellen, sillä jokainen kappale vaa-
tii oman asetteen. Isommasta aihiosta koneistettaessa asetteita vaaditaan vain yksi, ja tuo-
tos voi olla monta kertaa suurempi. Suurempien aihiokokojen käyttäminen ei ole täysin 
ongelmatonta aihion paikoittamisen vuoksi ja tästä syystä koneistuksen avuksi tarvitaan 
erilaisia apuvälineitä aihioiden kiinnittämiseen. Näitä kiinnitysvälineitä kutsutaan tässä 
tutkimuksessa jigeiksi. Suurempien aihioiden ja jigien hyödyntäminen on järkevää erityi-
sesti komponenteille, joita valmistetaan tyypillisesti suuria määriä kerralla. On kuitenkin 
hyvä huomata, että yksittäisestä suuresta levyaihiosta on myös mahdollista koneistaa suo-
raan jopa eri komponentteja, eikä asetteita silti tule kuin yksi. 

Tutkimuksen aikana suunniteltiin ja tehtiin erilaisia testejä käytännössä. Havaittiin, että 
samalla työstökoneella voidaan koneistaa samanaikaisesti eri komponentteja onnistu-
neesti. Pelkästään tämän ansiosta asetteisiin kulunut aika voidaan jopa puolittaa. Kun tä-
män lisäksi tehdään seuraavan erän asete jo koneen käydessä niin pitkälle, kuin mahdol-
lista, aikaa säästetään jälleen. Eri komponenttien työstäminen yhtä aikaa myös mahdol-
listaa eräkokojen pienentämisen, sillä juuri asetteet ovat olleet syynä isojen erien suosi-
miselle. 

Tutkimuksen aikana suunniteltiin massa-aihio eräälle yrityksen puutuotteen komponen-
tille, joita valmistetaan vuosittain noin 8500 kpl (Kuva 8). Aikaisempi toimintatapa ky-
seisien komponenttien valmistamiselle on ollut se, että komponentit koneistetaan yksitel-
len ja operaattori seisoo koneen vieressä vaihtaen aihiota edellisen valmistettua. Kyseinen 
toimintatapa vaatii 8 asetteen tekemistä. Kyseisellä toimintatavalla yhden 8 tunnin työ-
vuoron aikana mitattiin valmistuneita kappaleita 264 kpl. Toimintatapa myös vaatii ope-
raattorin 100 % läsnäoloa työstökeskuksella, koska koneistusajat ovat niin lyhyitä ja kap-
paleita täytyy vaihtaa jatkuvasti. 
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Kuva 8. Massa-aihio kiinnitettynä CNC-työstöyksikköön, johon on jo koneistukset tehty 

Uusi massa-aihio on mahdollista koneistaa eri kokoisista levyistä ohjelmistomuutoksilla, 
minkä ansiosta myös pienet levynpalat saadaan käytettyä. Optimaaliseksi kooksi valikoi-
tui levy, mistä saadaan koneistettua kerralla 30 kpl komponentteja tekemällä vain yhden 
asetteen. Levyn kokonaiskoneistusajaksi tulee 16,3 minuuttia, eli 32,6 sekuntia/kpl. Kom-
ponentteja ei kuitenkaan saada vielä tällä koneistuksella valmiiksi koneen ominaisuuk-
sista johtuen, joten vaaditaan uusi koneistuskierros. Tätä varten suunniteltiin jigi, johon 
puolivalmiita komponentteja saadaan kiinnitettyä kerralla 12 kpl (Kuva 9). Koska jigi 
itsessään on kiinnitettynä työstökoneeseen, niin asetteita tarvitaan vain yksi. Toisen ko-
neistuskierroksen kesto on 3 minuuttia, eli 15 sekuntia/kpl. 

 

Kuva 9. Uuden jigimallin testaus käytännössä 
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Jos pelkkää koneistusaikaa mitataan, niin uudella menetelmällä yhden komponentin ko-
neistamiseen kuluu aikaa 47,5 sekuntia, kun vanhalla menetelmällä aikaa kului 95,5 se-
kuntia kappaleen vaihtoineen. Tämä ei kuitenkaan ole vielä koko totuus, sillä uudella me-
netelmällä ison levyn koneistusajan ollessa yli 16 minuuttia, operaattori ehtii hyvin käyt-
tämään toista konetta sillä aikaa ja operaattorin työaikaa kuluu vain asetteen tekemiseen 
kuluneen ajan verran. Isoja levyjä mahtuu koneeseen kerralla kaksi kappaletta, jolloin 
koneistusajaksi saadaan yli puoli tuntia. Myös toisella koneistuskierroksella operaattori 
ehtii käyttämään toista työstökonetta. Jigejä mahtuu työstöpöydälle kerralla 4 kpl, jolloin 
kappaleita valmistuu 48 kpl 12 minuutissa vain asettamisen vaivalla. Aikaisemmalla me-
netelmällä operaattori on seissyt koneen vieressä keskimäärin 32 työpäivää vuoden ai-
kana. 

Jigien käytön ansiosta kappaleiden kiinnittäminen työstöpöytään on myös turvallisempaa, 
sillä iso levy voidaan kiinnittää koneeseen usealla kiinnittimellä tasaisesti. Turvallisuu-
den lisäksi myös komponenttien laatu paranee, kun komponentit ovat työstöpöydässä tu-
kevasti kiinni, eivätkä pääse liikkumaan terän koskettaessa niitä. Alkuperäisellä menetel-
mällä oli olemassa riski, että aihio liikkuu, tai jopa irtoaa kiinnityksestä koneistuksessa. 
Muutosten ansiosta viallisten komponenttien määrä pienenee. 

8.1.2 Tilan hyödyntäminen työstöpöydällä 

Yrityksen alkuperäisellä toimintatavalla yksi operaattori koneistaa yhden koneen ääressä. 
Kaikki koneet ovat hyvin harvoin yhtä aikaa käytössä. Pienemmissä erissä operaattori 
yleensä tekee koneen molempiin päihin yhden asetteen (Kuva 10). Suurissa erissä aset-
teita tehdään yleensä kaksi koneen molemmille puolille. Käytäntö johtaa siihen, että ko-
neen työstäessä operaattorille jää odotusaikaa, jolloin kokonaistoiminta ei ole tehokasta. 
Operaattoreille on järjestetty myös oheistoimintaa, kuten koukkujen purkamista pus-
seista. Oheistoimintaa ei kuitenkaan operaattorien toimesta tehdä, kuin murto-osa odo-
tusajasta. Tällöin operaattori vain odottaa, että kone saa työstön valmiiksi ja pääsee vaih-
tamaan uuden aihion valmistuneen tilalle. Totutussa toimintatavassa ei hyödynnetä suu-
rien koneiden koneistuspöydän pinta-alasta, kuin pieni osa. 
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Kuva 10. Yksi aihio kiinnitettynä koneen molempiin päihin 

Toimintatavan muuttaminen sellaiseksi, että pöydän pinta-alaa hyödynnetään enemmän, 
johtaa siihen, että koneen kokonaistyöstöaika pitenee (Kuva 11). Pitkä kokonaisaika mah-
dollistaa puolestaan sen, että operaattorin on täysin mahdollista käyttää useaa CNC-ko-
netta yhtä aikaa, minkä ansiosta valmistuneiden kappaleiden määrä kasvaa oleellisesti 
samoilla henkilöstöresursseilla ja seisovat koneet saadaan hyötykäyttöön. Toisaalta hen-
kilöresursseja voidaan myös pienentää, mikäli tarvetta suuremmille valmistusmäärille ei 
ole. 

 

Kuva 11. CNC-työstöyksikön pinta-ala otettu käyttöön 
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Uutta toimintatapaa voidaan hyödyntää parhaiten isoissa erissä, joissa on pitkät työstö-
ajat. Toimintatavan käyttöönotto kuitenkin vaatii työnjohdolta nykyistä tarkempaa suun-
nittelua, jotta tietynlaiset erät osataan ajoittaa oikein. Mikäli yhtä aikaa työn alla on esi-
merkiksi kaksi pitkän työstöajan erää, on saman koneistajan mahdollista käyttää jopa kol-
mea konetta hallitusti. Toimintatapaa voidaan hyödyntää myös kahvitaukojen ja ruoka-
tuntien aikana, jolloin myös taukoajat saadaan tehokkaaseen käyttöön. 

CNC-työstöyksiköistä kerätyn datan perusteella kolme suurinta konetta työstivät kappa-
leita keskimäärin 3,3 tuntia yhden vuoron aikana. Tämä aika on koneen suorittama teho-
kas työstöaika, joka ei ota huomioon asetteiden tekemistä. Seisokkien vähentäminen ja 
tehokkaampi koneiden käyttö uudella toimintatavalla mahdollistaa iltavuoron lopettami-
sen kokonaan, jos tuotantomäärä pysyy samassa. 

8.1.3 Ohjelmat 

Yksi havaituista ongelmista on CNC-työstökeskuksien ohjelmat, joiden perusteella kone 
osaa tehdä oikeanlaiset työstöt kappaleille. Kaikkia ohjelmia ei ole laadittu optimoidusti 
siten, että työstönopeus olisi optimi. Ohjelmissa on havaittavissa turhia teränvaihtoja ja 
epäloogisia terän liikkeitä. Tästä johtuen koneistusaika pitenee merkittävästi. Esimerkiksi 
naulakon päätyjen ja välisivujen osalta ohjelmaa muokkaamalla saatiin työstöaikaa vä-
hennettyä minuutilla jokaista kappaletta kohden, mikä merkitsee kappalemäärät huomi-
oiden vuositasolla noin yhden kuukauden koneistajan työaikaa. 

Ohjelmat on laadittu siten, että koneistajan näkymässä on informaatiota ja muuttujia val-
tavasti näkyvissä. Koneistaja joutuu tarkistamaan suuren määrän eri mittoja ja peilauksia 
varmistaakseen, että ohjelma toimii toivotulla tavalla. Tämä lisää asetteeseen kulunutta 
aikaa merkittävästi ja lisää virheen mahdollisuutta. Ohjelmat on mahdollista laatia niin, 
että koneistajien näkymässä ei näkyisi mitään muuta, kuin välttämättömät tiedot työstön 
tekemiseksi. Tämä vaatii ohjelmistojen laatijoilta työtä päivittää ohjelmistot niin, että ne 
olisi tehty mahdollisimman valmiiksi jo toimiston puolella. Ajan säästämisen lisäksi 
myös virheiden mahdollisuus pienenee. 

Ongelmia on havaittu myös siinä, kun työstöpöydän pinta-alaa on yritetty alkaa hyödyn-
tämään paremmin. Ohjelmistot eivät ole tähän käyttöön kaikilta osin vielä valmiita, koska 
niitä ei ole alun perin laadittu sitä silmällä pitäen, että koko pöydän pinta-ala olisi käy-
tössä. Tietyillä koneilla ohjelmat eivät salli, kuin muutaman komponentin yhdenaikasein 
työstämisen. Tämä lisää jälleen sekä virheen mahdollisuutta että operaattorin työaikaa, 
kun ohjelmistomuutoksia tehdään operaattorin toimesta. 

Työstöasemissa on sisäänrakennetussa logiikassa niin sanottu optimointimahdollisuus. 
Tämä tarkoittaa sitä, että operaattori valitsee tietokoneen valikoista optimoinnin päälle, 
jolloin kone osaa valita teränvaihdot niin, että niitä tulisi mahdollisimman vähän, mikä 
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puolestaan nopeuttaa koneistusaikaa. Tätä valintaa kaikki koneistajat eivät automaatti-
sesti käytä. 

Ohjelmistomuutoksien ansiosta koneistamisesta tulee tehokkaampaa, kun aikayksikössä 
saadaan enemmän valmiita kappaleita. Tämä puolestaan johtaa suoraan kustannussääs-
töihin. Huolellisesti tehtyjen ohjelmien ansiosta myös virheellisien kappaleiden määrä 
pienenee ja laatu paranee. Ohjelmien päivittämistarpeet kannattaa aloittaa kappalemää-
räisisesti eniten valmistetuista komponenteista. 

8.1.4 Laatu 

Toisinaan CNC-työstöyksiköiden tuottama komponenttien laatu ei ole toivotulla tasolla. 
Liimalevyjä koneistettaessa päätyviallisia kappaleita tulee melko paljon, johtuen liima-
sauman osumisesta lähelle koneistuskohtaa (Kuva 12). Tästä vauriosta ei päästä täysin 
eroon tuotantoteknisesti, sillä materiaali itsessään on vian suurin aiheuttaja. Kansilevyjen 
ja muiden komponenttien kohdalla, joissa pääty on näkyvissä, virheet joudutaan korjaa-
maan. Aiemmin totutulla tavalla operaattori ei huomioi viallisia komponentteja, vaan siir-
tää ne normaalisti seuraavaan työvaiheeseen. Tästä kuitenkin seuraa se, että pullon-
kaulaksi muodostunut hiontatyövaihe ruuhkautuu entisestään, sillä virheiden korjaami-
nen käsityönä on hidasta. Käsin korjatessa komponentit joudutaan ensin hiomaan, teke-
mään niihin käsin uudet pyöristykset sekä tämän jälkeen hiomaan uudelleen. Suuriko-
koisien komponenttien kohdalla ongelma on vielä suurempi, koska niitä ei mahdu kor-
jaamaan nauhahiomakoneella, vaan ne joudutaan hiomaan käsin epäkeskolla. Epäkesko-
hiomakoneella hiottaessa pitkää suoraa linjaa, komponentin pinnasta voi tulla aaltomai-
nen, koska hiomalaikka itsessään on niin pieni kappaleeseen verrattuna. 

 

Kuva 12. Päätyviallisia levyjä 
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Päätyvikojen lisäksi toinen merkittävä virhe komponenteissa on terän tekemät ”piirrot”, 
jotka joudutaan hiontapuolella käsihiomakoneella korjaamaan (Kuva 13). Suuressa erässä 
korjaamiseen voi kulua useita tunteja päivässä ja lakkauksen jälkeen virheet saattavat 
tulla silti näkyviin. 

 

Kuva 13. Piirtovaurio levyn päädyssä ilmestynyt näkyviin lakkauksen jälkeen 

Aiempien työvaiheiden tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos niitä seuraava työ-
vaihe ei vedä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehtaan virtauksen tehokkuus on yhtä suuri, kuin 
heikoin lenkki työstöketjussa. Tästä syystä pullonkaulaksi muodostuneeseen hiontapuo-
leen on syytä kiinnittää erityistä huomiota ja korjata virheelliset komponentit jo ennen 
hiontaan saapumista. Päätyvialliset tuotteet on mahdollista korjata CNC-vaiheessa sa-
malla, kun niitä koneistetaan. Jos komponenttiin tulee päätyvika, ei komponenttia tarvitse 
edes irrottaa koneesta, että se saadaan korjattua automaattikoneella niin, että päädyistä 
hiotaan pieni siivu pois. Piirtojen osalta koneistajien tulisi tarkkailla laatua jatkuvasti ja 
mikäli piirtoa on havaittavissa, tulisi piirron syy selvittää. Usein syynä on huono terä, 
mikä kannattaa ennemmin vaihtaa, kuin siirtää ongelmat pintakäsittelyn huoleksi. Uu-
della toimintamallilla pullonkaulaksi muodostuneen hionnan työkuormaa saatiin pienen-
nettyä. Samalla virheiden korjaamisesta tuli nopeampaa, kun ne saadaan korjattua auto-
maattikoneella työstön yhteydessä. Myös hionnassa työskentelevien henkilöiden kokema 
muutos oli erittäin positiivinen, kun aika ei kulu epäolennaiseen. 

8.1.5 Liika prosessointi 

Seurantajakson aikana on tullut ilmi komponentteja, joita prosessoidaan liikaa. On ole-
massa komponentteja, jotka käyvät esimerkiksi CNC-työvaiheessa kaksi kertaa, vaikka 
yksi kerta riittäisi. Tässä esimerkkitapauksessa toisen koneistuskierroksen voisi korvata 
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nopeammalla alajyrsimellä. Tuotantopolut tulisi käydä läpi menekin mukaan ja tarkistaa 
järkevä työvaihepolku, että ei käytettäisi turhaan aikaa ja resursseja ylimääräiseen työs-
tämiseen. 

Nykyisellä toimintamallilla esimerkiksi lähes kaikkien puutuotteiden välisivut valmiste-
taan niin, että niitä prosessoidaan turhaan liikaa. Kyseisiin välisivuihin tehdään hyllyjä 
varten 5 mm poraukset puoleen väliin ainevahvuutta ja tämän koneistuksen jälkeen kap-
pale käännetään ympäri. Toisella koneistuskierroksella porataan jälleen puoleenväliin. 
Kyseinen toimintatapa on otettu käyttöön, jotta porausjäljestä tulisi siisti. Perinteisellä 
poranterällä kappaleeseen syntyy ulostulopuolelle repeämä. Kyseinen menettely kuiten-
kin lähes tuplaa kappaleiden koneistukseen käytettävän ajan. Oikeanlaisella läpiporaus-
terällä tämä työvaihe voitaisiin tehdä kerralla yhdellä koneistuskerralla. Tutkimuksen ai-
kana tehtiin testejä läpiporaukselle erilaisilla poranterillä ja havaittiin, että oikeanlaisella 
poranterällä työstöjäljestä saadaan siisti kerralla läpi poratessa (Kuva 14). Edellisen esi-
merkin lisäksi laatikostojen pohjalevyjen ja muiden puutuotteiden näkymättömissä ole-
vien komponenttien reiät voisi porata läpiporauksella kerralla, kun niitä nykyisin tehdään 
kahdella eri koneistuskerralla. 

 

Kuva 14. Poranterien testaaminen hyväksyttävän porausjäljen aikaansaamiseksi 
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Edeltävän 12 kuukauden aikana välisivuja on valmistettu 5680 kpl, joiden työstöajasta 
uudella toimintatavalla voidaan säästää koneistusaikaa noin 2–2,5  min/kpl. Vuositasolla 
säästö merkitsee 189–237 tuntia, eli 25–31,5 työpäivää. 

8.1.6 Taukoajat 

Tehdas ei pyöri ruokatuntien ja kahvitaukojen aikana. Tuotannonsuunnittelun ja uusien 
koneistustekniikoiden avulla on mahdollista käyttää koneita ainakin osittain myös tauko-
jen aikana, minkä avulla saadaan lisää tehokasta koneistusaikaa. Tämän lisäksi on myös 
mahdollista porrastaa ruoka- sekä kahvitauot niin, että kaikki operaattorit eivät ole yhtä 
aikaa tauolla. Tämän ja aiemmin mainittujen toimintatapojen avulla on mahdollista saada 
jopa viisi tuntia lisää tehokasta työstöaikaa. Tämä merkitsee vuositasolla yhden operaat-
torin 165 työpäivän verran säästöä. 

8.1.7 Teräongelmat 

Tuotannossa on ilmennyt teräongelmia niin CNC-osastolla, sahalla kuin tapituskoneella-
kin. Palkkisahalla käytettävän terän työstöjälki on melko karkeaa, eikä syöttönopeus voi 
olla suuri, jotta jälki pysyy tyydyttävällä tasolla, eikä terä mene tukkoon purusta. Tutki-
muksen aikana suoritetuissa testitilanteissa palkkisahan syöttönopeus voitiin jopa tuplata 
erilaisella terällä, jossa on enemmän hampaita ja jossa purutilavuus on suurempi. 

Samat ongelmat seuraavat CNC-työstössä, kappaleisiin tulee toisinaan piirtojälkiä, re-
peämiä ja karkeaa työstöjälkeä. Nämä ovat usein seurausta joko tylsistä teristä, väärästä 
pyörintänopeudesta, syöttönopeudesta, syöttösuunnasta tai yksinkertaisesti väärän terä-
profiilin valinnasta kyseiseen työstöön. Tapituskoneella puolestaan työstettävän kom-
ponentit lähtivät toisinaan liikkumaan, koska terät olivat niin tylsiä. Tästä syystä konetta 
käytettiin pitkän aikaa vain yhdellä terällä, vaikka teräpaikkoja on kaksi. Monikarapora-
koneella parhaiksi teriksi on todettu noin 10 vuotta käytössä olleet terät. Terätekniikkaan 
perehtyminen auttaa valitsemaan oikeanlaiset terät kuhunkin työstöön. Oikeanlaisen terän 
valinnalla saavutetaan parempi työstöjälki, nopea työstön suoritus ja vähemmän virheel-
lisiä tuotteita. Toisin sanoen syvällisempi perehtyminen terätekniikkaan voi tuoda kus-
tannussäästöä ajassa, parempaa laatua, vähemmän seisokkeja ja vähemmän susikappa-
leita. 

CNC-koneiden terien varastoinnissa on havaittu selkeitä ongelmia. Kaikilla koneilla ei 
ole kaikkia harvemmin käytettäviä teriä ja toisinaan operaattori joutuu hakemaan terän 
eri puolelta tehdasta, jolloin aikaa kuluu hukkaan. Tällöin käy toisinaan niin, että terää ei 
heti löydetä. Terä voi olla kiinni missä tahansa koneessa tai terälaatikossa. Aikaa voi ku-
lua etsimiseen turhauttavan kauan. Keskitettyä seurantaa terien paikasta ei ole olemassa. 
Tämän lisäksi terävarastossa on kymmeniä teriä, joita ei käytetä koskaan missään työs-
tössä. Nämä terät sotkevat ja hidastavat turhaan oikeiden terien löytymistä ja vievät tilaa 



65 

terälaatikoista. Terävarastossa on lisäksi teriä, joita ei ole lainkaan merkitty, mikä hidas-
taa oikean terän valintaa (Kuva 15). 

 

Kuva 15. Merkitsemättömiä teriä terävarastossa 

Terävaraston terälaatikoissa on yleensä numerointi sen mukaan, mikä terä on kysymyk-
sessä (Kuva 16). Numeron perusteella operaattori valitsee oikean terän kuhunkin työs-
töön. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että terävarastossa on jopa neljää erilaista te-
rää samalla teränumerolla (Kuva 17). Näin ollen toisinaan koneistetaan automaattisesti 
”väärällä” terällä, mikä voi vaikuttaa suoraan työstöjälkeen ja sitä kautta komponentin 
laatuun, tai jopa susikappaleeseen tai lisääntyneeseen korjausaikaan. Tämän lisäksi osa 
operaattoreista suorittaa koneistuksia tietoisesti eri terillä, kuin toiset koneistajat. Toisilla 
on kokemukseen perustuvaa tietoa hyvästä terästä, toiset taas saattavat valita toisenlaisen 
terän. 
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Kuva 16. Terävaraston teränumerointi 

 

 

Kuva 17. Erilaisia teriä samalla teränumerolla 

Teriä on mahdollista teroittaa sen jälkeen, kun terät ovat kuluneet tylsiksi. Kohdeyrityk-
sellä teroituspalvelu on ulkoistettu. Terien teroittamisesta on havaittu muodostuvan on-
gelmia tuotantoon. Niin sanottu tappiterä on yleisimmin teroitettu terämalli, jota käyte-
tään melko paljon ja koska terän teroittaminen on edullisempaa, kuin uuden ostaminen. 
Tämä johtaa kuitenkin siihen, että terää vaihdettaessa operaattori joutuu huomattavasti 
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tarkemmin mittaamaan terää, kuin uutta terää vaihdettaessa. Tämä johtuu siitä, että teroi-
tettuja teriä ei teroiteta aina määrämittaan, vaan kaikki ovat enemmän tai vähemmän eri 
kokoisia. Teroitettu terä vaatii lisäksi ylimääräisen testiajon työstökoneella, että voidaan 
varmistua terän toiminnasta. Teroitetut terät muodostavat toisinaan myös ongelmia ko-
koonpanossa, kun kiinnitystapit ovat joko liian tiukkoja tai liian väljiä porattuihin reikiin. 
Tämän lisäksi teroitettu tappiterä kuluu nopeammin, kuin uusi. Karkeana esimerkkita-
pauksena varastosta löydettiin 16 mm halkaisijalla oleva terä, joka oli teroitettu niin, että 
sen halkaisija oli muuttunut 14 mm:iin. Tällaisia teriä käytettäessä operaattorin on oltava 
erityisen tarkkana terien mittaamisessa ja terätietojen syöttämisessä työstökoneeseen, 
sillä mittoja ei voida muutoin tarkistaa. Yleiset pienet tappiterät ovat niin edullisia, että 
niitä ei kannattaisi teroittaa, koska teroittamisen ja uuden terän kustannusero on vain noin 
kymmenen euron luokkaa. Uusia tappiteriä käytettäessä laatu paranee ja operaattorilta 
säästyy aikaa terän mittaamisessa sekä testiajoissa. Tällöin vältytään myös tilanteilta, 
joissa vasta kokoonpanossa huomataan väärän kokoisen tappien reiät. Kalliita jyrsinteriä 
ynnä muita on ehdottomasti järkevää teroittaa tulevaisuudessakin. 

8.2 Hionta 

Hiontaosasto koostuu isosta leveänauhahiomakoneesta sekä käsihionnasta. Leveänauha-
hiomakoneen läpi syötetään suurin osa kaikista lakattavista komponenteista. Loppuosa 
on sellaisia komponentteja, joita ei voida koneellisesti hioa ja ne vaativat käsihionnan. 
Hiomakoneessa on liukuhihna, jonka syöttö- ja vastaanottopäässä on ihminen työskente-
lemässä. Nauhahiomakoneen käyttäjät korjaavat lisäksi hiontaan tulleet edellisissä työ-
vaiheessa vaurioituneet komponentit. Käsihionta on hidasta ja vie merkittävän määrän 
koko pintakäsittelyn resursseista. Käsihionnassa on kaiken aikaa 1–3 henkilöä. Hioma-
kone puolestaan on hyvä ja nopea tapa hioa tuotteet ennen niiden lakkaamista. Hioma-
kone pyörii taukoamatta koko työvuoron ajan. Hiontaosaston on havaittu muodostuneen 
koivuosien pullonkaulaksi. Hiontaosasto ei ehdi käsittelemään tuotteita niin nopeasti, 
kuin edeltävässä työvaiheessa olevat viisi CNC-työstöyksikköä tuottavat ja hiontaan 
muodostuu jonoa. Tuotannonsuunnittelussa sekä kehitystoimissa tulisi hionta asettaa tällä 
hetkellä etusijalle, sillä se määrittää tehtaan virtauksen kokonaiskapasiteetin. 

Hiontaerien välissä valmiiksi hiotut komponentit siirretään trukkilavoilla maalaamoon. 
Myös uusi työstettäväksi tuleva erä siirretään hiomakoneelle lavakuljetuksena pumppu-
kärryillä. Toisinaan lavat ovat muiden lavojen takana ja pumppukärryt eivät ole heti saa-
tavilla. Tästä johtuen siirtelyyn ja lavojen kuljetuksiin kuluu paljon tarpeetonta aikaa. 
Toisinaan komponentteja myös hiotaan käsin lavojen päällä ja matalien lavojen vuoksi 
työntekijän työergonomia on huono. Komponenttien siirrot kannattaisi toteuttaa nykyi-
sessä toimintaympäristössä helposti siirrettävien kärryjen avulla, joiden ansiosta siirtoihin 
kuluva aika saadaan lähes merkityksettömäksi. Tätä aihepiiriä käsitellään hieman tarkem-
min luvussa 9. 
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Hiontahallin tila on nykytoiminnalla jo lähes täysin käytetty. Kun maalaamosta siirretään 
lakatut komponentit kuljetushäkeissä hiontahalliin, niin tilaa voisi kuvata jopa ahtaaksi. 
Tilan puutteen vuoksi puolivalmiiden komponenttien sijoittelun merkitys korostuu ja näin 
ollen myös niiden siirtelyyn käytettävä aika. Komponentit ovat lavoilla samassa nurkassa, 
jolloin kauempana olevat komponentit ovat hitaita siirreltäviä. Ongelmaa voidaan vähen-
tää jo testikäytössä olevalla nopeammin kuivuvalla lakalla, kuljetuskärryillä sekä työn 
suunnittelulla. Jos hiontahalliin ei siirrettäisi komponentteja liikaa etukäteen, tilaongelma 
poistuisi täysin nykyisellä työkuormalla. Jälleen tuotannonsuunnittelu korostuu toimin-
nassa. 

8.2.1 Käsityö 

Käsin suoritettava hionta on hidasta ja kuormittaa hiontaosastoa voimakkaasti. Käsihion-
nassa on lähes kaiken aikaa 1–3 henkilöä. Käsihiontaa tulisi vähentää niin paljon, kuin 
mahdollista ja automatisoida se, mikä automatisoitavissa on. Hiontarobotti on suuren 
osan ajasta käyttämättömänä, joten sen käyttöä kannattaisi ensisijaisesti lisätä. Robotin 
käyttöä voidaan lisätä hyödyntämällä sitä tällä hetkellä käsihiontaan kuuluville kom-
ponenteille, joita ei voida käsitellä nopealla leveänauhahiomakoneella. Käsihionnan siir-
täminen enemmän kohti automaatiota johtaa henkilöresurssien vapautumiseen muihin 
tehtäviin, hionta nopeutuu ja laadusta tulee tasaisempaa. Käsin tehtävä hionta on erittäin 
kallista, johtuen sen hitaudesta. Tutkimuksen aikana jo tarkasteltiin uuden tyyppistä hio-
makonetta, jonka avulla käsihiontaa saataisiin vähennettyä. Tutkimuksen aikana kyseisen 
koneen hankintapäätöstä ei ehditty tekemään. 

8.2.2 Hiontarobotti 

Käsin tehtävän hionnan vähentämiseksi hiontarobotti hioo yksinkertaisia kappaleita 
(Kuva 18). Keskeneräiset aihiot lastataan robotille työstettäviksi, josta robotti poimii 
komponentit alipainetoimisilla tarraimilla ja liikuttaa komponentit hiontanauhoja vasten. 
Hiontayksiköt pysyvät paikoillaan ja robotin varsi tekee käännöt niin, että kappaleet saa-
daan hiottua ympäri asti. Robottia ei olla hyödynnetty hionnan lisäksi muihin käyttötar-
koituksiin hionnan lisäksi. Robottia hyödynnetään vain muutamien eri osien hiontaan ja 
robotti seisoo usein käyttämättömänä. Hiontarobottia olisi järkevää hyödyntää hionnassa 
enemmän ja tehdä hiontaohjelmia yhä useammalle eri komponentille. 

Hiontarobottia voisi kehittää myös sillä ajatuksella, että kyseessä ei olisikaan pelkkä hi-
ontarobotti. Hiontayksiköiden lisäksi robotin viereen voisi sijoittaa myös poraus-, sahaus 
sekä jyrsintäpäitä yksinkertaisten kappaleiden työstöihin. Tämä mahdollistaisi robotin pa-
remman käyttöasteen sekä käsin tehtävän manuaalisen hitaan työn vähentämisen. Esimer-
kiksi otto -vetolaatikoiden ympärijyrsinnät voitaisiin suorittaa robotilla samalla kerralla, 
kuin reunojen hionta. Robottia voitaisiin hyödyntää myös yksinkertaisien kappaleiden sa-
hauksissa, kuten esimerkiksi käsinojien tupla-aihioissa sekä laatikoiden sivuissa, joita 
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tällä hetkellä sahataan käsisirkkelillä. Jyrsintä- ja porausyksiköiden avulla myös tuolien 
levymäiset pinnat voitaisiin koneistaa täysin ilman CNC-työvaihetta automatisoidusti. 

 

Kuva 18. Hiontarobotti suorittamassa tuolin selkänojan hiontaa 

8.3 Maalaamo 

Tehtaan maalaamo koostuu valukoneesta, lakkarobotista ja ruiskulakkauksesta. Suurin 
osa kaikista komponenteista lakataan valukoneella. Lakkarobotilla lakataan pääasiassa 
kokonaisia tuolien runkoja ja muita sellaisia kappaleita, joiden kiinnittäminen robotille 
on mahdollista ja joita ei voida järkevästi lakata nopeammalla valukoneella. Käsin suori-
tettavaa ruiskulakkausta käytetään sellaisien komponenttien lakkauksessa, joita ei voida 
järkevästi muilla menetelmillä lakata. 

8.3.1 Siirtely 

Maalaamossa tila on yksi toimintaa rajoittava resurssi. Jos maalaamoon tuodaan ennak-
koon enemmän komponentteja, kuin maalaamossa pystytään käsittelemään, tila käy ah-
taaksi ja työn tekeminen vaikeutuu. Tällöin tavaroiden ylimääräinen siirteleminen aiheut-
taa aikaa vievää toimintaa. Myös maalaamossa liikkuminen ja tavaroiden siirtely vaikeu-
tuu. Esimerkiksi maalirobotin viereen lastatut komponenttilavat estävät kärryjen siirtelyn 
ja maalirobotin jigien täyttäminen hidastuu, koska jigiin ladattavat komponentit joudu-
taan kävellen hakemaan kauempaa ja kuljettamaan käsissä. Valukoneella valmiiksi laka-
tut häkit siirretään lähelle ruiskumaalauspistettä kuivumaan, minkä vuoksi käsin ruisku-
tettavien kappaleiden kuivumaan laittamisessa ilmenee toisinaan tilaongelmia. Toisinaan 
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komponentit on jätettävä kuivumaan tilan puutteen vuoksi niin lähelle ruiskumaalauspis-
tettä, että on riskinä, että lakkasumu osuu jo kertaalleen lakattuihin komponentteihin ai-
heuttaen laatuhäiriöitä komponenttien lakkapinnoissa. 

Pumppukärryjä on maalaamossa lavojen siirtämiseen rajallinen määrä, minkä vuoksi 
pumppukärryjä joudutaan toisinaan noutamaan jopa toiselta puolelta tuotantohallia. Lak-
kaus on työvaiheen kestona melko lyhyt operaatio per komponentti, minkä vuoksi lavoja 
joudutaan siirtelemään kymmeniä kertoja päivässä. Pyörälliset lavat auttaisivat maalaa-
mossa siirtelyä sekä parantaisi työergonomiaa. Nykyisellään komponenttien kanttien hi-
ontaa tehdään pahimmillaan lattian tasossa kontaten. Lattiatasossa liikuteltavat kom-
ponentit myös altistuvat lattialla olevaan pölyyn, mikä voi tarttua lakattaviin pintoihin. 

8.3.2 Ruiskulakkaus 

Käsin suoritettavaa ruiskulakkausta käytetään sellaisiin komponentteihin, jotka eivät so-
vellu lakattavaksi valukoneella, tai lakkarobotilla. Ruiskumaalaus on käsityötä, minkä 
vuoksi lakkapinnan laatu ei ole aina tasaista. Lakkaruiskun käyttäminen vaatii erityisam-
mattitaitoa, jonka vuoksi laatu vaihtelee myös lakkaajasta riippuen. Ruiskulakkaus on hi-
taampi menetelmä lakata komponentteja, kuin valukone tai vaihtoehtoisesti automaatti-
nen lakkarobotti. Käsin suoritettavaa ruiskulakkausta kannattaisi minimoida niin paljon, 
kuin mahdollista ja siirtää verrattain yksinkertaisien komponenttien lakkaaminen nope-
ammille lakkausmenetelmille. Ruiskulakkaaminen sopii hyvin harvemmin valmistetta-
viin komponentteihin, joita ei voida lakata valukoneella. Käsityön vähentäminen säästää 
aikaa sekä parantaa ja tasaa laatua. 

8.3.3 Lakkarobotti 

Maalaamossa on perinteisien lakkausmenetelmien lisäksi käytössä lakkarobotti (Kuva 
19). Robotti koostuu eräänlaisesta karusellista, johon komponentit kiinnitetään ja joka 
liikkuu automaattisesti sitä mukaa, kun ruiskutusyksikkö on saanut edellisen komponen-
tin lakkauksen valmiiksi. Robotin käytön etuina voidaan nähdä sen tasalaatuisuus, mah-
dollisuus lakata monimutkaisia muotoja, sen väsymättömyys ja pieni henkilöresurssin 
tarve. Robotin käyttäjä ainoastaan vie aihiot karuselliin ja käynnistää koneen. Tämän jäl-
keen kone lakkaa komponentit ja ne saavat kuivua myös karusellissa. Haasteena robotin 
käytölle on nähty komponenttien kiinnittäminen karuselliin. Tästä syystä vain harvoja 
komponentteja lakataan robotilla. 
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Kuva 19. Lakkarobotin karuselli, johon komponentit kiinnitetään 

Lakkarobotin käyttöaste on osoittautunut tutkimuksen aikana heikoksi. Robotti on käy-
tössä vain osan päivästä, ja kaikkina päivinä robotti ei ole käynnissä lainkaan siitä syystä, 
että henkilöstön mielestä ei ole mielekästä lakattavaa robotille. Samaan aikaan maalaa-
mossa on kuitenkin lakkaamattomia komponentteja, jotka on tarkoitus lakata robotilla 
myöhemmin. Robotin täyttäminen on verrattain nopeaa, minkä jälkeen lakkaaminen ja 
lakan kuivuminen on koneen hoidossa. Robotin käyttöä kannattaa ehdottomasti lisätä. 
Tämän lisäksi ruiskulakkausta kannattaa mahdollisuuksien mukaan minimoida niin pal-
jon, kuin mahdollista. Tämä onnistuu uusien jigimallien suunnittelulla ja käyttöönotolla, 
joiden avulla yhä useampia komponentteja saadaan robotin lakattavaksi. Robotin lak-
kauslaatu on tasainen, eikä samanlaista virheiden vaaraa ole, kuin käsin ruiskutettaessa. 
Robotilla lakkaus on myös kokonaisuutta ajatellen nopeampaa, mikä säästää arvokkaita 
resursseja maalaamosta. Tutkimuksen aikana suunniteltiin uusia jigimalleja, joiden avulla 
robotin käyttöastetta on saatu jo kasvatettua runsaasti, mutta kehittämisen varaa on vielä 
paljon jäljellä. Robotin käytön tehostaminen on järkevintä aloittaa komponenteilla, joita 
lakataan kerralla usein ja suurempia määriä. 

”Esimerkki uuden jigimallin käyttöönotosta: 2000 kpl puolaerän käsin lakkaamiseen ku-
luu työaikaa noin 4,7 tuntia sillä oletuksella, että taukoja ei pidetä ja puolat ovat heti 
laitettavissa kuivumaan, eikä muitakaan häiriöitä tule. Tämän lisäksi käsin ruiskutetta-
essa joudutaan välissä odottamaan kuivumisaika ennen komponentin puolen kääntämistä 
ja uutta lakkakerrosta toiselle puolelle komponenttia. Robotilla vastaavan erän lakkaa-
miseen kuluu maalarin työaikaa noin 2 tuntia robotin täyttämiseen ja tyhjentämiseen. 
Lakkaus voidaan suorittaa kerralla joka puolelta.” 
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Tutkimuksen yhteydessä suunniteltu jigin prototyyppi sai alkunsa havainnosta, jossa suh-
teellisen yksinkertaisia komponentteja lakattiin käsiruiskulla. Kyseisiä komponentteja on 
lakattu käsiruiskulla, koska kyseisien komponenttien jigiin kiinnittäminen on nähty on-
gelmallisena. Prototyypin toteuttaminen alkoi suunnittelemalla kiinnitys, joka ei vaadi 
itse komponenttiin minkäänlaisia reikiä. Kuvassa 20. nähdään jigiprototyypin alapuoli-
nen kiinnityspiste. Kiinnitin on rakennettu metalliputken sisälle sijoitetulla jousikuormit-
teisella männällä, joka painaa terävää tappia kohti kiinnitettävää kappaletta. 

 

Kuva 20. Jigiprototyypin alapuolinen kiinnitys 
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Jigiprototyypin yläpuolinen kiinnitys on kiinteä, joten komponenttien kiinnittäminen ji-
giin on helppoa (Kuva 21). Komponentin voi helposti painaa alapuolen jousikuormitteista 
kiinnikettä vasten samalla ohjaten yläpuolinen kiinnitys kohdalleen. Kyseinen jigimalli 
suunniteltiin alun perin tutkimuksen aikana puolapuiden puolien lakkaamista varten, 
mutta jo testivaiheessa todettiin, että se soveltuu käytettäväksi myös monelle muulle kom-
ponentille. Nykyisen jigiprototyypin muokkaaminen yläpäästään säädettäväksi lisäksi 
mahdollistaa eri pituisten komponenttien kiinnittämisen ja lakkaamisen. Prototyyppi otet-
tiin yrityksessä menestyksekkäästi käyttöön, minkä ansiosta käsityötä saadaan vähennet-
tyä ja robotin käyttöastetta parannettua. Robotilla esimerkiksi puolien lakkaaminen ta-
pahtuu noin 57 % nopeammin, kuin perinteisellä käsiruiskulla. Käytännöllinen testi osoit-
taa, että robotin kehittämiseen kannattaa panostaa. Uusien jigimallien suunnittelu ja nii-
den muokkaaminen monikäyttöjigeiksi vähentää jigien vaihtoja ja voidaan samalla lisätä 
automaation suorittamaa työn määrää. 

 

Kuva 21. Ensimmäinen jigiprototyyppi testikäytössä 
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8.3.4 Valukone 

Valukoneella lakkaaminen on hyvä, joustava tapa lakata erilaisia komponentteja nopeasti 
ilman asetteiden tekemistä erien välillä. Valukone koostuu liukuhihnasta, jonka välissä 
on lakkaverho, minkä läpi komponentit kulkevat (Kuva 22). Valukoneella lakattaessa on 
kuitenkin olemassa rajoitteita, mistä syystä tätä lakkausmenetelmää ei voida käyttää kaik-
kien komponenttien osalta. Liukuhihnojen väliin jäävän tilan vuoksi kappale ei saa olla 
liian pieni. Kappaleen muodon on myös oltava levymäinen, mikä asettaa tietyn muotora-
joitteen. Tämän lisäksi kappaleesta lakattavien sivujen määrä vaikuttaa siihen, soveltuuko 
valukone lakkaustavaksi. Kaikkiin koneistusreikiin ja uriin ei myöskään saa mennä lak-
kaa, minkä vuoksi tämä asettaa myös yhden rajoitteen. 

 

Kuva 22. Valukone käytössä 

Valukoneen huono puoli on kuitenkin se, että nykyisellään se syö kahden työntekijän 
resurssin. Sekä syöttö- että vastaanottopäässä on työntekijä käyttämässä konetta. Syöttäjä 
syöttää lavalta lakkaamattomia komponentteja, jotka kulkevat liukuhihnaa pitkin osuen 
lakkaverhoon. Vastaanottopäässä työntekijä ottaa kappaleen kiinni ja asettaa sen telinee-
seen kuivumaan. Vastaanottopäässä on oltava erityisen tarkkana syöttäjän liikkeistä. Li-
säksi kuivumaan asettelusta johtuen vastaanottopää on hitaampi, kuin syöttöpää. Valu-
koneen osittaisellakin automatisoinnilla saataisiin aikaan suuria säästöjä pitkän tähtäimen 
tarkastelulla. Yhdistämällä hitaampi liukuhihna valukoneen vastaanottopäähän sekä hen-
kilöresurssien kulutus että syöttöpään odotusaika poistuisi. Liukuhihnan ansiosta kappa-
leita ei tarvitsisi myöskään asetella erikseen kuivumaan, vaan kappaleet voisi kuivuttuaan 
viedä suoraan välihiontaan. Muutos edellyttäisi isohkoa muutosta maalaamoon, sillä ny-
kyisen tilarajoitteen vuoksi liukuhihnat täytyisi laittaa kulkemaan ylöspäin. Toinen har-
kitsemisen arvoinen vaihtoehto olisi robotti syöttöpäässä. 
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9. TULOKSET: TUOTANTOKOHTAISET ONGEL-
MAT 

Tuotantokohtaisia ongelmia tutkittaessa havaittiin, että yrityksellä oleva kapasiteettitie-
don puuttuminen saa aikaan suuren osan myös muista tuotannossa havaituista ongelmista. 
Tuloksissa keskitytäänkin kapasiteetin määrittämisen lisäksi kapasiteettitiedon tuomiin 
mahdollisuuksiin tuotannon kehittämiseksi. Tuloksissa käsitellään myös nykyistä varas-
toa ja sen uudelleenjärjestelyä.  

9.1 Kapasiteetti 

Yrityksellä ei ole tiedossa omaa tuotannon kapasiteettiaan, mikä vaikeuttaa yritystä mo-
nessa päätöksentekotilanteessa. Tuotannon virtauksen kapasiteetti puuttuu sekä konekoh-
taiset kapasiteetit puuttuvat. Kapasiteettitiedon puuttumisen vuoksi oikean kone- ja hen-
kilöstömäärän optimoiminen on mahdotonta ja joudutaan tyytymään karkeampiin arvioi-
hin. Kapasiteettitiedon puute myös johtaa epätarkempaan ja vaikeampaan tuotannonsuun-
nitteluun ja onnistumisen edellytyksenä on ylikapasiteetti. 

Kapasiteettitiedon puutteen lisäksi yritykseltä puuttuvat tiedot eri komponenttien valmis-
tusajoista, minkä vuoksi tuotannonsuunnittelu on hankalaa, eikä tuotannon tilaa ja aika-
taulua voida nähdä nopeasti yhdellä silmäyksellä. Kohdeyrityksen tuotannossa on ole-
massa jo järjestelmä, mihin on mahdollista leimata tuotantoerien aloitus- ja lopetusajat 
eri työvaiheissa. Operaattorit eivät kuitenkaan merkitse näitä molempia aikoja kaikilla 
työpisteillä. 

Kapasiteetin määrittämiseksi paras tapa on aikaan perustuva kapasiteetti, sillä yrityksen 
tuotannossa kulkee tuhansia erilaisia komponentteja kaiken aikaa, minkä vuoksi kappa-
lemääräiset kapasiteetit eivät ole luotettavia. Kapasiteetin määrittäminen tulisi aloittaa 
ottamalla aloitus- ja lopetusaikojen kirjaukset käyttöön kaikilla työpisteillä, minkä avulla 
saadaan tietoa eri komponenttien valmistusajoista. Riittävän pitkän kirjausjakson jälkeen 
muodostuu luotettavaa keskiarvotietoa kunkin komponentin työstöajoista. Tämän jälkeen 
kapasiteetin määrittäminen voidaan toteuttaa standardiaikoja hyödyntämällä. 
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Kapasiteettimäärityksen ansiosta saadaan aikaan seuraavaa: 

1. Tiedetään tehtaan suorituskyky 
2. Osataan varata oikea määrä työntekijöitä sekä koneita 
3. Ei tarvita niin paljoa ylikapasiteettia 
4. Päivittäinen työn suunnittelu ja työjonojen suunnittelu selkiytyy 
5. Osataan ajoittaa saman tuotteen komponentit valmistumaan suunnilleen yhtä ai-
kaa 

6. Kapasiteetin tehokkuudesta saadaan suora tavoitemittari työntekijöille 
7. Kyetään laskemaan valmistearvo 
8. Sitoutunut työmäärätieto auttaa hinnoittelussa 
9. Tuotekohtaiset kannattavuuslaskelmat ja muut kustannusperusteiset analyysit 
mahdollisia 

10. Voidaan määrittää varaston arvo luotettavasti 
11. Varaston kierron selvittäminen 
12. Make or buy -päätökset helppoja, kun verrataan omavalmistehintaa ja ostohintaa 
13. Todellisen pullonkaulan jatkuva havaitseminen 

Kuvassa 23. nähdään yrityksen liikevaihdon jakautuminen vuonna 2019. Havaitaan, että 
kesän kohdalla on selkeä sesonkikausi. Hyvin samankaltainen sesonki toistuu saman 
tyyppisesti myös aiempien vuosien myynnissä. Kuvaan on piirretty keskimääräisen 
myynnin viiva, mikä auttaa oikean kapasiteettitason määrittämisessä tulevaisuudessa. 
Varattava kapasiteetin taso tulisi olla yrityksen määrittämän varmuuskapasiteetin verran 
keskimääräisen myyntiviivan yläpuolella. Käytännössä pelkkä edelliseen vuoteen katso-
minen ei kerro koko totuutta, vaan myös muut ennusteet ja vahvistetut tilaukset tulee 
huomioida kapasiteettivarauksia tehtäessä. 

 

Kuva 23. Myynnin sesonkivaihtelu 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Ku
uk
au
sit
ta
in
en

 m
yy
nt
i (
%
)

Kuukausi

Liikevaihto vuonna 2019

Kuukauden myynti (%) Keskimääräinen myynti (%)



77 

Käytännössä kannattaisi pyrkiä mahdollisimman tasaiseen tekemiseen kaiken aikaa ja hil-
jaisempina hetkinä tehdä varastotäydennyksiä tärkeillä perustuotteilla, joista saadaan tie-
toa tutkimuksen liitteenä olevan ABC-analyysin pohjalta. Varastoa käsitellään tarkemmin 
alakappaleessa 9.7. Jos taas varasto halutaan minimoida, tulisi siirtyä joustavaan kapasi-
teetin käyttöön, jossa esimerkiksi tasapainotetaan tilannetta vaihdellen yhden ja kahden 
työvuoron välillä kysynnän mukaan ja hyödyntämällä määräaikaisia sopimuksia, ylitöitä 
ja lomautuksia. 

9.2 Tuotannon tasaisuus 

Tuotannon kuormituksen on tutkimuksen havainnointijakson aikana havaittu vaihetele-
van voimakkaasti. Toisinaan on tilanteita, että operaattoreilla on kova kiire ja paljon kii-
reellisiä töitä ja toisena päivänä tilanne saattaa olla sellainen, ettei koneistustöitä ole koko 
päiväksi. Näitä havaintoja todentaaksemme, tutkimuksen aikana tutkittiin tietojärjestel-
mädatan avulla tuotannon kuormitusta. Järjestelmädata ei kerro tuotannon kuormitusta 
suoraan, mutta järjestelmä kuitenkin kertoo, kuinka paljon minäkin päivänä komponent-
teja on tietyssä työvaiheessa. Tätä tietoa yhdistelemällä piirrettiin kuvaajia CNC-osaston 
sekä pintakäsittelyn kuormituksesta viikoittain (Kuva 24 ja Kuva 25). Kuvaajista käy 
ilmi, kuinka monta kappaletta kullakin viikolla on ollut kyseisessä työvaiheessa. Dataan 
perustuva analyysi kertoo, että tuotannossa todella on valtavaa vaihtelua kuormituksessa 
niin päivätasolla kuin viikkotasollakin. 

Vaihtelu aiheuttaa kiirettä, jolloin virheiden määrä kasvaa. Toisaalta taas töiden odotta-
minen on hukkaan heitettyä työaikaa, jolloin tuotannon tehokkuus kärsii. Yhtä kaikki, 
tuotannon epätasaisuudesta tulisi päästä eroon ja saattaa tuotanto mahdollisimman tasai-
sen tuotannon malliin. Näin päästään tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse kiirehtiä ja 
toiminta on tehokasta, tuotannon katkojen ollessa minimissä. Epätasainen tuotanto lisäksi 
pitkittää tuotannon läpimenoaikaa. Epätasainen tuotanto tässä tapauksessa on seurausta 
monesta osatekijästä. Yksi suuri yksittäinen syy ovat suuret eräkoot, minkä vuoksi tiet-
tyinä hetkinä tietyssä työvaiheessa on paljon komponentteja. Pelkästään jo eräkokoja pie-
nentämällä vaihtelua saadaan pienemmäksi ja tuotannon virtaus paremmaksi. Taustalla 
on kuitenkin tämän lisäksi tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus. Kapasiteettitiedon ja työstö-
aikatiedon puutteesta johtuen työjonoja on mahdotonta muodostaa niin, että kuormitus 
olisi tasaista kaiken aikaa. Tästä syystä tuotannon työnjohdolta vaaditaan aktiivisempaa 
otetta päivittäiseen tekemiseen, jotta toiminnasta selviydytään.  
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Kuva 24. CNC-osaston kuormitus 

 

Kuva 25. Pintakäsittelyn kuormitus 

Nykyisin pintakäsittely työvaiheena kattaa sekä hionnan että lakkauksen. Tuotannon ta-
saamiseksi ja kapasiteetin määrittämiseksi tarvitaan kuitenkin tietoa molemmista työvai-
heista erikseen, joten pelkkä aloitus- ja lopetuskirjauksien käyttäminen ei tuottaisi toivot-
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tua tulosta, sillä hionnan ja lakkauksen välissä on välivarastointia. Jotta tiedon keräämi-
nen olisi mahdollista, tulisi hionta muuttaa järjestelmissä omaksi työvaiheekseen ja pin-
takäsittely omakseen. Muutos auttaa tietojärjestelmiä keräämään tietoa todellisesta kom-
ponenttien vaatimasta käsittelyajasta, jota voidaan hyödyntää tämän jälkeen kapasiteetin 
määrittämisessä ja sitä kautta tuotannonsuunnittelussa sekä työjonoissa. 

9.3 Valmistusjärjestyksen optimointi 

Puutuotteiden komponenttien valmistumisen ajoittamisessa on havaittu toisinaan ongel-
mia. Tyypillinen ongelma on tilanne, jossa asiakkaan tilaus on muuten valmis siirrettä-
väksi kokoonpanoon, mutta joidenkin yksittäisien komponenttien puutteen vuoksi ko-
koonpanoa ei voida vielä aloittaa. Konkreettisesti tilanteen huomaa parhaiten tarkastele-
malla valmiiden komponenttien määrää, jotka odottavat siirtoa kokoonpanoon. Toisinaan 
valmiita komponentteja on suuri määrä välivarastossa. 

Tuotteiden valmistusjärjestyksen optimointi tuotannossa on haastavaa, koska tuotannon-
suunnittelu perustuu tuotantopäällikön omiin valintoihin siinä, mitä komponentteja laite-
taan milloinkin sahattavaksi ja siitä edelleen jatkojalostettavaksi. Tuotannonsuunnitte-
lussa ei hyödynnetä tietokonepohjaista aikataulusuunnittelua, vaan kokemukseen perus-
tuvaa tietoa. Tuotantopäällikkö pyrkii optimoimaan toiminnallaan sahausjonoa pyrkien 
yhdistelemään tilauksia, joissa valmistetaan samoja komponentteja, jotta ne voitaisiin 
tuottaa yhdellä kerralla lähes samalla vaivalla. Suunnittelussa otetaan myös huomioon 
sahattava aihiomateriaali ja pyritään samalla käsittelykerralla sahaamaan samasta mate-
riaalista valmistettavat komponentit kerralla, samalla minimoiden aihiosta jäävää hukkaa. 
Komponenttien siirryttyä sahalta jatkojalostukseen, työvaiheita on tyypillisesti 3–6 poik-
keuksia lukuun ottamatta. Työvaiheiden välillä kullakin komponenttierällä on oma jär-
jestysnumeronsa, mikä ilmaisee missä järjestyksessä komponenttierät tulisi työstää. 
Tässä vaiheessa kuitenkin tuotantohallin työnjohtaja voi vielä muuttaa työstöjärjestystä 
ja työnjohtajan sana on etusijalla järjestysnumeroon nähden. Toisinaan operaattorille voi 
olla jopa epäselvää, mitä erää tulisi priorisoida ensimmäisenä. 

Tilauksien yhdisteleminen tuotannon alkuvaiheessa saa aikaan sen, että eräkoot ovat suu-
ria. Eräkokojen yhdistelemisen yksi syy on historiaan perustuva käyttäytyminen, jossa 
CNC-työvaiheen asetteet olivat erittäin hitaita uusien koneiden käyttöönoton aikaan ja 
tämän takia isoja eriä suosittiin ja suositaan edelleen. Toinen syy on luonnollisesti isojen 
erien tuoma asetemäärien pieneneminen ja sitä kautta parempi resurssitehokkuus. Toi-
minnan kehittyessä ja uusien aiemmin esiteltyjen toimintatapojen käyttöönotto CNC-työ-
vaiheessa kuitenkin mahdollistaa nyt pienemmät eräkoot ja silti tehokkaan resurssien käy-
tön. Pelkästään eräkokoja pienentämällä komponenttien yhdenaikaisempi valmistuminen 
paranee ja voidaan silti säilyttää joustava ohjaustapa ilman tietokonepohjaisia aikatau-
luohjelmistoja. 



80 

Tarkemman valmistusjärjestyksen luomiseksi tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän huo-
miota kaikkiin tuotannonsuunnittelun osa-alueisiin, aina kokonaissuunnittelusta hieno-
suunnitteluun. Nykyinen tapa perustuu visuaaliseen ohjaukseen, jossa tuotantopäällikkö 
sekä työnjohtaja kokemukseensa perustuen ohjaavat tuotantoa pyrkien pitämään resurs-
sitehokkuuden samanaikaisesti korkeana. Operaattoreille ei ole asetettu tavoitteita, vaan 
heidän on määrä käsitellä komponentteja niin paljon kuin he ehtivät. Jotta optimoinnista 
saataisiin mahdollisimman tarkka, tulisi ensiksi määrittää tehtaan kapasiteetti, jotta kye-
tään näkemään, miten suuren kuormituksen mikäkin tuotantoerä aiheuttaa. Työstöaikojen 
ja kapasiteettitietojen avulla työjonot on helppoja määrittää ja samanaikaisesti saataisiin 
tarkempaa tietoa tuotannon tilasta, eikä tarvitsisi varata niin paljoa ylikapasiteettia, kun 
työkuorma on tiedossa. Työjonojen aiheuttaman kuormituksen ja keston lisäksi saadaan 
kapasiteetin tehokkuudesta suora tavoitemittari operaattoreille. Tavoitemittari työnteki-
jöille on hyödyllinen niin hyvässä kuin pahassakin, jonka ansiosta saadaan arvokasta tie-
toa suoriutumisesta ja tarvittaessa osataan puuttua poikkeuksiin. Tavoiteasetanta voi 
myös parantaa työntekijän motivaatiotasoa ja suorituskykyä. 

9.4 Läpimenoaika ja keskeneräinen tuotanto 

Tilauksien yhdistelemisestä johtuen tilauksia saatetaan aloittaa jopa yli kaksi kuukautta 
ennen ennakoitua tilauksen toimittamista, vaikka tilaukset saataisiin painettua tuotannon 
läpi jopa viikossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisien tilauksien komponentit seilaavat 
tuotannossa turhaan jopa kaksi kuukautta, vaikka ne olisi voitu valmistaa vasta juuri en-
nen kokoonpanoa. Tämänkaltainen suurien välivarastojen ja suurien eräkokojen ylläpitä-
minen aiheuttaa tuotantoon pitkän läpimenoajan, mikä aiheuttaa eri asteista hukkaa toi-
minnassa ja huonontaa tuotannon virtaustehokkuutta. 

Suurimmat yksittäiset syyt suureen keskeneräiseen tuotantoon ovat töiden aloittaminen 
liian aikaisin tilauksien yhdistelemisen vuoksi sekä suurien eräkokojen suosiminen. Lä-
pimenoaikaa ei olla nähty merkittävänä ja huomionarvoisena asiana, koska toimitukset 
pystytään toimittamaan pääasiassa ajoissa näinkin. Käytännössä toimintatapa ei kuiten-
kaan ole kokonaisuutta tarkastellen tehokas, sillä virtaustehokkuus on heikko. Heikko 
virtaustehokkuus puolestaan jää huomaamatta, kun työt aloitetaan niin aikaisin, että toi-
mitukset eivät viivästy. Suuresta keskeneräisestä tuotannosta johtuen tuotannon päivittäi-
nen ohjaaminen ja töiden suunnittelu ovat monimutkaisempia ja kokonaisuutta on vaike-
ampaa hallita. Kuvassa 26. keskeneräistä tuotantoa odottamassa reunalistoitusta. 
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Kuva 26. Keskeneräistä tuotantoa odottamassa reunalistoitusta 

Virtaustehokkuutta parantaakseen yrityksen tulisi vähentää tilausten yhdistelemistä ja 
pyrkiä vähentämään töiden aloittamista liian aikaisin. Keskeneräinen tuotanto vaatii huo-
non virtaustehokkuuden lisäksi ylimääräistä käsittelyä ja on olemassa riski, että tuotan-
nossa tapahtuneet virheet ovat hautautuneet keskeneräiseen tuotantoon, josta ne havaitaan 
vasta seuraavassa työvaiheessa. Eräkokojen pienentäminen on uusien toimintatapojen ja 
muutosten aikaansaamien resurssisäästöjen ja tehokkaamman resurssien käytön ansiosta 
mahdollista. Virtaustehokkuuden parantuessa ylimääräisen käsittelyn tarve vähenee, 
mahdolliset virheet tulevat esiin aiemmin, tuotannon läpimenoaika lyhenee sekä vähentää 
tuotantoon sitoutunutta pääomaa niin materiaalien kuin työnkin osalta. Nykymallilla ny-
kyisen komponenttitehtaan fyysinen tila on jo niin käytetty, ettei toiminnan laajentaminen 
nykytiloissa ole kauaa mahdollista. Pienentyneen keskeneräisen varaston ansiosta tehtaan 
tilaa saadaan kuitenkin vapautettua runsaasti muuhun tehokkaaseen käyttöön, esimerkiksi 
toiminnan kasvattamiseksi. Lyhentyneen läpimenoajan ansiosta tuotannosta saadaan 
myös joustavampi ja ketterämpi nopeille muutoksille. Nopean läpimenoajan ansiosta 
myös nopeisiin toimitusaikavaatimuksiin pystytään vastaamaan ja mahdollisesti paranta-
maan kilpailuasemaa markkinoilla. 

Taulukossa 5. on kuvattu erään eniten myydyimmän tuotteen kulkua tuotannon läpi. Tau-
lukossa olevat numeroarvot kertovat eri työvaiheiden välissä olevaa välivarastointiaikaa 
vuorokausina. Ilmoitetut arvot ovat keskimääräisiä pituuksia vuorokausina työvaiheiden 
välillä 20 kuukauden tarkastelujaksolla. Toisessa kohdassa ilmoitetaan tarkastelujakson 
maksimiarvo. Havaitaan, että komponentit seisovat pitkiä aikoja välivarastoissa ja vaih-
telu välivarastointiajoissa on suurta. Keskimäärin listakoneen odotusaika on pisin. Tämä 
johtuu siitä, että listoituskoneella ei ole operaattoria kaiken aikaa. Reunalistoitus on vain 
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muutaman henkilön vastuulla, joten erityisesti loma-aikoina keskeneräisen tuotannon ha-
vaitsee yhä selkeämmin. Ongelmaa voisi purkaa opettamalla listoituskoneen käyttö CNC-
työstökoneiden operaattoreille. Komponenttitehtaalla suoritettiin 15.4.2020 pistokoe kes-
keneräisen varastoinnin havainnollistamiseksi ja pelkästään kyseisen esimerkkituotteen 
komponentteja oli ympäri komponenttitehdasta 44 trukkilavallista. 

Taulukko 5. Komponenttien jonotusaikoja vuorokausina 

 

9.5 Tehtaan sisäinen logistiikka 

Komponenttitehtaan sisäinen logistiikka on rakennettu siten, että tavara kulkee työvai-
heelta toiselle trukkilavoilla ja lavoja liikutellaan pääasiassa pumppukärryillä ja trukilla. 
Lean-periaatteiden mukaan siirtelyn todettiin olevan hukkaa ja hukkaa on minimoitava. 
Tutkimuksen aikana on havaittu, että lavojen siirtelyyn kuluu huomattava määrä aikaa. 
Tämä johtuu siitä, että lavoja on paljon ja tilaongelman vuoksi lavat on yleensä sijoitettu 
lähelle toisiaan. Kuvan 27. esimerkkitilanteessa nähdään, että tietyt lavat saadakseen, jou-
dutaan ensin siirtämään useita muita lavoja edestä ja tämän jälkeen siirtämään ne takaisin 
paikalleen. Tämänkaltaisella menettelyllä syntyy useita täysin turhia siirtoja, mikä on pois 
tehokkaasta työajasta. Toisinaan myös pumppukärryt ovat muualla, kuin siellä missä niitä 
tarvittaisiin. Pumppukärryillä lavojen siirtäminen on kömpelöä ja hidasta. Toisinaan la-
voilla olevat komponenttierät ovat myös hyvin pieniä, jolloin komponentit ovat lähes lat-
tian rajassa. Työergonomisesti ajateltuna tämä ei ole pidemmän päälle hyvä asia, kun 
operaattorit joutuvat kumartumaan jatkuvasti. 

Ovi oikea Saha Listakone CNC Lähetys
keskiarvo 10,858 3,292 5,581
max 29,059 13,789 29,046
Sivu Saha Listakone CNC Lähetys
keskiarvo 11,096 7,529 8,073
max 40,907 101,195 37,642
Hylly Saha Listakone ABD Lähetys
keskiarvo 17,537 3,171 8,701
max 74,103 21,888 34,323
Välituki ylä/ala Saha Listakone ABD Lähetys
keskiarvo 12,351 4,240 5,360
max 66,764 21,885 76,060
Välituki keski Saha Listakone ABD Lähetys
keskiarvo 13,336 2,773 13,506
max 27,907 9,025 76,060
Sokkeli Saha Listakone Saha ABD Lähetys
keskiarvo 17,960 29,928 1,579
max 17,960 29,928 3,010
Taustalevy saha Lähetys
keskiarvo 7,588
max 29,149

VK550Tuote x 
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Kuva 27. Lavojen siirtämistä pumppukärryillä 

Mikäli lavojen tilalle otettaisiin pyörälliset kärryt ja pyörälliset lavat, niin lavojen siirtä-
misestä tulisi huomattavasti joustavampaa ja nopeampaa. Tällöin isonkin ”lavakasan” ta-
kaa tietyn lavan ottaminen kävisi vaivattomaksi. Kärryjen myötä myös trukilla ajaminen 
tehtaalla vähenisi lisäten sekä työturvallisuutta, että joustavuutta. Korkeammalla tasolla 
varustettu kärry myös parantaa työntekijöiden työergonomiaa sekä nopeuttaa komponent-
tien ottamista ja laittamista käsittelyyn. Suurempien lavojen ja korkeiden pinojen koh-
dalla lavat ovat yhä toimiva ratkaisu, kun niitä käytetään nostettavalla pumppukärryllä. 
Tutkimuksen aikana valmistettiin hukkatavarasta testikäyttöön pyörällisiä kärryjä ja la-
voja, jotka todettiin hyväksi ratkaisuksi (Kuva 28). Testikäytön jälkeen kärryjä ja lavoja 
tehtiin lisää ja otettiin käyttöön osaksi päivittäistä toimintaa. 

 

Kuva 28. Uudet pyörälliset kärryt testikäytössä 
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9.6 Varasto 

Tutkimushetkellä yrityksen varastossa oli miinusrivien poistamisen jälkeen 82508 kpl 
komponentteja, jotka jakautuivat epätasaisesti 407 eri nimikkeen kesken. Nimikkeiden 
riittoja tutkiessa kävi ilmi, että varastoitavia komponentteja varastoidaan kautta linjan lii-
kaa. Varastossa olevien komponenttien keskimääräinen riitto on jopa 35,4 viikkoa. Kom-
ponenteista jopa 15 % riittää vuoden tarpeisiin, suurimman riiton ollessa jopa 29,4 vuotta. 
Varsinaista varaston kiertonopeutta ei voitu määrittää, koska varaston arvo ei ollut tie-
dossa. 

Tutkimuksen aikana luotiin ABC-luokittelu yrityksen varastoitaville komponenteille. 
Luokittelua suoritettaessa kävi ilmi, että yrityksen myynti seuraa identtisesti Pareton 
80/20-sääntöä (Kuva 29). Vuoden seurantajakson aikana oli myyty 1554 erilaista tuotetta, 
joista vain 310 eniten myytyä tuotetta toivat yrityksen kassaan 79,98 % koko vuoden lii-
kevaihdosta muodostaen 19,95 % kokonaismäärästä. Näistä 310 puutuotteesta 52 kpl oli 
alihankintatuotteita. 

 

Kuva 29. Yrityksen myynnin pareton -käyrä 

Yrityksen myyntiä tarkastelemalla havaitaan, että vain 73 eri tuotevariaatiota muodosta-
vat yrityksen liikevaihdosta jopa 50 %. Nämä tuotteet muodostavat tarkastelujakson ai-
kana myydystä kokonaisvariaatiomäärästä vain 4,7 %. Nämä tuotteet päätettiin valita 
ABC-luokittelun luokkaan A (Taulukko 6). Tilarajoitteen vuoksi näiden tuotteiden BOM-
listoja ei esitetä tässä raportissa, vaan ne toimitetaan toimeksiantajayritykselle erikseen. 
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Taulukko 6. ABC-luokituksen A-luokan tuotteet muodostavat 50 % yrityksen liikevaih-
dosta (tuotenimikkeet on poistettu julkaistavasta tutkimusversiosta, mutta ne ovat olleet 
käytössä työtä tarkastettaessa) 

A-luokka  
XXXXX 3,37 %  XXXXX 0,58 %  XXXXX 0,35 %  

XXXXX 3,21 %  XXXXX 0,57 %  XXXXX 0,35 %  

XXXXX 2,53 %  XXXXX 0,56 %  XXXXX 0,35 %  

XXXXX 2,24 %  XXXXX 0,55 %  XXXXX 0,33 %  

XXXXX 1,79 %  XXXXX 0,55 %  XXXXX 0,32 %  

XXXXX 1,47 %  XXXXX 0,53 %  XXXXX 0,32 %  

XXXXX 1,29 %  XXXXX 0,52 %  XXXXX 0,32 %  

XXXXX 1,21 %  XXXXX 0,50 %  XXXXX 0,32 %  

XXXXX 1,15 %  XXXXX 0,50 %  XXXXX 0,32 %  

XXXXX 1,14 %  XXXXX 0,50 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 1,13 %  XXXXX 0,47 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 1,05 %  XXXXX 0,47 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 1,05 %  XXXXX 0,45 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 0,94 %  XXXXX 0,45 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 0,91 %  XXXXX 0,45 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 0,87 %  XXXXX 0,43 %  XXXXX 0,31 %  

XXXXX 0,86 %  XXXXX 0,43 %  XXXXX 0,30 %  

XXXXX 0,83 %  XXXXX 0,43 %  XXXXX 0,30 %  

XXXXX 0,76 %  XXXXX 0,41 %  XXXXX 0,29 %  

XXXXX 0,70 %  XXXXX 0,39 %  XXXXX 0,29 %  

XXXXX 0,70 %  XXXXX 0,39 %  XXXXX 0,29 %  

XXXXX 0,68 %  XXXXX 0,39 %  XXXXX 0,29 %  

XXXXX 0,59 %  XXXXX 0,38 %  XXXXX 0,28 %  

XXXXX 0,59 %  XXXXX 0,36 %  XXXXX 0,28 %  

      XXXXX 0,28 %  

 

B-luokkaan päätettiin valita tuotteet, jotka muodostavat yrityksen liikevaihdosta seuraa-
vat 30 %. Kyseinen myyntimäärä muodostuu 237 eri tuotevariaatiosta. B-luokan listauk-
sen ollessa pidempi, se esitetään liitteessä A. Kyseisien tuotteiden BOM-listat toimitetaan 
tilarajoitteen vuoksi kohdeyritykselle erillisenä tiedostona. Luokkiin A- ja B- kuuluvat 
tuotteet muodostuvat kaikkiaan 1044 erilaisesta komponentista. Tarkasteluhetken varas-
tomäärään verrattuna kaikkia näitä komponentteja mahtuisi varastoon keskimäärin 79 
kpl, jotta varastomäärä olisi sama kuin tutkimushetkellä ja kuitenkin kattaen 80 % liike-
vaihdosta tuovat tuotteet. Tällä hetkellä keskimääräinen varastointimäärä kutakin nimi-
kettä on 203 kpl. 

Tutkimuksen kohteena oleva yritys haluaa varastonsa pysyvän mahdollisimman pienenä 
ja jo fyysisen tilarajoitteen vuoksi ABC-luokittelua määritettäessä päätettiin, että 80/20-
säännön ulkopuolelle jääviä komponentteja ei varastoida, kuin erityisistä tuotantotekni-
sistä tai muista vastaavista syistä. Yksinkertaisuuden vuoksi nämä ei-varastoitavat muo-
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dostavat ryhmän C. Varastoitavia komponentteja analysoitaessa havaittiin, että tarkaste-
luhetken 407:stä nimikkeestä 165 kpl, eli 40,5 % oli sellaisia, jotka kuuluvat tehdyn luo-
kittelun mukaan luokkaan C, joita ei kannattaisi varastoida (Liite B). Kappalemääräisesti 
tarkasteltuna tämä luku ei kuitenkaan ole näin suuri, sillä 82508:sta komponentista 18183 
kpl muodostaa 22 % kaikista varastoitavista komponenteista. 

Yritykselle suositetaan käyttämään vanhaa varastoa mahdollisimman paljon pois ja 
muokkaamaan varasto-ohjautuvat komponentit. Ensimmäisenä priorisoidaan A-luokan 
komponentteja, vasta sen jälkeen B, jos tarvetta ilmenee. C-luokan komponentteja ei kan-
nata tehdä varastoon, kuin erityisistä syistä. Luokitteluja voi myös päivittää suuntaan tai 
toiseen, mikäli tämä nähdään järkevänä. Varastoitavia määriä määritettäessä yrityksen 
tulisi laskea optimaalinen tuotantoeräkoko ja optimaalinen tilauseräkoko alihankintatuot-
teille. Näiden lisäksi hälytysrajan laskeminen tulee aiheelliseksi. Nämä tiedot yhdistet-
tynä ABC-luokitteluun saa varaston palvelemaan huomattavasti paremmin tuotannon tar-
peita. 
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10. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli viedä kohdeorganisaation tuotantoa leaninpaan suuntaan sel-
vittämällä vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimus aloitettiin tutustumalla 
organisaation toimintaan ja luomalla yrityksen nykytila-analyysi. Analyysi paljasti, että 
yrityksessä on selvittämättömiä ongelmia useammalla eri osa-alueella. Näistä ongelmista 
valittiin olennaisimmat tarkempaan tarkasteluun ja analysoitiin niitä. Päälöydöksinä mai-
nittakoon tehoton kapasiteetin käyttö, suuret eräkoot, mittaustiedon puute, varastoitavat 
komponentit sekä heikko virtaustehokkuus. Tutkimus osoittaa, että pienien muutoksien 
avulla on mahdollista saada enemmän tuotoksia pienemmällä panoksella ja vieläpä nope-
ammassa ajassa. 

Tuotannon prosesseja tutkimalla löydettiin eri asteista hukkaa kaikista leanin 7+1 hukan 
osa-alueista. Hukan vähentäminen ja tehokkaampi koneiden käyttö mahdollistavat pie-
nemmät tuotantoerät ja suunnan kohti tilausohjautuvampaa tuotantoa, jossa keskeneräi-
sen varaston määrä pysyy pienenä. Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja hyödyntämi-
nen koneistuksessa, hionnassa sekä maalaamossa mahdollistavat tilausten yhdistele-
misien vähentämistä, minkä ansiosta tuotteet kulkevat nopeammin tuotannon läpi ja vir-
heet eivät hautaudu keskeneräiseen tuotantoon. 

Pienempien eräkokojen myötä tuotannon suunnittelu helpottuu, kun töitä ei oteta liian 
aikaisin käsittelyyn. Uudella ajattelulla aiemmin suosiossa olleet suuret eräkoot saadaan 
muodostettua niin, että koneistetaan eri komponentteja samalla kertaa, niin saadaan use-
asta pienestä erästä ”yksi iso erä” vähemmällä asetteiden määrällä. Pitkät koneistusajat 
mahdollistavat lisäksi usean koneen yhdenaikaisen käyttämisen. Optimaalinen aihiokoko 
ja jigien hyödyntäminen yhdistettynä edellä mainittuihin seikkoihin mahdollistavat ko-
neistuksessa enemmän outputtia pienemmällä henkilömäärällä. Pienempien eräkokojen 
ansiosta myös keskeneräinen tuotanto pienenee, läpimenoaika lyhenee ja virheet proses-
sissa tulevat ilmi nopeammin. Virheisiin puuttumalla ja niiden juurisyyt selvittämällä saa-
daan prosessi parantamaan itse itseään. Lopputuloksena saadaan tehokkaampi ja lä-
pinäkyvämpi tuotanto pienemmillä kustannuksilla. 

Tutkimuksen aikana tehdystä nykytila-analyysista selviää, että suuri osa yrityksen tämän-
hetkisistä ongelmista johtuvat kapasiteettitiedon puutteesta. Yrityksellä olevan kapasi-
teettitiedon puutteen vuoksi tuotannonsuunnittelu on vaikeaa ja resurssien mitoittaminen 
on epätarkkaa. Yrityksen suositetaan ottavan käyttöön työstöaikojen leimauskirjaukset, 
minkä avulla kapasiteetin määrittäminen ja tuotannonsuunnittelu helpottuvat. Tutkimuk-
sen aikana kävi myös ilmi, että yrityksen tuotannossa on paljon keskeneräistä tuotantoa 
ja kuormitus on epätasaista ja vaihtelevaa. Kapasiteettitiedon ja työstöaikatietojen avulla 
työkuormaa saadaan paremman aikataulusuunnittelun avulla tasoitettua ja komponenttien 
valmistusjärjestys saadaan suunniteltua paremmin. 
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Aikatiedon avulla saadaan myös tärkeää tietoa kustannuslaskentaa varten. Tietoa voidaan 
hyödyntää hinnoittelussa ja kerätyn tiedon avulla voidaan määrittää tuotteiden omakus-
tannushinnat, jolloin esimerkiksi varaston arvon määrittämisestä tulee helppoa. Kustan-
nustiedon avulla myös make-or-buy päätöksistä tulee helppoja, kun voidaan verrata osto-
hintaa ja omakustannushintaa keskenään. Käytännössä yrityksen kannattaa ostaa tuotteet, 
jotka se saa halvemmalla alihankkijalta, kuin itse valmistaen. Tässä kohtaa on tietysti 
otettava huomioon toimitusvarmuus ja muut mahdolliset seikat. Alihankintaa lisäämällä 
yrityksellä on myös mahdollisuus kasvattaa toimintaansa samoissa toimitiloissa ilman 
laajennusta. Parantuneen kustannustiedon avulla päästään myös kiinni kannattavuuslas-
kelmiin ja saadaan tarkempaa tietoa kannattavista tuotteista. 

Varastoa ja tärkeimpiä tuotteita tutkiessa havaittiin, että yrityksen myyntikäyrä noudattaa 
identtisesti Pareton -periaatteen 80/20-sääntöä. Tutkimuksen aikana selvitettiin, että suu-
rehko osa varastoitavista tuotenimikkeistä muodostaa vain marginaalisen osan myyn-
nistä. Yritykselle suositetaankin, että varastoitavat komponentit noudattaisivat tutkimuk-
sessa luodun ABC-analyysin luokittelua. ABC-luokittelun avulla yritys kykenee tasoitta-
maan tuotantoaan hiljaisempana aikaa valmistaen tärkeitä nimikkeitä varastoon kesän se-
sonkia silmällä pitäen. Varasto saadaan palvelemaan huomattavasti paremmin tuotannon 
tarpeita, kun varastoidaan oikeita komponentteja oikea määrä. Yrityksen kannattaa lisäksi 
arvioida, kannattaisiko pudottaa vanhimpia tuotteita pois valikoimasta, joita myydään 
enää yksittäiskappaleita vuositasolla. Tuote-erän vaihtaminen aiheuttaa aina ”häiriön” 
tuotannossa. 

Yrityksessä on tähän asti keskitytty lähinnä maksimoimaan resurssitehokkuutta, eikä olla 
otettu virtaustehokkuuden tärkeyttä huomioon sen ansaitsemalla tavalla. Vaikka yleisesti 
kirjallisuudessa mainitaan, että virtaustehokkuutta parantamalla resurssitehokkuus kärsii, 
niin asia ei silti ole niin mustavalkoinen. Kuten tutkimus osoittaa, toimintatapoja muutta-
malla saatiin aikaiseksi paremman resurssitehokkuuden lisäksi nopeampi läpimeno, mikä 
tarkoittaa, että virtaustehokkuus parani samalla. Resurssitehokkuutta ja virtaustehok-
kuutta ei tulisi nähdä toistensa vastakohtina, vaan pikemminkin pyrkiä löytämään näiden 
välinen tasapaino, jossa tehokkaalla resurssien käytöllä saadaan nopea läpimenoaika. 

Tutkimus osoittaa, että kehitystyö kannattaa. Kehitystyötä ei kannata ajatella pelkästään 
projektinkaltaisena työnä, jossa on alku ja loppu. Kehitystyötä suositetaankin tehtävän 
kaiken aikaa. Enempää termeihin keskittymättä leanissa on kiteytetysti kysymys siitä, että 
ei tehdä turhia asioita. Leania ei tule ajatella pelkästään tuotannon kehittämisen työka-
luna, vaan pikemminkin osana yrityksen toimintakulttuuria. Tuotannon kehittämisen tu-
lisi olla jokapäiväistä, johon koko henkilöstö osallistuu. Tätä ajattelua hyödyntämällä teh-
dyistä virheistä tulee lähes toivottuja, joiden avulla prosesseja saadaan kehitettyä vieläkin 
paremmiksi. Kehitystyössä on myös syytä muistaa, että ensiksi tulee olla tietoinen nyky-
tilasta, jotta tavoitetila voidaan luoda onnistuneesti. Tämän jälkeen näiden väliin jäävä 
tekeminen on vain tekemistä vaille. Pullonkaula-ajattelua (TOC) voidaan käyttää priori-
soimaan kehitystarpeita. 
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Jatkotutkimuskohteeksi yritykselle suositetaankin etsimään tämän tutkimuksen aikana 
löytyneiden kohteiden lisäksi myös muita virtaustehokkuutta parantavia tekijöitä ja otta-
maan kustannustietoperusteiset työkalut käyttöön. Lisäksi suositetaan tekemään lisäsel-
vitystä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottamiseksi, jotta kaikki data pysyisi 
paremmin ajan tasalla samassa paikassa, eikä koostuisi eri ohjelmista ja tiedostoista. Ny-
kyaikaisen toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta varasto, tuotetiedot, myynti, asiakkaat, 
laskutus, ostot sekä tuotannon aikataulusuunnittelu olisi mahdollista koota yhden ohjel-
man sisään, jolloin saldotkin pysyisivät paremmin hallinnassa. 
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11. POHDINTA 

Diplomityön näkökulmasta tutkimuksen kohteena ollut yritys oli hyvä tutkimuskohde. 
Yrityksellä oli tutkimuksen alusta alkaen tahtotila muokata toimintaansa tutkimuksen 
avulla parempaan suuntaan. Kehityskohteita löytyi varsin runsaasti, joista karsimalla py-
rittiin tuomaan esiin kaikkein olennaisimmat. Tutkimuksen aikana alettiin jo korjaamaan 
osaa havaituista ongelmista ja muutosten myötä toimintaa saatiin kehitettyä paremmaksi. 
Valitut tutkimusmenetelmät toivat hyviä tuloksia ja tutkimus onnistui kokonaisuutta aja-
tellen hyvin. Diplomityön rajallisuudesta johtuen havainnointi tämän kaltaisessa tutki-
muksessa toi esiin aikatauluhaasteita, sillä pelkkä tutkimusaineiston kerääminen vei 4,5 
kuukautta aikaa. Seuraavissa alakappaleissa arvioidaan tarkemmin tutkimuksen ja tutki-
mustulosten luotettavuutta ja tutkimuksessa vastaan tulleita haasteita.  

11.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa käytetään termejä validius ja reliaabelius (Hirs-
järvi et al. 2007). Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta, eli kuinka hy-
vin tutkimus tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen reliaabelius voidaan to-
deta esimerkiksi siten, että jos kaksi tutkijaa tutkii samaa asiaa ja molemmat päätyvät 
samaan tulokseen. Validiudella tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, eli sitä kuinka hyvin 
on onnistuttu mittaamaan sitä, mitä on ollut tarkoituskin mitata. 

Laadullisessa tutkimuksessa reliaabelius ja validius ovat saaneet erilaisia tulkintoja, ja 
niitä pyritäänkin välttämään (Hirsjärvi et al. 2007). Kaikkien tutkimusten luotettavuutta 
ja pätevyyttä on kuitenkin pystyttävä arvioimaan jollakin tavoin. Tämän vuoksi erityisesti 
laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttami-
sesta. 

Tutkimus koostui suurelta osin havainnoinnista ja haastatteluista, joiden avulla tietoa ke-
rättiin. Merkittävä osa havainnoinnista toteutettiin havainnoimalla kokonaisuuksia ja 
näistä tarkemmin valittuja yksityiskohtia ja puuttumalla epäjohdonmukaisuuksiin ja tar-
vittaessa esittämällä tarkempia kysymyksiä. Haastatteluja toteutettiin jatkuvasti havain-
noinnin rinnalla. Tutkimuksen alkuvaiheessa oli selkeästi havaittavissa, kuinka havain-
noitavat ihmiset reagoivat havainnointitilanteeseen. Käytännössä tämä näkyi niin tietty-
jen henkilöiden osalta, että haluttiin antaa omasta toiminnasta reippaampi kuva. Tilanne 
kuitenkin rauhoittui ja normalisoitui, kun havainnointia jatkettiin tarpeeksi kauan ja tut-
kijan läsnäoloon ei enää kiinnitetty huomiota. Havainnointia suoritettiin komponenttiteh-
taan kaikilla osastoilla ja havainnointi kohdistui kaikkiin työntekijöihin, sillä samankin 
asian tekemisessä kahden eri ihmisen välillä voi olla merkittävä ero niin työn kestossa, 
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kuin tavassa tehdä työ. Havainnointia jatkettiin niin kauan, että tulokset alkoivat toistaa 
itseään, jotta tuloksista saadaan luotettavia. 

Tutkimuksen luotettavuutta toistettavuuden näkökulmasta arvioitaessa on hyvä muistaa, 
että tämänkaltaista havainnointia tehtäessä tulokset voivat vaihdella havainnoijasta riip-
puen. Koska havainnointikohteita ei aina voitu määrittää tarkasti etukäteen, on inhimil-
listä, että eri ihmiset kiinnittävät huomiota eri asioihin. Näin ollen toisen tutkijan tehdessä 
samanlaista tutkimusta, tulokset voivat vaihdella merkittävästikin. Sama pätee ennalta 
suunnittelemattomien haastattelujen osalta, sillä on tutkijasta kiinni, mihin suuntaan haas-
tattelut etenevät. Mittaamista ja järjestelmädataa arvioitaessa tutkimus on helpommin 
toistettavissa, sillä määrällisen tutkimuksen menetelmät eivät sisällä niin paljoa eroa tut-
kijoiden välillä. Kun tiedetään, mitä lasketaan tai mitataan, niin kaikkien tulisi saada sa-
mat tulokset. 

Tutkimustulosten luotettavuutta arvioitaessa voidaan todeta, että suuri osa tuloksista johti 
jo tutkimuksen aikana kehitystoimiin ja havaitut hyödyt olivat ilmeisiä. Tutkimusta py-
rittiin toteuttamaan alan kirjallisuuteen tukeutuen, minkä aikana havaittiinkin useamman 
kirjallisuudessa esitetyn teorian paikkansapitävyys tässäkin tutkimustapauksessa. Näitä 
jo aiemmin tutkimuksissa toimiviksi todettuja malleja voidaan pitää tutkimustulosten luo-
tettavuutta parantavina tekijöinä. Tämänkaltaista case-tutkimuksen muotoa arvioitaessa 
on kuitenkin syytä muistaa, että tulokset pätevät vain tähän tapaukseen. 

11.2 Tutkimuksen haasteet 

Tutkimuksen edetessä vastaan tuli useita haasteita. Tutkimussuunnitelman hyväksymisen 
jälkeen aloitettiin itse työn tarkempi suunnittelu ja perehtyminen lähdekirjallisuuteen ja 
aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Varsinainen tutkimustyö päätettiin aloittaa tutkimalla ny-
kyisen tuotannon virtausta arvovirtakuvauksen avulla, jossa tarkastellaan yrityksen toi-
mintaa tilauksen saamisesta aina tuotteen toimitukseen asti ja tunnistetaan prosesseissa 
ilmenevät hukat. Arvovirta sisältää kaikki vaiheet, joita tuotteen suunnittelu, valmistus ja 
toimitus vaatii. (Malvalehto & Haapasalo 2012) 

Aineistoa alettiin keräämään kaavakkeilla, jotka kulkivat läpi tuotannon. Kaavakkeisiin 
operaattoreiden tuli kirjata aloitus- ja lopetusaikoja tarkasteluun valittujen komponenttien 
kohdalla. Tarkoituksena oli kerätä dataa, jotta tiedettäisiin, miten tavara virtaa tuotan-
nossa tällä hetkellä ja luoda havaintojen pohjalta tulevaisuudentilan kuvaus, jossa havai-
tut ongelmat on korjattu. 

Käytännössä kaavakkeeseen tuli kirjata työstämisen aloitus- ja lopetusaikoja, jotta saatai-
siin selville, kauanko komponentin työstäminen vie aikaa ja kauanko komponentit ma-
kaavat välivarastossa ennen seuraavaa työvaihetta. Tällä menettelyllä oli tarkoitus tutkia 
koko tuotantoketju aina kokoonpanon valmistumiseen saakka ja luoda tästä tarkasteluun 
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valittujen tuotteiden osalta arvovirtakuvausmalli, jota analysoimalla voitaisiin tehdä ha-
vaintoja tuotannon nykyisestä tilasta. 

Kaavakkeiden täytössä havaittiin ongelmia heti tutkimuksen alussa. Kaavakkeisiin täyte-
tyt tiedot olivat puutteellisia ja toisinaan seuraava työvaihe oli jättänyt merkinnät kaavak-
keeseen tekemättä, jolloin välivarastointiaika ja työstöaika jäi selviämättä. Tämä puoles-
taan johti siihen, että kyseisen komponentin arvovirran tiedot jäivät vajaaksi, eikä näin 
ollen tätä tietoa voitu käyttää. Vaikka operaattoreita opastettiin merkintöjen tekemisessä, 
vain harvoin valitun komponentin koko tuotantoketjusta saatiin luotettavat tiedot. 

Tutkimustyötä ja datan käsittelyä oli takana kaksi kuukautta, kun yrityksen johto halusi 
muuttaa olennaisesti tutkimuksen suuntaa. Kaavakemaisesta tiedonkeruusta haluttiin 
eroon ja samalla tutkimuksen suunnaksi haluttiin konkreettisempi ja käytännönlähei-
sempi lähestymistapa. Muutos toteutettiin siten, että tutkija siirrettiin tehtaaseen tarkkai-
lemaan eri osastojen toimintaa, muun muassa CNC-koneiden asetusaikoja sekä valmistu-
neita kappalemääriä. 

Tutkimuksen kannalta suurimmaksi ongelmaksi muodostui se, että tutkimuksen suunnan 
vaihtamisen jälkeen tutkimusprosessi tuli suunnitella uudestaan. Tästä syystä päätettiin 
tarkastella koko organisaatiota, sen tuotantoprosessia ja työmenetelmiä. Yleinen tarkas-
telu tuotti hyviä tuloksia ja mahdollisti nykytilan analysoinnin, minkä jälkeen tarkennet-
tavat tutkimuskohteet oli mahdollista valita ja saattaa tutkimus loppuun. 

Useista ja välillä vaikealtakin tuntuvista haasteista huolimatta tutkimuksesta saatiin 
kompromissien ja menetelmämuutosten kautta hyvä ja ehjä kokonaisuus. Tutkimuksen 
edetessä tutkimuksen luonne ja jopa tutkimuskysymykset muuttuivat käytännönläheisim-
miksi, tuoden toimeksiantajayritykselle selkeitä kehitysideoita toimintansa paranta-
miseksi. 
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LIITE A:  

Tuotenimikkeet ja tuotekoodit on poistettu julkaistavasta tutkimusversiosta, mutta ne ovat 
olleet käytössä työtä tarkastettaessa. 

B-luokka  
XXXXX 0,27 %  XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,27 %  XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,27 %  XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,27 %  XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,27 %  XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,26 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,26 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,26 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,09 %  

XXXXX 0,26 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,25 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,25 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,25 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,25 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,25 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,24 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,24 %  XXXXX 0,13 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,24 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,24 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,23 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,23 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,23 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,23 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,22 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,21 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,21 %  XXXXX 0,12 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,21 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,21 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,21 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,20 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,19 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,19 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,19 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,19 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,19 %  XXXXX 0,11 %  XXXXX 0,08 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  
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XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,18 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,17 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,16 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,10 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,15 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  

XXXXX 0,14 %  XXXXX 0,09 %  XXXXX 0,07 %  
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LIITE B  

Tuotenimikkeet ja tuotekoodit on poistettu julkaistavasta tutkimusversiosta, mutta ne ovat 
olleet käytössä työtä tarkastettaessa. 

Nimikekoodi Tuotenimike Saldo 
XXXXX  XXXXX  28 
XXXXX  XXXXX  36 
XXXXX  XXXXX  10 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  11 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  88 
XXXXX  XXXXX  88 
XXXXX  XXXXX  20 
XXXXX  XXXXX  20 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  20 
XXXXX  XXXXX  20 
XXXXX  XXXXX  21 
XXXXX  XXXXX  7 
XXXXX  XXXXX  467 
XXXXX  XXXXX  717 
XXXXX  XXXXX  55 
XXXXX  XXXXX  13 
XXXXX  XXXXX  44 
XXXXX  XXXXX  85 
XXXXX  XXXXX  44 
XXXXX  XXXXX  42 
XXXXX  XXXXX  114 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  19 
XXXXX  XXXXX  40 
XXXXX  XXXXX  58 
XXXXX  XXXXX  29 
XXXXX  XXXXX  1360 
XXXXX  XXXXX  1360 
XXXXX  XXXXX  56 
XXXXX  XXXXX  28 
XXXXX  XXXXX  2 
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XXXXX  XXXXX  2 
XXXXX  XXXXX  750 
XXXXX  XXXXX  450 
XXXXX  XXXXX  290 
XXXXX  XXXXX  101 
XXXXX  XXXXX  336 
XXXXX  XXXXX  159 
XXXXX  XXXXX  164 
XXXXX  XXXXX  81 
XXXXX  XXXXX  42 
XXXXX  XXXXX  60 
XXXXX  XXXXX  26 
XXXXX  XXXXX  26 
XXXXX  XXXXX  469 
XXXXX  XXXXX  379 
XXXXX  XXXXX  90 
XXXXX  XXXXX  228 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  283 
XXXXX  XXXXX  329 
XXXXX  XXXXX  22 
XXXXX  XXXXX  10 
XXXXX  XXXXX  32 
XXXXX  XXXXX  67 
XXXXX  XXXXX  67 
XXXXX  XXXXX  39 
XXXXX  XXXXX  40 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  87 
XXXXX  XXXXX  61 
XXXXX  XXXXX  768 
XXXXX  XXXXX  510 
XXXXX  XXXXX  666 
XXXXX  XXXXX  671 
XXXXX  XXXXX  236 
XXXXX  XXXXX  236 
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XXXXX  XXXXX  118 
XXXXX  XXXXX  118 
XXXXX  XXXXX  236 
XXXXX  XXXXX  34 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  136 
XXXXX  XXXXX  64 
XXXXX  XXXXX  25 
XXXXX  XXXXX  15 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  13 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  11 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  36 
XXXXX  XXXXX  34 
XXXXX  XXXXX  56 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  26 
XXXXX  XXXXX  988 
XXXXX  XXXXX  72 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  3 
XXXXX  XXXXX  3 
XXXXX  XXXXX  3 
XXXXX  XXXXX  6 
XXXXX  XXXXX  6 
XXXXX  XXXXX  3 
XXXXX  XXXXX  132 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  16 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  14 
XXXXX  XXXXX  5 
XXXXX  XXXXX  15 
XXXXX  XXXXX  27 
XXXXX  XXXXX  7 
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XXXXX  XXXXX  14 
XXXXX  XXXXX  8 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  14 
XXXXX  XXXXX  6 
XXXXX  XXXXX  6 
XXXXX  XXXXX  11 
XXXXX  XXXXX  4 
XXXXX  XXXXX  15 
XXXXX  XXXXX  31 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  103 
XXXXX  XXXXX  73 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  6 
XXXXX  XXXXX  12 
XXXXX  XXXXX  30 
XXXXX  XXXXX  30 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  36 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  36 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  9 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  18 
XXXXX  XXXXX  18 
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XXXXX  XXXXX  9 
 

Yhteensä 165 eri komponenttia             Yhteensä 18183 kpl 


