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 Lyhenteiden selitykset 

BVH = Bioliotus- ja vesienhallinta, tuotanto-osasto Talvivaarassa 

BW = Basware, ostolaskujen käsittelyyn käytettävä järjestelmä Talvivaarassa 

FIFO = First In, First Out; käsittelyjärjestys joka perustuu saapumisjärjestykseen 

FMEA = Failure Mode and Effect Analysis -menetelmä 

JIT = Just-In-Time, imuohjaukseen perustuva tuotannonohjausjärjestelmä 

L/T = läpimenoaika arvovirtakartoituksessa 

MN = Manual, arvovirtakartoituksessa vaihe, joka suoritetaan ilman järjestelmää 

MRO = maintenance, repair and operations, kunnossapito ja operatiivinen toiminta 

MTO = Metallien talteenotto, tuotanto-osasto Talvivaarassa 

MX = Maximo, oston, varaston ja kunnossapidon käyttämä järjestelmä Talvivaarassa 

NNVA = Necessary but non-value adding, arvoa tuottamaton mutta välttämätön vaihe 

NVA = Non-Value Adding, arvoa tuottamaton vaihe 

OP = ostopyyntö 

OT = ostotilaus 

P/T = prosessointiaika arvovirtakartoituksessa 

RCM = Reliability-Centered Maintenance, luotettavuuskeskeinen kunnossapitostrategia 

TPM = Total Productive Maintenance, kunnossapitostrategia 

VA = Value Adding, arvoa tuottava vaihe 

VSM = Value Stream Mapping, arvovirtakartoitus 
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1 Johdanto 

Yhä suurempi osa yritysten kustannuksista muodostuu nykyisin ulkopuolelta ostetuista 

palveluista ja tuotteista. Koska tämä kasvattaa yritysten riippuvuutta toimittajista ja ali-

hankkijoista, on ostotoiminnan hallinnasta tullut välttämätöntä. (mm. Dubois 2003.) 

Säästöpotentiaali hankinnan kokonaiskustannuksissa on suuri, sekä suorien hankintaku-

lujen, kuten tuotteen hinnan ja kuljetuskustannusten, että epäsuorien hankintaan liittyvi-

en kustannusten, kuten varastoinnin, paperitöiden ja toimittajien hallinnan osalta 

(Monczka & Morgan 2000). 

Erityisesti kunnossapitoon ja operatiiviseen toimintaan (MRO, maintenance, repair 

and operations) liittyvissä hankinnoissa kehityspotentiaali on ilmeinen (esim. Bechtel 

and Patterson 1997). Näiden ostojen käsittelyyn liittyvät kulut saattavat olla todella suu-

ret, eräässä esimerkkitapauksessa jopa 80 % varsinaisista suorista hankintakuluista (Du-

bois 2003). Tämä tarkoittaa siis, että edullisten tuotteiden hankintaan ja niihin liittyviin 

sisäisiin toimintoihin voi kulua lähes yhtä paljon rahaa kuin hankintoihin itse. Siirtymäl-

lä lukuisista pienistä hankinnoista suurempien kokonaisuuksien kilpailuttamiseen ja 

keskittämällä hankintoja tietyille toimittajille voidaan yleensä saada käsittelyaikaa vä-

hemmäksi ja ostotoiminnan kokonaistehokkuutta paremmaksi (Bechtel & Patterson 

1997, Dubois 2003). 

Tuotteiden hankinnassa kustannuksia muodostaa myös niiden varastointi (esim. Du-

bois 2003). Tyypillisesti tavoitteena on pitää varastot mahdollisimman pienenä tai jopa 

pyrkiä kokonaan poistamaan ne, mutta kunnossapidossa tämä ei täysin ole mahdollista. 

Kunnossapidossa varaosien varastoinnin tekee haastavaksi se, että varaosapuutteilla 

saattaa olla merkittäviä vaikutuksia tuotantoon ja muiden laitteiden vikaantumiseen. 

Pahimmassa tapauksessa varaosapuute saattaa johtaa jopa henkilövahinkoihin. Vaikka 

ennakoivassa kunnossapidossa osat voidaan tilata suoraan tiettyä huoltoa varten, ei kor-

jaavan kunnossapidon korjauksia voi koskaan täysin ennustaa. On siis pidettävä tietty 

määrä varaosia tai -yksiköitä saatavilla. (Kennedy ym. 2002.) 

Yhä enemmän hankinnassa korostuu myös materiaalivirran toinen pää: sisäinen asia-

kas. Kun osto ja tuotteiden loppukäyttäjät tekevät yhteistyötä, voidaan hankintoja katsoa 

laajemmasta näkökulmasta. Tällöin esimerkiksi päätökset uusista toimittajista tai han-

kittavista tuotteista voidaan tehdä järkevämmin. (Dubois 2003.) 
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Kokonaisuutena tämä virta toimittajalta oston ja varaston kautta kunnossapidolle 

muodostaa kunnossapidon materiaalivirran (Kuva 1). Tämän virtauksen kulkua pyritään 

parantamaan lean-ajattelun avulla tässä työssä. Leanin mukaan ostossa ja varastoinnissa 

tulisi pyrkiä pitkiin suhteisiin toimittajien kanssa, valita toimittajat hankinnan kokonais-

kustannuksiin perustuen ja pyrkiä säätämään varastotasot materiaaleja tarvitsevien asi-

akkaiden kysynnän mukaisesti. Yleisesti tavoitteena on hankkiutua eroon kaikesta arvoa 

tuottamattomasta toiminnasta, mitä materiaalivirtauksiin sisältyy. (Keyte & Locher 

2004.) 

 

Kuva 1. Kunnossapidon materiaalivirta kokonaisuudessaan 

 

Tämä tutkimuksessa tarkastellaan Talvivaara Sotkamo Oy:n kunnossapidon materiaa-

livirtauksia. Talvivaaran kaivoksen lyhyestä historiasta ja alun vahvasta projektimaisesta 

toiminnasta johtuen eivät kaikki toiminnot ole vielä saavuttaneet täysin niille asetettuja 

vaatimuksia. Oston aika kuluu paljolti rutiininomaisiin toimintoihin, kuten ostotilausten 

tekoon ja laskujen tarkastamiseen, jolloin esimerkiksi uusien toimittajien etsimiseen ja 

sopimuksista neuvotteluun jää vain rajallisesti aikaa. Ostossa myös läpimenoajat ovat 

pitkiä. Varaston puolella taas on ongelmia varaston huonon käytettävyyden ja saldojen 

paikkaansa pitämättömyyden kanssa. Yleisesti kunnossapidon materiaalihallinto kärsii 

keskeneräisestä ja osittain vanhentuneesta nimikkeistöstä, josta löytyy myös päällekkäi-

siä ja puutteellisilla tiedoilla olevia nimikkeitä. 

Tarpeen määritys 

Toimittajan valinta 

Hankinta 

Tavaran vastaanotto 

Varastointi 

Lähetys/Nouto 

Laskun vastaanotto 

Laskun käsittely 

Laskun maksaminen 

Tilauksen  

toimitus 
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1.1  Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Materiaalihallinnon ongelmat koskevat niin tuotannon, kunnossapidon kuin muidenkin 

osastojen tarvitsemien tuotteiden ostoa ja varastointia. Tämä työ on kuitenkin rajattu 

käsittelemään vain kunnossapidon materiaalivirtauksia, sillä kunnossapito on suuri os-

ton asiakas Talvivaarassa ja kunnossapidon tarvitsemien varaosien varastoinnissa on 

omat erityishaasteensa. Kunnossapidon sisällä omina ryhminään käsitellään Talvivaaran 

varastonimikkeellisiä tuotteita ja nimikkeettömiä varaston kauttakulkutarvikkeita. Näi-

den tuotteiden kaltaisia tuotteita käyttävät myös yrityksen muut osastot, joten tutkimuk-

sen tulokset ovat mahdollisesti laajennettavissa myös muuhun kuin kunnossapidon ma-

teriaalinhallintaan.  

Nykyisellään Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa on monia eri ongel-

mia. Tämän takia onkin tarpeen selvittää, mitä ongelmia esiintyy ja missä vaiheissa vir-

tauksia. Tässä työssä materiaalinhallinnassa esiintyvien virtausten tarkasteluun on valit-

tu käytettäväksi arvovirtakartoitusta (VSM, value stream mapping), sillä se on osoittau-

tunut toimivaksi menetelmäksi toiminnan kehittämiseen erilaisissa ympäristöissä. Me-

netelmä keskittyy asiakkaan arvon tunnistamiseen ja asiakkaalle arvoa tuottamattomien 

toimintojen eliminoimiseen. (Womack & Jones 2003, Keyte & Locher 2004.) Arvovir-

takartoituksen lisäksi materiaalivirtausten hukkia etsitään luomalla kunnossapidon ma-

teriaalivirtausten kontekstiin sopiva hukkatyyppiluettelo. Lopuksi löydetyistä ongelma-

kohdista on priorisoitava tärkeimmät ja suunniteltava, miten näistä päästäisiin eroon. 

Näiden taustatietojen pohjalta saadaan tämän diplomityön tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten analysoida kunnossapidon materiaalivirtaa ja eliminoida hukkia? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, millä tavoilla kunnossapidon materi-

aalivirta eroaa esimerkiksi tuotannon materiaalivirrasta. Perehdytään myös lean-

ajatteluun materiaalivirtausten kehittämisessä. Tämän jälkeen tutustutaan leaniin kuulu-

vaan hukan käsitteeseen, kerätään kirjallisuudessa esiintyvistä hukista hukkatyyppiluet-

telo ja esitellään menetelmiä eri hukkien tunnistamiseksi. Lopuksi tarkastellaan, miten 

leania voidaan soveltaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla hukkien eliminoin-

tiin. 

 

2. Mikä on Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytila ja mitkä ovat 

sen merkittävimmät hukat? 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä perehdytään Talvivaaran kunnossapidon materiaalihal-

linnon nykytilaan keskusteluiden, kyselyn, raporttien, virallisten prosessikuvausten ja 

toiminnan seuraamisen avulla. Saadun aineiston pohjalta laaditaan nykytilan arvovirta-

kartoitus sekä Talvivaaran varastonimikkeelliselle tuotteelle että varaston nimikkeettö-

mälle kauttakulkutuotteelle. Arvovirtakartoituksista etsitään materiaalivirtauksissa esiin-

tyviä hukkia. 

Arvovirtakartoitusten lisäksi Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten hukkia 

etsitään hukkatyyppiluettelon avulla. Tätä varten kirjallisuuden pohjalta laadittu hukka-

tyyppiluettelo muokataan kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin sopivammak-

si. Kun hukat on kartoitettu sekä arvovirtakartoituksen että hukkatyyppiluettelon avulla, 

analysoidaan saatujen hukkien merkittävyyttä. 

 

3. Miten Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallintoa tulee kehittää? 
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Kolmannessa tutkimuskysymyksessä esitellään arvovirtakartoituksen ja kunnossapidon 

materiaalivirtausten hukkatyyppiluettelon avulla saatujen merkittävimpien hukkien po-

tentiaaliset kehitysehdotukset.  

1.2  Tutkimusote ja -prosessi  

1.2.1  Tutkimusote  

Tässä työssä on valittu käytettäväksi konstruktiivista tutkimusotetta. Toisin kuin tavalli-

sessa tutkimuksessa, ei konstruktiivisessa eli soveltavassa tutkimuksessa pyritä selittä-

mään mitään ilmiöitä vaan yritetään olemassa olevia tutkimustuloksia ja ilmiöiden 

säännönmukaisuuksia hyödyntäen luoda ja toteuttaa uusia innovaatioita. Innovaation 

toteuttamiseksi on ensin määriteltävä lähtötila, jota lähetään kehittämään sekä tavoiteti-

la, johon pyritään. Kun nämä molemmat on määritelty, kehitetään keinot joiden avulla 

lähtötilasta päästään tavoitetilaan. Tällöin tavoitetila tulee spesifioida eli luoda tarkka 

kuvaus halutusta tavoitetilasta. Tämän jälkeen on suunniteltava, miten käytössä olevilla 

resursseilla tähän tavoitetilaan päästään. Tämä vaihe sisältää yleensä ongelmanratkaisua 

ja eri vaihtoehtojen arviointia. Tapauksesta riippuen tutkimuksessa voidaan luoda joko 

konkreettinen toteutus tai sen suunnitelma. (Järvinen & Järvinen 2000.) 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa tukija itse myös vaikuttaa siihen, millainen uudesta 

konstruktiosta tulee. Hän ei ole ulkopuolinen tarkkailija, vaan luo, soveltaa ja arvioi 

tulosta tutkimusta tehdessään. Kehitettyjen innovaatioiden arviointi voidaan tehdä joko 

tutkimuksen alussa asetettuja tavoitteiden tai muiden arviointikriteerien avulla. Arviointi 

tulee tehdä, jotta saadaan selville oliko innovaatiosta hyötyä. (Järvinen & Järvinen 

2000.) 

1.2.2  Tutkimusprosessi 

Tässä tutkimuksessa teoria koostuu kirjallisuustarkastelusta materiaalihallintoon yleises-

ti, materiaalihallintoon kunnossapidossa, materiaalivirtausten analysointiin sekä hukkien 

tunnistamiseen ja niiden eliminointiin. Materiaalihallinnosta kerrotaan ensin yleisellä 

tasolla, jonka jälkeen kerrotaan mitä vaatimuksia kunnossapito sille asettaa. Näin saa-

daan käsitys, täytyykö kunnossapidon materiaalihallintoa käsitellä eri tavalla kuin mate-

riaalihallintoa yleensä. Tämän jälkeen esitellään materiaalivirtausten analysointia ja 

leanin perusperiaatteiden sovelluksia materiaalivirtausten analysoinnissa. Sitten esitel-

lään hukan käsite, kirjallisuudessa esiintyviä hukkatyyppejä ja hukkien tunnistamiseen 

soveltuvia menetelmiä. Hukkien tunnistamisen jälkeen esitellään malleja hukkien eli-

minoimiseksi ja erilaisia työkaluja ja menetelmiä hukkien poistamiseen. Teorian ko-

koamiseen käytetään aineistona tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia sekä muuta alan 

kirjallisuutta. Näiden pohjalta saadaan vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Tutkimuksen empiriassa esitellään ensin empiriaa varten suoritettu aineiston keruu. 

Aineistoa case-tutkimukseen voidaan kerätä dokumenteista, erilaisista tallenteista, haas-

tatteluista, suorasta tarkkailusta, osallistuvasta tarkkailusta tai fyysisistä artefakteista 

(Yin 1994). Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty työntekijöiden kanssa käydyistä 

keskusteluista, oston ja varaston asiakkaille tehdystä kyselystä, oston ja varaston järjes-

telmistä saaduista raporteista, virallisista prosessikuvauksista ja omien työnteon ohessa 

kerättyjen tehtyjen havaintojen kautta. Näistä on muodostettu tämän työn tutkimusai-

neisto, jonka pohjalta empiria on luotu. Aineiston keruun jälkeen esitellään lyhyesti Tal-
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vivaara Sotkamo Oy, sen kunnossapito-organisaatio, oston ja varaston organisaatio sekä 

yrityksen eri varastot. Selostetaan myös, miten kunnossapidon käyttämien varas-

tonimikkeellisten ja nimikkeettömien kauttakulkutarvikkeiden materiaalihallinto yrityk-

sessä toimii ja esitetään nykytilan arvovirtakartoitus sekä varastonimikkeelliselle että 

nimikkeettömälle tuotteelle. 

Arvovirtakartoituksen avulla tunnistetaan materiaalivirtausten hukkia, mutta katta-

vamman listan saamiseksi hukkia etsitään myös hukkatyyppiluettelon avulla. Tätä var-

ten kirjallisuudesta saatua hukkatyyppiluetteloa muokataan ensin kunnossapidon mate-

riaalivirtausten kontekstiin sopivammaksi. Saadun listan pohjalta tarkastellaan, miten eri 

hukkatyypit esiintyvät sekä nimikkeellisten että nimikkeettömien tuotteiden materiaali-

virtauksissa. Tämän jälkeen analysoidaan löydettyjä eri hukkia ja niiden merkittävyyttä. 

Lopuksi esitetään empirian pohjalta saatu Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallin-

non nykytila sekä sen merkittävimmät hukat. 

Empirian ja teorian pohjalta laaditaan ratkaisuehdotuksia Talvivaaran kunnossapidon 

materiaalivirtausten merkittävimpiin hukkiin ja esitetään näiden poistamiseen tarvittavia 

käytännön toimia. Ratkaisussa jokaiseen löydettyyn hukkaan on yhdistetty vähintään 

yksi leanin perusperiaate sekä tätä tukevia eri työkaluja ja menetelmiä. Ratkaisuun vali-

tut työkalut ovat sekä leanin työkaluja että leanin periaatteita tukevia muita työkaluja ja 

menetelmiä.  

Lopuksi pohdinnassa esitellään saadut tutkimustulokset sekä arvioidaan tutkimusta ja 

sen avulla saatuja tuloksia kriittisesti. Näiden jälkeen esitetään myös mahdollisia jatko-

tutkimustarpeita ja -ehdotuksia. Lopuksi esitetään tutkimuksen yhteenveto. 

Koko tutkimusprosessi on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2.Tutkimuksen kulku 

Materiaalihallintoon perehtyminen 

Kunnossapidon materiaalihallintoon 

perehtyminen 

Perehtyminen leanin käyttöön materi-

aalivirtausten kehittämisessä 

Perehtyminen hukkien tunnistamiseen 

Perehtyminen hukkien poistamiseen 

Aineiston keruun esittely 

Yrityksen ja sen tutkimuksessa mu-

kana olevien organisaatioiden esittely 

Talvivaaran kunnossapidon materiaa-

lihallinnon prosessien esittely 

Nykytilanteen arvovirtakartoitusten 

esittely 

Talvivaaran kunnossapidon materiaa-

lihallinnon hukkien tunnistaminen 

hukkatyyppiluettelon avulla 
  

Talvivaaran kunnossapidon materiaa-

lihallinnon hukkien analysointi 
  

Kehityskohteiden esittely 
  

Tutkimuksen tulokset 
  

Tutkimuksen kriittinen arviointi 
  

Jatkotutkimuskohteet 
  

Käytännön kehitystoimien esittely 
  

 

TK1: Miten analysoi-

da kunnossapidon 

materiaalivirtaa ja 

eliminoida hukkia? 

TK2: Mikä on Talvi-

vaaran kunnossapidon 

materiaalihallinnon 

nykytila ja mitkä ovat 

sen merkittävimmät 

hukat? 

TK3: Miten Talvivaa-

ran kunnossapidon 

materiaalihallintoa 

tulee kehittää? 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tutkimuksen yhteenveto 
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2 Kunnossapidon materiaalihallinnon analysointi ja hukkien 

tunnistaminen 

Tässä luvussa esitellään kirjallisuuskatsauksen avulla ensin materiaalihallintoa yleisesti 

ja kunnossapidon kontekstissa. Näiden jälkeen kuvataan, miten materiaalivirtauksia 

voidaan analysoida leanin avulla ja kuinka materiaalivirtauksista voidaan tunnistaa ja 

eliminoida hukkia. Lopuksi vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.  

2.1  Materiaalihallinto 

Arvoketju yhdistää yritykset ja asiakkaat. (Porter 1985.) Yrityksen arvoketjun muodos-

tuu perustoiminnoista, kuten tuotannosta, markkinoinnista, toimituksesta ja huollosta 

sekä tukitoiminnoista, kuten hankinnasta, henkilöstöhallinnosta, hallinnosta ja kunnos-

sapidosta. Asiakkaan kokema arvo syntyy eri toimintojen yhdistelmästä. Mikäli asiak-

kaan kokema arvo on suurempi kuin toimintojen suorittamiseen kuluva arvo, on yrityk-

sen toiminta kannattavaa ja sille jää katetta toiminnastaan (Kuva 3). (Porter 2006.) 

 

Kuva 3. Yrityksen arvoketju (Porter 2006) 

Materiaalien hankintaan liittyvät toiminnot kuuluvat yrityksen tukitoimintoihin. Materi-

aalinhallintoon voidaan laskea kuuluvaksi koko materiaalin virta toimittajilta yritykseen 

ja yrityksestä edelleen sen asiakkaille. Tähän sisältyy sekä tuotantoprosessiin liittyvien 

materiaalivirtojen suunnittelu ja kontrollointi että materiaalien hankinta ja jakelu. Kai-

kissa yrityksissä materiaalinhallinto ei ole omana osastonaan, vaan se toimii muiden 

osastojen yhteydessä. (Arnold & Chapman 2004.) Tuotantoyrityksissä materiaalinhal-
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linnon organisaatioon alaisuuteen kuuluu yleensä varasto, osto ja tuotanto, eli kaikki 

toiminnot joissa materiaalia käsitellään (Kuva 4, Baily ym. 1998).  

 

Kuva 4. Materiaalihallinnon organisaatio (mukaillen Baily ym. 1998) 

Materiaalinhallinnon tehtävänä on käyttää yrityksen resurssit mahdollisimman tehok-

kaasti ja tarjota sen asiakkaille vaadittava palvelutaso. (Arnold & Chapman 2004) 

2.1.1  Osto 

Yrityksellä on kaksi eri tapaa, joilla se voi täyttää tarpeensa: tuottamalla itse tai ostamal-

la toiselta toimijalta. (Dobler & Burst 1998). Päätettäessä hankkia kyseinen tuote tai 

palvelu ulkopuolelta, on oston tehtävänä löytää siihen tilanteeseen sopivin toimittaja ja 

hankkia tältä oikea määrä oikean laatuista tavaraa haluttuna ajanhetkenä (esim. Baily 

ym. 2008). Toimittajan valintaan vaikuttaa tuotteen hinta, mutta hinnan lisäksi hankin-

tapäätöksiin voivat vaikuttaa myös esimerkiksi ympäristöön tai eettisyyteen liittyvät 

seikat (Baily ym. 2008).  

Hankintoja on useita erityyppisiä. Luokittelu voidaan tehdä esimerkiksi hankintoihin 

liittyvän riskin ja säästöpotentiaalin kautta, kuten seuraavassa kuvassa (Kuva 5). Riski 

on suuri hankinnoissa, joissa tuotteella on vain rajattu toimittajajoukko. Jossain tapauk-

sissa voi olla, että tuotetta toimittaa vain yksi yritys. Riski on suuri myös esimerkiksi 

tuotannon tai turvallisuuden kannalta kriittisillä tuotteilla. Toisaalta riski on pieni rutiini- 

ja volyymituotteilla, joita hankitaan paljon ja joille on olemassa useita vaihtoehtoisia 

toimittajia. Jos taas tarkastellaan hankintoja säästöpotentiaalin kautta, on kriittisissä 

tuotteissa ja volyymituotteissa suurimmat mahdollisuudet säästöihin. Kriittisissä tuot-

teissa säästöjä voidaan saavuttaa hyvän toimittajayhteistyön kautta, kun taas volyymi-

tuotteissa itse ostopolitiikalla voidaan vaikuttaa kustannuksiin. Säästöpotentiaali on pie-

nempi tuotteissa, joissa ei päästä kovin suuriin volyymeihin, sekä tuotteissa joilla on 

vain vähän mahdollisia toimittajia. Jokapäiväiset rutiinituotteet tulisi käsitellä mahdolli-

simman tehokkaasti ja pullonkaulatuotteissa tulisi varmistaa saatavuus. (Baily ym. 

2008.)  

Muiden toimintojen 
johtajat 

Materiaalihallinnon 
johtaja 

Tuotantopäällikkö Varastopäällikkö 

Vastaanotto Varastonhallinta 

Sisäiset kuljetukset Materiaalinhallinta 

Ostopäällikkö 

Kilpailutus Osto 

Toimitusvalvonta Oston tutkimus 
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Kuva 5. Hankintojen luokittelu (mukaillen Baily ym. 2008) 

Ostaminen on tuotteiden systemaattista hankintaa ja siihen kuuluu yleensä joukko tietty-

jä vaiheita. Hankintaprosessiin voidaan laskea kuuluvaksi esimerkiksi seuraavat vaiheet: 

tarpeen tunnistaminen, tarpeen spesifiointi, päätös tehdä itse tai hankkia ulkopuolelta, 

toimittajien etsiminen, toimittajan valinta, sopimuksen teko, sopimusten hallinta, vas-

taanotto ja mahdollinen tarkastus, maksu ja tarpeen täyttyminen. (Baily ym. 2008.) Pro-

sessin kulku on esitetty kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Hankintaprosessi (mukaillen Baily ym. 2008) 

 

Kuten hankintaprosessista nähdään, kohdistuu jokaiselle erilliselle tilaukselle omat vas-

taanotto-, tarkastus- ja laskun käsittelykulunsa (Dobler & Burt 1996). Osto voi osaltaan 

vaikuttaa käsittelykuluihin. Toimittajien suurella määrällä oli tutkimusten mukaan mer-

kittävin yhteys suurten epäsuorien hankintakulujen kanssa. Case-tutkimuksissa on myös 

tullut esille, että esimerkiksi erilaiset epäselvyydet ja puutteelliset tiedot sekä mahdolli-

simman alhaisen yksikköhinnan tavoittelu lisäsivät epäsuoria hankinnan kustannuksia. 

Keskittämällä tilaukset muutamille hyväksi havaituille toimittajille, on yleensä mahdol-

lista säästää käsittelykuluissa, saada paljousalennuksia ja saada parempaa palvelua toi-

mittajilta suurten tilausmäärien ansiosta. On myös mahdollista siirtää joitain ostajan 

ennen hoitamia toimintoja kokonaan toimittajien hoidettavaksi. (Dubois 2003.) 

Kehittyäkseen tulisi oston ensin tunnistaa oma kehitystasonsa. Baily ym. (2008) listaa 

oston kehitystasoiksi alkuvaiheen, heräämisen, kehittymisen, kypsyyden ja pitkälle ke-

Tarpeen 
tunnistaminen 

Tarpeen 
määrittely 

Päätös 
hankinnasta 

Toimittajien 
etsiminen 

Toimittajan 
valinta 

Sopimuksen 
teko 

Sopimusten 
hallinta 

Vastaanotto ja 
tarkastus 
(varasto) 

Ostolaskun 
maksu 

Tarpeen 
täyttyminen 
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hittymisen. Kehityksen alkuvaiheella osto-organisaatio on yleensä talousjohtajan alai-

nen, sen asema organisaatiossa on alhainen ja suuri osa toiminnasta on esimerkiksi tuo-

tannon toimiin reagoimista. Kehittymätöntä ostoa mitataan lähinnä sen nopeudessa käsi-

tellä transaktioita, sen sijaan että mitattaisiin toimintaa joka pyrkii turhien transaktioiden 

vähentämiseen. Aikaa tällaiselta organisaatiolta kuluu paljon rutiineihin, kuten osto-

pyyntöjen tilauksiksi käsittelyyn. Vastaavasti kehittynyt osto-organisaatio tunnistaa stra-

tegisen tärkeytensä, pyrkii pitkiin molempia osapuolia hyödyttäviin kumppanuussuhtei-

siin, etsii uusia toimittajia ulkomailta ja pyrkii tasaamaan hankintoja. Keskittyminen 

tällöin on hankintahinnan sijaan hankintojen kokonaiskustannuksissa ja edulliset han-

kinnat on siirretty tuotteiden tarvitsijoiden hankittavaksi. Kehittynyt osto ei vain reagoi 

muiden toimiin vaan pyrkii vaikuttamaan muiden toimintaan. (Baily ym. 2008.) 

Bailyn ym. (2008) mukaan kehittymätön osto-organisaatio voi hidastaa koko muun 

organisaation kehittymistä. Kehitystä voidaan kuitenkin saada aikaan nopeastikin, jos 

osto vapautetaan sitä rajoittavista rutiininomaisista käsittelytehtävistä ja annetaan näin 

sille enemmän resursseja strategisiin toimiin. (Baily ym. 2008.) 

Nykyisin oston roolin tulisi olla entistä enemmän strateginen, jolloin esimerkiksi tila-

usten, laskujen ja tarjousten käsittelyyn liittyvät rutiinitehtävät olisivat joko automati-

soituja tai toimistohenkilöstön hoitamia ostajien sijaan. Tämän takia aikaisemmin esitet-

tyyn oston rooliin on esitetty laajennusta (Taulukko 1). Kuten taulukosta nähdään, uudet 

tavoitteet korostavat materiaalivirtojen kokonaisvaltaisempaa ymmärtämistä ja hankin-

tojen tarkastelua kokonaisuutena yksittäisten hankintojen suhteen. (Baily ym. 2008.) 

Myös toimittajasuhteiden hallinta ja hankintasuhteiden kokonaiskustannusten laskemi-

nen on koko ajan muodostumassa tärkeämmäksi (Baily ym. 2008, Dubois 2003). 

Taulukko 1. Oston tavoitteet (mukaillen Baily ym. 2008) 

Yleiset tavoitteet 

Hankkia organisaatiolle sen tarvitsemat materiaalit ja palvelut tasaisena virtana 

Varmistaa toimitusten jatkuvuus ylläpitämällä suhteita nykyisiin ja luomalla suhteita uusiin 

toimittajiin 

Ostaa tehokkaasti ja viisaasti, pitäen mielessä myös rahankäytön eettinen puoli 

Hallita varastoa niin, että paras palvelutaso saavutetaan alhaisimmilla kustannuksilla 

Ylläpitää yhteistyötä muiden osastojen kanssa sekä tiedottaa ja opastaa niitä, jotta organisaatio 

toimisi tehokkaasti kokonaisuutena 

Kehittää henkilöstä, käytäntöjä, prosesseja ja organisaatiota, jotta edelliset tavoitteet saavutetaan 

Yksityiskohtaiset tavoitteet 

Valita markkinoiden parhaat toimittajat 

Auttaa 

luomaan 

tehokas uusien tuotteiden kehitys 

Suojella yrityksen kustannusrakennetta 

Säilyttää oikea laatu/hinta-tasapaino 

Tarkkailla toimittajamarkkinoiden trendejä 

Neuvotella tehokkaasti toimittajien kanssa yhteisen taloudellisen edun saavuttamiseksi 

Omaksua ympäristöä säästävä hankinta 

2.1.2  Varastointi 

Liiketoiminta on vaikeaa ilman varastoja. Varastoida tarvitsee yleensä sekä valmiita 

tuotteita että erilaisia materiaaleja ja tarvikkeita, joita yritys tarvitsee tuotantoprosessiin-

sa. Varastoinnin päätavoitteita on kaksi: maksimoida varaston palvelutaso ja minimoida 

varastointikustannukset. Varastoinnissa tulee varmistaa, että varaston asiakkaat saavat 

tarvitsemansa tuotteet oikeaan aikaan. Tärkeää on myös hallita varastoitaviin tuotteisiin 

liittyviä sijainti- ja määrätietoja, jotta varaston käyttö on sujuvaa ja tuotteiden löytämi-
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nen helppoa. Varastokustannusten minimoimiseksi tuotteiden käsittelyä ja siirtelyä on 

oltava mahdollisimman vähän. (Arnold & Chapman 2004.)  

Varastointiin käyvät samankaltaiset mittarit kuin muuhunkin liiketoimintaan. Varas-

toille tulee laskea sekä taloudellisia tunnuslukuja, tuottavuutta, laatua että kiertoaikoja. 

(Frazelle 2002.) Varastointiin sisältyvät sekä varastonhallinta että fyysisten varastojen 

pitäminen (Arnold & Chapman 2004). Näitä käsitellään seuraavaksi. 

2.1.2.1  Varastonhallinta 

Varastonhallinnassa päätetään, mitä tuotteita varastoidaan ja kuinka paljon. Jokaiselle 

varastoitavalle tuotteelle tulee määrittää varastossa pidettävä määrä, tilauseräkoko ja 

tilauspiste.  (Baily ym. 2008.)  Varastonhallinnan tavoitteina on, että palvelutaso pysyy 

mahdollisimman korkeana, toiminnan käyttökulut alhaisina, varaston investoinnit mi-

nimissä ja että varastoihin sitoutuva pääoma ei nouse liian suureksi (Arnold & Chapman 

2004, Krajewski ym. 2012, Baily ym. 2008). Suuret varastot mahdollistavat paremman 

varaston palvelutason, alemmat tilauskohtaiset käsittelykustannukset, tuotannossa 

alemmat asetuskustannukset, tehokkaamman välineistön ja henkilöstön hyödyntämisen, 

alemmat kuljetuskustannukset sekä mahdollisesti alennuksia hankintahinnoista. Pieniä 

varastoja taas puoltavat varastoihin sitoutuva pääoma, varastoinnin ja käsittelyn kustan-

nukset, verot, vakuutukset sekä varaston arvon aleneminen esimerkiksi tuotteiden van-

henemisen, varkauksien, hukkaamisen ja rikkoontumisen takia. (Krajewski ym. 2012, 

Baily ym. 2008.) Varastojen pienentäminen vaatii, että toiminta on suunniteltua ja suun-

nitelmat pitävät. Ennusteiden täytyy olla tarkkoja ja saldojen oikeellisia, jotta tilaukset 

voidaan tehdä vasta tarpeeseen eikä varmuuden vuoksi etukäteen. Varastoinnissa on 

löydettävä tasapaino: liian pienet varastot voivat haitata tuotantoa ja aiheuttaa varasto-

puutteita ja liian suuret varastot taas voivat sitoa liikaa yrityksen varoja, jotka voitaisiin 

käyttää paremmin hyödyksi toisaalla. Varastot voivat myös peittää alleen todellisia on-

gelmia kuten puutteellista laatua, huonoa suunnittelua tai ongelmia toimittajien kanssa. 

Jokainen varastointiin otettava tuote tulisi siis harkita tarkkaan. (Baily ym. 2008.)  

Varaston täydennykseen on olemassa useita laskennallisia menetelmiä, kuten tilaus-

pistemenetelmä, tilausvälimenetelmä ja näiden erilaiset yhdistelmät. Myös taloudellinen 

tilauseräkoko on mahdollista määrittää laskemalla. Ohjeet eivät välttämättä sellaisenaan 

toimi tehokkaan varastonhallinnan pohjana, mutta niitä ohjeita voidaan hyödyntää va-

rastonhallintaa suunniteltaessa. (Krajewski ym. 2012.) 

Varastoitavien tuotteiden määrä on normaalissa teollisuusyrityksessä yleensä suuri, 

joten tuotteiden tiedot on hyvä kerätä yhteen ja lajitella tuotteet esimerkiksi ABC-

analyysin avulla ryhmiin. Näin tuotteiden tiedot ovat paremmin hallittavissa ja eri ryh-

mien tuotteita voidaan ohjata niiden vaatimalla tavalla, esimerkiksi kohdistamalla re-

surssit niitä eniten vaatimille tuotteille. (Dobler & Burt 1996.) Kaikkia varastoitavia 

tuotteita ei kannata yrittää hallita samalla tavalla, vaan suositeltavampaa on määritellä 

erilaisille tuotteille erilaiset ohjaustavat. (Krajewski ym. 2012.) 

2.1.2.2  Varastojen pitäminen 

Varastoja on erilaisiin käyttötarkoituksiin ja myös itse varastot voivat erota toisistaan 

käytettyjen varastointiratkaisujen osalta. Jako käyttötarkoituksen mukaan voidaan tehdä 

esimerkiksi varastoitavien tuotteiden mukaan tuote-, raaka-aine-, puolivalmiste-, jakelu- 

sekä kunnossapidon tarvike- ja varaosavarastoihin (Kennedy ym. 2002, Dobler & Burt 

1996, Arnold & Chapman 2004). Varastot voidaan sijoittaa joko keskitetysti yhteen kes-

kusvarastoon tai eri käyttökohteisiin. Keskitettyä varastoa on helpompi hallita ja varas-
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toitavat määrät voivat olla pienempiä. Hajautetut varastot vähentävät tuotteisiin liittyvää 

käsittelyä ja tuovat tuotteet lähelle käyttäjiä, mutta voivat aiheuttaa päällekkäisen varas-

toinnin tarvetta. (Arnold & Chapman 2004.) 

Varastot voidaan järjestää tuoteryhmäpohjaisesti, tuotteiden menekin mukaan, tuottei-

den käyttökohteen mukaan tai sijoittaa käyttö- ja varmuusvarastot eri paikkoihin. Järjes-

tyksen valinta riippuu varastoitavista tuotteista, käytössä olevista tiloista, varaston kier-

rosta ja tyypillisistä tilausten eräkokoista. Järjestys voi olla kiinteä tai vaihtuva. Kiinteä 

järjestys vaatii paljon tilaa, mutta sen hallinta on helppoa. Vaihtuva järjestys taas on 

tilan käytön kannalta huomattavasti tehokkaampi, mutta vaatii kehittyneen ja ajan tasal-

la olevan varastojärjestelmän toimiakseen hyvin.  (Arnold & Chapman 2004.) 

Varastot voidaan jakaa myös suljettuihin tai avoimiin. Suljetussa varastossa vain va-

raston henkilökunnalla on oikeus päästä varastotilaan ja tavaran nouto on mahdollista 

ainoastaan luvan kanssa. Tällaisessa järjestelmässä saldojen pitävyys on hyvä ja varas-

toitu omaisuus on turvassa. Avoimessa varastossa taas fyysistä varastoa ei välttämättä 

edes ole, vaan varastointi tapahtuu käyttökohteen läheisyydessä. Avoin varasto on tyy-

pillisempi valmistavassa teollisuudessa, missä varastoitavien osien tai materiaalien arvo 

on pieni, eikä varaston jatkuva kontrollointi siksi ole järkevää. Varaston inventointi teh-

dään tällöin vain kausittain. (Dobler & Burt 1996.)  

Yritys voi ulkoistaa varastonsa tai antaa joitain varastointiin liittyviä toimintoja toi-

mittajien hoidettavaksi. Esimerkiksi kaupintavarastoinnin avulla voidaan edullisten 

säännöllisesti käytettävien tuotteiden käsittelykuluja saada alemmaksi. (Arnold & 

Chapman 2004.) 

Varastojen pitämiseen kuuluu joukko erilaisia tehtäviä. Näitä ovat tavaran vastaanot-

taminen, saapuvan tavaran laadun tarkastaminen, saapuvan tavaran vertaaminen tilaus-

dokumentteihin, tavaroiden identifioiminen, tavaroiden tehokas ja turvallinen käsittely, 

tavaroiden säilyttäminen, keräily ja lähetys (Kuva 7). Varastointiprosessin lisäksi varas-

tojen pitämiseen kuuluu varastojärjestelmän ylläpito. (Dobler & Burt 1996, Arnold & 

Chapman 2004.) 

 

 

Kuva 7. Varaston tehtävät (mukaillen Dobler & Burt 1996, Arnold & Chapman 2004)  

Lähetys 

Keräily 

Säilytys 

Käsittely 

Tunnistus 

Vertaus tilausdokumentteihin 

Laaduntarkastus 

Vastaanotto  
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2.2  Materiaalinhallinto kunnossapidossa  

Tässä kappaleessa käsitellään ensin lyhyesti perusteita kunnossapidosta ja eri kunnossa-

pitostrategioista. Sen jälkeen tarkastellaan, mitä erityisvaatimuksia kunnossapito asettaa 

materiaalihallinnolle.  

2.2.1  Kunnossapito 

Kunnossapito, kuten materiaalihallintokin, kuuluu yrityksen tukitoimintoihin (Porter 

2006). Kunnossapidon tehtävänä on vähentää rikkoontumisten aiheuttamia haitallisia 

vaikutuksia ja maksimoida koneiden ja laitteiden käytettävyys mahdollisimman pienin 

kustannuksin. Vaikka kunnossapito on suuressa osassa yrityksiä vain tuotannon tukipro-

sessi, on sen suunnittelu tärkeää jotta kunnossapidon kustannukset saadaan pidettyä 

hallinnassa. (Löfsten 1999.)  

Kunnossapito voidaan toteuttaa eri tavoilla, joita ovat esimerkiksi korjaava kunnossa-

pito, ennakoiva kunnossapito, Total Productive Maintenance (TPM) ja luotettavuuskes-

keinen kunnossapito (Reliability-Centered Maintenance, RCM) (Pintelon ym. 2006). 

Korjaava kunnossapito on nimensä mukaisesti päivittäin ilmeneviin vikoihin ja rikkoon-

tumisiin reagointia, eli vikojen korjaamista. Korjaava kunnossapito ei paranna laitteis-

ton kuntoa vaan pyrkii estämään suuret rikkoontumiset ja niiden aiheuttamat haitat. En-

nakoivan kunnossapidon tavoitteena taas on estää rikkoontumista tapahtumasta. Enna-

koivaan kunnossapitoon sisältyy tavallisesti etukäteen aikataulutettuja ja suunniteltuja 

säätöjä, säännöllisiä huoltoja ja voiteluaineiden lisäämisiä, jotka parantavat laitteiston 

toimintaa. (Löfsten 1999.) RCM:ssa pyritään optimoimaan ennakoivan kunnossapidon 

toiminnot. Siinä ei pyritä parantamaan laitteiston kuntoa vaan pitämään se toimintakun-

toisena. Optimoinnilla on tarkoitus välttää turhaa ennakoivaa kunnossapitoa ja näin ol-

len myös turhia kustannuksia. Tarkoituksena on tunnistaa vikatilat, jotka johtavat toi-

minnan keskeytymiseen. Näin voidaan keskittää resurssit niiden vikatilojen hoitoon 

jotka ovat toiminnan kannalta tärkeimpiä. (Smith 1993.) TPM vie ennakoivan kunnos-

sapidon vielä pidemmälle, sillä siinä on tavoitteena luoda koko tuotantosysteemille ko-

ko sen käyttöiäksi ennakoivan kunnossapidon suunnitelma, joka maksimoi systeemin 

tehokkuuden. Ideana on myös muiden japanilaisfilosofioiden tapaan sitouttaa toimin-

taan mukaan jokainen yrityksen työntekijä myös kunnossapidon ulkopuolella ja moti-

voida heitä toimimaan TPM:n ideoiden mukaisesti. (Nakajima 1988.) TPM on siis näis-

tä kattavin sisältäen myös henkilöstön sitouttamisen, ennakoiva kunnossapito kattava 

muttei ehkä taloudellisesti kannattavin, RCM taloudellisempi kuin tavallinen ennakoiva 

kunnossapito ja korjaava kunnossapito yleensä pakollinen vaikka ensisijaisesti noudatet-

taisiin jotain muuta strategiaa. TPM pyrkii maksimoimaan systeemin tehokkuuden, en-

nakoiva kunnossapito parantamaan sen toimintaa, RCM pitämään nykyisen toimintati-

lan yllä ja korjaava kunnossapito estämään suuret vikaantumiset ja katkokset toiminnas-

sa. (Ben-Daya 2000, Löfsten 1999.)  

Kunnossapitostrategian valinta on tärkeä tehdä huolella, sillä se vaikuttaa yrityksen 

kilpailukykyyn kustannusten, laadun ja toimitusvarmuuden kautta (Swanson 1997, 

Löfsten 1999). Tehokas kunnossapito pidentää kaluston käyttöikää, parantaa laitteiden 

käytettävyyttä ja säilyttää kaluston hyvässä kunnossa. Huonosti hoidettu kunnossapito 

vaikuttaa kalustoon ja niiden käytettävyyteen negatiivisesti sekä saattaa lisäksi alentaa 

tuotettavan tuotteen laatua. (Swanson 1997). Usein useampaa strategiaa käytetään rin-

nakkain, sillä korjaavaa kunnossapitoa ei koskaan saada täysin poistettua rikkoontumis-

ten vuoksi (Löfsten 1999). 
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Kunnossapidossa erityisesti pääomavaltaisilla aloilla korostuu tarve saavuttaa korkea 

luotettavuus ja koneiden käyttöaste. Uusia haasteita kunnossapidolle asettavat myös 

uudet toimintatavat, kuten lean, Just-In-Time (JIT) ja Six Sigma, jotka vaativat nopeaa 

reagointikykyä, hukan poistamista ja virheiden estämistä. Kun esimerkiksi tuotannon 

välivarastoja poistetaan, tulee tuotannon jatkuva ja virheetön suoritus yhä tärkeämmäk-

si. Myös uudet ympäristö- ja turvallisuusmääräykset asettavat koneiden kunnolla entistä 

tarkempia vaatimuksia. Edellisten lisäksi myös uudet teknologiat asettavat haasteita 

kunnossapidolle ja sen henkilöstön osaamiselle. Tämän lisäksi uudet organisaatiomallit 

ja muutokset ihmisten ajattelutavoissa ovat tuoneet paineita myös kunnossapidon orga-

nisoinnille.  (Tsang 2002.) 

2.2.2  Kunnossapidon materiaalihallinto 

Materiaalinhallinnon tehtävänä on käyttää yrityksen resurssit mahdollisimman tehok-

kaasti ja tarjota sen asiakkaille vaadittava palvelutaso (Arnold & Chapman 2004). Kun-

nossapidossa materiaalihallintoa tarvitaan, jotta kunnossapito saa tarvittavat osat ja ma-

teriaalit ja pystyy näin ollen tekemään tuotannon tarvitsemat huollot ja korjaukset. Kun-

nossapidon materiaalihallinto eroaa tuotannollisen toiminnan materiaalihallinnosta, sillä 

varaosapuutteiden seuraukset voivat olla taloudellisesti hyvin merkittäviä, kysyntää on 

vaikea ennustaa ja eri osien hinnat voivat olla huomattavan korkeat. Kaikesta näistä 

huolimatta palvelutaso on pidettävä korkeana, jottei tuotantoon tule seisahduksia. 

(Huiskonen 2001.) 

Yrityksen valitsema kunnossapitostrategia ohjaa itse kunnossapitotyön lisäksi myös 

varaosien hallintaa. Ennakoivan kunnossapidon osien tarve on ennustettavissa, jolloin 

osat voidaan tilata juuri oikeaan aikaan ennen suoritettavaa huoltoa eikä niitä tarvitse 

varastoida. Korjaavan kunnossapidon tarpeet eivät ole ennustettavissa, joten osia on 

varastoitava. Toisin kuin tuotevarastoon kohdistuvia asiakastarpeita, voidaan kunnossa-

pidon tarpeita joskus siirtää myöhempään ajankohtaan. Tämä onnistuu esimerkiksi vä-

hentämällä kuluneen laitteen käyttöä, jolloin sen huolto voidaan suorittaa myöhemmin. 

(Kennedy ym. 2002.)  

Kunnossapitostrategian lisäksi materiaalihallintoon vaikuttaa varaosan kriittisyys pro-

sessissa, varastonhallinnan haastavuus, erikoisuus, kysyntä ja hinta. Näiden ominai-

suuksien perusteella on valittava, miten mikäkin varaosa on kannattavinta hankkia. Tä-

hän liittyy päätöksiä esimerkiksi hankintaverkoston, vastuiden, varastonhallinnan ja 

materiaalihallinnon kontrolloinnin suhteen. (Huiskonen 2001.)  Taulukossa 2 esitetään 

mahdollisia tapoja hallita erilaisia kunnossapidon tarvitsemia varaosia ja materiaaleja.  

Taulukko 2. Erilaisten varaosien hallinta (mukaillen Huiskonen 2001) 

   Kriittisyys 

   Alhainen Korkea 

Stan-

dar-

diosat 

Arvo Alhai-

nen 

-Automatisoidut tilaukset 

-Varastonhallinnan ulkoistus 

-Hajautetut varmuusvarastot käyttäjällä 

ja suuret täydennyserät 

Korkea -Varastointi toimittajalla -Optimoitu varmuusvarasto käyttäjällä 

(korkea tai tasainen kysyntä) 

-Varastointi toimittajalla ja toimitusaika-

takuu (alhainen ja epätasainen kysyntä) 

-yhteisvarastointi muiden saman alan 

toimijoiden kanssa (erittäin alhainen 

kysyntä) 

Käyttäjä-spesifit osat -Varmuusvarasto käyttäjällä ja yhteistyötä paikallisen toimittajan kanssa 

mahdollisten kiiretilanteiden takia 

-Pitkällä aikavälillä osien vaihto standardiosiin (mikäli mahdollista) 
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Kuten taulukosta nähdään, päästään parhaaseen lopputulokseen yhdistelemällä erilai-

sille tuotteille erilaisia hankinta- ja varastointimuotoja. Kriittisyydeltään alhaisten tuot-

teiden käsittely- ja varastointikulut tulisi minimoida siirtämällä vastuuta toimittajille. 

(Huiskonen 2001.) Kunnossapidon hankinnoissa tilauksiin liittyvät käsittelykulut voivat 

olla todella suuret, eräässä esimerkkitapauksessa jopa 80 % varsinaisista suorista han-

kintakuluista (Dubois 2003). Tämä tarkoittaa siis, että edullisten tuotteiden hankintaan 

ja niihin liittyviin sisäisiin toimintoihin voi kulua lähes yhtä paljon rahaa kuin hankin-

toihin itse. Siirtymällä yksittäisistä erikseen kilpailutetuista pienistä hankinnoista suu-

rempiin kokonaisuuksiin, voidaan pieniin ei-strategisiin hankintoihin käytettyä käsitte-

lyaikaa vähentää huomattavasti (Bechtel and Patterson 1997). Kustannussäästöjä saa-

daan yleensä myös sillä, että keskitetään hankinnat tietyille toimittajille, jolloin toimin-

nan kokonaistehokkuus paranee (Dubois 2003). Käsittelykulujen takia kunnossapidon 

hankinnoissa voi olla perusteltua käyttää tukkuliikkeitä sen sijaan, että kaikki osat pyrit-

täisiin tilaamaan kaikki osat suoraan niiden valmistajilta (Dobler & Burt 1996). 

Kunnossapitoa varten täytyy varastoida sellainen määrä osia ja tarvikkeita, että kun-

nossapito pystyy ylläpitämään halutun tuotannon tason. Kaikkia osia ei ole kannattavaa 

varastoida, mutta sellaisia varaosia, joiden saaminen toimittajalta vie kauan aikaa tai 

jotka kuuluvat joko tuotannon tai turvallisuuden kannalta kriittisiin laitteisiin on järke-

vää pitää varastossa. Eri tuotteiden varastotasoja päätettäessä täytyy ottaa huomioon 

mahdollisten riskien ja tuotannon seisahtumisen aiheuttamat kustannukset varaosan 

hankinnan ajalta, varastoinnin kustannukset ja riski varaston vanhenemisesta. Kustan-

nusten laskeminen on tosin vaikeaa, sillä varaosapuutteet voivat laatu- ja tuotanto-

ongelmien lisäksi johtaa jopa henkilövahinkoihin. (Kennedy ym. 2002.) Kriittisten va-

raosien saatavuus on varmistettava tuotteen arvon mukaan joko omilla varmuusvaras-

toilla, yhteysvarastoinnilla tai toimittajan antamilla toimitustakuilla. Edellä mainitut 

pätevät standardiosille, mutta käyttäjä-spesifien erikoisosien osalta menettelyn tulee olla 

erilainen. Pyrkimys tulee olla näidenkin osien standardointia kohti, mutta ennen tätä 

saatavuus on varmistettava omilla varmuusvarastoilla ja yhteistyöllä paikallisten toimi-

joiden kanssa osien valmistamiseksi kiiretilanteissa. (Huiskonen 2001.) Joskus haasteita 

tulee siitä, kun käytössä on tekniikaltaan vanhentuneita laitteita, joiden varaosien saata-

vuus on huono (Kennedy ym. 2002). 

Aina kaikkia rikkoontuneita tai kuluneita osia ei tarvitse vaihtaa huollon tai korjauk-

sen yhteydessä, vaan osa kalliista osista tai laitteista saattaa olla kannattavaa korjata. 

Varaosapuutteeseen voidaan joskus myös ottaa osa toisesta laitteesta tai korvata koko-

nainen yksikkö toisen käyttöpaikan laitteella. (Kennedy ym. 2002.) Teollisuudessa usei-

ta eri osia ja osakokoonpanoja ei vikaantumisen jälkeen ole taloudellisesti kannattavaa 

korjata. Esimerkiksi useat laakerit, tiivisteet, suodattimet, letkut ja venttiilit on taloudel-

lisesti järkevämpää vaihtaa uusiin korjaamisen sijaan. Uusien osien ja osakokoon-

panojen käyttöä puoltaa se, että korjaustyö ja siihen tarvittavat osat ovat yleensä kalliita, 

eikä korjattu osa silti ole yhtä hyvä kuin uusi vastaava. (Ghodrati & Kumar 2005.) 

Varastosaldojen optimointi on vaikeaa, sillä kuten aiemmin mainittiin voi vara-

osapuutteilla voi olla hyvin erilaisia seuraamuksia (Kennedy ym. 2002).  Jotta näiltä 

vältyttäisiin, tulee varaosatarpeita pyrkiä ennustamaan. Tähän voidaan käyttää erilaisia 

matemaattisia malleja, varaosien luokittelua esimerkiksi ABC-luokituksen avulla tai 

joitain perinteisiä varastontäydennysmenetelmiä. (Huiskonen 2001.) Ennustamiseen 

voidaan myös käyttää erilaisia kunnontarkkailumenetelmiä, mutta ne ovat kalliita eivät-

kä silti täysin poista yllättäviä vikaantumisia (Kennedy ym. 2002). Laitteiden toimittajat 

toimittavat yleensä myös varaosia ja antavat suosituksia laitteidensa varalla pidettävien 

osien suhteen. Näissä on kuitenkin ongelmana se, että vaikka ne saattavat perustua his-

toriatietoihin, kokemukseen ja järjestelmän ominaisuuksiin, voivat ne huomioida huo-

nosti erilaisten käyttöympäristöjen asettamat vaatimukset laitteille. Valmistajan oletusta 
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haastavammassa ympäristössä saattaa osia kulua paljon valmistajan oletusta nopeam-

paan tahtiin, jolloin varaosapuutteen vuoksi voidaan joutua seisottamaan laitteita vara-

osia odottaessa. Tämän takia kannattaa valmistajien suositusten lisäksi ottaa varaosien 

varastotasoja huomioon myös esimerkiksi laitteiden käyttäjien ja huoltohenkilöstön 

ammattitaito, käytettävien voitelu- yms. öljyjen soveltuvuus laitteelle sekä käyttökoh-

teen ilmasto-olosuhteet ja muu fyysinen käyttöympäristö. (Ghodrati & Kumar 2005.) 

Joskus voi olla järkevää laatia omia standardeja ohjaamaan käytettävää laitekantaa ja 

näin määrittämään myös käytettäviä varaosia. Omien standardien laatiminen on perus-

teltua jos volyymit ovat tarpeeksi suuria tai jos saatavilla ei ole esimerkiksi sopivia kan-

sallisia standardeja (Arnold & Chapman 2004). Tällaisten tehdasstandardien käyttöön-

otolla voi olla useita suotuisia vaikutuksia, kuten pienemmät varmuusvarastot, lyhyem-

mät toimitusajat, vähemmän hallittavia nimikkeitä, paljousalennukset, parempi neuvot-

teluasema, virheettömämpi informaatio, pienemmät käsittelykulut ja virheettömämpi 

materiaalivirta (Huiskonen 2001, Keyte & Locher 2004, Dobler & Burt 1996, Baily ym. 

2008). Tehdasstandardit tulee huomioida aina jo suunnitteluvaiheessa, jolloin järjestel-

mät suunnitellaan niin, että uusia nimikkeitä syntyy mahdollisimman vähän. (Dobler & 

Burt 1996.). Suositeltavaa on, että on olemassa jonkinlainen katalogi tai ohjeisto stan-

dardoiduista nimikkeistä, jotta suunnittelijat osaavat käyttää oikeita ja standardeiksi 

hyväksyttyjä materiaaleja. Erityisesti kunnossapidon puolella voi olla lukuisia hyvin 

erihintaisia nimikkeitä, jotka pystyvät hyvin korvaamaan toisensa. (Dobler & Burt 

1996.) Standardoinnissa tulee valita standardiksi sellainen tuote, joka täyttää käyttökoh-

teen laatuvaatimukset. Tämä ei yleensä ole halvin, muttei kalleinkaan vaihtoehto. (Baily 

ym. 2008) 

Standardointi vaikuttaa useisiin eri osastoihin, joten se on tehtävä yhteistyössä niiden 

käyttäjien, suunnittelun, oston, tuotannon, markkinoinnin ja logistiikan kanssa, eikä 

vain määrätä käytettäväksi johdon toimesta (Dobler & Burt 1996, Baily ym. 2008). Osto 

voi johtaa standardointia, sillä sillä on usein paras käsitys siitä kuinka paljon päällekkäi-

siä pyyntöjä lähes identtisistä tai identtisistä tuotteista tulee, paljonko päällekkäisiä 

pyyntöjä on ja kuinka paljon niin sanottuja erikoistarpeita eri osastoilla on. (Dobler & 

Burt 1996.) Standardoinnin onnistumisen takia käyttäjien on uskottava siihen ja sen 

hyödyllisyyteen (Baily ym. 2008).  

2.3  Materiaalivirtojen analysointi 

Materiaalivirtojen analysointia varten tässä kappaleessa esitellään ensin leania ja sen 

perusperiaatteita yleisesti. Tämän jälkeen esitellään, miten leania voidaan soveltaa ma-

teriaalivirtausten kontekstiin. 

2.3.1  Lean 

Lean syntyi Japanissa aikana, jolloin resurssit olivat hyvin niukat. Se lähestyi tuotannon 

kehittämistä toisin kuin muut tuon ajan johtamisfilosofiat, jotka pyrkivät kehittämään 

toimintaa kohti pääomavaltaista massateollisuutta. Leanissa keskityttiin poistamaan 

kaikki ylimääräinen arvoa tuottamaton toiminta, hukka. Leania Toyotalla sovellettiin 

1950-luvulla auton moottoreiden valmistukseen, autojen kokoonpanoon 1960-luvulla ja 

tilaus-toimitusketjuun 1970-luvulla. Vasta noin vuosikymmen myöhemmin, vuonna 

1990, ilmestyi englanninkielinen teos The Machine that Changed the World, joka toi 

Toyotalla sovelletut ajatukset laajemman yleisön saataville. (Hines ym. 2004.) Vaikka 

lean syntyi valmistavan teollisuuden keskuudessa, voidaan sen perusperiaatteita sovel-
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taa myös esimerkiksi toimistossa ja hallinnossa esiintyviin prosesseihin (Womack & 

Jones 2003, Keyte & Locher 2004).  Leanin perusperiaatteet ovat seuraavat: 

 

1. Arvon määrittäminen 

2. Arvovirran tunnistaminen 

3. Virtauksen luominen 

4. Imuohjaus 

5. Täydellisyyden tavoittelu (Womack & Jones 2003.) 

 

Ideana on siis ensin määrittää, miten asiakas kokee tuotteen tai palvelun arvon. Arvo 

merkitsee hänelle tiettyä tuotetta, palvelua tai näiden yhdistelmää tiettyyn hintaan tiet-

tynä ajankohtana. Loppukäyttäjä ei välttämättä koe arvoa samalla tavalla kuin tuotteen 

tai palvelun suunnittelija tai valmistaja. Asiakas esimerkiksi saattaa haluta jonkun tietyn 

toiminnallisuuden, mutta hänelle on merkityksetöntä millä tekniikalla se saadaan ai-

kaan. Arvon vastakohta on hukka, eli toiminta joka ei lisää asiakkaan kokemaa arvoa. 

(Womack & Jones 2003.)  

Seuraavaksi tulee tunnistaa virtaus, joka johtaa tämän arvon syntymiseen tällä hetkel-

lä ja tunnistaa siitä hukka. Tämän jälkeen prosessi tulee saada virtaamaan niin, että vir-

taus on jatkuva ja tasainen. Kun virtaus on luotu, aletaan sitä ohjata virran loppupäästä, 

eli asiakkaan imun perusteella. Tämä jälkeen, kun virtausta on kehitetty, alkavat uudet 

hukat nousta pinnalle. Tällöin kehitystyö on jälleen aloitettava alusta ja pyrittävä teke-

mään virtauksesta koko ajan täydellisempi pyrkimällä poistamaan kaikki siinä oleva 

hukka. (Womack & Jones 2003.) 

Leania voidaan soveltaa niin operatiivisella kuin strategisellakin tasolla. Operatiivi-

sella tasolla voidaan käyttää leaniin kuuluvia työkaluja ja menetelmiä ja strategisella 

tasolla voidaan soveltaa lean-ajattelua ja asiakkaan arvoon keskittymistä. (Hines ym. 

2004, Liker 2004.) Soveltamisesta on paljon hyviä yritysesimerkkejä. Operatiivisessa 

toiminnassa leanin työkalujen oppiminen on koettu helpoksi, mutta vaikeampaa on ollut 

saada henkilöstö sitoutumaan eri työkalujen käyttöön ja ymmärtämään yhteinen kehi-

tyssuunta. Parhaita tuloksia on saatu kun leania on sovellettu koko arvoketjuun, on otet-

tu käyttöön vähintään viisi eri leanin työkalua, alettu soveltaa myös jatkuvaa paranta-

mista ja kun henkilöstö on koulutettu huolellisesti ymmärtämään työkalut ja niiden 

merkitykset. (Bhasin & Bucher 2006.)  

Leania on kuitenkin kritisoitu siitä, ettei se ota tarpeeksi hyvin huomioon epävarmuut-

ta ja kysynnän vaihtelua. Kritiikkiä on tullut myös siitä, ettei leanissa tarpeeksi hyvin 

otettaisi huomioon ihmisiä. Työntekijöiden motivaatio ja kunnioitus on todettu olevan 

olennaista leanin soveltamisen jatkuvuuden kannalta. (Hines ym. 2004.) Moitteita on 

tullut myös siitä, ettei leanin soveltamisesta strategisella tasolla ei ollut pitkään aikaan 

minkäänlaista tutkimusta. (Hines ym. 2004.) Leanin heikkoutena on ollut myös se, että 

esimerkkisovelluksia ei ole ollut prosessiteollisuuteen, jossa erät ovat tyypillisesti suu-

ria, asetusajat pitkiä ja tuotannon joustavuus huono (Abdulmalek & Rajgopal 2006). 

Suurin osa yrityksistä onnistuu soveltamaan leania omien prosessiensa (Process) ta-

solla. Kokonaisvaltaiseen onnistumiseen tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tuolloin vaadi-

taan leanin soveltamista kaikkien neljän P:n (4P) tasoilla, joita ovat ongelmanratkaisu 

(Problem solving), ihmiset ja kumppanit (People and Partners), prosessi (Process) ja 

filosofia (Philosophy) (Kuva 8). Tällöin leanin soveltaminen viedään työkaluista ja 

omasta yrityksestä vielä pidemmälle. Ongelmien ilmetessä niiden juurisyyt on selvitet-

tävä ja näin opittava lisää omasta toiminnasta. Ihmisten ja kumppaneiden tasolla on 

omaksuttava jatkuva parantaminen ja aloitteellisuus. Filosofian tasolla on keskitettävä 

voimat pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseen, kuten asiakkaiden arvon jatkuvaan 
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lisäämiseen. Kokonaisuutena 4P:ssä korostuu ihmisten oppiminen ja jatkuva kehitys 

kohti parempaa. (Liker 2004.)  

 

 

Kuva 8. 4P-malli (mukaillen Liker 2004) 

2.3.2  Lean ja materiaalivirtaukset 

Leanin soveltamisesta materiaalivirtausten kehittämiseen on olemassa kirjallisuutta, 

mutta se keskittyy lähinnä tuotteiden ja raaka-aineiden hankintaan tuotannollista valmis-

tavaa teollisuutta varten. Tällaisissa tapauksissa hankittavat volyymit ovat suuria, tuo-

temix pieni ja käyttö jokseenkin tasaista, joten jokaiselle tuotteelle voidaan tehdä omat 

suunnitelmansa ja hyödyntää esimerkiksi erilaisia supermarket-tyylisiä ratkaisuja, kan-

bania ja JIT-filosofiaa tuotteiden täydennykseen. (Harris ym. 2010.) Kunnossapidossa 

tilanne on aivan toinen, sillä hankittavien tuotteiden volyymi on pienempi, tuotemix 

suurempi sekä kysyntä epätasaista ja huonosti ennakoitavaa. Monet perinteiset leanin 

työkalut eivät siis sellaisenaan sovi kunnossapidon materiaalivirtausten kehittämiseen.  

Leanin mukaan varastonhallinnassa ideana on vähentää varastojen hallintaan liittyvää 

arvoa tuottamatonta toimintaa. Tämä voidaan toteuttaa luomalla varastoihin imuvaiku-

tusta, pienentämällä eräkokoja ja muuttamalla varastoja niin, että visuaalinen varaston 

seuranta on helpompaa. Eri teknisten ratkaisujen käyttöä voidaan myös selvittää, mutta 

niissä on huomioitava se, ettei turha käsittely esimerkiksi viivakoodijärjestelmän ylläpi-

don takia lisää käsittelyyn kuluvaa työaikaa. Tärkeää on myös tarkastella, kuinka tark-

kaa seurantaa varastoon liittyen edes tarvitaan. (Keyte & Locher 2004.) 

Lean-ajattelun mukaan oston ja varastohallinnan tavoitteita ovat pitkien suhteiden 

luominen kyvykkäiden toimittajien kanssa, toimittajien valinta hankinnan kokonaiskus-

tannusten perusteella ja varastotasojen säätö asiakkaan kysynnän tai tuotannon tason 

mukaan. Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa selvittämällä miten varastontäydennykseen 

saadaan luotua imuvaikutusta, miten pitkillä toimittajasuhteilla voidaan saada parempaa 

arvoa kuin hintaan perustuvalla kilpailutuksella, miten kaupintavarastointi vaikuttaisi 

materiaalihallintoon, miten rutiineista vapautetut resurssit voitaisiin käyttää ostossa pa-

remmin hyödyksi ja miten arvoketju voisi hyötyä jos yksittäisistä ostotilauksista siirryt-

täisiin koontitilauksiin. (Keyte & Locher 2004.) 

On esitetty, että sovellettaessa leania tuotannon ulkopuolelle, tulisi ottaa huomioon 

sovellusalueen ominaispiirteet. Esimerkiksi kunnossapidossa siten huomioida, etteivät 

kunnossapidon huoltojen aikataulut ole samanlaisia kuin myyntitilausten aikataulut. 

Myöskään pelkkä prosessien kehittäminen tehokkaammaksi ja nopeammaksi ei välttä-

mättä ole kunnossapidossa oikea ratkaisu, sillä kunnossapidossa on olennaista suunni-

tella tarkkaan esimerkiksi eri osien vaihdot ja huollot laitteiden toimintakunnon ylläpi-

tämiseksi. Kunnossapito ei myöskään itse voi täysin vaikuttaa huoltoväleihin, sillä ne 

Ongelman-
ratkaisu 

Ihmiset ja 
kumppanit 

Prosessi 

Filosofia 
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suurilta osin pohjautuvat esimerkiksi koneiden käyttöasteisiin ja yllättäviin vikaantumi-

siin. Myös leania varten kerättävä data eroaa tuotannossa ja kunnossapidossa, sillä kun-

nossapidossa tarvitaan käyttötietojen lisäksi myös tietoja laitteista itsestään, niiden si-

jainnista, iästä ja huoltohistoriasta. (Baluch ym. 2012.) 

2.4  Hukkien tunnistaminen 

Hukan, eli asiakkaalle arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen on leanissa yksi 

perusperiaatteista. Kun poistetaan hukka, voidaan resurssit käyttää tehokkaammin arvoa 

tuottaviin toimintoihin. (Womack & Jones 2003.) Tässä esitellään ensin hukan käsite ja 

eri hukkatyyppejä. Sen jälkeen käsitellään hukkien tunnistamista. 

2.4.1  Hukka 

Hukka on toimintaa, joka ei lisää asiakkaan kokemaa arvoa. Hukaksi voidaan laskea 

myös se, kun tehdään jotain huonommin kuin se voitaisiin tehdä eli käytetään huonosti 

olemassa olevia resursseja. (Womack & Jones 2003.) 

Hukat voidaan jakaa kahteen luokkaan niiden luonteen mukaan: tyypin yksi hukka, 

joka on arvoa tuottamaton mutta välttämätön (NNVA) ja tyypin kaksi hukka, joka on 

arvoa tuottamaton ja voidaan poistaa (NVA). Arvoa tuottamattomat toiminnot pitää pyr-

kiä poistamaan. Hankalampia ovat arvoa tuottamattomat, mutta välttämättömät toimin-

not. Niiden poistaminen vaatii yleensä suuria muutoksia prosesseissa eikä tapahdu no-

peasti. (Hines & Rich 1997.) Toinen tapa luokitella hukkaa, on jakaa se mudaan, muriin 

ja muraan. Muda on kaikkea arvoa tuottamatonta toimintaa, muri liittyy ihmisten liika-

kuormittamiseen tai epäsopiviin työmenetelmiin ja mura toiminnan epäsäännöllisyy-

teen. (Liker 2004, Imai 1997.) Muria on esimerkiksi kokemattoman työntekijän laitta-

minen ilman perehdytystä tekemään tehtäviä, joita kokenut työntekijä on ennen tehnyt. 

Muraa taas on se, että ketjun kaikki työntekijät eivät kykene samaan työskentelynopeu-

teen vaan joku jää jälkeen. Sekä muri että mura voivat aiheuttaa myös muuta hukkaa. 

(Imai 1997.) 

Hukasta eroon pääseminen on olennainen asia, sillä siitä huolimatta että hukka ei tuo-

ta arvoa, kuluttaa se resursseja (Womack & Jones 2003). Tutkimusten mukaan teh-

dasympäristössä arvoa tuottaa vain 4 % toiminnoista ja toimistotyössä vain 1 %. Suuri 

osa toiminnoista on arvoa tuottamattomia, mutta välttämättömiä: 35 % tehdasympäris-

tössä ja 49 % toimistossa. Kehityspotentiaali on suuri, sillä tehdasympäristössä 60 % ja 

toimistossa 49 % toiminnoista on täysin arvoa tuottamattomia. (Hines ym. 2002.) Vaik-

ka hukkaa ei pystytä täysin poistamaan, on tärkeä pyrkiä saamaan sen määrä mahdolli-

simman vähäiseksi. (Womack & Jones 2003.) 

Eri hukkatyyppejä on listattu useissa eri teoksissa. Yksi aikaisimmista listauksista To-

yotan tuotantojärjestelmään liittyen sisältää seitsemän eri hukkatyyppiä: ylituotanto, 

odottaminen, turhat kuljetukset, epäsopiva tai liiallinen prosessointi, turha varastointi, 

turha liike ja viallisten tuotteiden valmistaminen (Ohno 1988). Alun perin nämä hukka-

tyypit kerättiin valmistavan teollisuuden kontekstista, mutta myöhemmin on huomattu 

että samanlaisia hukkia esiintyy muuallakin. Esimerkiksi toimistoissa ja yritysten hallin-

to-osastoilla löytyy myös kaikkien edellä mainittujen kategorioiden hukkia. (Keyte & 

Locher 2004.) Esimerkkejä eri hukkatyyppien toimistoympäristössä on listattu Taulu-

kossa 3. 
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Taulukko 3. Hukkatyypit toimistossa (mukaillen Keyte & Locher 2004) 

Hukkatyyppi Esimerkkejä toimistosta 

Ylituotanto 

Kun jotain tehdään enemmän 

tai nopeammin kuin mitä 

seuraava vaihe voi vastaanottaa 

Papereiden tulostus etukäteen, tavaroiden osto etukäteen, papereiden 

käsittely ennen kuin seuraava käsittelijä voi ottaa ne käsittelyyn 

Odottaminen Järjestelmien alhaalla olo, järjestelmän vasteaika, hyväksynnät muilta, 

asiakkailta tarvittavat tiedot  

Turhat kuljetukset 

Paperien liike 

Useat sähköpostien liitteet, useat siirrot, useat hyväksynnät 

Epäsopiva ja liiallinen 

prosessointi 

Datan uudelleensyöttö, ylimääräiset kopiot, tarpeettomat tai liian 

kattavat raportit, transaktiot, kustannuslaskenta, toimitusseuranta, 

työraportit, budjetointiprosessit, matkakulujen raportointi, kuun lopun 

tehtävät 

Turha varastointi 

Käsittely erissä 

Täydet sähköpostit ja muut postilaatikot, toimistotarvikkeet, 

transaktioiden ja raporttien käsittely erissä 

Turha liike 

Ihmisten liike 

Kulku kopiokoneelle, arkistoon, faksille tai muihin toimistoihin 

Virheiden tekeminen Virheet tilausten tiedoissa, suunnittelussa ja laskuissa; muutokset 

tilauksiin sekä henkilöstön vaihtuvuus 

Henkilöstön kykyjen 

puutteellinen hyödyntäminen 

Rajatut oikeudet ja vastuut perustehtävissä, johdon määräykset ja 

kontrollointi, saatavilla olevien työvälineiden puutteellisuus 

 

Toimistoympäristössä lisättiin henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen al-

kuperäiseen listaan, ja samanlaisia ehdotuksia uusiksi hukkatyypeiksi on esitetty muual-

lakin kirjallisuudessa. Hukkiin on esitetty kuuluvaksi esimerkiksi making-do, eli tehtä-

vän aloittaminen ilman, että kaikki tehtävän suorittamiseen tarvittavat syötteet ovat saa-

tavilla tai tehtävän suorittaminen siitä huolimatta, että jokin tarvittava syöte on loppu-

nut. Yleensä tehtävien suorittamiseen tarvitaan useita erilaisia syötteitä, kuten laitteita, 

työkaluja, henkilöitä, tiettyjä olosuhteita ja ohjeistuksia. Syötteiden suuri lukumäärä 

kasvattaa epävarmuutta siitä, että kaikki nämä olisivat kerralla saatavilla. Making-dota 

esiintyy esimerkiksi silloin kun aikataulut tai korkea koneiden käyttöaste yritetään pitää 

vaikka kaikki tarvittavat syötteet eivät vielä ole saatavilla. (Koskela 2004.) 

Aikaisempien lisäksi hukiksi on myös esitetty väärän tuotteen tai palvelun tuottamis-

ta, epäsopivia menetelmiä, energian ja veden tuhlausta sekä materiaalien tuhlausta 

(Bicheno 2004). Hukkia voidaan nähdä myös käyttäytymisen puolella: kaikki sellainen 

käyttäytyminen, mikä ei tuota arvoa tai tue sen tuottamista, on hukkaa. Hukkakäytök-

seen voidaan nähdä kuuluvaksi lukuisia eri käyttäytymisen piirteitä, kuten juoruilu, al-

hainen luottamus, epäselvyys, välinpitämättömyys ja lupausten pettäminen. Suuri osa 

tällaisesta hukkakäyttäytymisestä johtaa henkilöstön huonoon sitoutumiseen. (Emiliani 

1998.) Hukkakäyttäytymiseen liittyen on hukaksi organisaatioissa esitetty myös puhu-

matta ja kuuntelematta jättäminen. Nämä puutteet kommunikaatiossa voivat johtaa sii-

hen, ettei ihmisten täyttä potentiaalia saada hyödynnettyä. (Macomber & Howell 2004.) 

Kunnossapidon ympäristössä on hukkina myös tehoton informaation käsittely ja vir-

heellinen laitteiden käyttö (Baluch ym. 2012). 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on koottu yhteen kaikki kirjallisuustarkastelussa 

löydetyt hukkatyypit.  

Taulukko 4. Koonta hukkatyypeistä 

Hukkatyyppi Kuvaus Mainittu 

Ylituotanto Tuotetaan enemmän tai aikaisemmin kuin 

seuraava vaihe tai asiakas vaatii.  

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Odottaminen Tehoton ajankäyttö, joka johtaa siihen että joko esim. Ohno 1988, Hines & 
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tuotteet tai työntekijät odottavat Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Turhat kuljetukset Kaikki tavaroiden siirtelyt ja kuljetukset, mitkä 

eivät liity seuraavaan työvaiheeseen 

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Epäsopiva tai 

liiallinen prosessointi 

Liian monimutkaisten laitteiden käyttö suhteessa 

vaadittavaan työtehtävään tai sellaisten laitteiden 

käyttäminen, jotka eivät tuota vaadittavaa laatua. 

Myös turha käsittely. 

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Turha varastointi Kaikki tarpeeton materiaalin ja informaation 

varastointi. Varastointi itsessään lisää 

kustannuksia ja lisäksi sen alle piiloutuu muita 

ongelmia. 

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Turha liike Kaikki työntekijöiden liike, joka ei liity arvoa 

tuottaviin toimintoihin 

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Lovher 2004 

Virheiden tekeminen Virheiden tekeminen ja virheisiin liittyvät 

korjaukset 

esim. Ohno 1988, Hines & 

Rich 1997, Liker 2004, 

Keyte & Locher 2004 

Hukkakäyttäytyminen Kaikki käyttäytyminen, joka ei tuota tai lisää 

arvoa tai tue edellä mainittuja 

Emiliani 1998 

Henkilöstön kykyjen 

puutteellinen 

hyödyntäminen 

Johdon liika kontrolli, puutteelliset oikeudet 

hoitaa perustehtäviä, puutteelliset työvälineet, 

puutteellinen kommunikaatio ihmisten välillä 

Keyte & Locher 2004, 

Macomber & Howell 2004, 

Liker 2004 

Making-do Tehtävän aloittaminen ilman kaikkia siihen 

tarvittavia syötteitä 

Koskela 2004 

Väärän tuotteen tai 

palvelun tuottaminen 

Ei ymmärretä, mitä asiakas haluaa Bicheno 2004 

Epäsopivat 

menetelmät 

Epäsopivat järjestelmät ja ohjelmat, tarpeeton 

paperityö, sopimattomat mittaustavat 

Bicheno 2004 

Energian ja veden 

tuhlaus 

Sähkön, kaasun, öljyn ja veden tuhlaava käyttö Bicheno 2004 

Materiaalien tuhlaus Suunnittelu, tuotanto tai tuotteen käyttö, joka 

tuhlaa materiaaleja 

Bicheno 2004 

Tehoton informaation 

käyttö 

Kerätään dataa, jolle ei ole käyttöä tai 

epäonnistutaan tärkeiden tietojen keräämisessä 

Baluch 2012 

Laitteiden 

virheellinen käyttö 

Virheellinen käyttö, joka johtaa turhaan 

kunnossapitoon 

Baluch 2012 

 

Tässä tutkimuksessa on otettu tarkasteluun hukkatyyppejä myös alkuperäisten seitsemän 

hukkatyypin ulkopuolelta, sillä alkuperäisiä seitsemää hukkaa on kritisoitu siitä, että ne 

keskittyvät liikaa autoteollisuuden kontekstiin (Koskela 2004). 

2.4.2  Hukkien tunnistaminen 

Eri hukkatyyppien tunnistamiseen sopivat erilaiset menetelmät (Hines & Rich 1997). 

Tilanteeseen sopivaa menetelmää voidaan arvioida esimerkiksi Hinesin ja Richin (1997) 

esittelemällä versiolla Hinesin, Richin ja Hittmeyerin (1998) arvovirtojen analysointi-

työkalusta VALSAT:ista. Jos tavoitteena on kartoittaa mahdollisimman hyvin eri hukka-

tyypit, tulee useampaa eri menetelmää käyttää yhdessä (Hines & Rich 1997). 

Hukkien tunnistamista varten ovat hukkatyypit muokattava tutkittavaan kontekstiin 

sopiviksi. Alkuperäiset seitsemän hukkaa on löydetty autoteollisuuden kontekstissa, 

joten ne ja muut kirjallisuudessa esiintyvät hukkatyypit eivät välttämättä sellaisenaan 

esiinny autoteollisuuden ulkopuolella. (Hines & Rich 1997.) Aikaisemmin hukan yhtey-

dessä käsiteltiin toimistoympäristöön muokattu hukkatyyppilista (Taulukko 3) (Keyte & 

Locher 2004).   
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Hukkien tunnistamiseen on useita eri menetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi arvovirta-

kartoitus, process activity mapping-, supply chain response matrix-, products variety 

funnel-, quality filter mapping-, demand amplification mapping-, decision point analy-

sis- ja physical structure -menetelmät (Rother & Shook 2009, Hines & Rich 1997). Me-

netelmiä hukkien tunnistamiseen on kehitetty useita, mutta silti kaikkia hukkia ei vält-

tämättä löydetä niiden avulla. Esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvien hukkien tunnista-

minen on vaikeampaa kuin perinteisten hukkatyyppien tunnistaminen. Hukkakäyttäy-

tymisen tunnistamiseksi täytyy ymmärtää sekä henkilön työtehtäviä että henkilölle työs-

tä ja työn ulkopuolelta aiheutuvia paineita. (Emiliani 1998.) Lisäksi esimerkiksi ma-

king-do ei näy useiden menetelmien kautta (Koskela 2004). 

Tässä työssä pääasialliseksi analysointimenetelmäksi valittu arvovirtakartoitus esitel-

lään seuraavaksi. 

2.4.2.1  Arvovirtakartoitus 

Arvovirtakartoitus on yksi leanin työkaluista. Ideana arvovirtakartoituksessa on nähdä 

yksittäisten prosessien sijaan virtaukset, tunnistaa niissä esiintyvä hukka ja poistaa niis-

sä itse hukkien lisäksi myös niiden syyt. (Rother & Shook 2009.) Yksittäisten vaiheiden 

kapasiteetin kasvattamisen sijaan tarkoituksena on poistaa turhat vaiheet, jolloin resurs-

seja vapautuu muihin toimiin. (Liker 2004.) Arvovirtakartoitusta voidaan käyttää sekä 

päätöksenteossa että keskustelun avauksena kehitystoimista. Kartoittamalla sekä nykyti-

la että tulevaisuuden ideaalitila nähdään, minkälaisia kehitystoimia ideaalitilaan pääse-

miseksi tarvitaan. (Rother & Shook 2009.) Prosessi ja sitä kuvaavat arvot samassa ku-

vassa helpottaa syy-seuraussuhteiden ja juurisyiden löytämistä. Tulevaisuuden tavoiteti-

lan suunnittelu ja piirtäminen on myös helpompaa, kun kuviosta nähdään eri vaiheiden 

kytkeytyminen toisiinsa ja voidaan paremmin nähdä muutosten vaikutukset kokonaisuu-

teen. (Lasa ym. 2008.)  

Arvovirta koostuu sekä arvoa tuottavista (VA), arvoa tuottamattomista (NNVA, NVA) 

että tulevaisuudessa arvoa tuottavista toiminnoista. (Womack & Jones 2003, Hines ym. 

2002). Se sisältää kaikki toiminnot, joita tietyn tuotteen tai palvelun saamiseksi asiak-

kaalle tarvitaan. Näitä toimintoja ovat erilaiset ongelmaratkaisuun, informaation hallin-

taan ja fyysiseen muutokset liittyvät toiminnot. (Womack & Jones 2003.) Tämä erottaa 

arvovirtakartoituksen monesta perinteisestä prosessin mallinnusmenetelmästä, joissa 

käsitellään vain materiaalin virtaa, eikä ollenkaan näitä materiaalivirtoja ohjaavia in-

formaatiovirtoja (Rother & Shook 2009). Toimistoympäristössä informaatiovirrat ovat 

olennaisia, sillä toisin kuin tuotannossa fyysistä muutosta harvemmin tapahtuu. Toimis-

ton arvovirrat saattavat olla pelkästään ongelmanratkaisuun ja informaation hallintaan 

liittyviä, jolloin niiden kartoittaminen on hyödyllisempää kuin materiaalivirtausten. 

(Keyte & Locher 2004, Liker 2004.) 

Arvovirtakartoitus voidaan valmistavan teollisuuden tapauksessa aloittaa yhden yri-

tyksen tai tuotantolaitoksen arvovirran kartoituksesta ja myöhemmin edetä siitä sekä 

eteen että taaksepäin, toimittajilta yritykseen ja yrityksestä edelleen asiakkaille. Koko 

yrityksen tapauksessa kartoitetaan vain päävaiheet, ei jokaista vaihetta erikseen. Tarvit-

taessa voidaan kuitenkin kartoittaa myös yksittäinen yrityksen prosessi. (Rother & 

Shook 2009.) 

Arvovirtakartoituksen laatimisessa tiimin täytyy ensin valita tuote- tai palveluperheet, 

joille kuvaukset laaditaan. Perheiden tuotteet voivat erota toisistaan, kunhan niiden kä-

sittely vaatii samanlaisia toimintoja ja asiakkaiden tarpeet ovat samanlaiset (Keyte & 

Locher 2004.) Palvelujen tapauksessa tärkeää on löytää prosessit, jotka ovat toistuvia ja 

hallittavia (Liker 2004). Perheiden valinnan jälkeen kuvataan asiakasvaatimukset. Vasta 

sen jälkeen kuvataan muut prosessin vaiheet. Prosessi on suositeltavaa jakaa vaiheisiin 
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sen mukaan, miten materiaali virtaa eri vaiheiden välillä ja muodostaa jokaisesta kat-

keamattomasta virrasta oma prosessivaiheensa. Esimerkiksi liukuhihnalla toisiinsa yh-

distetyt vaiheet voidaan laskea vain yhdeksi prosessivaiheeksi. (Rother & Shook 2009.) 

Jos vaiheiden välillä esiintyy joko fyysistä varastoa tai informaation varastoa, on se ja 

varastoitava määrä myös lisättävä kuvaan. (Rother & Shook 2009, Keyte & Locher 

2004.) Arvovirtakartoituksen piirtäminen on hyvä tehdä käsin, kulkien samalla proses-

sin läpi. Kuvaamiseen voi käyttää esimerkiksi teoksissa Learning to See (Rother & 

Shook 2009) tai The Complete Lean Enterprise – Value Stream Mapping for Admini-

strative and Office Processes (Keyte & Locher 2004) esiteltyjä symboleja (Liite 1) tai 

kehittää yritykselle omia symboleja. (Rother & Shook 2009.) 

Jokaiseen prosessivaiheeseen tulee liittää tietoja kyseisestä vaiheesta. Näitä voivat ol-

la esimerkiksi asetusajat, tuotantoerät, tuotevariaatioiden määrä kyseisessä vaiheessa, 

luotettavuus, henkilömäärä, varastointimäärä ja vaiheessa käytetty teknologia. (Rother 

& Shook 2009, Keyte & Locher 2004.) Tuotannossa nämä mittarit kuvaavat yleensä eri 

vaiheiden suorituskykyä, mutta samankaltaisia mittareita on löydettävissä myös toimis-

toympäristössä. Ostossa voidaan mitata esimerkiksi tarvittavien tarvikkeiden puutetta, 

väärin tilattujen osien tai materiaalien prosentuaalista osuutta ja kiireellisten tilausten 

määrää. Vastaavasti varastossa voidaan mitata esimerkiksi inventaarioeroja. (Keyte & 

Locher 2004.) 

 Mikäli useita prosessivaiheita yhdistyy, laitetaan ne kuvaan päällekkäin.  Myös liike 

tuotantolaitokseen ja sieltä pois otetaan tärkeimpien materiaalivirtojen osalta kartoituk-

seen mukaan. Materiaalivirtojen kuvauksen jälkeen kuvataan prosessiin liittyvät infor-

maatiovirrat. Näissä voidaan erotella paperilla, sähköisesti ja ihmisten välityksellä kul-

kevat informaatiot. Merkittävä on myös se, milloin eri vaiheiden välillä esiintyy työn-

töä, eli milloin jokin vaihe esimerkiksi valmistaa tuotteita ilman, että seuraava vaihe 

niitä vielä vaatisi. Viimeisenä lisätään kartan alaosaan aikajana, johon listataan eri vai-

heiden läpimenoajat. Kun ajat on listattu aikajanalle, voidaan laskea sekä koko tuotan-

non läpimenoaika että prosessointiin käytettävä aika ja verrata niitä toisiinsa. (Rother & 

Shook 2009.) 

Nykytilanteen arvovirtakartan laatiminen etenee tiivistettynä seuraavanlaisen proses-

sin mukaan (Kuva 9) (Keyte & Locher 2004). 

 

Kuva 9. Nykytilanteen arvovirtakartoituksen vaiheet (mukaillen Keyte & Locher 2004) 

Kartoittamalla nykytila, voidaan prosessista löytää siinä olevaa hukkaa. Arvovirtakartoi-

tukseen sisältyy myös hukan eliminoinnin suunnittelu. Tämä tehdään kartoittamalla 

tulevaisuuden ideaalitila, josta hukka on poistettu. Ilman tätä toimenpidettä myös arvo-

6. Laske järjestelmän suorituskykyä kuvaavat arvot 

5. Määrittele miten mikin prosessi priorisoi työt 

4. Kulje arvovirran mukana ja täytä jokaisen vaiheen tiedot, mukaan lukien 
varastot ja  käytetty teknologia 

3. Valitse prosessin mittarit 

2. Tunnista pääprosessit 

1. Dokumentoi asiakkaan tiedot ja asiakastarve 
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virtakartoitus voi olla turhaa, hukkaa. (Rother & Shook 2009.) Hukkien eliminointia on 

käsitelty tarkemmin osiossa 2.5.  

Toimistoprosessien tulevaisuuden ideaalin arvovirtauksen luomisen avuksi on annettu 

joukko kysymyksiä (Kuva 10) (Keyte & Locher 2004).  

 

 

Kuva 10. Tulevaisuuden arvovirtakartan luomisen apukysymykset (mukaillen Keyte & 
Locher 2004) 

Ensin selvitetään tarkasti asiakasvaatimukset: minkälainen on haluttu lopputulos, kuka 

sitä tarvitsee, milloin sitä tarvitaan ja kuinka usein. Tässä vaiheessa voidaan myös joil-

lekin toimistoprosesseille laskea tuotannon tapaan tahtiajat. Sitten nykyistä toiminnan 

tasoa verrataan asiakasvaatimuksiin. Näiden pohjalta päätetään toiminnan tavoitetaso. 

(Keyte & Locher 2004.) 

Seuraavaksi arvioidaan nykyisten prosessivaiheiden tarpeellisuus, järjestys, olemas-

saolo ja prosessiin liittyvien ohjeistusten oikeellisuus (Keyte & Locher 2004). Eri vai-

heiden kartoituksen jälkeen siirrytään tarkastelemaan kokonaisuutta ja pyritään luomaan 

jatkuva virtaus. Tavoitteena on saavuttaa jatkuva ja tasainen virtaus, jossa arvo lisääntyy 

jokaisessa vaiheessa ilman katkoksia. Virtauksella on myös ideana välttää osaoptimoin-

tia, sillä siinä luodaan kokonaiskuva joka jatkuu yli osastorajojen. Näin esimerkiksi pul-

lonkaulat ja turhat varastoinnit tulevat paremmin näkyville ja niiden eliminointi helpot-

tuu. (Womack & Jones 2003.) 

Ideaalitilassa jatkuva virtaus kulkee tuotannossa aina raaka-aineesta loppuasiakkaalle 

saakka. Tämä onnistuu yhdistämällä kaikki prosessit toisiinsa, jolloin jokainen prosessi 

tuottaa vain sen, mitä seuraava vaihe pystyy käsittelemään eikä varastoja vaiheiden vä-

lillä ole. Tarkoitus on pyrkiä eroon suurista eristä ja tuotteiden massavalmistuksesta, 

jotta saavutettaisiin lyhyt läpimenoaika, korkea laatu ja alhaiset kustannukset. (Rother & 

Shook 2009, Liker 2004.) Luodun virtauksen täytyy kulkea sellaisella nopeudella, että 

asiakastavoitteet saadaan täytettyä. Tämä virtauksen tahtiaika saadaan jakamalla päiväs-

sä käytettävissä oleva tuotantoaika päivittäisellä kysynnän määrällä. Nämä ajat merki-

tään tulevaisuuden arvovirtakarttaan prosessivaiheiden tietolaatikoihin. (Rother & 

Shook 2009.)  

Virtauksen jälkeen on luotava imuohjaus. Toimistoprosesseissa ihmiset yleensä itse 

ohjaavat työntekoaan, mikä johtaa siihen, että yksi henkilö käsittelee ensin helpot tehtä-

7. Mitä prosessimuutoksia tarvitaan tulevaisuuden tilan saavuttaminseen? 

6. Miten työmäärää ja eri tehtävien esiintymistä saadaan tasaisemmaksi? 

5. Miten työtä hallitaan keskeytysten välillä? 

4. Miten työ saataisiin virtaamaan vähemmän keskeytymättä? 

3. Mitkä vaiheet tuottavat arvoa ja mitkä hukkaa? 

2. Kuinka usein suorituksen taso tarkastetaan? 

1. Mitä asiakas todella tarvitsee? 
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vät, toinen vaikeat ja kolmas ohjaa työtään esimerkiksi tehtävien eräpäivien tai rahalli-

sen arvon perusteella. Toimistotyössä pitäisi pyrkiä yhtenäiseen tapaan ohjata työntekoa, 

esimerkiksi First In, First Out -periaatteen mukaan. Tasaisen virtauksen varmistamiseksi 

voidaan esimerkiksi määritellä jokin määrä, joka tehtäviä saa olla jonossa kahden vai-

heen välissä. Jos tämä määrä tulee täyteen, on prosessissa edempänä olevan autettava 

edellistä vaihetta pääsemään takaisin määritettyyn tahtiin. Tavoitteena on, että henkilöt 

käsittelevät tasaisen määrän tiettyjä tehtäviä tietyn ajanjakson sisällä. Imuohjauksen 

tuoma tasaisuus lisää toiminnan ennustettavuutta ja selkeyttä. Se myös helpottaa ylei-

sesti kiireisiä aikoja, kuten kuunvaihteita. (Keyte & Locher 2004.) Tämän jälkeen tar-

kastellaan työmääriä eri tehtävien esiintymistä. Yleensä toimistoissa epäjatkuvuutta ai-

heuttaa erissä tapahtuva käsittely. Se pidentää läpimenoaikoja, vähentää joustavuutta ja 

laskee toiminnan laatua. Syyt erissä tapahtuvaan käsittelyyn on etsittävä ja pyrittävä 

muuttamaan ajattelua niin, että erien sijaan käsiteltäisiin mahdollisimman tasaista tehtä-

vämixiä säännöllisesti. (Keyte & Locher 2004.) 

Kun kaikki kehityskohteet on merkitty nykytilan karttaan, voidaan sen perusteella al-

kaa laatia tulevaisuuden arvovirtakarttaa. (Rother & Shook 2009). Tulevaisuuden arvo-

virtauksia kartoitettaessa on otettava huomioon, että esimerkiksi prosessiteknologiat, 

tuotteiden ominaisuudet ja eri prosessivaiheiden fyysiset sijainnit asettavat rajoituksia 

täydellisen jatkuvan virtauksen luomiselle. Näihin ei kannata takertua vaan on pyrittävä 

löytämään paras mahdollinen ratkaisu näiden rajoitteiden puitteissa. Tulevaisuuden kart-

taan tulee parannetun prosessin lisäksi merkitä ylös myös niin sanotut ”kaizen-

purkaukset”, eli kohdat joissa muutoksia vielä tarvitaan. (Rother & Shook 2009.) 

Tulevaisuuden tilan saavuttamiseksi kannattaa tulevaisuuden arvovirtakartta jakaa 

osioihin, joita lähdetään yksitellen kehittämään. Kehityksen tueksi tarvitaan myös uudet 

ohjeet ja käytännöt, henkilöstön koulutusta, mahdollisia uusia ohjelmistoja ja erilaisia 

visuaalisia apuvälineitä (Liker 2004). Tämän osiin jaon lisäksi on laadittava suunnitel-

ma, jossa määritellään tarkasti mitä milloinkin aiotaan tehdä, mitkä ovat mitattavat ta-

voitteet, milloin edistymistä seurataan, kuka arvioi kehityksen ja ketkä ovat vastuussa 

toteutuksesta (Rother & Shook 2009, Liker 2004).  

2.5  Hukkien poistaminen 

Kun hukat on tunnistettu, tulee niitä lähteä poistamaan. Hukkien poistamista voidaan 

toteuttaa kahdella eri tasolla: strategisella tasolla leanin perusperiaatteilla ja operatiivi-

sella tasolla leanin eri työkaluja käyttäen. Lopullisena tavoitteena on tila, josta kaikki 

hukka poistettu. (Womack & Jones 2003.) Kuten kuvasta 11 nähdään, on lean-ajattelu 

kokonaisvaltaisempaa kuin pelkät leanin työkalut. Hukkien eliminointia varten tulee 

valita ne työkalut, jotka parhaiten tulevat arvoketjun optimointia ja asiakkaan kokeman 

arvon kasvattamista. Näiden ei välttämättä edes tarvitse olla leanin työkaluja. (Hines 

ym. 2004, Liker 2004.) Tärkeämpää kuin käyttää leanin työkaluja on kehittää työtapoja 

ja virtausta. Ilman näiden kehitystä lean hukkuu muiden kehitysohjelmien joukkoon. 

(Locher 2011.) 
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Kuva 11. Lean operatiivisella ja strategisella tasolla 

Leanin perusperiaatteiden lisäksi yksityiskohtaisempia prosesseja hukkien eliminoimi-

seen on esitetty esimerkiksi rakennusteollisuuden kontekstissa. Kuvan 12 malli hukkien 

vähentämiseen alkaa oppimisvaiheesta, jossa tutustutaan kehitettävään prosessiin ja 

kerätään siitä yleisiä tietoja. Tämän jälkeen tutustutaan käytäntöihin tarkemmin, jotta 

voidaan määritellä, mitkä vaiheet tuottavat arvoa ja mitkä eivät. Tämän jälkeen valmis-

tellaan tarvittavat kaavakkeet ja menetelmät tiedon keruuta varten ja kerätään tietoja 

prosessiin liittyen. Tiedon keruun jälkeen tietoja analysoidaan, esimerkiksi laskemalla 

arvoa tuottavan ajan ja kokonaisläpimenoajan suhdetta. Analyysin pohjalta valitaan ke-

hityskohteet ja tarkastellaan tarkemmin näihin kohteisiin vaikuttavia syitä esimerkiksi 

juurisyyanalyysin avulla. Valittujen kehityskohteiden pohjalta luodaan kehittämisstrate-

gia. Tässä strategiassa määritellään ratkaisut, joilla eri hukat saadaan poistettua. Tämä 

voidaan suorittaa esimerkiksi aivoriihen avulla. Kehittämisstrategian luomisen jälkeen 

ratkaisut on otettava käyttöön, arvioitava kehityksen tulokset ja aloitettava prosessi jäl-

leen alusta uudelleen. Prosessi on iteratiivinen jatkuvan parantamisen prosessi. (Vilasini 

ym. 2011) Vaikka menetelmä on luotu rakennusteollisuuden kontekstissa, on se jok-

seenkin yleinen ja mahdollisesti sovellettavissa myös muille teollisuudenaloille. 
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Kuva 12. Systemaattinen malli hukkien vähentämiseen (Vilasini ym. 2011) 

Yleisten hukkien eliminointimallien lisäksi on kirjallisuudessa myös malleja tiettyjen 

hukkatyyppien poistamiseen. Esimerkiksi hukkakäyttäytymisen vähentämiseen esitetään 

leanin perusperiaatteisiin nojaava menetelmä. Menetelmässä on ensin tunnistettava, 

mitä odotuksia ja vaatimuksia muilla on käytöksellemme. Tämän jälkeen on tunnistetta-

va, mitä eri ihmiset tekevät ja miksi. Tämän jälkeen täytyy kartoittaa arvovirtaukset, 

jotta voidaan paljastaa esimerkiksi eri toimintojen väliseen kommunikaatioon liittyviä 

hukkia tai toimintatapoja, jotka aiheuttavat turhia hankaluuksia muissa toiminnoissa. 

Seuraavaksi on luotava käytösmallit, jotka edesauttavat toiminnan jatkumista ilman 

keskeytyksiä. Tämän jälkeen on luotava imuvaikutus, eli tunnistettava vastapuolen ajat-

telutapa ja vastattava siihen. Lopuksi on tavoiteltava täydellistä leanin mukaista käytös-

tä kehittämällä toimintaa havaittujen poikkeamien kautta. (Emiliani 1998.) 

Hukkien eliminoinnissa on syytä aloittaa suuremmilla muutoksilla, kaikululla, jolloin 

henkilöstön sitoutuminen muutosten tekemiseen saadaan. Näiden alun suurten muutos-

ten lisäksi on kuitenkin luotava käytännöt myös jatkuvalle parantamiselle. Tällä varmis-

tetaan kehittymisen jatkuminen. Esimerkiksi leaniin kuuluvaa kaizen, jossa on tavoit-

teena tehdä säännöllisesti pieniä muutoksia jotka vievät toimintaa jatkuvasti yhä parem-

paan suuntaan, sopii toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Kaizenin lisäksi myös esimer-

kiksi PDCA sopii kehittämisen ja sen arvioinnin työkaluksi. (Liker 2004). Myös ylem-

män johdon täytyy olla mukana kehittämässä päivittäistä toimintaa ja toteuttamassa jat-

kuvaa parantamista. Muuten yrityksestä ei voi tulla oikeasti leania. (Liker 2004.) Leanin 

työkalujen soveltamisen tulee olla linjassa yhtiön yleisen linjan kanssa (Locher 2011). 

2.5.1  Leanin työkalut 

Operatiivisella tasolla voidaan hukkien eliminointiin käyttää erilaisia leanin työkaluja 

(Hines ym. 2004). Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty esimerkkejä eri työ-

kaluista ja niiden hyödyistä. 
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Taulukko 5. Eri leanin työkaluja (Burton & Boeder 2003, Imai 1997, Keyte & Locher 

2004, Liker 2004, Taylor 2009) 

Leanin työkalu Kuvaus Hyödyt 

Visuaalinen 

kontrollointi 

Tehdään toiminnan poikkeamien ja tavoite-

tasosta jäämisen tunnistaminen helpoksi 

erilaisten visuaalisten keinojen avulla. 

Visuaalisuutta sovelletaan työntekijöiden ja 

työsuoritusten, koneiden, materiaalien, 

menetelmien ja mittausten esittämiseen ja 

seuraamiseen. Myös 5S voi olla osana 

ratkaisua. 

Helpottaa sekä johtoa että työnteki-

jöitä tunnistamaan toiminnan poik-

keamat ja tavoitetasosta jäävän työ-

suorituksen. Tasoittaa toimintaa. 

5S Sort-Straighten-Scrub-Systemize-

Standardize. Tunnista kaikki tarpeeton ja 

eliminoi se, järjestä tarpeellinen niin että sen 

käyttö on helppoa, puhdista työkalut ja 

työtilat, luo käytännöt siistimiselle ja 

järjestyksen tarkastamiselle ja standardoi 

edelliset vaiheet ja pyri kehittämään niitä 

jatkuvasti. 

Parantaa työpaikan järjestystä ja ku-

rinalaisuutta, helpottaa hukan tun-

nistamista ja poikkeamien huo-

maamista, vähentää turhaa liikettä, 

helpottaa toiminnan visuaalista seu-

raamista ja laatuongelmien nä-

kymistä, parantaa työn tehokkuutta ja 

laskee kustannuksia sekä parantaa 

työturvallisuutta. 

Poka-Yoke Käyttökohteita ovat tuotesuunnittelu, eri 

työkalut ja prosessien suunnittelu. Laitteet ja 

menetelmät suunnitellaan niin, ettei 

virheiden teko minimoituisi ja että 

mahdolliset virheet huomattaisiin heti niiden 

ilmettyä.  

Vähentää virheiden tekemistä, 

prosessin vaihtelua ja virheellisten 

tuotteiden pääsyä asiakkaille. 

Mahdollistaa visuaalisen koneiden 

seuraamisen ja poikkeamiin puuttu-

misen. Työkalulla on laajat 

sovellusmahdollisuudet ja usein 

edullinen toteutus. 

Standardoitu työ Standardoidaan työtehtäviä ja laaditaan työ-

ohjeet työn tekemiseksi parhaalla 

mahdollisella tavalla, kustannustehokkaasti 

ja turvallisesti. Poikkeamatilanteissa 

arvioidaan standardit uudelleen ja kehitetään 

niitä niin, ettei poikkeamia tule. Standardit 

toimivat pohjana toiminnan jatkuvalle 

parantamiselle. Standardoidussa työssä 

määritellään tahtiaika, työjärjestys ja sallittu 

varasto vaiheiden välillä.  

Riippuvuus tietyistä henkilöistä vä-

henee, ihmisten ylikuormitus vähe-

nee, työtehtävät järkevöityvät. Työn 

laatu ja kustannustehokkuus paranee. 

SDCA Standardize-Do-Check-Act -menetelmässä 

nykyiset toimintatavat standardisoidaan, 

toimitaan standardien mukaan, poikkeamien 

tullessa etsitään niiden juurisyyt ja 

muokataan standardit niin, ettei poikkeamia 

synny. Prosessi on iteratiivinen ja sitä tulee 

noudattaa kunnes saavutetaan toiminnan 

taso, jossa poikkeamia ei enää ole. 

Auttaa ylläpitämään standardoidun 

työn tason ja vakiinnuttamaan 

poikkeamattoman toiminnan tason. 

Edeltävä askel PDCA:sta. 

Just-In-Time Järjestelmä, jossa virtaus etenee asiakkaan 

imuohjauksen mukaan jopa yksi kappale 

kerrallaan. Vaatii toimiakseen tuotannon 

ohjaukseen, layouteihin ja asetusaikojen 

pienentämiseen liittyviä muutoksia. 

Pääelementtejä ovat virtaus, imuohjaus, 

standardoitu työ ja tahtiaika. 

Vähentää kustannuksia, antaa hyvän 

toimitusvarmuuden, parantaa laatua 

ja edellä mainittujen kautta parantaa 

yrityksen tuottoa. 

Kanban  Kanban-kortti seuraa toimitettavan erän 

mukana seuraavaan vaiheeseen. Kun erä on 

käytetty loppuun, palautuu kortti edelliseen 

vaiheeseen ja toimii signaalina edeltävälle 

vaiheelle, eli sen avulla tilataan käytön 

mukaan täydennystä. Kanban-korttien määrä 

määrittää sallitun varastotason eri vaiheiden 

Mahdollistaa materiaalien kulun vi-

suaalisen seuraamisen tuotantojär-

jestelmässä. Pienentää välivarastoin-

tia. 
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välillä.   

Virtautettu 

tuotanto 

Layout-muutokset, jotka varmistavat 

tuotannon keskeytymättömän virtauksen.  

Mahdollistaa JIT:n toteutumisen. 

PDCA Plan-Do-Check-Act on iteratiivinen 

menetelmä jatkuvaan parantamiseen. 

Perustuu toiminnan standarditason 

kehittämisen, kehitystoimien arvioinnin ja 

kehitetyn prosessin käyttöönoton jatkuvaan 

sykliin. 

Järjestelmällinen menetelmä 

toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

5xmiksi?, 

Juurisyiden 

selvittäminen 

Poikkeamatilanteissa juurisyyn 

selvittäminen kysymällä viisi kertaa miksi ja 

vastaamalla kysymyksiin. 

Yksinkertainen menetelmä 

juurisyiden selvittämiseen. 

Six Sigma Pyritään tuottamaan parasta mahdollista 

laatua tuotteissa ja niiden toimituksissa. 

Päätökset tehdään saatavilla olevan 

informaation perusteella. Juurisyyt 

selvittämällä pyritään kestäviin ratkaisuihin. 

Voidaan käyttää laadun 

parantamiseen, johtamismenetelmänä 

ja ongelmanratkaisumenetelmänä. 

Gemba walk Gemba tarkoittaa paikkaa, missä arvo 

luodaan. Gemba walk on menoa tuohon 

paikkaan, jotta voidaan itse omin silmin 

nähdä tilanne. 

Tilanteen näkeminen omin silmin, 

jolloin ei tarvitse olla muiden 

tulkintojen varassa. 

Kaizen Jatkuva parantaminen tekemällä jatkuvasti 

pieniä muutoksia. 

Hukan poistaminen ja asiakkaan 

kokeman arvon lisääntyminen. 

2.6  Kunnossapidon materiaalivirtausten analysointi ja hukkien 

eliminointi 

Kunnossapidon materiaalihallinto sisältää sekä materiaalivirtojen suunnittelun ja kont-

rolloinnin että materiaalien hankinnan ja jakelun. Kuvassa 13 on esitetty yksinkertaistet-

tu mallin kirjallisuuden pohjalta saadusta kunnossapidon materiaalivirtauksesta. Virtaus 

alkaa tarpeen määrittelystä, kulkee hankinnan kautta varastolle ja ostoreskontraan ja 

lopulta materiaali päätyy alussa määriteltyyn kohteeseen.  
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 Kuva 13. Kunnossapidon materiaalivirtausten analysointi ja hukkien tunnistaminen 

 

Kunnossapito asettaa materiaalihallinnolle omia rajoituksiaan esimerkiksi JIT-

filosofian soveltamiselle, joten oletettavaa on että materiaalivirtauksiin sisältyy jonkin 

verran ylituotantoa, odottamista ja turhaa varastointia. Kunnossapidon varasosilla voi 

tyypillisesti olla pitkiä varastointiaikoja, mikä voi johtaa varastoinnin aikana turhaan 

liikkeeseen ja turhiin kuljetuksiin. Kunnossapidon hankinta ja siihen liittyvä laskujen 

käsittely aiheuttavat usein korkeita käsittelykustannuksia suhteessa edullisten hankinto-

jen hintaan, mikä saattaa olla merkkinä sekä liikaprosessoinnista että epäsopivista me-

netelmistä. Näiden ja muiden kirjallisuudessa esiintyvien hukkatyyppien esiintyminen 

Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa tulee selvittää, jotta hukkaa voidaan 

alkaa poistaa. 

Tässä työssä käytetään pääasiallisena menetelmänä hukkien tunnistamiseen leaniin 

kuuluvaa arvovirtakartoitusta. Menetelmässä on tarkoituksena nähdä arvovirtaukset 

kokonaisuuksina ja näin poistaa itse hukkien lisäksi myös niiden syyt.  Menetelmä sopii 

materiaalivirtausten ja niihin liittyvien informaatiovirtausten analysointiin ja käy myös 

toimisto- ja hallinnollisten prosessien tarkasteluun. Arvovirtakartoitus ei riitä kaikkien 

hukkatyyppien tunnistamiseen, joten lisäksi hukkia etsitään kunnossapidon materiaali-

virtausten kontekstiin sovitetun hukkatyyppiluettelon pohjalta. 

Kun hukat on tunnistettu, tulee niitä lähteä poistamaan. Jotta tästä virtauksesta saatai-

siin jatkuva ja tasainen, tulee määritellä virtauksen asiakkaan saama arvo, tunnistaa vir-

taus, tehdä siitä virtauksesta jatkuva ja ohjata virtausta asiakkaan imun mukaisesti. Näin 
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saadaan vähemmäksi virtauksessa esiintyviä hukkia, jotka kuluttavat resursseja muttei-

vät tuota virtauksen asiakkaalle arvoa. Operatiivisella tasolla hukkien eliminointiin voi-

daan käyttää joko leanin työkaluja tai muita työkaluja, jotka tukevat leanin perusperiaat-

teiden toteutumista ja ovat yrityksen yleisen linjan mukaisia. Kun uudet toimintatavat 

on luotu ja otettu käyttöön, tulee niitä jatkuvasti arvioida ja kehittää edelleen paremmik-

si. 
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3 Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytila ja 

hukat 

Tässä kappaleessa esitellään ensin, miten aineiston keruu suoritettiin ja millainen on 

tutkimusympäristönä toimiva yritys Talvivaara Sotkamo Oy. Tämän jälkeen esitellään 

Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtaukset ja analysoidaan niitä arvovirtakartoi-

tuksella. Sitten luodaan hukkatyyppiluettelo kunnossapidon materiaalivirtausten kon-

tekstiin ja näin saadun luettelon pohjalta tarkastellaan, mitä hukkatyyppejä Talvivaaran 

kunnossapidon materiaalivirtauksissa on. Eri hukkatyyppien sisältöjä käydään läpi, tut-

kitaan kuinka laajasti eri hukkatyypit esiintyvät ja mitkä vaiheet virtauksissa sisältävät 

eniten hukkaa. Nykytilanteesta löytyneitä hukkia myös analysoidaan merkittävimpien 

hukkien löytämiseksi. Lopuksi esitetään vastaus toiseen tutkimuskysymykseen. 

3.1  Aineiston keruu 

Aineistoa Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnosta kerättiin useista eri lähteistä. 

Työn tekijän yrityksessä työskentelyn kautta keräämät kokemukset oston ja varaston 

toiminnasta auttoivat oston ja varaston toimintojen ymmärtämisessä. Omien kokemus-

ten lisäksi asioita selvitettiin käymällä keskusteluja yrityksen eri työntekijöiden kanssa, 

tutustumalla virallisiin prosessikuvauksiin, ohjeisiin ja raportteihin, tekemällä oston ja 

varaston asiakkaille kysely (Liitteet 2 ja 3), seuraamalla toimintaa paikan päällä ja 

hankkimalla lisätietoja lyhyen kunnossapidon perehdytyksen kautta.  

Kuvaukset Talvivaara Sotkamo Oy:stä ja sen kunnossapidon materiaalihallinnosta on 

kerätty yrityksessä työskentelyn, toiminnan seuraamisen, työntekijöiden kanssa keskus-

telujen, raporttien ja kunnossapidon perehdytyksen pohjalta. Tiedot koottiin yhteen 

useista eri lähteistä ja lopputulos tarkastettiin osto- ja varastopäälliköllä. 

Kuvaukset Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytilasta laadittiin yri-

tyksessä työskentelyn, toiminnan seuraamisen, työntekijöiden kanssa keskustelujen, 

virallisten oston ja varaston prosessikuvausten, raporttien, oston ja varaston ohjeiden, 

kyselyn ja kunnossapidon perehdytyksen pohjalta. Arvovirtakartoitukset ja kuvaukset 

myös hyväksytettiin osto- ja varastopäälliköllä niiden oikeellisuuden varmistamiseksi.  

Kunnossapidon kontekstiin sovitetun hukkatyyppiluettelon pohjalta laadittiin alusta-

vat listat eri hukkatyyppien mukaisista hukista Talvivaaran kunnossapidon materiaali-

virtauksissa omien kokemusten, kyselyn vastausten, virallisten prosessikuvausten, kes-

kustelujen ja toiminnan seuraamisen pohjalta. Näitä listoja laadittiin sekä varastonimik-

keellisille tuotteille että nimikkeettömille varaston kauttakulkutuotteille. Nämä listat 

jälleen käytiin läpi osto- ja varastotoimintojen henkilöstön kanssa, jotta saatiin luotua 

lopulliset listat eri hukkatyyppien mukaisista hukista Talvivaaran kunnossapidon mate-
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riaalivirtauksissa. Näin saatuja listoja käytettiin myös eri hukkien esiintymisen laajuu-

den tarkasteluun että eniten hukkia sisältävien vaiheiden selvittämiseen. 

Nykytilan ja sen hukkien analysointi suoritettiin arvovirtakartoitusten ja kunnossapi-

don materiaalivirtausten hukkatyyppiluettelon avulla kerättyjen hukkien pohjalta. Ana-

lyysiin käytettiin aineistona kaikkea empiriaa varten kerättyä materiaalia. Hukkien mer-

kittävyydestä myös keskusteltiin osto- ja varastopäällikön kanssa. 

Kartoituksen asiakasvaatimuksien ja läpimenoaikojen selvittämistä sekä yleistä kehi-

tystyötä varten suoritettiin vuoden 2012 lopussa kysely oston ja varaston asiakkaille 

(Liitteet 2 ja 3 ). Kysely suoritettiin Internetin kautta vastattavalla kyselylomakkeella. 

Kyselyyn vastaajiksi valittiin kunnossapidon työntekijöitä ja vertailun vuoksi työnteki-

jöitä myös muilta osastoilta. Vastaajiksi haluttiin kaikki eri ryhmät, jotka oston ja varas-

ton kanssa asioivat. Kysely tarkistettiin yhdessä oston ja varaston esimiesten kanssa ja 

ennen varsinaista kyselyä tehtiin myös pilottikysely, jonka pohjalta varsinaista kyselyä 

kehitettiin. Kyselyyn vastaamisaikaa olit reilut kolme viikkoa. Kyselyä käytettiin, sillä 

haluttiin saada mahdollisimman kattava kuva Talvivaaran materiaalihallinnon nykytilas-

ta. Haastatteluiden kautta näin kattavan aineiston saaminen olisi ollut hyvin aikaa vie-

vää. 

3.2  Talvivaara Sotkamo Oy 

Tutkimusympäristönä työssä toimii Talvivaara Sotkamo Oy. Yritys on Talvivaaran Kai-

vososakeyhtiö Oyj:n kaivostoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Se sijaitsee Kainuussa Sot-

kamon kunnassa, noin 40 kilometrin päässä Kajaanista. Kaivoksen päätuote on nikkeli, 

minkä lisäksi prosessin sivutuotteena on tarkoitus kerätä talteen myös sinkkiä, kuparia 

ja kobolttia. Myös lupa uraanin talteenottoon on haussa. Talvivaaralla on kaksi monime-

talliesiintymää, Kuusilampi ja Kolmisoppi. Yhdessä ne muodostavat yhden Euroopan 

suurimmista sulfidisen nikkelin varannoista. Todetut ja todennäköiset mineraalivarannot 

JORC-luokituksen mukaan ovat yhteensä 1 121 miljoonaa tonnia. Kaupallinen tuotanto 

aloitettiin vuonna 2009 ja sen on arvioitu kestävän useita kymmeniä vuosia.  

Louhinta tapahtuu avolouhintana ja rikastusmenetelmänä kaivos käyttää biokasaliuo-

tusta. Tuotantoprosessista voidaan erottaa neljä eri vaihetta: louhinta, murskaus, bio-

kasaliuotus ja metallien talteenotto. Louhintamääräksi on nykytuotannolla suunniteltu 

24 miljoonaa tonnia vuodessa ja keskimääräisen sivukivi-malmi suhteen arvioidaan 

kaivoksen toiminta-aikana olevan noin 1.  

Talvivaaran tuotantoprosessi alkaa avolouhokselta, jossa malmi louhitaan. Seuraavak-

si malmi siirretään murskaukseen, jossa malmi kulkee eri murskausvaiheiden läpi kun-

nes raekoko on sopiva. Seuraavassa vaiheessa murske agglomeroidaan eli siihen lisä-

tään rikkihappoa. Agglomeroitu murske kasataan primääriliuotuskasaan kasaajan avulla. 

Primääriliuotuskasassa malmi viipyy noin 1,5 vuotta. Tuona aikana kasaa kastellaan 

kasteluletkujen avulla rikkihappoa ja bakteereita sisältävällä liuoksella ja siihen puhalle-

taan ilmaa. Kasan läpivirtaava liuos kerätään PLS-altaaseen, josta se edelleen kiertää 

kastelun kautta kasalle kunnes metallipitoisuus liuoksessa on tarpeeksi korkea. Primää-

riliuotuskasaa puretaan koko ajan ja siirretään sekundääriliuotuskasaan, jossa liukene-

minen edelleen jatkuu. Sekundääriliuotuskasa toimii myös liuotetun malmin loppusijoi-

tuspaikkana. 

Metallipitoinen liuos syötetään metallitehtaalle, jossa siitä ensin saostetaan ja suodate-

taan kupari- ja sinkkisulfidit. Nämä kummatkin vaiheet vaativat rikkivetyä rikkivetyteh-

taalta. Edellisten vaiheiden ylite pumpataan esineutralointiin, jossa kalkkikiveä lisätään 

ja saostuksen ja suodatuksen avulla liuoksesta poistetaan kipsisakka. Ylite menee vii-

meiseen erotusvaiheeseen, jossa sitä erotetaan Talvivaaran päätuote nikkelikobolttisulfi-
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di samalla tavoin kuin aikaisempien vaiheiden tuotteet. Nämä tuotteet Talvivaara myy 

ulos. Liuos, josta metallit on erotettu, puhdistetaan. Sitten se palautetaan takaisin kasan 

kiertoliuokseksi raffinaattialtaan kautta, otetaan raakavetenä prosessiin tai palautetaan 

luontoon.  

3.2.1  Kunnossapito 

Diplomityön alussa kummallakin tuotanto-osastolla oli omat kunnossapito-

organisaationsa. Vuoden 2013 alussa nämä kuitenkin yhdistettiin ja lisäksi samaan or-

ganisaatioon tulivat osto ja varasto. Organisaatio on vielä muotoutumassa, mutta tällä 

hetkellä sen sisällä ovat erillisenä sekä malmintuotannon että metallintuotannon kun-

nossapito. Näiden sisällä on edelleen eri osa-alueita, kuten mekaaninen, sähkö-

automaatio- ja kiinteistöjen kunnossapito. Lisäksi kunnossapidon alaisuudessa on en-

nakkohuoltoa ja erilaisia projekteja, kuten Maximo-projekti. 

Nykyisellään kunnossapito on pitkälti tuotannon tekemiin palvelupyyntöihin rea-

goivaa korjaavaa kunnossapitoa. Palvelupyyntöjen pohjalta kunnossapidon työnsuunnit-

telijat suunnittelevat, mitä töitä tehdään eri seisakeissa ja mitkä ovat käynninaikaisia 

töitä. Palvelupyynnöistä luodaan työtilauksia ja osalle työtilauksista listataan myös työ-

hön tarvittavat varaosat mikäli ne löytyvät Maximo-järjestelmästä nimikkeinä. Järjes-

telmässä on tällä hetkellä noin 12 000 eri nimikettä, joista kaikki eivät kuitenkaan ole 

aktiivisia. Kunnossapito-osaston sisällä on eroja siinä, miten työtilauksia tehdään ja käy-

tetään. 

 Korjaavasta kunnossapidosta halutaan siirtyä yhä enemmän ennakoivan kunnossapi-

don suuntaan. Tähän tarvitaan kuitenkin Maximon kehittämistä kunnossapidon osalta ja 

toimintatapojen muutoksia kohti ennakoivampaa suuntaa. Tällä hetkellä Maximoa kehi-

tetään Maximo-projektin toimesta, mittaavaa kunnossapitoa on lisätty ja ennakkohuol-

tokierroksia järkeistetty. Ennakoiva kunnossapito ei ole halutun kehityksen lopputaso, 

vaan siitä on tavoitteena vielä jatkaa kehitystä kohti parantavaa kunnossapitoa. Sen saa-

vuttamiseksi tarvitaan kunnossapidon ja tuotannon yhteistyötä, mihin Talvivaaralla on 

tällä hetkellä olemassa esimerkiksi Karhu-projekti. 

3.2.2  Oston ja varaston organisaatio 

Diplomityön aikana osto- ja varasto siirtyivät yrityksen sisällä organisaatiosta toiseen. 

Aluksi toiminnot kuuluivat hallintoon ja olivat rahoitus- ja talousjohtajan alaisuudessa 

toimivan hallintopäällikön alaisuudessa. Tuolloin osto oli siis osa talousosastoa, kuten 

kehittymätön osto-organisaatio yleensä onkin (Baily ym. 2008). Alkuvuodesta 2013 

osto- ja varasto siirrettiin uuden kunnossapito-osaston alaisuuteen. Ostolla ja varastolla 

on edelleen yhteinen päällikkö, mutta nyt kunnossapitojohtajan alaisuudessa. Kuvasta 

14 nähdään koko oston ja varaston organisaatio. 
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Kuva 14. Oston ja varaston vakituinen organisaatio Talvivaarassa 

Osto on pääosin keskitetty. Kaksi ostajaa, ostoinsinööri ja osto- ja varastopäällikkö 

toimivat metallitehtaan päässä ja yksi ostaja kaivosvarikolla, eli toisessa päässä kaivos-

aluetta. Ostossa eri ostajilla on omat erityisalueensa, jonka ostoja he ensisijaisesti hoita-

vat. Kaikki ostajat ostavat sekä tuotannon että kunnossapidon tarvitsemia tuotteita. 

Hankinnat sisältävät sekä varastonimikkeellisiä tuotteita, nimikkeettömiä kertaluontoi-

sia hankintoja että palveluostoja. Ostotilauksia tehdään noin 700 kpl/kk, mistä noin 

kolmasosa on varastonimikkeiden tilauksia. Oston käyttämät järjestelmät ovat IBM Ma-

ximo, jossa ostotilaukset, varastointi ja kunnossapito ovat, sekä Basware, jonka puolella 

ostolaskut ovat. 

Varastolla varastomiehet hoitavat sekaisin kaikkia tehtäviä, aina vastaanotosta varas-

tokirjauksiin saakka. Työtehtäviä ei ole tarkasti määritelty ja tarpeen mukaan varasto-

miehet liikkuvat myös eri varastojen välillä. Vakituisen organisaation lisäksi varastolla 

on vaihtelevasti harjoittelijoita, joita hyödynnetään esimerkiksi inventoinnissa. Varsi-

naisten varastotyöntekijöiden lisäksi eri osastojen varastoilla toimii osa-aikaisesti ky-

seisten osastojen asentajia.  

Osto- ja varastotoiminnot ovat Talvivaara Sotkamo Oy:n alaisuudessa, mutta ne hoi-

tavat myös Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ja Talvivaara Exploration Oy:n tarvit-

semien tuotteiden oston ja varastoinnin. Ostopyyntöjen, -tilausten ja toimittajien nume-

roinnit ovat erilaisia kullakin yhtiöllä, mutta muuten osto- ja varastointiprosessi on sa-

mankaltainen. 

3.2.3  Varastot 

Varastoja on useita erilaisia ja erikokoisia ympäri kaivosaluetta. Osa varastoista sijaitsee 

varaston alaisuudessa ja osa on eri osastojen hoitamia. Varaston alaisuudessa ovat kaikki 

lämpimät varastot, keskusvarasto, kaivoskorjaamon varasto ja satelliittivarasto 40 kilo-

metrin päässä kaivosalueesta. Osastojen alaisuudessa ovat BVH:n, malmintuotannon 

kunnossapidon ja Ursus-projektin kylmät telttavarastot. Joitain tuotteita on myös kau-

pinta- ja palveluvarastoissa. 

Keskusvarasto sijaitsee metallitehtaan päässä kaivosaluetta, kaivoskorjaamon varasto 

avolouhoksen läheisyydessä ja varastoteltat sijaitsevat ympäri kaivosaluetta. Kaikilla 

muilla varastoilla paitsi satelliittivarastolla ja Ursus-projektin teltalla on miehitystä ar-

kipäivisin. Muina aikoina kuin arkipäivisin kulkuoikeus on yleensä kyseistä varastoa 

käyttävien osastojen vuorotyönjohtajilla. 

Kunnossapito 

johtaja 

Kunnossapito 
Osto- ja 

varastopäällikkö 

Ostoinsinööri Ostajat (3 kpl) Varastotyönjohtaja 

Varastomiehet 
(4 kpl) 
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 6) on esitetty yhteenveto nykyisistä varastoista. 

Siinä on kerrottu myös pääpiirteittäin, minkälaisia tuotteita missäkin varastossa varas-

toidaan ja onko varasto miehitetty. 

Taulukko 6. Yhteenveto varastoista 

Varasto Varastoitavia tuotteita Miehitetty 

Keskusvarasto  

- lisäksi yhteydessä kontteja ja 

teltta 

MTO:n varaosat, kaikkien osastojen 

lämpimässä säilytettävät varaosat, öljyt ja 

rasvat 

Arkisin klo 7.00-15.30 

Kaivoskorjaamon varasto Liikkuvan kaluston ja kaivoskoneiden 

varaosat, öljyt ja rasvat, paljon myös 

urakoitsijoiden tuotteita samassa tilassa 

Arkisin klo 7.00-15.30 

BVH:n telttavarasto Letkuja ja putkiosia Arkisin klo 7.00-15.30 

asentaja töissä 

Malmintuotannon kunnossapidon 

telttavarastot ja kontti 

Kuljettimien ja murskainten osia, 

kylmässä säilytettävät 

Arkisin klo 7.00-15.30 

asentaja töissä 

Ursus-projektin varastoteltta Ursus-projektin tavaroita, myöhemmin 

myös keskusvaraston kylmässä 

säilytettäviä 

Ei ole 

Satelliittivarasto Suurikokoisia ja harvoin käytettäviä 

varaosia, jotka vaativat lämpimän tilan 

Ei ole 

Kaupinta- ja palveluvarastot Kaupintatuotteet Ei ole 

 

Melkein kaikki lämmin varastotila on tällä hetkellä käytössä, mikä aiheuttaa haasteita 

erityisesti kauttakulkutarvikkeiden säilytykselle. Kauttakulkutarvikkeille ei ole varsi-

naista säilytystilaa keskusvarastolla, joten niitä joudutaan säilyttämään keskusvarastolla 

käytävillä ja vastaanottoalueella. Tilanpuutteen vuoksi osa näistä joudutaan kuljetta-

maan satelliittivarastolle, mikäli tuotteet on toimitettu paljon ennen niiden tarvetta. 

Varastoilla, kuten muuallakin yrityksessä, on sovellettu leanin työkaluista 5S:ää. 5S 

otettiin käyttöön vuonna 2011, mutta sen soveltaminen jäi lähinnä vastuuhenkilöiden 

määrittämiseen, ohjeistuksiin ja 5S:än liittyvien merkintöjen tekemiseen. 5S:n toimintaa 

ei seurata tällä hetkellä varastoilla, joten suurin osa väestä on joko unohtanut sen tai ei 

ole kiinnostunut sen ylläpitämisestä. 5S pyritään ottamaan taas käyttöön vuoden 2013 

aikana. 

3.3  Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytila 

Leanin perusperiaatteita ovat arvon määrittäminen, arvovirran tunnistaminen, virtauksen 

luominen, imuohjaus ja täydellisyyden tavoittelu (Womack & Jones 2003). Talvivaaran 

kunnossapidon materiaalivirtausten nykytilan tarkastelemiseksi määritellään ensin asi-

akkaan saama arvo eli asiakasvaatimukset. Tämän jälkeen laaditaan nykytilanteen arvo-

virtakartoitukset kartoitukseen valituille tuoteryhmille, eli nimikkeellisille varastotuot-

teille ja nimikkeettömille varaston kauttakulkutuotteille. Ryhmät valittiin sen perusteel-

la, että kunnossapito käyttää näistä molempia ja näiden virtaukset eroavat toisistaan. 

Pohjana arvovirtakartoitukselle käytettiin Keyten & Locherin (2004) antamaa prosessia 

arvovirtakartoitukselle toimisto- ja hallinnollisten prosessien kuvaamisessa. 

3.3.1  Asiakasvaatimukset 

Tarkasteltavan yrityksen asiakkaita ovat yritykset, jotka ostavat sen tuottaman kupari-, 

sinkki- ja nikkelikobolttisulfidin. Tiettyihin tuotantomääriin ja laatuun pääsemiseksi 
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tarvitaan kunnossapitoa pitämään tuotannon vaatimat laitteet toimintakunnossa. Tuotan-

to on siis kunnossapidon sisäinen asiakas ja kunnossapito edelleen kunnossapidon tar-

vitsemia varaosia ja tarvikkeita ostavan oston ja kyseisiä tuotteita varastoivien varasto-

jen sisäinen asiakas. Kunnossapito ei itsessään tuota arvoa asiakkaalle, mutta on tuotan-

non kannalta välttämätön toiminto (NNVA) ja sen asiakkaalle tuottama lisäarvo on tuo-

tannon jatkuvan toiminnan varmistaminen. Ilman ostoa ei kunnossapito saisi työhönsä 

tarvittavia välineitä ja varaosia, joten myös ostotoimintaa on oltava (NNVA). Kunnos-

sapidon luonteesta johtuen täytyy joitain varaosia ja tarvikkeita pitää koko ajan vikaan-

tumistilanteiden varalta saatavilla, joten myös varastoinnin voidaan ajatella olevan vält-

tämätön, mutta arvoa tuottamaton toiminto yrityksessä (NNVA). Kaikki nämä toiminnot 

siis ovat toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömiä, mutta eivät tuota arvoa asiak-

kaalle. On siis järkevää hoitaa nämä toiminnot mahdollisimman tehokkaasti ja vähän 

resursseja kuluttaen. 

Oston ja varaston arvoa kunnossapidolle selvitettiin kunnossapidolle tehdyn kyselyn 

(Liite 2 ja 3) yhteydessä. Sen perusteella ostossa on tärkeintä tilattujen tuotteiden (ja 

palvelujen) saaminen ajallaan. Toiseksi tärkeintä on hyväksyttyjen ostopyyntöjen nopea 

käsittely tilauksiksi. Ostopyynnöt haluttaisiin käsiteltävän tilauksiksi yhden vuorokau-

den sisällä hyväksynnästä ja kilpailutukseen ostolta saisi kulua yksi viikko. 

Varastoinnissa tärkeintä oli tuotteiden hyvä saatavuus ja toiseksi tärkeintä tavaroiden 

hakemisen sujuvuus. Tuotteiden hyvä saatavuus ei kyselyn mukaan tällä hetkellä toteu-

du, sillä 77 % vastaajista oli sieltä mieltä, että saldot eivät viime aikoina ole pitäneet 

paikkaansa.  

Nimikkeellisille tuotteille asiakastarve on siis tietty määrä tietynlaista tuotetta käytet-

tävissä varastosta, jotta kunnossapito pystyy palvelemaan edelleen omaa asiakastaan eli 

tuotantoa. Oston tulee näin ollen tilata nimikkeet Maximon luomien ostopyyntöjen mu-

kaan ja valvoa että ne toimitetaan ajallaan. Varaston taas täytyy tehdä vastaanotto varas-

toon, tuotteiden merkintä ja hyllytys oikein, jotta tuotteiden käyttäminen käyttötarpeen 

tullessa on sujuvaa. Noutojen yhteydessä varastossa on myös huolehdittava siitä, että 

kaikki noudot tulevat kirjatuksi oikein järjestelmään, jotta uusia pyyntöjä generoituu. 

Nimikkeettömille tuotteille asiakastarpeet määritellään erikseen Maximoon ostopyyn-

töinä. Nämä ostopyynnöt oston täytyy kilpailuttaa ja tilata niin, että tuotteet ehtivät saa-

pua tarpeeseen. Varaston täytyy vastaanottaa, merkitä ja säilyttää nämä tuotteet niin, että 

ne ovat tarpeen tullessa helposti saatavilla. 

3.3.2  Arvovirtakartoitus nykytilanteessa 

Arvovirtakartoitus suoritettiin kulkemalla kunnossapidon materiaalivirtausten mukana 

ja kartoittamalla näin virtausten kulku eri vaiheissa. Arvovirtakartoituksen mittareiksi 

valittiin eri vaiheiden prosessi- ja läpimenoajat. Nämä ajat kerättiin eri toimintojen hen-

kilöstöltä arvioina, oston ja varaston raporteista ja kyselyn pohjalta. Suurta osaa näistä 

ei mitattu lainkaan. Ostopyyntöjen (OP) hyväksyntään, oston suorittamaan kilpailutuk-

seen ja ostotilausten (OT) tekoon sekä ostopyyntöjen ostolaskuiksi käsittelyyn kuluvat 

ajat saatiin oston ja varaston järjestelmistä. Ostopyyntöjen tekoon, varaston kanssa asi-

ointiin ja laskujen käsittelyyn kuluvat ajat saatiin oston ja varaston asiakkaille tehdyn 

kyselyn (Liitteet 2 ja 3) vastaajilta. Loput ajat saatiin kunnossapidon sekä osto- ja varas-

totoimintojen henkilökunnalta arvioina. Näissä ajoissa on yritetty esittää normaalitapa-

uksissa tapahtuvaa hajontaa eli suurimmat viivästykset on karsittu pois. Prosessi- ja lä-

pimenoaikojen lisäksi eri vaiheisiin liitettiin niissä käytettävät järjestelmät, joita ovat 

Maximo (MX), Basware (BW) tai ei järjestelmää (Manual, MN).  
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Sekä nimikkeellisten että nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtaus on ensin selos-

tettu yksityiskohtaisesti sanallisesti. Tämän jälkeen on esitelty nykytilanteen arvovirta-

kartta, jossa materiaalivirtaus on kuvattu yksinkertaistetussa muodossa virtauksen pää-

vaiheisiin keskittyen. 

3.3.2.1  Nimikkeellisen tuotteen materiaalivirtaus Talvivaarassa 

Nimikkeelliset tuotteet ovat lähinnä eri laitteiden varaosia ja kunnossapidon tarvitsemia 

tarvikkeita. Näitä varastoitavia tuotteita, joille on olemassa oma varastokoodinsa, kutsu-

taan Talvivaarassa nimikkeiksi. 

Nimikkeiden luontia on pyritty keskittämään kunnossapito-osastojen varaosainsinöö-

reille ja Maximo-projektin työntekijöille. Nimikkeiden luonti tapahtuu yleensä työnjoh-

tajan, työnsuunnittelijan tai ostajan pyynnöstä. Nimike luodaan, mikäli tuotetta uskotaan 

tarvittavan jatkossa toistuvasti. Ennen nimikkeen luontia tarkastetaan järjestelmästä, 

ettei kyseistä tuotetta ole jo nimikkeenä. Nimikkeille täytetään kuvaus, materiaaliryhmä 

ja materiaalikoodi. Nämä kuvaavat, millainen tuote nimike on ja helpottavat myös osal-

taan nimikkeiden etsimistä. Nimikkeelle tulee luontivaiheessa määrittää myös tilausyk-

sikkö, varastosta ottoyksikkö ja tekninen vastuuhenkilö.  

Nimikkeen luonnin jälkeen se liitetään haluttuihin varaston laskentapaikkoihin, joilla 

kaikilla on oma tarvelaskentansa. Kullekin valitulle varastolle syötetään varaston ohja-

usarvot, joita ovat tilauspiste, toimitukseen kuluva aika eli viiveaika, optimiostoerä ja 

tilausyksikkö.  Nämä arvot yleensä määrittelee nimikkeen luontia pyytänyt henkilö yh-

dessä kunnossapidon varaosainsinöörin kanssa. Varaston ohjausarvoihin vaikuttavat 

kyseisen nimikkeen toimitusaika, varaosan kriittisyys, nimikkeen käyttöpaikkojen lu-

kumäärä, toimittajan tai laitevalmistajan antamat varaosasuositukset, laitteen huolletta-

vuus, vikaantumisen ennakoitavuus ja varaston kiertonopeus kyseisen nimikkeen tapa-

uksessa. Varaston ohjausarvoja voi muuttaa myöhemmin varaosainsinööri tai ostaja. 

Mikäli nimikettä ei ole tarvetta tilata varastoon, voidaan tilausten generoituminen estää 

asettamalla tilauspisteeksi -1. 

Varastoa täydennetään tilauspistemenetelmällä. Järjestelmä generoi nimikkeelle osto-

pyynnön, kun sen saldo laskee sille määritettyyn tilauspisteeseen. Maximo luo nimik-

keille ostopyyntöjä niille syötettyjen varaston ohjausarvojen mukaisesti. Nimikkeiden 

saldot muuttuvat varastoon saapumisten, varastosta ottojen, inventoinnin kautta ja työti-

lauksille tehtyjen varausten kautta. Ongelmana nimikkeiden tilaamisessa ovat vanhen-

tuneet nimikkeet ja varaston ohjausarvot. Joskus nimikkeiden takana ole vielä historia-

tietoja tai viimeisestä tilauksesta on kulunut paljon aikaa, jolloin on vaikea päätellä on-

ko kyseiselle nimikkeelle vielä tarvetta. Tällöin yleensä ostajan täytyy tiedustella ni-

mikkeen tarvetta kyseisen alueen varaosainsinööriltä tai nimikkeen tietoihin määritellyl-

tä tekniseltä vastuuhenkilöltä. Nimikkeiden määrän ollessa suurehko, voi tässä selvitte-

lyssä joskus kulua paljonkin aikaa ja tuona aikana selvittelyssä olevat ostopyynnöt eivät 

etene tilauksiksi.  

Nämä järjestelmän luomat ostopyynnöt järjestelmä ajaa päivittäin ja ne näkyvät osta-

jien työjonossa. Järjestelmän luomista ostopyynnöistä ostaja tarkastaa, onko ehdotettuja 

tuotteita aiheellista tilata ja mikäli näin on, luo ostaja ostopyynnöstä tilauksen. Osto-

pyynnöt käsitellään yleensä First In, First Out (FIFO) -periaatteen mukaan. Yleensä 

nimikkeellisten tuotteiden takana on myös tieto ensisijaisesta toimittajasta, jolloin tilaus 

laitetaan tälle kyseiselle toimittajalle. Mikäli toimittajaa ei ole määritelty, toimittaja ei 

toimita kyseistä tuotetta enää tai on tarpeen kilpailuttaa hankinta uudelleen, ostaja kil-

pailuttaa hankinnan ja laatii sitten ostotilauksen valitsemalleen toimittajalle. Ostotilaus 

lähetetään sähköpostitse. Kun tilausvahvistus tulee toimittajalta ostajalle, tarkistaa hän 
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hinnan vastaavan tilausvahvistusta, kirjaa toimituspäivän Maximoon ja muuttaa ostoti-

lauksen tilan hyväksytyksi, jotta varasto pystyy tekemään sille vastaanottoja.  

Nimikkeelliset tuotteet vastaanotetaan joko keskusvarastolla, BVH:n varastolla tai 

kaivoskorjaamon varastolla. Keskusvarasto vastaanottaa suurimman osan tuotteista. 

Saapuva tavara puretaan rekasta joko trukin tai kurottajan ja avulla. Kurottajaa tarvitaan 

isokokoisiin tavaroihin ja rekan perävaunussa tuleviin lähetyksiin. Jos kurottajaa joudu-

taan käyttämään, voi purkuaika venyä kurottajan odottamisen takia.  

Tavaran saapuessa varastomies tarkastaa, onko saapunut lähetys ehjä ja täsmääkö saa-

punut määrä rahtikirjaan. Mahdolliset puutteet kirjataan rahtikirjaan ja kuitataan rahti-

kirja. Osa tuotteista tulee Itellan kautta, jolloin niistä tarkastetaan purkupaikka ja kuita-

taan lähetykset saapuneiksi. Tarkastuksen jälkeen tuotteet siirretään vastaanottoalueelle. 

Nimikkeellisissä lähetyksissä sisältö tarkastetaan lähetteen avulla. Mikäli sisältö ei täs-

mää tilaukseen, tehdään reklamaatio. Mikäli reklamoitavaa ei ole, kirjataan nimikkeelli-

set tuotteet järjestelmään vastaanotetuksi. Lähete kuitataan ja arkistoidaan rahtikirjan 

kanssa. Tämän jälkeen tavaroihin merkitään nimikkeiden numerot tussilla ja ne hyllyte-

tään. Tarvittaessa tuotteet siirretään toiseen varastotilaan, esimerkiksi harvoin käytettä-

vät tuotteet satelliittivarastolle tai kylmässä säilytettävät tuotteet eri osastojen telttava-

rastoihin. 

Jos lähetyksiä tulee puutteellisilla tiedoilla, varasto yrittää ensin itse selvittää mihin ti-

laukseen tuote liittyy. Tarvittaessa varasto ottaa yhteyttä myös ostoon, joka alkaa myös 

selvitellä lähetystä. Joskus yhteydenotto ostoon tarvitaan myös sen takia, että nimikkeel-

linen tilaus ei ole järjestelmässä siinä tilassa, että sille voitaisiin tehdä vastaanottoja. 

Tuolloin toimittaja ei ole vahvistanut tilausta tai ostaja ei ole kirjannut vahvistettua hin-

taa ostotilaukselle. Tällöin oston pitää muuttaa tilaus hyväksytty-tilaan tai pyytää puut-

tuva tilausvahvistus toimittajalta, ennen kuin varasto pystyy tekemään vastaanoton jär-

jestelmään. Hinnan saaminen esimerkiksi huollosta palautuvalle laitteelle voi kestää 

kauankin ja tuon ajan tavara on yleensä vastaanottamatta ja hyllyttämättä varaston vas-

taanottoalueella. 

Eri tuotteet viipyvät varastossa hyvin erilaisia aikoja. On hyvin tiheään kiertäviä tuot-

teita ja toisaalta esimerkiksi joitain kriittisiä varaosia, jotka viipyvät varastossa pitkiäkin 

aikoja. Varastot inventoidaan lähinnä projektiluontoisesti eikä jatkuvaa inventointia ole 

ollut. Varastossa on myös vanhentuneita nimikkeellisiä tuotteita sekä jonkin verran tun-

nistamattomia projekteista ylijääneitä tuotteita. Inventaarioero on ollut suuri ja varasto-

puutteita ilmenee. 

Varastosta haut tehdään joko varastosta noutoluvalla tai työmääräimellä. Ennakkoon 

keräilyä ei ole käytössä vaan työnjohtajat antavat asentajille tai urakoitsijoille varastosta 

noutoluvan, jolla asentaja tai urakoitsijan edustaja sitten hakee varastosta tarvittavat 

tuotteet itse hyllystä ja kuittaa haun työnjohtajan allekirjoittamalla luvalla. Noutolupa 

on pieni lappu, johon työnjohtaja täyttää haettavien nimikkeiden numerot ja kuvaukset, 

annettavan määrän, hyllypaikan, työmääräimen numeron ja prosessialueen tai tili-, kus-

tannuspaikka- ja investointitiedot, hakijan tai hakevan yrityksen nimen, luvanantopäi-

vämäärän ja luvan antajan allekirjoituksen. Varasto täyttää lappuun tiedot haun kirjaus-

päivästä, kirjaajasta ja hyllyyn jäävästä määrästä, mikäli varasto noutaa tavaran hyllystä. 

Haun voi tehdä myös Maximosta tulostetulla työmääräimellä, mikäli siinä näkyvät työl-

le varatut nimikkeet ja tili- ja kustannuspaikkatiedot ovat työmääräimelle oikein kirjatut. 

Varasto ei juuri kuljeta tuotteita käyttökohteeseen vaan sen hoitavat kyseistä tuotetta 

tarvitsevat henkilöt. 

Ostolaskuja saapuu sekä paperisina että sähköisinä. Paperiset ostolaskut skannataan ja 

lähetetään hyväksymiskiertoon. Sähköiset laskut lähetetään suoraan hyväksymiskier-

toon. Mikäli laskun tuotteet on kirjattu varastolle saapuneiksi ja niiden hinta täsmää 

laskun hintaan, siirtää ostoreskontra laskun suoraan maksuun laitettaviin laskuihin. Täs-
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sä tietyn euromääräisen rajan ylittävät laskut kuitenkin kiertävät hyväksymiskierron. 

Mikäli saapumista ei ole, kiertävät varastonimikkeellisten tuotteiden ostolaskut varasto-

työnjohtajan kautta, joka tarkastaa onko varasto kirjannut kyseiset tuotteet saapuneiksi 

järjestelmään. Mikäli on, tiliöi ja hyväksyy hän laskun. Mikäli saapumista ei ole tehty, 

selvittää hän tilanteen ja tuotteen ollessa saapunut järjestää saapumiskirjauksen järjes-

telmään. Tämän jälkeen lasku menee kirjanpitoon ja maksuun laitettaviin laskuihin. 

Ostajille varastonimikkeellisten tuotteiden laskut tulevat vain jos tilaus ei täsmää las-

kuun. 

Hieman tiivistetty arvovirtakartoitus nimikkeettömän tuotteen materiaalivirtauksen 

nykytilalle on esitetty kuvassa 15. Tässä arvovirtakartoituksessa oletetaan nimikkeen 

olevan jo luotu.  

 

 

Kuva 15. Nykytilanteen arvovirtakartoitus nimikkeellisen tuotteen materiaalivirtaukselle 
(isompi kuva liitteessä 4) 

3.3.2.2  Nimikkeettömän tuotteen materiaalivirtaus Talvivaarassa 

Nimikkeettömät tuotteet ovat Talvivaarassa varaston kauttakulkutarvikkeita. Näiden 

tarve määritellään tekemällä jokaisesta hankinnasta erikseen ostopyyntö tai tietylle toi-

mittajalle isompi ostopyyntö Maximoon. Pyynnön tekijä voi kilpailuttaa hankinnan itse 

tai hän voi jättää pyynnön valitsemansa ostajan kilpailutettavaksi. Nimikkeettömät osto-

pyynnöt kiertävät järjestelmässä hyväksymiskierron kyseisen pyynnön tekijän esimie-

hillä niiden arvon mukaan. Nämä voivat joko hyväksyä tai puoltaa ostopyyntöä hyväk-

symisrajojensa mukaisesti tai palauttaa pyynnön joko ostajalle tai pyynnön tekijälle lisä-

tietoja varten. Kierto on lähes samanlainen sekä isoille että pienille hankinnoille, inves-

tointeja lukuun ottamatta. Investoinneille määritellään hyväksymiskierrot erikseen eri 

investointiprojektien organisaatioiden perusteella.  

Tämän tarpeen määrittelyn, toimittajan valinnan ja tarpeen hyväksynnän jälkeen 

pyyntö on pyynnölle valitun ostajan hoidettavana. Ostajat käsittelevät ostopyynnöt 

yleensä FIFO-periaatteella, mikäli pyynnöillä on kaikki tarvittavat tiedot oikein. Ostaja 

tekee ostotilaukset, laittaa ne sähköpostilla toimittajalle, tarkastaa tilausvahvistuksen 

oikeellisuuden ja kirjaa Maximoon toimituspäivän. Usein tuotteille ei ole Talvivaarassa 

määritelty erityisiä toimitusaikoja ja kiiretilanteissa tarvitsijat ottavat suoraan yhteyttä 

ostoon. 

Nimikkeettömät tuotteet vastaanotetaan joko keskusvarastolla, kaivoskorjaamon va-

rastolla tai jollain muulla varastopaikalla. Joskus isokokoiset lähetykset toimitetaan 

myös suoraan kohteeseensa. Keskusvarasto kuitenkin vastaanottaa suurimman osan 

tuotteista. Saapuva tavara puretaan rekasta joko trukin tai kurottajan ja avulla. Kurotta-

jaa tarvitaan isokokoisiin tavaroihin ja rekan perävaunussa tuleviin lähetyksiin. Kurotta-

jan saaminen purkupaikalle voi viedä aikaa. Saapumisen yhteydessä varastomies tarkas-
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taa, onko saapunut lähetys ehjä, täsmääkö saapunut määrä rahtikirjaan ja mikä on lähe-

tyksen haluttu purkupaikka. Mahdolliset puutteet kirjataan rahtikirjaan ja kuitataan rah-

tikirja. Osa tuotteista tulee Itellan kautta, jolloin niistä tarkastetaan purkupaikka ja kuita-

taan lähetykset saapuneiksi.  

Tarkastuksen jälkeen tuotteet siirretään vastaanottoalueelle ja tarkastetaan, kuka on 

lähetyksen vastaanottaja. Alihankkijoille tai muualle kuin varastoitavaksi menevistä 

tuotteista ilmoitetaan vastaanottajalle joko soittamalle hänelle tai skannaamalla lähete 

sähköpostiin. Lähete kuitataan ja arkistoidaan rahtikirjan kanssa. Yleensä puutteellisilla 

tiedoilla olevia lähetyksiä joudutaan selvittelemään, mikä viivästyttää niiden käsittelyä.  

Nimikkeettömät tuotteet varasto merkitsee ja siirtää säilytykseen joko jonnekin varas-

totilaan tai pihalle. Nimikkeettömille tuotteille ei ole vastaanottoalueen lisäksi muuta 

tilaa, joten isokokoiset tai kauan aikaa varastossa viipyvät tuotteet ovat varastossa käy-

tävillä ja haittaavat päivittäistä toimintaa. Varasto ei juuri kuljeta tuotteita käyttökohtee-

seen vaan sen hoitavat kyseistä tuotetta tarvitsevat henkilöt. Näille nimikkeettömille 

tuotteille ei ole niiden varastoinnin aikana minkäänlaista seurantaa, eli näiden kulutusta 

ja sijaintitietoja ei ole kirjattu minnekään. Myös tuotteiden merkintä on vain paperilapun 

avulla. 

Kun ostolasku saapuu, lähettää ostoreskontra sen hyväksymiskiertoon. Lasku menee 

yleensä ensin ostopyynnön tekijälle ensin tarkastettavaksi. Hän tiliöi ja tarkastaa onko 

lasku oikein ja tarkastaa laskun jos laskutettava tuote on saapunut. Joissain tapauksissa 

lasku kiertää myös hyväksyjän kautta. Näiden jälkeen osto tarkastaa myös osaltaan osto-

laskut vertaamalla niitä ostotilauksiin ja tekee tuotteille myös vastaanoton järjestelmään. 

Tämän jälkeen lasku menee kirjanpitoon ja maksuun laitettaviin laskuihin.  Kun kaikki 

tietyn tilauksen tuotteet on kirjattu saapuneiksi, sulkee osto tilauksen eikä sille voida 

enää tehdä vastaanottoja.  

Hieman tiivistetty arvovirtakartoitus nimikkeettömän tuotteen materiaalivirtauksen 

nykytilalle on esitetty kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Nykytilanteen arvovirtakartoitus nimikkeettömän tuotteen materiaalivirtauksel-
le (isompi kuva liitteessä 5) 

3.3.2.3  Arvovirtakartoituksen löydöksiä 

Arvovirtakartoituksista nähdään, että virtaus katkeaa useassa kohdassa vaiheiden välillä.  

Katkoksia tulee, kun eri vaiheissa ja eri henkilöillä on käsittelyssä olevat määrät vaihte-

levat, henkilöt suorittavat muita työtehtäviä tai kun tiedot jossain vaiheessa virtausta 
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ovat puutteelliset. Virtaus ei myöskään ole tasainen, vaan vaiheiden välille kertyy väli-

varastoja. Varastojen kertyminen johtuu pääosin siitä, että tehtäviä suoritetaan erissä. 

Varastojen syntyminen vaiheiden välille johtuu joissain vaiheissa tehtävästä ylituotan-

nosta. Tyypillisesti työntekijät ohjaavat itse työtään ja eri tehtävien suorittamista, jolloin 

jokaisen työntekijän käsittelyjärjestys voi olla erilainen vaikka FIFO periaatteessa oh-

jaisikin toimintaa. Esimerkiksi selkeät ja täydellisillä tiedoilla olevat tapaukset saattavat 

käsittelyjärjestyksessä ohittaa epäselvät. Varastolla työtä rytmittävät eri rahdinkuljettaji-

en toimitusajat. Virtauksen kulkunopeuden ennustaminen on vaikeaa, joten eri vaiheet 

pyrkivät mahdollisesti käsittelemään oman osuutensa ennen varsinaista tarvetta, jotta 

loppupään virtaus ehtisi loppuun mahdollisista viivästyksistä huolimatta. Tästä esi-

merkkinä on esimerkiksi laskujen käsittely paljon ennen eräpäivää tai ostopyyntöjen 

teko ennen varsinaista tarvetta. 

Myös epäsopiva ja liiallinen prosessointi näkyvät arvovirtakartoituksessa. Esimerkiksi 

nimikkeelliset hankinnat hyväksytään kahteen kertaan: ensin ostopyyntövaiheessa ja 

vielä myöhemmin laskun saapuessa. Myös ostajien tekemät vastaanotot tilauksille las-

kujen perusteella ovat pelkkää käsittelyä. Epäsopiva prosessointi näkyy myös arvovirta-

uksen pituudessa. Hankintoihin liittyy paljon erilaista turhaa käsittelyä, mikä nostaa 

yksittäisen hankinnan hankinta- ja käsittelykulut suuriksi ja pidentää läpimenoaikoja 

tarpeettomasti. Pitkät läpimenoajat suhteessa prosessointiaikaan kertovat tehottomasta 

ajankäytöstä. Eri vaiheisiin liittyy odottelua esimerkiksi ostopyyntöjen hyväksynnän ja 

tarjouspyyntöjen odottelun muodossa. Virtaus on sujuvampaa ostopyynnön hyväksyn-

nän jälkeen. Tämä edellyttää kuitenkin, että pyynnöllä olevat tiedot ovat oikeat ja jat-

kossakin kaikki tiedot ovat aina jokaisessa vaiheessa oikein. Erilaisten virheiden teke-

minen siis myös lisää odottamista. 

Arvovirtakartoituksissa näkyy myös jonkin verran epäsopivia menetelmiä. Esimerk-

kinä tästä voidaan mainita nimikkeellisten tuotteiden varastosta otot käsinkirjoitetulla 

noutoluvalla ja tämän jälkeen näiden lupien kirjaaminen järjestelmään varastosta otoik-

si. Tämä vie hakijan ja luvan antajan resursseja luvan saamiseksi ja toisaalta varaston 

resursseja oton kirjauksen yhteydessä. Epäsopivia menetelmiä on myös esimerkiksi las-

kujen käsittelyn yhteydessä paperilaskujen skannauksessa. 

Nykytilanteessa nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtauksissa on olemassa asi-

akkaan imuohjausta. Tämä ei kuitenkaan toimi silloin, kun ostopyynnöt tehdään ennen 

tarvetta tai tilataan yli tarpeen. Nimikkeellisillä tuotteilla imuohjaus toimii ainoastaan 

työtilauksille liitettyjen tuotteiden tapauksissa. Muissa tapauksissa ostopyynnöt generoi-

tuvat varastonohjausarvojen eli tuotteiden oletetun kulutuksen perusteella. Tällöin esiin-

tyy työntöä ja mahdollisesti osa hankituista tuotteista ei tule koskaan käyttöön. Tämä 

ongelma on tyypillinen kunnossapidossa, jossa tuotteita on pidettävä varastossa tuotan-

non seisahtumattoman toiminnan varmistamiseksi. 

Virtauksia tarkastellessa huomataan, että niihin sisältyy sekä arvoa tuottamattomia, 

mutta välttämättömiä että täysin arvoa tuottamattomia vaiheita. Yksinkertaistettuna voi-

daan todeta, että nimikkeelliselle tuotteelle on välttämätöntä luoda nimike, ostaa tuote, 

toimittaa tuote, toimittaa lasku, purkaa kuorma, kirjata lähetys saapuneeksi järjestel-

mään, merkitä ja hyllyttää lähetys, varastoida tuote, ottaa ostolasku vastaan, maksaa 

ostolasku, tehdä varastosta otto ja kirjata varastosta otto. Nimikkeettömälle tuotteelle 

taas on välttämätöntä määritellä tarve, ostaa tuote, toimittaa tuote, toimittaa lasku, pur-

kaa kuorma, merkitä lähetys ja tehdä saapumisilmoitus, hakea tuote varastolta, vastaan-

ottaa ostolasku ja maksaa ostolasku. Muut vaiheet ovat erilaisia hyväksymis- ja tarkas-

tusvaiheita tai kilpailutusta, jotka eivät lisää asiakkaan arvoa eivätkä ole asiakkaan kan-

nalta välttämättömiä. Nykyisiin välttämättömiin vaiheisiinkin olisi mahdollista saada 

muutoksia prosessiuudistusten myötä. 
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Prosessointi- ja läpimenoaikojen suhdetta laskettiin järjestelmistä, kyselystä ja kes-

kustelujen pohjalta saatujen keskiarvojen avulla, jolloin saatiin tulokseksi että proses-

sointiaika muodostaa vain pienen osan läpimenoajasta. Koska kaikki materiaalivirtaus-

ten vaiheet eivät lisää asiakkaan arvoa, on asiakkaalle arvoa tuottava aika hyvin pieni 

suhteessa koko virtauksen läpimenoaikaan.  

Arvovirtakartoituksen pohjalta löydettiin nykytilanteesta seuraavia hukkia: ylituotan-

to, odottaminen, epäsopiva ja liiallinen prosessointi, turha varastointi, virheiden tekemi-

nen ja epäsopivat menetelmät. Nykytilanteen arvovirtakartoitukset kuvaavat kuitenkin 

toimintaa vain yleisellä tasolla ja normaalitilanteessa, sillä niihin olisi ollut vaikea sisäl-

lyttää kaikkia mahdollisia eri vaiheita ja niihin liittyviä poikkeustilanteita. Myös esi-

merkiksi suurten seisakkien aikana toteutettu kuvaus olisi antanut hyvin erilaisia arvoja 

vaiheiden kestoille ja jopa käsittelyvaiheiden järjestykselle. Kaikki eri vaiheet ja poik-

keustilanteet huomioivan arvovirtakartoituksen teko olisi ollut aikaa vievää sekä kuva-

uksesta olisi tullut todella laaja ja näin ollen epäselvä. Kartoituksen yleisyys ja suppeus 

voivat näin ollen rajoittaa myös sen avulla löytyviä hukkia. Mahdollisimman kattavan 

hukkaprofiilin luomiseksi muita toimintaan liittyviä hukkia on kartoitettu kirjallisuuden 

pohjalta saadun hukkatyyppiluettelon pohjalta alaluvussa 3.4. 

3.4  Hukat Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa 

Arvovirtakartoituksen perusteella ei voida löytää kaikkia eri hukkatyyppejä (esim. Kos-

kela 2004, Emiliani 1998). Tämän takia kirjallisuuden pohjalta saatua hukkatyyppilistaa 

ja hukkien kuvauksia muokattiin paremmin kunnossapidon materiaalivirtausten kon-

tekstiin sopivammiksi ja näin saadun kunnossapidon materiaalivirtausten hukkatyyppi-

luettelon avulla tutkittiin, mitä eri hukkatyyppejä Talvivaaran kunnossapidon materiaa-

livirtauksissa esiintyy. Sen jälkeen tutkittiin, missä eri materiaalivirtausten vaiheissa eri 

hukkatyyppejä esiintyy ja mitkä eri vaiheet sisältävät eniten eri hukkatyyppejä.  

3.4.1  Hukkatyypit kunnossapidon materiaalivirtauksissa 

Kirjallisuustarkastelun pohjalta saatua hukkatyyppilistaa (Taulukko 4) validoitiin kul-

kemalla Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksen mukana, tarkastelemalla virta-

uksen kulkua sekä käymällä hukkatyyppilistaa läpi Talvivaaran osto- ja varastointitoi-

mintojen henkilökunnan kanssa. Hukkatyyppien ymmärtämiseksi käytiin myös yhdessä 

läpi eri hukkatyyppien määritelmiä kirjallisuudessa, jotta kaikki hukkatyypit ymmärret-

täisiin mahdollisimman hyvin.  

Hukkatyyppilistaan tehdyt muokkaukset johtuivat pääosin siitä, että hukkatyyppien 

alkuperäisiä kuvauksia sovitettiin paremmin palveluprosessiin sopivaksi. Suurin osa 

kirjallisuuden hukista oli kerätty valmistavan teollisuuden kontekstissa (esim. Ohno 

1988), joten hukkiin tuli ottaa mukaan palveluprosesseille tyypillinen informaation kä-

sittely (Keyte & Locher 2004). Osa hukista sopi kunnossapidon materiaalivirtauksiin 

lähes ilman muokkaamista, sillä esimerkiksi turha liike, henkilöstön kykyjen puutteelli-

nen hyödyntäminen ja hukkakäyttäytyminen eivät ole sidottuja valmistavan teollisuuden 

kontekstiin vaan voivat ilmetä hyvin erilaisissakin ympäristöissä. Muokkauksia tehtiin 

esimerkiksi varastointiin ja turhiin kuljetuksiin, joihin sisällytettiin myös tiedon varas-

tointi ja turhat tiedonsiirrot. Myös esimerkiksi energian ja veden tuhlauksen sekä mate-

riaalien tuhlauksen hukat liittyivät alkuperäisessä yhteydessään valmistusprosessiin, 

mutta uusien kuvausten myötä sopivat kuvaamaan myös kunnossapidon materiaalivirta-

uksissa olevia hukkia. 
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Tarkastelun ja muokkausten pohjalta saatiin luotua lista hukkatyypeistä kunnossapi-

don materiaalivirtausten kontekstissa (Taulukko 7). Tässä taulukossa ovat kaikki kirjal-

lisuustarkastelun perusteella löydetyt hukkatyypit, joista osan kuvauksia on muutettu 

paremmin kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin sopivammaksi.  

Taulukko 7. Hukkatyypit kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstissa 

Hukkatyyppi Kuvaus 

Ylituotanto Tehdään asioita nopeampaan tahtiin kuin tarve vaatii, jolloin seuraavalle 

vaiheelle muodostuu jonoa. 

Odottaminen Tehoton ajankäyttö, joka johtaa siihen että joko tuotteet tai työntekijät 

odottavat. Myös järjestelmistä johtuva odottaminen. 

Kuljetukset Kaikki tarpeettomat tavaroiden siirtelyt ja kuljetukset. Turhat tiedonsiirrot. 

Epäsopiva ja liiallinen 

prosessointi  

Liian monimutkaisten laitteiden käyttö suhteessa vaadittavaan työtehtävään 

tai asioiden tekeminen tarpeettoman monimutkaisesti tai tarkasti. Turha 

käsittely. 

Turha varastointi Kaikki tarpeeton varastointi. Erissä tapahtuva käsittely. Myös tarpeeton 

tiedon varastointi ja työjonot. 

Turha liike Kaikki työntekijöiden liike, joka ei liity arvoa tuottaviin toimintoihin. 

Virheiden tekeminen Virheiden tekeminen ja virheisiin liittyvät korjaukset. Väärin syötetyt tiedot. 

Hukkakäyttäytyminen Kaikki käyttäytyminen, joka ei tuota tai lisää arvoa tai tue edellä mainittuja. 

Henkilöstön kykyjen 

puutteellinen 

hyödyntäminen 

Johdon liika kontrolli, puutteelliset oikeudet hoitaa perustehtäviä, 

puutteelliset työvälineet, puutteellinen kommunikaatio ihmisten välillä. 

Making-do Tehtävän aloittaminen ilman kaikkia siihen tarvittavia syötteitä. 

Väärän palvelun 

tuottaminen 

Ei ymmärretä, mitä sisäinen asiakas haluaa. 

Epäsopivat menetelmät Epäsopivat järjestelmät ja ohjelmat, tarpeeton paperityö, sopimattomat 

mittaustavat. 

Energian ja veden tuhlaus Sähkön, kaasun, öljyn ja veden tuhlaava käyttö. Liian suuret varastotilat, 

tehoton tilojen käyttö tai tarpeeton tuotteiden säilytys lämpimässä. 

Materiaalien tuhlaus Materiaalien käsittelystä johtuva materiaalien tuhlaus, rikkoontuminen ja 

pilaantuminen. 

Tehoton informaation 

käyttö 

Kerätään dataa, jolle ei ole käyttöä tai epäonnistutaan tärkeiden tietojen 

keräämisessä. 

Laitteiden virheellinen 

käyttö 

Virheellinen laitteiden käyttö, joka johtaa turhaan kunnossapitoon 

3.4.2  Hukkatyyppien sisältö Talvivaaran kunnossapidon 

materiaalivirtauksissa 

Edellisessä vaiheessa validoitiin hukkatyyppiluettelo kunnossapidon materiaalivirtaus-

ten kontekstiin. Tässä vaiheessa tuon hukkatyyppilistan (Taulukko 7) avulla tunnistettiin 

Talvivaaran kunnossapidon nimikkeellisten ja nimikkeettömien tuotteiden materiaalivir-

tauksista eri hukkatyyppien mukaisia hukkia. Ensin hukkia listattiin jo aikaisemmin 

esitellyn arvovirtakartoituksen avulla. Tämän jälkeen Talvivaaran kunnossapidon mate-

riaalivirtauksissa olevia hukkia etsittiin myös tarkastelemalla nimikkeettömien ja ni-

mikkeellisten tuotteiden virtauksia hukkatyyppiluettelon avulla. Hukkatyyppiluettelon 

hukkia kerättiin omien kokemusten, kyselyn vastausten, virallisten prosessikuvausten, 

keskustelujen ja toiminnan seuraamisen pohjalta. Näin saatiin lista eri hukkatyyppien 

mukaisista hukista. Löydettyjä hukkia käytiin läpi osto- ja varastotoimintojen henkilö-

kunnan kanssa, jotta listasta saatiin mahdollisimman kattava.  

Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkatyyppiluettelon kaikkia hukkatyyppejä löy-

dettiin sekä Talvivaaran nimikkeellisten että nimikkeettömien tuotteiden materiaalivir-

tauksista. Hukkatyyppien sisällöissä oli kuitenkin eroja nimikkeellisten ja nimikkeettö-
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mien tuotteiden materiaalivirtausten välillä. Nimikkeellisten tuotteiden tapauksessa ko-

rostuivat tuotteiden varastointiin, varaston kanssa asiointiin ja nimikkeisiin liittyvät hu-

kat, kun taas nimikkeettömille hukkaa aiheuttivat sekä ostopyyntöihin että ostolaskuihin 

liittyvät hyväksymiskierrot ja käsittelyvaiheet. Tämä selittyy sillä, että nimikkeellisille 

tuotteille järjestelmä luo ostopyynnöt eikä niille tarvita hyväksymiskiertoa nimikkeet-

tömien tuotteiden tapaan. Myös laskujen käsittelyprosessi nimikkeellisille tuotteille on 

kevyempi kuin nimikkeettömille tuotteille.  

Täysin samanlaisia sisältöjä tuli vain kolmelle hukkatyypille: energian ja veden tuhla-

ukselle, materiaalien tuhlaukselle ja laitteiden virheelliselle käytölle. Näitä hukkatyyp-

pejä löytyi tarkastelluissa materiaalivirtauksissa varastolla tapahtuvista toiminnoista, 

jotka ovat itse varastointia tai säilytystä varastolla ja kirjausta lukuun ottamatta saman-

kaltaisia kummallekin tuoteryhmälle. 

Hankaluutta hukkien tunnistamisessa aiheuttivat useiden eri hukkatyyppien liittymi-

nen toisiinsa tai hukkien johtaminen muiden hukkien syntyyn. Näitä olivat esimerkiksi 

eri hukkakäyttäytymisen muotojen aiheuttama virheiden tekeminen tai ylituotannosta 

johtuva odottaminen. Seuraavaksi on käsitelty eri hukkatyyppien sisältöjä sekä nimik-

keellisten että nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtauksissa. 

3.4.2.1  Nimikkeelliset tuotteet 

Ylituotanto 

Nimikkeitä voidaan luoda järjestelmään nopeampaa tahtia kuin niitä ehditään kilpailut-

taa tai tilata. Järjestelmä luo ostopyyntöjä ennen kuin niitä ehditään kilpailuttaa tai tehdä 

tilauksiksi. Lähetyksiä toimitetaan nopeampaa kuin varasto ehtii niitä tarkastaa, kirjata 

saapuneiksi, merkitä ja hyllyttää. Varastosta noutolupia jätetään varastolle nopeampaa 

tahtia kuin varasto ehtii niitä kirjata. Laskuja vastaanotetaan, lähetetään ja käsitellään 

paljon ennen eräpäivää.  

 

Odottaminen 

Nimikkeiden luonnissa odotetaan tuotteiden toimittajilta tai valmistajilta tietoja tuot-

teisiin liittyen sekä nimikkeiden luontia pyytäneiltä tietoja varaston ohjausarvojen mää-

rittämiseen. Ostossa odotetaan lisätietoja ostopyynnöillä oleviin nimikkeisiin liittyen, 

toimittajilta vastauksia tarjouskyselyihin, uusilta toimittajilta toimittajatietoja tai tilaus-

vahvistuksia tilauksille. Kunnossapidossa tuotteita odotetaan varastopuutteiden ilme-

tessä.  

Varastolla tavaraa toimittava kuljettaja odottaa kuorman purkua. Purkuja tai nostoja 

varten odotetaan kurottajapalveluita tai sopivia keliolosuhteita. Varastomiehet odottavat 

varattuna olevien työkalujen vapautumista tai tilausten vapauttamista vastaanottojen 

tekoa varten. Varastolla odotetaan hyllypaikan avausta ja lavoja hyllytystä varten. Varas-

tolla odotetaan ostolta ostotilauksia, eri henkilöiden vastauksia tiedusteluihin tai että 

joku tulee paikan päälle katsomaan tilanteen. Varastolla odotetaan toimittajan noutoa 

reklamoitavalle tuotteelle. Varastolla voidaan odottaa myös esimerkiksi lumen siirtoa 

tuotteiden siirtämiseksi. Varastolla odotetaan tarvittavia varastointikalusteita tai niiden 

korjauksia. Varastolla asioivat odottavat varastomiehiä. 

Laskujen käsittelyssä varastotyönjohtaja odottaa varaston tekemää vastaanottoa las-

kun hyväksymiseksi. Toimittaja odottaa laskujen maksuun laittoa. Kaikkiin kohdistuu 

laiterikoista johtuva odottelu, järjestelmien alhaalla olo ja eri henkilöiden paikalla olon 

odottelu. 
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Turhat kuljetukset 

Varastolla on turhaa hyllyttää työtilauksiin liittyvät tuotteet niiden saapumisen yhtey-

dessä, vaikka ne voitaisiin suoraan kerätä työtilausta varten. Varastolla siirretään tuottei-

ta purkupaikalta vastaanottoalueelle, kertakäyttölavoilta varastointilavoille, varastosta 

toiseen tai eri varastopaikkaan suunnitellun varastopaikan ollessa täysi. Varastolla kulje-

tetaan tuotteita yksi tuote tai paketti kerrallaan hyllyttämisen yhteydessä. Satelliittiva-

rastolla käyvät eivät yhdistele vientejä ja tuonteja, mikä aiheuttaa vajaita kuormia. Va-

rastolla tuotteita voidaan yrittää siirtää toiseen varastopaikkaan, jossa varastointi ei on-

nistukaan esimerkiksi tarvittavien työkalujen puutteen takia. Varastolla yhdistellään 

tuotteita samalle lavalle hyllypaikkojen vapauttamiseksi tai siirretään eri hyllypaikkaan 

varastoinnin aikana. Varastolla asioineet palauttavat ylijääneitä tuotteita takaisin va-

rastolle. 

 

Epäsopiva ja liiallinen prosessointi 

Nimikkeiden luojat pyytävät tarjouksia tuotteista nimikkeitä luodessa ja toisaalta osto 

pyytää tarjouksia toiseen kertaan uusien nimikkeellisten tuotteiden ostopyyntöjä käsitel-

täessä. Osto joutuu usein tarkastamaan järjestelmän nimikkeille luomien ostopyyntöjen 

oikeellisuuden ja tarpeellisuuden. Varaosainsinöörit ja suunnittelijat selvittelevät nimik-

keiden tarpeellisuutta. Osto tekee erikseen ostotilaukset myös säännöllisesti tarvittaville 

pienille hankinnoille. Oston aika kuluu kilpailuttaen tuotteita ja vahvistaen niiden hinto-

ja järjestelmään, sillä sopimuksia eri tuoteryhmille ei juuri ole. Toimittajat joutuvat vah-

vistamaan hinnan jokaiselle tilaukselle erikseen.  

Varastolla asioivat tarvitsevat ensin kirjallisen noutoluvan, minkä jälkeen varastomie-

het kirjaavat varastosta oton noutoluvan pohjalta uudelleen järjestelmään. Työtilauksille 

meneviä tuotteita haetaan varastosta noutoluvalla eikä suoraan järjestelmän antamalla 

työmääräimellä. Tuotteiden varastoinnin aikana niille joudutaan tekemään varasto-

paikkojen siirtokirjauksia, kun yritetään saada kaikki tarvittavat tuotteet mahtumaan 

olemassa oleville varastopaikoille.  

 

Turha varastointi 

Varastolla varastoidaan nimikkeitä, jotka ovat vanhentuneita tai kuuluisivat romutetta-

vaksi. Varaston ohjausarvojen optimoinnin puutteen takia joitain tuotteita varastoidaan 

tarvetta enemmän. Varastolla varastoidaan myös duplikaattinimikkeitä, samankaltaisia 

tai samanlaisia eri valmistajien tuotteita tai saman tuotteen eri variaatioita. Kau-

pintavarastoinnissa ja omassa varastossa varastoidaan samoja tuotteita.  

Ostopyynnöt ovat työjonossa odottamassa kilpailutusta tai tilauksen tekoa. Ostolaskut 

ovat työjonossa odottamassa skannausta, lähetystä, käsittelyä, tiliöintiä tai tarkastusta. 

Noutoluvat ovat varastolla työjonossa odottamassa kirjausta. 

 

Turha liike 

Varastolla etsitään sopivaa purku- ja hyllypaikkaa. Varastolla liikutaan tuotteiden lavoja 

vaihtaessa ja kuljetettaessa tavaroita yksi tuote tai pakkaus kerrallaan esimerkiksi hyllyt-

tämisen yhteydessä. Varastolla tuotteita etsitään sekä varastomiesten että kunnossapidon 

toimesta.  Kunnossapidon työntekijät käyvät varastolla tuotteiden tai niiden hyllyssä 

olevan määrän tarkistamiseksi ennen varsinaista tarvetta. Kunnossapito palauttaa yli-

jääneet tuotteet varastolle. Varastolla asioiva työntekijä hakee noutoluvan ja noutolupa 

kirjoitetaan työtilaukselle listatuille nimikkeille. Varastolla varastomiehet kulkevat 

avaamassa lukossa olevia ovia varastolla asioiville tai hakevat lähetteitä varastotyönjoh-

tajalta asioiden selvittelemiseksi. Eri henkilöt käyvät selvittelemässä asioita laskuihin 

liittyen paikan päällä kyseisen henkilön tai tuotteen luona. Varastolla joudutaan liikku-

maan varaston ja sen tuotteiden järjestelemiseksi varastoinnin aikana. 
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Virheiden tekeminen 

Nimikkeille syötetään virheelliset tiedot tai varastonohjausarvot. Osto ei muista lähettää 

tilausta tai lähettää tilauksen väärälle tai vanhalle yhteyshenkilölle. Lähetyksiä tulee 

virheellisillä tiedoilla. Varastolla kuorma puretaan väärälle purkupaikalle, lähetyksen 

tarkastuksessa tehdään virheitä, saapuminen kirjataan väärin, saapuminen kirjataan vää-

rällä hinnalla tai tuotteet merkitään väärin. Varastolla tuotteet nostetaan väärälle hylly-

paikalle. Varastosta otot, inventoinnit ja työtilauksille menevät tuotteet kirjataan virheel-

lisesti. Varastolla tuotteita käsitellään ja varastoidaan virheellisesti. Laskuja tulee vir-

heellisillä tiedoilla. Kaikkien edellä mainittujen virheiden korjaaminen on myös hukkaa. 

 

Hukkakäyttäytyminen 

Nimikkeitä ei liitetä työtilauksille vaikka se olisi mahdollista. Ostajat pitävät omia tila-

uksia, kilpailutuksia ja tilausvahvistuksia omalla koneellaan. Varastolla myös tietoja 

lähetyksiin ja varastoitaviin tuotteisiin liittyen voi olla vain tietyillä varastomiehillä. 

Varastolla ei toimita sovittujen ohjeiden mukaisesti. Varastolla on epäkohteliasta käy-

töstä niin varaston henkilökunnalta kuin varaston asiakkailta eivätkä varaston asiakkaat 

luota varaston toimintaan. Lähetykset ja laskut tulevat vajailla tiedoilla. Varastosta nou-

tolupaa ei käytetä ohjeiden mukaan, tuotteita haetaan varastosta ilman noutolupaa ja 

varastomiehet ovat välinpitämättömiä noutoluvan käyttöä kohtaan. Varastoon palaute-

taan tuotteita puutteellisilla tiedoilla. Välinpitämättömyys eri vaiheissa on yleistä. 

 

Henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen 

Varastolla työvälineet ovat puutteelliset. Ostoreskontra joutuu käsittelemään ostolaskut, 

vaikka ne täsmäävät täysin tilauksiin. 

 

Making-do 

Nimikkeitä luodaan vajailla tiedoilla. Ostossa tarjouksia pyydetään ja ostotilauksia teh-

dään puutteellisten nimikkeiden pohjalta. Ostotilauksia vahvistetaan järjestelmään ilman 

vahvistettua hintaa. Toimittajat antavat tilausvahvistuksen alustavalla toimituspäivällä 

tai ilman hinnan vahvistamista.  

Lähetyksiä kirjataan varastolla vastaanotetuiksi vahvistamattomalla hinnalla, vastaan-

otetaan viallisia tai vääriä tuotteita tai aloitetaan varastoon kirjaus kun tilaus ei ole vielä 

hyväksytty-tilassa. Noutolupia annetaan ilman kaikkia niihin tarvittavia tietoja. Varas-

tosta ottoja kirjataan puutteellisesti täytettyjen noutolupien perusteella. Tavaroita lähete-

tään puutteellisilla tiedoilla tai ennen kuin kaikki lähetettävät tuotteet ovat kasassa. 

 

Väärän palvelun tuottaminen 

Nimikkeelle määritellään väärät varaston ohjausarvot. Osto ottaa kilpailutukseen vää-

ränlaisia yrityksiä. Osto tilaa vääränlaista tavaraa, vääränkokoisissa erissä, väärässä 

pakkauskoossa tai liian pitkällä toimitusajalla. Varastolla purku ohjataan väärään paik-

kaan, tuotteet varastoidaan väärässä paikassa, tuotteet pakataan väärin, keräillään vääriä 

tuotteita tai väärä määrä, tuotteita käsitellään väärin, tuotteet tarkastetaan väärin tai tuot-

teet toimitetaan väärään paikkaan. 

 

Epäsopivat menetelmät 

Nimikkeillä on puutteellisia kuvauksia, joista ei voi päätellä millainen nimike tarkalleen 

on ja jotka hankaloittavat nimikkeiden löytämistä järjestelmästä. Nimikkeitä luodaan 

vasta tilauksen teon jälkeen, mikä aiheuttaa useanlaista epäselvyyttä. Nimikkeiden va-

rastosaldoja ei optimoida säännöllisesti ja tehdasstandardeja tai laitesuosituksia ei ole. 

Varastojärjestelmään ei voi tehdä vastaanottoja ilman vahvistettua hintaa ja vastaanot-

to onnistuu myös ilman hintaa. Varastolla tuotteiden ja lavojen merkintä tapahtuu käsin, 
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samoin varastolta noutoihin käytetään käsin kirjoitettua noutolupaa. Varastolla nosto-

apuvälineet, varastointitilat, kalusteet ja tuotekohtaiset lavat ja pakkaukset eivät ole ajan 

tasalla. Varastojärjestelmässä on rajoituksia tiedon reaaliaikaisuuden ja tuotteiden haun 

suhteen. Varastojärjestelmässä väärin syötetyt tiedot voivat pysäyttää tarvelaskennan. 

E-laskujen osuus kaikista vastaanotetuista laskuista on pieni. Osto, varasto ja osto-

laskut eivät ole samassa järjestelmässä. Ostossa ja ostolaskuissa on paljon tietojen syöt-

tämistä käsin tilauksille ja laskuille. Kaikista järjestelmän virheistä tule virheilmoituk-

sia. 

 

Energian ja veden tuhlaus 

Turhiin kuljetuksiin liittyvät polttoainekulut. 

 

Materiaalien tuhlaus 

Varastoitavia tuotteita pilaantuu tai rikkoontuu vääränlaisen varastoinnin tai käsittelyn 

takia.  

 

Tehoton informaation käyttö 

Varastosta ottoihin joskus arvaillaan tietoja, jolloin raportit saattavat olla virheellisiä. 

Varastosaldoja ei myöskään optimoida kulutustietojen perusteella. Järjestelmistä saata-

vaa historiatietoa hyödynnetään huonosti. Työtilauksille liitettyjen varaosien ennakko-

keräilyä ei ole.  

 

Laitteiden virheellinen käyttö 

Työkalujen virheellinen käyttö aiheuttaa rikkoontumisia työkaluissa itsessään ja muissa 

kohteissa, kuten varastointikalusteissa. Edellä mainittujen rikkoontumisten vaatimat 

korjaukset. 

3.4.2.2  Nimikkeettömät tuotteet 

Ylituotanto 

Ostopyyntöjen tekijät tekevät pyyntöjä nopeampaa kuin hyväksyjät ehtivät niitä käsitel-

lä. Ostopyyntöjen hyväksyjät hyväksyvät pyyntöjä nopeampaa kuin osto ehtii niitä tila-

uksiksi käsitellä. Osto kilpailuttaa ostopyynnön tai tekee ostotilauksen ennen tarvetta.  

Tilatut tuotteet toimitetaan ennen tarvetta. Lähetyksiä tulee nopeampaa kuin varasto 

ehtii niitä tarkastaa, merkitä tai tehdä niille saapumisilmoituksia. Laskuja vastaanote-

taan, lähetetään, käsitellään ja hyväksytään paljon ennen eräpäivää. 

 

Odottaminen 

Ostopyyntöjen tekijät odottavat toimittajalta tietoja tai tarjouksia ostopyyntöjen tuottei-

siin liittyen. Ostopyyntöjen hyväksyjät odottavat lisätietoja ostopyyntöihin liittyen os-

tolta tai ostopyyntöjen tekijöiltä. Ostopyynnön tekijä odottaa ostopyynnön hyväksy-

mistä tai tilaamista. Osto odottaa lisätietoja ostopyyntöihin liittyen, toimittajalta vasta-

uksia tarjouskyselyyn, uusilta toimittajilta toimittajatietoja tai tilausvahvistusta.  

Tavaraa toimittava kuljettaja odottaa kuorman purkua. Purkuja tai nostoja varten odo-

tetaan kurottajapalveluita tai sopivia keliolosuhteita. Varastolla odotetaan varattuna ole-

vien työkalujen vapautumista, eri henkilöiden vastauksia tai että joku tulee katsomaan 

paikan päälle selvitettävää tuotetta tai lähetystä. Varasto odottaa toimittajan noutoa rek-

lamoitavalle tuotteelle. Saapuneet tuotteet odottavat varastolla hakemista. Varastolla 

asioivat odottavat varastomiehiä. Varastolla odotetaan myös esimerkiksi lumen siirtoa 

tuotteiden siirtämiseksi sekä tarvittavia varastointikalusteita tai niiden korjauksia.   
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Laskuille odotetaan ostopyyntöjä, lisäostopyyntöjä, toimenpiteitä tai hyväksymisiä. 

Toimittaja odottaa laskujen maksuun laittoa. Kaikkiin kohdistuu laiterikoista johtuva 

odottelu, järjestelmien alhaalla olo ja eri henkilöiden paikalla olon odottelu. 

 

Turhat kuljetukset 

Varastolla siirretään tuotteita purkupaikalta vastaanottoalueelle tai varastojen välillä, 

siirrellään käytävillä olevia tuotteita tai viedään tuotteita satelliittivarastolle. Varasto voi 

myös yrittää siirtää tuotteita toiseen varastopaikkaan, jossa varastointi ei onnistukaan 

esimerkiksi tarvittavien työkalujen puutteen takia.  Tuotteita viedään satelliittivarastolle 

vajailla kuormilla tai ei yhdistellä hakuja ja vientejä. 

 

Epäsopiva ja liiallinen prosessointi 

Kunnossapito tekee suuresta osasta pieniä hankintoja erilliset ostopyynnöt ja hyväksyy 

ne. Nämä pienet hankinnat on myös usein kilpailutettava joko kunnossapidon tai oston 

toimesta, koska sopimuksia ei ole. Puutteellisesti tai väärin täytettyihin ostopyyntöihin 

joutuu osto pyytämään lisätietoja. Osto tekee ostopyynnöt myös pienille hankinnoille. 

Tilauksille tulevat ostolaskut tarkastetaan ja osa myös hyväksytään, vaikka hankinnan 

ostopyyntö on jo aiemmin hyväksytty. Osto tekee tuotteille vastaanoton järjestelmään 

laskun perusteella. Talvivaaran varastolle tulee myös toimittajille meneviä lähetyksiä ja 

näitä joudutaan selvittelemään ja säilyttämään. Osto ja kunnossapito tekevät sel-

vittelytöitä myös hankintoihin, jotka eivät toteudu. 

 

Turha varastointi 

Ostopyynnöt odottavat työjonossa hyväksyntää, kilpailutusta tai tilauksen tekoa. Ennen 

tarvetta tilattuja, ylitarpeen tilattuja, romutettavien ja tilauksista yli jääneitä tuotteita 

säilytetään varastolla. Ostolaskut odottavat työjonossa skannausta, lähetystä, käsittelyä, 

tiliöintiä, hyväksyntää tai tarkastusta. 

 

Turha liike 

Ostopyyntöjen tekoon liittyvät käynnit ostossa tai jonkun muun henkilön luona paikan 

päällä. Ostopyyntöjen hyväksyntään liittyvät käynnit hyväksyjien luona. Ostotilausten 

tekemisen pyytämiseen liittyvät käynnit ostajan luona.  

Varastolla liikkumista tulee sopivaa purku- ja säilytyspaikkaa etsiessä tai lähetyksen 

vastaanottajaa selviteltäessä. Varastolla sekä varastomiehet että kunnossapidon työnteki-

jät etsivät tuotteita.  Kunnossapidon työntekijät voivat myös käydä varastolla saapuneen 

tavaran tarkastamiseksi tai ylijääneiden tuotteiden palauttamiseksi varastolle. Varasto-

miehet joutuvat hakemaan lähetteitä varastotyönjohtajalta asioiden selvittelemiseksi. 

Varastolla varastomiehet liikkuvat järjestellessään varastoa. Eri henkilöt liikkuvat selvi-

tellessään laskuihin liittyviä asioita paikan päällä tai esimerkiksi kysellessään laskujen 

tiliöintejä paikan päällä ostoreskontrassa. 

 

Virheiden tekeminen 

Ostopyyntöjen tekijät syöttävät ostopyynnön tiedot virheellisesti. Ostopyyntöjen hyväk-

syjät hyväksyvät pyyntöjä virheellisesti. Myös ostotilauksiin voidaan syöttää virheellisiä 

tietoja. Osto ei välttämättä muista lähettää tilausta tai lähettää tilauksen väärälle tai van-

halle yhteyshenkilölle.  

Lähetyksiä tulee toimittajilta virheellisillä tiedoilla. Varastolla kuorma puretaan vää-

rälle purkupaikalle, lähetyksen tarkastuksessa tehdään virheitä tai tuotteet merkitään 

väärin.  Tuotteita voidaan myös säilyttää tai käsitellä virheellisesti varastolla.  
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Ostotilaukseen liittyvissä ostolaskuissa on virheellisiä tietoja. Ostolasku voidaan lä-

hettää väärälle henkilölle. Laskuja voidaan tiliöidä, tarkastaa, hyväksyä tai käsitellä vir-

heellisesti. Kaikkien edellä mainittujen virheiden korjaaminen on myös hukkaa. 

 

Hukkakäyttäytyminen 

Ostopyyntöihin ei kirjata kaikkia tarpeellisia tietoja tai laiteta tarjousta liitteeksi. Kil-

pailutus tehdään puutteellisesti tai jätetään tekemättä. Ostopyyntöjä hyväksytään puut-

teellisista tiedoista ja vääristä tiliöinneistä huolimatta. Ostajat pitävät omia tilauksia, 

kilpailutuksia ja tilausvahvistuksia omalla koneellaan. Toimittajat eivät lähetä tilausvah-

vistusta kaikista tilauksista pyynnöistä huolimatta. Osto ei vahvista tilauksia tai toimi-

tuspäiviä järjestelmään. Kunnossapito pitää omia sopimuksiaan vain omana tietonaan. 

Kommunikaatio oston, varaston ja kunnossapidon välillä on puutteellista ja varastolla 

ei toimita sovittujen ohjeiden mukaisesti. Sekä varaston henkilökunta että varastolla 

asioivat toimivat epäkohteliaasti toisiaan kohtaan. Varastossa lähetyksiin liittyviä tietoja 

ja tiedot säilytettävistä tuotteista voivat olla vain tietyillä varastomiehillä. Toimittajat 

lähettävät lähetyksiä vajailla tiedoilla. Varastolla tilapäissäilytyksessä olevista tuotteista 

ei anneta varastolle tarvittavia tietoja esim. varastoinnin kestoon liittyen.  Varastoon 

palautettavissa tuotteissa on puutteellisia tietoja.  

Toimittajat lähettävät laskuja puutteellisilla tiedoilla. Laskujen tarkastajat ja hyväksy-

jät toimivat puutteellisesti eivätkä huomioi laskun kommentteja. Laskun hyväksyjät 

eivät tarkasta onko tiliöinti oikein. Ostoon ei ilmoiteta loma-aikoja hy-

väksymisvastuiden siirtoja varten. Välinpitämättömyys virtauksen eri vaiheissa on yleis-

tä. 

 

Henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen 

Pienetkin hankinnat vaativat erilliset ostopyynnöt ja hyväksymiskierrot. Ostolaskut tar-

kastetaan kunnossapidossa, osa hyväksytään kunnossapidossa ja kaikki käsitellään tila-

uksille, vaikka ne ovat tilauksen mukaisia. Ostajat tekevät tehtäviä, joita ostoassistentti 

voisi hoitaa. 

 

Making-do 

Ostopyyntöjä laitetaan hyväksyttäväksi puutteellisilla tiedoilla. Ostopyyntöjä hyväksy-

tään puutteellisilla tiedoilla. Osto pyytää tarjouksia tai tekee ostotilauksia puutteellisten 

tietojen pohjalta. Tuotteita tilataan myös ilman ostotilausta, esimerkiksi kiireeseen vedo-

ten. Tavaroita lähetetään varastolta tai toimittajalta puutteellisilla tiedoilla tai ennen kuin 

kaikki lähetettävät tuotteet ovat kasassa. Ostolaskuja lähetetään kiertoon ilman ostotila-

usta tai yhteyshenkilöä. Ostolaskuja tarkastetaan ilman tiliöintiä, virheellisellä tili-

öinnillä tai ilman tarvittavaa lisäostopyyntöä. 

 

Väärän palvelun tuottaminen 

Osto ottaa kilpailukseen vääränlaisia yrityksiä. Osto tilaa vääränlaista tavaraa tai liian 

pitkällä toimitusajalla. Varastomiehet ohjaavat purun väärään paikkaan, säilyttävät tuot-

teita väärässä paikassa tai toimittavat ne väärään paikkaan. Varastolla tuotteet pakataan 

väärin, niitä käsitellään väärin tai ne tarkastetaan väärin saapumisen yhteydessä. 

 

Epäsopivat menetelmät 

Hankintaa ohjaavia tehdasstandardeja tai laitesuosituksia ei ole käytössä dokumenttien 

puutteen tai niiden päivittämättömyyden takia. Ostossa ei myöskään ole sopimuksia 

hankintoja varten, vaan yksittäisiä hankintoja kilpailutetaan erikseen. Ostojärjestelmä 

asettaa rajoituksia, esimerkiksi omien tilausten tietojen katsominen voi olla hankalaa. 
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Varastolla saapuneiden tuotteiden merkintä tapahtuu käsin ja lähetteet skannataan vas-

taanottajille. Varastolla nostoapuvälineet ja varastointitilat eivät ole ajan tasalla eikä 

nimikkeettömille tuotteille ei ole säilytyspaikkaa varastolla. Talvivaaran varaston kautta 

kulkee myös urakoitsijoille meneviä lähetyksiä. Varastojärjestelmässä on rajoituksia 

tiedon reaaliaikaisuuden ja tuotteiden haun suhteen, eikä järjestelmä ei tue nimikkeettö-

mien tuotteiden sijaintitietoja, saldoa ja kulutusta. 

E-laskujen osuus kaikista vastaanotetuista laskuista on pieni. Nimikkeettömille tuot-

teille tehdään laskua vastaan tuotteiden vastaanotot järjestelmään. Osto, varasto ja osto-

laskut eivät ole samassa järjestelmässä. Ostossa ja ostolaskuissa on paljon tietojen syöt-

tämistä käsin tilauksille ja laskuille. Kaikista järjestelmän virheistä tule virheilmoituk-

sia. 

 

Energian ja veden tuhlaus 

Turhiin kuljetuksiin liittyvät polttoainekulut. 

 

Materiaalien tuhlaus 

Varastoitavia tuotteita pilaantuu tai rikkoontuu vääränlaisen varastoinnin tai käsittelyn 

takia.  

 

Tehoton informaation käyttö 

Tiettyjä oston ja varaston raportteja voi ajaa vain IT-osasto eikä kaikkia tarvittavia ra-

portteja ei ole olemassa. Kaikkia olemassa olevia järjestelmiä ja niistä saatavia tietoja ei 

hyödynnetä tai hyödynnetään huonosti.  

 

Laitteiden virheellinen käyttö 

Työkalujen virheellinen käyttö aiheuttaa rikkoontumisia työkaluissa itsessään ja muissa 

kohteissa, kuten varastointikalusteissa. Edellä mainittujen rikkoontumisten vaatimat 

korjaukset. 

3.4.3  Hukkatyyppien esiintyminen eri Talvivaaran kunnossapidon 

materiaalivirtausten vaiheissa 

Arvovirtakartoituksen ja kunnossapidon materiaalivirtausten hukkatyyppiluettelon pe-

rusteella löydettiin Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksista eri hukkatyyppien 

mukaisia hukkia. Eri vaiheissa esiintyvien hukkatyyppien ja eri hukkatyyppien esiinty-

mistiheyden perusteella on tarkasteltu, mitkä vaiheet Talvivaaran kunnossapidon mate-

riaalivirtauksissa sisältävät eniten hukkaa ja mitkä hukat ovat yleisimpiä. 

Eri hukkatyyppien esiintymistä materiaalivirtausten eri vaiheissa tutkittiin, jotta saa-

taisiin selville, kuinka laajasti eri hukkatyypit vaikuttavat Talvivaaran kunnossapidon 

materiaalivirtauksissa. Tämän jälkeen tarkasteltiin myös sitä, kuinka paljon eri hukka-

tyyppejä tiettyyn vaiheeseen sisältyi. Tämä auttoi ymmärtämään, mitkä vaiheet sisältä-

vät eniten hukkaa. Aluksi käsiteltiin nimikkeellisten tuotteiden materiaalivirtauksia 

(Taulukko 8). 
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Taulukko 8. Eri hukkatyyppien esiintyminen Talvivaaran kunnossapidon nimikkeellisten 

tuotteiden materiaalivirtausten eri vaiheissa 
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Nimikkeen 

luonti 

x x  x   x   x x x     7 

Nimikkeen 

liittäminen 

työtilaukselle 

       x         1 

Ostopyynnön 

luonti 

x                1 

Toimittajan 

valinta 

 x  x x   x  x x x     7 

Ostotilauksen 

teko 

 x  x x x x x  x x x     9 

Tilauksen 

vahvistaminen 

(toimittaja) 

 x  x      x       3 

Tilauksen  

vahvistaminen 

järjestelmään 

 x  x    x  x  x     5 

Tilattujen 

tuotteiden 

toimitus 

 x     x x         3 

Ostolaskun 

lähetys 

(toimittaja) 

      x x    x     3 

Rahtikirjan 

tarkastus ja 

kuorman 

purku 

 x x   x x  x  x x x x  x 10 

Lähetyksen 

tarkastus ja 

vastaanoton 

kirjaus 

järjestelmään 

x x    x x x x x x x     9 

Tuotteiden 

merkintä ja 

hyllytys 

x x x   x x x x  x x x x  x 12 

Varastointi  x x x x x x x x  x x x x x x 14 

Ostolaskun 

vastaanotto 

x    x       x     3 

Ostolaskun 

lähetys 

hyväksymis-

x    x    x   x     4 
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kiertoon 

Ostolaskun 

tarkastus ja 

tiliöinti 

x x   x x   x   x     6 

Ostolaskun 

maksuun 

laitto 

 x   x       x     3 

Varastosta 

noutoluvan 

anto 

   x  x x x x   x   x  7 

Varastosta 

otto 

x x    x  x x       x 6 

Varastosta 

oton kirjaus 

järjestelmään 

    x  x x x x  x   x  7 

Tuotteiden 

lähetys 

varastolta 

  x       x x  x   x 5 

Tuotteiden 

palautus 

varastoon 

  x   x  x     x   x 5 

Hukkien 

esiintyminen 

yhteensä 

8 13 5 7 8 9 10 13 9 8 8 15 5 3 3 6  

 

Kuten taulukosta 8 nähdään, esiintyvät useat hukkatyypit moneen kertaan nimikkeellis-

ten tuotteiden materiaalivirtausten eri vaiheissa eikä mikään hukkatyyppi esiinny vain 

yhdessä vaiheessa. Nimikkeellisten tuotteiden materiaalivirtauksissa laajimmin vaikut-

tavat hukkatyypit ovat epäsopivat menetelmät, odottaminen, hukkakäyttäytyminen, vir-

heiden tekeminen, turha liike sekä henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen. 

Vähiten eri vaiheissa esiintyy energian ja veden tuhlausta ja tehotonta informaation 

käyttöä.  

Eri hukkatyyppejä esiintyy eniten varastoinnissa, mikä on ymmärrettävää sillä varas-

tointi itsessäänkin on jo yksi hukkatyyppi. Myös muissa varastointiin liittyvissä vaiheis-

sa, kuten rahtikirjan tarkastuksessa ja kuorman purussa sekä tuotteiden merkinnässä ja 

hyllytyksessä esiintyy kummassakin useaa eri hukkatyyppiä. Eri vaiheista vähiten eri 

löydettiin nimikkeiden liittämisestä työtilauksille ja ostopyynnön luonnista. Ostopyyn-

nön luonnin vähää hukkaa selittää se, että järjestelmä luo nimikkeellisille tuotteille os-

topyynnöt. 

Eri hukkatyyppien esiintymislaajuutta ja eri vaiheiden sisältämien eri hukkatyyppien 

lukumäärää tarkasteltiin myös nimikkeellisten tuotteiden materiaalivirtauksissa. Nämä 

tulokset on nähtävillä seuraavassa taulukossa (Taulukko 9). 
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Taulukko 9. Eri hukkatyyppien esiintyminen Talvivaaran kunnossapidon 

nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtausten eri vaiheissa 
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Ostopyynnön 

luonti 

x x  x  x x x x x  x     9 

Toimittajan 

valinta 

x x  x x   x  x x x     8 

Ostopyynnön 

hyväksyntä 

x x  x x x x x x x       9 

Ostotilauksen 

teko 

x x  x x x x x x x x x     11 

Tilauksen 

vahvistamine

n (toimittaja) 

 x      x         2 

Tilauksen 

vahvista-

minen 

järjestelmään 

       x         1 

Tilattujen 

tuotteiden 

toimitus 

x      x x  x       4 

Ostolaskun 

lähetys 

(toimittaja) 

      x x   x x     4 

Rahtikirjan 

tarkastus ja 

kuorman 

purku 

 x x x  x x    x x x x  x 10 

Lähetyksen 

tarkastus, 

merkintä ja 

saapumis-

ilmoituksen 

teko 

x x  x  x x x  x x x  x  x 11 

Säilytys 

varastolla 

 x x x x x x x   x x x x  x 12 

Ostolaskun 

vastaanotto 

x    x       x     3 

Ostolaskun 

lähetys 

hyväksymis-

kiertoon 

x    x  x  x x  x     6 

Ostolaskun 

tarkastus ja 

x x   x x x x x x  x     9 
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tiliöinti 

Ostolaskun 

hyväksyntä 

x x  x x  x x x x       8 

Ostolaskun 

käsittely  

tilaukselle 

x x  x x  x x x x  x     9 

Ostolaskun 

maksuun 

laitto 

 x               1 

Tuotteiden 

haku 

varastolta 

     x  x   x   x  x 5 

Tuotteiden 

lähetys 

varastolta 

 x x       x x  x x  x 7 

Tuotteiden 

palautus 

varastoon 

     x  x   x   x  x 5 

Hukkien 

esiintyminen 

yhteensä 

11 13 3 9 9 9 12 15 7 11 9 11 3 6 0 6  

 

Nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtausten työvaiheissa yleisimmin esiintyvät 

hukkakäyttäytyminen, odottaminen, virheiden tekeminen sekä ylituotanto, making-do ja 

epäsopivat menetelmät.  Hukkakäyttäytyminen esiintyy todella laajasti, lähes jokaisessa 

vaiheessa. Hukkakäyttäytyminen myös kiinteästi liittyy toiseksi yleisimpään hukkaan, 

virheiden tekemiseen. Kun asioita hoidetaan huolimattomasti ja ollaan välinpitämättö-

miä työn oikeanlaisesta ja ohjeiden mukaisesta suorituksesta, on myös virheiden teke-

minen todennäköisempää. Odottamista materiaalivirtauksissa syntyy erissä tapahtuvasta 

käsittelystä ja virtauksen katkonaisuudesta. Tämän tarkastelun mukaan eri vaiheissa ei 

esiinny tehotonta informaation käyttöä. Tämä johtuu lähinnä siitä, ettei sitä voi kohdis-

taa tietyille vaiheille vaan se koskee laajemmin toimintaa kokonaisuutena. Tehoton in-

formaation käyttö ilmenee esimerkiksi koko toimintaa kuvaavien raporttien hyödyntä-

misen hankaluutena ja raporttien puutteena. 

Nimikkeellisissä tuotteissa eniten eri hukkatyyppejä löydettiin varastoinnista. Nimik-

keettömille tuotteille varastointia vastaava vaihe on säilytys varastolla saapumisilmoi-

tuksen teon ja varastosta haun välillä. Tämä säilytysvaihe sisältää eniten eri hukkatyyp-

pejä nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtauksissa. Jälleen myös muissa varastoin-

tivaiheissa, rahtikirjan tarkastuksessa ja kuorman purussa sekä lähetyksen tarkastukses-

sa, merkinnässä ja saapumisilmoituksen teossa, esiintyy useita eri hukkatyyppejä. Ni-

mikkeellisten tuotteiden ostopyyntöjen teossa, niiden käsittelyssä ja näihin tilauksiin 

liittyvien laskujen käsittelyssä ja hyväksymisessä esiintyy myös useita eri hukkatyyppe-

jä. Hukkaa näihin aiheuttaa se, että prosessi on jokseenkin samanlainen sekä pienille 

että isoille hankinnoille. Tämä tekee siitä raskaan pienille hankinnoille. 

Kaiken kaikkiaan voidaan huomata, että nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirta-

usten eri vaiheissa esiintyy useampia eri hukkatyyppejä kuin nimikkeellisten tuotteiden 

materiaalivirtausten eri vaiheissa. Laajimmin esiintyvissä hukkatyypeissä on samoja, 

mutta myös eri hukkatyyppejä. Eniten hukkaa sisältää kummassakin tapauksessa vas-

taava vaihe, nimikkeellisillä varastointi ja nimikkeettömillä säilytys varastolla. Myös 

muissa varastointivaiheissa hukkaa on runsaasti. 
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3.5  Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien 

analysointi 

Löydettyjä hukkia analysoitiin edellisissä vaiheissa kerätyn materiaalin ja eri hukka-

tyyppien esiintymistiheyksien perusteella. Hukkien merkittävyydestä käytiin myös kes-

kusteluja osto- ja varastopäällikön kanssa.  

Kunnossapidon materiaalivirtauksia tarkasteltiin ensin leaniin kuuluvan arvovirtakar-

toituksen avulla. Arvovirtakartoituksen avulla löydetyt hukkatyypit Talvivaaran kunnos-

sapidon materiaalivirtauksista ovat: ylituotanto, odottaminen, epäsopiva ja liiallinen 

prosessointi, virheiden tekeminen ja epäsopivat menetelmät. Kunnossapidon materiaali-

virtausten hukkatyyppiluettelon avulla etsittiin Talvivaaran kunnossapidon materiaali-

virtauksista eri hukkatyyppien mukaisia hukkia. Tällöin löydettiin kaikkia hukkatyyppi-

luettelon mukaisia hukkia sekä nimikkeellisten että nimikkeettömien tuotteiden materi-

aalivirtauksista. Näitä hukkia olivat ylituotanto, odottaminen, turhat kuljetukset, epäso-

piva tai liiallinen prosessointi, turha varastointi, turha liike, virheiden tekeminen, huk-

kakäyttäytyminen, henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen, making-do, vää-

rän palvelun tuottaminen, epäsopivat menetelmät, energian ja veden tuhlaus, materiaali-

en tuhlaus, tehoton informaation käyttö ja laitteiden virheellinen käyttö. Pelkkää arvo-

virtakartoitusta käyttämällä olisi suuri osa hukista jäänyt tunnistamatta. 

Eri hukkatyyppien esiintymistä kunnossapidon materiaalivirtausten eri vaiheissa tut-

kimalla huomattiin, että laajimmin esiintyvät hukat olivat erilaisia nimikkeellisille ja 

nimikkeettömille tuotteille (Taulukko 10). Vain hukkakäyttäytyminen, odottaminen, 

virheiden tekeminen ja epäsopivat menetelmät olivat eri virtauksille yhteisiä. 

Taulukko 10. Laajimmin esiintyvät hukat Talvivaaran kunnossapidon 

materiaalivirtauksissa 

Nimikkeelliset tuotteet Nimikkeettömät tuotteet 

1. Epäsopivat menetelmät 1. Hukkakäyttäytyminen 

2.-3. Odottaminen  

Hukkakäyttäytyminen 

2. Odottaminen 

3. Virheiden tekeminen 

4. Virheiden tekeminen 4.-5. Ylituotanto 

Making-do 

Epäsopivat menetelmät 
5. Turha liike 

Henkilöstön kykyjen puutteellinen hyödyntäminen 

 

Kyselyn ja toiminnan seuraamisen kautta havaittiin hukkakäyttäytymistä esiintyvän 

laajasti sekä nimikkeellisten että nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtausten eri 

vaiheissa. Kunnossapidon materiaalivirtauksista löydettiin paljon eri käyttäytymismalle-

ja, jotka eivät tue arvon tuottamista. Talvivaaran tapauksessa esimerkiksi välinpitämät-

tömyys, tiedon pitäminen itsellä ja epäkohtelias käytös nousivat esiin. Tämä ei välttä-

mättä ole täysin toiminnoissa työskentelevien henkilöiden omaa syytä, vaan esimerkiksi 

työskentelyolosuhteet voivat vaikuttaa käyttäytymiseen. Eräs huolestuttava hukkakäyt-

täytymisen muoto on tavaroiden varastosta ottojen tekeminen ilman kirjausta. Varastolla 

hukkakäyttäytymisellä voi myös olla vaikutusta henkilöstön suureen vaihtuvuuteen. 

Odottamisen huomattiin kyselyn ja toiminnan seuraamisen pohjalta liittyvän niukkoi-

hin resursseihin ja nykyisiin ostokäytäntöihin. Niukat resurssit aiheuttavat sen, että esi-

merkiksi sairaus- tai lomatilanteissa tuotteet ja ihmiset joutuvat odottamaan pitkiäkin 

aikoja. Nykyisten ostokäytäntöjen mukaan ostopyyntöjen tekijä, eli nimikkeettömien 

tuotteiden tarvitsija, odottaa tarvitsemiaan tuotteita pyyntöjen kulkiessa ensin hyväksy-

miskierron ja sen jälkeen oston käsittelyn läpi. Sopimusten puute aiheuttaa sen, että 

toimittajan valinnassa myös kuluu aikaa tarjouspyyntöjen lähettämiseen ja tarjousten 
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odotteluun. Vaikka kyse voi olla vain muutamista päivistä, on käsittelyketjun pituus 

kyselyn mukaan turhauttava erityisesti edullisia pienhankintoja tarvitsevalle.  

Toiminnan tarkastelun, keskustelujen ja kyselyn vastausten pohjalta nousi virheiden 

tekeminen usein esiin. Talvivaarassa virheet liittyvät suurelta osin erilaisiin virheellisiin 

kirjauksiin ja tietoihin. Esimerkiksi varastoinnissa harmittomalta vaikuttava virheellinen 

kirjaus voi johtaa siihen, että kriittinen osa sijaitseekin eri hyllypaikalla kuin järjestel-

män tiedot kertovat. Vähemmän kriittiset väärät kirjaukset aiheuttavat lähinnä paljon 

korjaustöitä ja laskevat henkilöstön luottamusta järjestelmän tietojen paikkaansa pitä-

vyyteen. Hankalia ovat myös virheet, joita ei huomata. Pitkän aikaa toistuneen virheelli-

sen toiminnan korjaaminen jälkikäteen on työlästä ja aikaavievää. 

Epäsopivat menetelmiä tuli ilmi henkilöstön kanssa keskustellessa ja kyselyn tuloksia 

läpikäydessä. Käytössä on useita eri työkaluja ja menetelmiä, joita kehittämällä voitai-

siin toiminnan tehokkuutta lisätä. Varastolla esimerkiksi kaivattiin erilaisia nostovälinei-

tä ja kehittyneempää menetelmää varastosta noutojen kirjaukseen. Menetelmien ja työ-

kalujen ajantasaisuus voisi myös lisätä henkilöstön viihtyvyyttä työssä, kun rutiinin-

omaiset käsittelyvaiheet automatisoitaisiin ja työ helpottuisi parempien työvälineiden 

kautta. Epäsopivat menetelmät myös ruokkivat hukkakäyttäytymistä: kun nykyiset me-

netelmät koetaan epäsopiviksi, ei niitä noudateta. 

Eniten eri hukkatyyppejä esiintyi varastointiin liittyvissä toiminnoissa. Tämä on ym-

märrettävää, sillä varastointi jo itsessään voidaan laskea hukaksi. Kaikki tuotteiden kä-

sittely ja tuotteisiin liittyvä toiminta hyllyyn nostamisen jälkeen ennen tuotteiden käyt-

töä on turhaa käsittelyä eikä lisää asiakkaan arvoa. Toimintaa seuratessa huomattiin, että 

riittämättömät varastointitilat ja ajoittain puutteelliset tai virheelliset tiedot järjestelmis-

sä aiheuttavat tarvetta tuotteiden varastoinnin aikaiselle käsittelylle.  

Nimikkeettömien tuotteiden materiaalivirtaus sisältää nimikkeellisiä tuotteita enem-

män eri käsittely- ja hyväksyntävaiheita, joten melko paljon eri hukkatyyppejä liittyi 

myös näiden tuotteiden materiaalivirtausten ostopyyntöjen luomiseen ja käsittelyyn sekä 

toisaalta näiden tuotteiden tilauksiin liittyvien laskujen käsittelyyn. Prosessiin sisältyy 

monia päällekkäisiä hyväksymisiä, sekä paljon mahdollisuuksia virheisiin. Tuotteiden 

tarvitsijat joutuvat odottamaan pitkiäkin aikoja tarvitsemiaan tuotteita, vaikka kyse olisi 

aivan pienestä hankinnasta. Lähes sama prosessi niin pienille kuin isoille tuotteille aihe-

uttaa lukuisten hukkien lisäksi myös tuotteiden hintaan nähden suuret käsittelykulut 

edullisille pienhankinnoille. 

Eri hukkatyyppien merkittävyyttä selvitettiin Talvivaaran osto- ja varastopäällikön 

kanssa. Hänen mukaansa Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa merkittävin 

hukka on virheiden tekeminen, toiseksi merkittävin odottaminen ja kolmanneksi merkit-

tävin liiallinen ja epäsopiva prosessointi. Näistä virheiden tekeminen ja odottaminen 

kuuluvat myös yleisimmin esiintyviin hukkatyyppeihin. Myös liiallinen ja epäsopiva 

prosessointi esiintyy useissa eri nimikkeellisten ja nimikkeettömien tuotteiden materiaa-

livirtausten vaiheissa. 

Hukkien tarkastelu pyrittiin tekemään mahdollisimman huolellisesti. Joitain hukkia 

on silti voinut jäädä puuttumaan. Hukkien esiintymistä varten luotu lista materiaalivir-

tausten eri vaiheista voi myös vaikuttaa eri hukkatyyppien esiintymisen laajuuden saa-

miin arvoihin, sillä eri vaiheiden jako oltaisi voitu tehdä myös jollain muulla tavalla. 

Näistä puutteista huolimatta antaa tämä tarkastelu suuntaa siitä, mitä hukkatyyppejä 

Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa esiintyy, missä vaiheissa eri hukka-

tyyppejä on eniten ja miten laajasti mikin hukkatyyppi vaikuttaa.  
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3.6  Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytila ja 

merkittävimmät hukat 

Materiaalihallinnon nykytilaa tarkasteltiin sekä nimikkeellisten että nimikkeettömien 

tuotteiden materiaalivirtausten osalta. Nimikkeiden tilanne on heikohko, sillä duplikaat-

tinimikkeitä esiintyy paljon eikä varastojärjestelmän luomia nimikkeellisten tuotteiden 

ostopyyntöjä pysty virheellisten ja vanhentuneiden tietojen takia aina ilman selvitystöitä 

tilaamaan. Ostotoiminta on suurelta osin osto- ja kilpailutuspyyntöihin reagointia. Re-

sursseja ei ole tarpeeksi työhön, joka pyrkisi vähentämään tällaisia rutiininomaisia teh-

täviä. Edulliset hankinnat kulkevat vielä paljolti oston kautta, vaikka jonkin verran jo 

käytetäänkin suurempia koontitilauksia. Varastolla henkilöstön vaihtuvuus on suurta 

sekä menetelmät ja työkalut osin puutteelliset. Varastojärjestelmän tiedot eivät pidä 

paikkaansa sekä varastolla tehtävien virheiden että ilman noutolupaa tehtävien varastos-

ta ottojen takia, mikä on heikentänyt luottamusta varastoon ja sen toimintaan. 

Kunnossapidon materiaalivirtauksia tarkasteltiin ensin leaniin kuuluvan arvovirtakar-

toituksen avulla. Kartoituksen mukaan kunnossapidon materiaalivirtaus ei ole jatkuva 

eikä virtaa tasaisesti. Imuvaikutusta esiintyy vain työtilauksille liitettyjen nimikkeiden ja 

nimikkeettömien tuotteiden tapauksissa. Virtaukset ovat pitkiä ja sisältävät useita vai-

heita, jotka eivät lisää asiakkaan saamaa arvoa. Varsinainen arvoa tuottava aika suhtees-

sa koko läpimenoaikaan on hyvin pieni. Arvovirtakartoituksen avulla löydettiin Talvi-

vaaran kunnossapidon materiaalivirtauksista ylituotantoa, odottamista, epäsopivaa ja 

liiallista prosessointia, virheiden tekemistä ja epäsopivia menetelmiä.  

Arvovirtakartoitus ei ole itsessään riittävä menetelmä kaikkien arvovirtausten hukkien 

tunnistamiseen, joten Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten hukkatyyppiluet-

telon luomiseksi etsittiin hukkia vielä kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin 

sovitetun hukkatyyppiluettelon avulla. Tulokseksi saatiin, että Talvivaaran kunnossapi-

don materiaalivirtauksissa esiintyy kaikkia kirjallisuustarkastelussa löydettyjä hukka-

tyyppejä. Laajimmin näistä vaikuttavat hukkakäyttäytyminen, odottaminen, virheiden 

tekeminen ja epäsopivat menetelmät. Eniten hukkatyyppejä esiintyi varastointiin liitty-

vissä toiminnoissa. Melko paljon eri hukkatyyppejä liittyi myös nimikkeettömien tuot-

teiden materiaalivirtausten ostopyyntöjen luomiseen ja käsittelyyn sekä toisaalta näiden 

tuotteiden tilauksiin liittyvien laskujen käsittelyyn. 

Eri hukkatyyppien merkittävyyttä selvitettiin Talvivaaran osto- ja varastopäällikön 

kanssa. Hänen mukaansa Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtauksissa merkittävin 

hukka on virheiden tekeminen, toiseksi merkittävin odottaminen ja kolmanneksi merkit-

tävin liiallinen ja epäsopiva prosessointi. Näistä virheiden tekeminen ja odottaminen 

kuuluvat myös yleisimmin esiintyviin hukkatyyppeihin. 

Näiden tarkastelujen perusteella Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten mer-

kittävimmiksi hukiksi saatiin odottaminen, virheiden tekeminen ja hukkakäyttäytyminen 

(Kuva 17). Sekä odottaminen että virheiden tekeminen näkyivät kummatkin sekä arvo-

virtakartoituksessa että hukkatyyppiluettelon pohjalta tehdyssä tarkastelussa. Nämä 

myös nostettiin esille keskusteluissa merkittävimmistä hukista osto- ja varastopäällikön 

kanssa. Hukkakäyttäytyminen näkyi vain hukkatyyppiluettelon pohjalta tehdyssä tarkas-

telussa. Kaikki merkittävimmät hukat esiintyvät laajasti eri vaiheissa Talvivaaran kun-

nossapidon materiaalivirtauksia.  
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Kuva 17. Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten merkittävimmät hukat 

Odottaminen pidentää läpimenoaikoja, aiheuttaa välivarastoja ja jokaisen odotuksen 

aikana virtaus katkeaa. Odottaminen liittyy kiinteästi nykyisiin käytössä oleviin mene-

telmiin, jotka vaativat erilaisia hyväksymisiä, kilpailutuksia ja selvityksiä. Odottaminen 

on ongelmallista myös siksi, etteivät odottamiseen kuluvat ajat ole vakioita. Näin ollen 

odottaminen lisää virtauksen kulkunopeuden vaihtelua. 

Virheiden tekeminen aiheuttaa paljon turhaa työtä ja hidastaa virtauksen kulkua. 

Huomaamatta jääviä virheitä ja virheiden korjauksia on useassa eri vaiheessa materiaa-

livirtauksia. Väärin syötetyt ja puutteelliset tiedot aiheuttavat selvitystöitä, jotka vievät 

paljon enemmän aikaa kuin tehtävien suorittaminen oikein jo alun perin.  Tämä selvitys-

töihin kuluva aika vie resursseja muulta toiminnalta. 

Hukkakäyttäytyminen on hankala hukka, sillä se johtaa myös useiden muiden hukki-

en syntyyn. Työn tekijät eivät myöskään välttämättä puutteellisen kommunikaation ja 

yhteistyön takia ymmärrä toimivansa toisten toimintaa vaikeuttavasti. Hukkakäyttäyty-

minen hankaloittaa muiden virtauksessa työskentelevien työtä ja vie näin resursseja asi-

akkaalle arvoa tuottavista toiminnoista. Hukkakäyttäytymisellä on myös vaikutusta 

henkilöstön työssä viihtymiseen ja työhön sitoutumiseen, joten pidemmällä aikavälillä 

vaikutukset voivat olla hyvinkin vakavia.   
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4 Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon 

kehittäminen 

Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallinnon nykytilaa ja hukkia tarkastelemalla saa-

tiin nykytilanteen merkittävimmiksi hukkatyypeiksi odottaminen, virheiden tekeminen 

ja hukkakäyttäytyminen. Kuten aiemmin todettiin, voidaan leania soveltaa hukkien 

poistamiseen sekä strategisella että operatiivisella tasolla (Womack & Jones 2003), joten 

tässä ratkaisussa jokaiseen löydettyyn hukkaan on sovitettu sen eliminointiin sopivia 

leanin perusperiaatteita ja hukan eliminoimista tukevia työkaluja sekä menetelmiä. Ke-

hitysehdotukset eri hukkatyyppeihin on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Ratkaisuehdotukset merkittävimpiin hukkatyyppeihin 

 
Hukka  Leanin periaate Työkalut ja menetelmät 

Odottaminen Virtauksen luominen 

 

Työmenetelmien standardointi 

Työn tasapainottaminen 

Virheiden tekeminen Virtauksen luominen 

Jatkuva parantaminen 

Työmenetelmien standardointi 

Työn tasapainottaminen 

Juurisyiden selvittäminen 

Hukkakäyttäytyminen Jatkuva parantaminen Juurisyiden selvittäminen 

Leanin mukaiset käyttäytymismallit 

 

Ratkaisussa keskitytään leanin perusperiaatteista virtauksen luomiseen ja jatkuvaan pa-

rantamiseen. Kehitysehdotukset on laadittu nykytilan tarkastelussa saadut asiakasvaati-

mukset huomioiden. Näiden mukaisesti on pyrkimyksenä saada ostopyyntöjen käsittely 

virtaamaan vakaalla ja ennustettavalla tahdilla sekä saada varaston saldot pitämään 

paikkaansa ja varastosta noudot toimimaan sujuvasti.  
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Ratkaisuksi merkittävimpiin hukkiin esitetään työmenetelmien standardointia, työn 

tasapainottamista, juurisyiden selvittämistä ja leanin mukaisia käyttäytymismalleja (Ku-

va 18). Näiden lisäksi on myös esitetty menetelmiä, jotka tukevat odotuksen vähentä-

mistä. Kehitys on aloitettava suurilla muutoksilla, jotta henkilöstö saadaan sitoutumaan 

muutokseen. Tämän alun suuren muutoksen jälkeen kehitystä on jatkettava jatkuvan 

parantamisen menetelmillä, tehden säännöllisesti pieniä muutoksia kohti parempaa. 

Kuva 18. Kehitetty kunnossapidon materiaalivirtaus 

4.1  Käytännön toimet 

Tässä esitellään tarkemmin edellä esitetyt ratkaisuehdotukset Talvivaaran kunnossapi-

don materiaalihallinnon ongelmiin. Lopuksi tässä esitettyä ratkaisua arvioidaan vertaa-

malla sitä muihin kirjallisuudessa esiintyviin hukkien eliminointimenetelmiin ja esittä-

mällä ratkaisuun liittyviä rajoituksia. 

4.1.1  Odottaminen 

Odottamiseen käytetään tässä työssä ratkaisuna virtauksen luomista. Jatkuvan virtauk-

sen mahdollistaviksi menetelmiksi esitetään työtehtävien standardointia ja työn tasapai-

nottamista. Lopussa on myös käsitelty muita keinoja odottamisen vähentämiseen. 
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Työmenetelmien standardointi 

Työmenetelmien standardoinnilla voidaan vaikuttaa Talvivaaran tapauksessa suureen 

vaihteluun työn kulussa. Tämä vaatii parhaiden käytäntöjen standardoinnin (Locher 

2011). Standardeilla ei ole tarkoitus kontrolloida ihmisiä ja pakottaa heitä tiettyihin toi-

mintatapoihin, vaan standardit kertovat miten prosessissa tulee toimia, jotta työntekijät 

voivat kontrolloida prosessin toteuttamista laadukkaalla, kustannustehokkaalla ja turval-

lisella tavalla. (Imai 1997.) Standardointi vähentää toimintaan liittyvää hukkaa ja erilai-

siin korjauksiin kuluvaa aikaa ja helpottaa toiminnan suorituskyvyn mittaamista (Burton 

& Boeder 2003, Locher 2011, Imai 1997).  

Standardit työtavat on dokumentoitava ja opetettava kyseistä työtä tekeville. Standar-

disoinnissa määritellään menettelytapoja ihmisiin, materiaaliin, prosesseihin, teknologi-

aan ja laatuun liittyen. (Burton & Boeder 2003.) Talvivaarassa kunnossapidon materiaa-

livirtausten standardeja toimintatapoja laatiessa tulee mielessä pitää viisi leanin peruspe-

riaatetta ja laatia standardit tukemaan niitä. Standardit on myös tehtävä kaikille niitä 

töissään tarvitseville henkilöille helposti saataviksi, jotta standardeja ei laadita turhan 

takia. Yksityiskohtaisten työohjeiden sijaan voidaan laatia myös standardeja, jotka ku-

vaavat prosessien etenemistä ja kunkin prosessivaiheen haluttua lopputulosta. Standardit 

lopputulokset voivat sisältää esimerkiksi määrittelyitä kussakin vaiheessa tarvittavista 

dokumenteista ja niiden toimitusosoitteista. Näin varmistetaan, että kaikki osalliset saa-

vat kaikki tarvittavat dokumentit, esimerkiksi osto tarvittavat hankintoihin liittyvät so-

pimukset ja kunnossapito tiedot laitteiden eri varaosista ja kunnossapitosuosituksista. 

Varastolla standardit voivat ohjata erilaisten tuotteiden varastointia, merkintää, siirtoja 

ja eri tapauksiin liittyviä paperitöitä. Näin sekä saapuvien että lähtevien tuotteiden ja 

niihin liittyvien dokumenttien jäljitys on helpompaa. 

Kun standardit toimintatavat on määritelty, voidaan myös miettiä voidaanko joitain 

rutiinitehtäviä siirtää esimerkiksi ostoassistentin hoidettavaksi ja näin vapauttaa resurs-

seja hyödyllisempiin kohteisiin. 

 

Työn tasapainottaminen 

Nykytilanteessa kunnossapidon materiaalivirtaus ole tasainen vaan sen kulku on epäjat-

kuvaa ja virtaus katkeaa useassa vaiheessa. Tasaisen virtauksen saavuttamiseksi tulee 

pyrkiä eroon erissä käsittelystä. Koska erissä käsittelyä on vaikea poistaa, tulee erissä 

käsittelystä huolimatta joka päivä pyrkiä käsittelemään mahdollisimman tasaista tehtä-

vämixiä. Esimerkiksi ostossa tämä tarkoittaa, että laskuja ei käsitellä vain yhtenä päivä-

nä viikossa tai kunnossapidossa ostopyyntöjen hyväksyjä ei hyväksy pyyntöjä vain ker-

ran viikossa. Näiden sijaan tulisi tasaisen käsittelyvauhdin ylläpitämiseksi ja odotusajan 

vähentämiseksi käsitellä säännöllisesti eri tehtäviä, esimerkiksi ostossa sekä ostopyyntö-

jä, kilpailutettavia että ostolaskuja päivittäin. 

Osana standardointia tulee määrittää myös eri vaiheille, miten niissä priorisoidaan 

työtä ja milloin mikäkin tehtävä tulisi suorittaa. Näin toiminnan ennustettavuus paranee. 

FIFO esimerkiksi sopii käsittelyjärjestykseksi nimikkeellisille tuotteille ja nimikkeettö-

mille tuotteille, joilla ei ole erityistä tarvepäivää. Muilla nimikkeettömillä tuotteilla kä-

sittelyjärjestys voidaan määritellä järjestelmään syötetyn tarvepäivän mukaan. Tarve-

päivä tarvitaan, jotta osto voi priorisoida työtä eikä tuotteita tilata varastoon odottamaan 

ennen todellista tarvetta. Nimikkeettömissä tuotteissa juuri oikeaan tarpeeseen tilaami-

nen on tärkeää, sillä varastolla ei ole tiloja näiden tuotteiden säilyttämiseen eikä järjes-

telmä tue nimikkeettömien tuotteiden sijaintitietoja. Nimikkeettömien tuotteiden tilaa-

minen tarvepäiväksi vähentäisi myös näiden tuotteiden käsittelyä, siirtoja ja rikkoontu-

misia varastolla. 
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Kun käsittelyjärjestykset ovat selkeät, voidaan käsittelynopeuksia seurata paremmin 

ja puuttua tilanteisiin, joissa käsittelytahti syystä tai toisesta on normaalia alhaisempi. 

Tavoitteena tulisi olla kyselyn pohjalta asiakasvaatimuksina saatu hyväksyttyjen osto-

pyyntöjen käsittely tilauksiksi yhden päivän sisällä hyväksynnästä ja kilpailutuksen suo-

ritus viikossa. Varastolla lähetyksiä ja niiden käsittelyä voidaan visuaalisesti seurata 

esimerkiksi tarkkailemalla vastaanottoalueella olevan tavaran määrää. Tätä voidaan 

myös viedä vielä pidemmälle ja esimerkiksi 5S:n avulla merkitä alueet esimerkiksi nou-

toa odottaville, hyllytystä odottaville ja tarkastusta odottaville tuotteille. Ostossa 5S ja 

visuaalinen ohjaus on vaikeampaa toteuttaa, mutta silti olisi hyvä tarkkailla jonojen 

muodostumista ja pyrkiä purkamaan myös toisten ostajien jonoja, jotteivät käsittelyajat 

veny tarpeettoman pitkiksi. 

 

Muita keinoja odottamisen vähentämiseen 

Nykyisin virtaus sisältää paljon käsittelyä ja katkeaa aina eri käsittelyvaiheiden rajapin-

noissa. Erityisesti ostossa menetelmiä tulisi kehittää siihen suuntaan, että turhat käsitte-

lyvaiheet poistuisivat ja virtaus voisi virrata jatkuvasti ja tasaisesti.  

Ostopyynnöissä virtausta voidaan kehittää tekemällä sopimuksia säännöllisesti käytet-

täville tuotteille ja järkevöittämällä pienten hankintojen hyväksymiskiertoja. Tällöin 

toimittajan valinta nopeutuu ja edullisten pienhankintojen tekeminen yksinkertaistuu 

esimerkiksi koontitilausten kautta. Sopimushintojen myötä myös tilausten vahvistami-

seen liittyvät odottamiset nimikkeellisissä tuotteissa vähenisivät. 

Ostopyyntöihin liittyen tulisi myös nimikkeellisten tuotteiden tiedot saada ajan tasal-

le. Nykyisin näistä tuotteista generoituu ostopyyntöjä, mutta puutteellisten tietojen ja 

käyttöhistorian takia on usein epäselvää tarvitaanko tuotteita edelleen. Nykyinen nimik-

keistö olisi saatettava siihen kuntoon, että ostossa ei tarvitsisi kyseenalaistaa varastojär-

jestelmän generoimia ostopyyntöjä. Näin tuotteiden tilaaminen olisi sujuvaa ja tuottei-

den saatavuus varastolla paranisi. Nimikkeistön kasvamisen rajoittamiseksi ja hankin-

nan sujuvoittamiseksi on myös otettava käyttöön eri osa-alueiden laitesuosituksia ja 

tehdasstandardeja, jotka ohjaavat uusien kokonaisuuksien suunnittelua ja hankintaa. 

Laskujen käsittelyssä on myös paljon odottamista, mutta Talvivaarassa on tulossa jär-

jestelmämuutoksia, jotka mahdollistavat laskujen käsittelyn osittaisen automatisoinnin.  

4.1.2  Virheiden tekeminen 

Virheiden tekemiseen voidaan puuttua toiminnan jatkuvalla parantamisella. Talvivaaras-

sa virheiden tekemiseen voidaan vaikuttaa työmenetelmien standardoinnilla, työn tasa-

painottamisella ja virheiden juurisyiden selvittämisellä.  

Osa tehdyistä virheistä johtuu muista hukkatyypeistä. Esimerkiksi huolimattomuudes-

ta tai välinpitämättömyydestä johtuvat virheet vaativat enemmän kuin pelkkää työmene-

telmien standardointia, työn tasapainotusta ja juurisyiden etsimistä. Tällöin on löydettä-

vä keinot sitouttaa henkilöstö ohjeiden ja menetelmien oikeanlaiseen noudattamiseen. 

 

Työmenetelmien standardointi 

Jatkuvassa parantamisessa kehitetään olemassa olevia toimintatapoja. Tähän liittyy 

olennaisesti jo aikaisemmin esitetty työmenetelmien standardointi. Standardointi luo 

pohjatason kehittämiselle, sillä ilman standardoituja menetelmiä on poikkeamien ha-

vaitseminen ja näin ollen niihin puuttuminen vaikeampaa (Stecher & Kirby 2004). 

Poikkeamien ja virheiden ilmetessä tulee niiden juurisyyt selvittää ja muokata toiminta-

tapoja niin, että ongelma poistuu. (Imai 1997.) Prosessia jatketaan, kunnes saavutetaan 
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toiminnan taso, jossa poikkeamia ei enää ole. Tämän jälkeen voidaan soveltaa jatkuvan 

parantamisen periaatteita ja menetelmiä standardien kehittämiseen. Henkilöstöltä on 

tärkeä kerätä heidän kehitysideoita prosessin kehittämiseksi (Imai 1997), joten kunnos-

sapidon materiaalivirtauksissa työskenteleviä tulisi innostaa aloitteiden tekoon ja työ-

menetelmien kehittämiseen.  

Virheiden tekemistä voidaan standardoinnilla estää luomalla standardit työmenetelmät 

sellaisiksi, että ne ohjaavat työn suorittamista parhaalla mahdollisella tavalla. Standardit 

voidaan myös suunnitella Poka-Yoken mukaisiksi, jolloin virheiden tekemisen mahdol-

lisuus vähene ja virheellisen toiminnan tapahtuessa se huomataan. Leanin työkaluista 

myös 5S tukee toiminnan poikkeamien huomaamista. Talvivaarassa esimerkiksi osto- ja 

varastojärjestelmässä olevat pakolliset kentät ohjaavat toiminnan oikeanlaista suoritta-

mista. Varastolla virheitä voitaisiin estää määrittämällä tarkat paikat esimerkiksi tarkas-

tetuille lähetyksille ja käsittelyä odottaville lähetyksille. Samoin eri vaiheissa oleville 

papereille tulisi olla tarkat paikat. 

 

Työn tasapainottaminen 

Myös aikaisemmin esitetty työn tasapainottaminen tukee virheiden tekemisen ehkäisyä. 

Kun työtä jaetaan tasaisesti kaikille ja pyritään näin tasaiseen virtaukseen, voidaan kii-

reestä johtuvia virheitä saada vähemmäksi. Kiireen vähentämiseksi tulee käsittelymääriä 

tarkkailla ja ohjata esimerkiksi ostossa ostopyyntöjen kilpailutukset ja tilauksiksi käsit-

telyt jakautumaan tasaisesti eri henkilöiden kesken. Erityisen hektisissä tilanteissa, ku-

ten suurten huoltoseisakkien aikana, voidaan myös miettiä tavallisesta poikkeavia järjes-

telyitä ostoon ja varastolle kiirettä helpottamaan. 

 

Juurisyiden selvittäminen 

Virheiden tekemiseen ja erityisesti samojen virheiden toistamisen estämiseen voidaan 

soveltaa juurisyiden selvittämistä. Talvivaarassa on vasta otettu käyttöön jatkuvan pa-

rantamisen työkaluja, kuten poikkeamaraportointia ja näiden poikkeamien juurisyy-

analyysiä. Tämän myötä työntekijät raportoivat toiminnassa havaitsemiaan poikkeamia 

ja havaintoja. Esimiesten tehtävänä on käsitellä ilmoituksia, selvittää niiden juurisyyt ja 

tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Tällä hetkellä suuri osa ilmoituksista koskee lä-

hinnä materiaaliin ja turvallisuuteen liittyviä poikkeamia, vaikka myös toiminnan laa-

tuun liittyvät poikkeamat tulisivat olla mukana. Ostossa ja varastolla ei poikkeamara-

portointia eikä näin ollen juurisyyanalyysiä ole vielä juuri sovellettu. Tämä saattaa ehkä 

juontaa juurensa siitä, ettei toiminnan standarditasoakaan ole tarkasti määritetty.  

Useat ostossa ja varastoinnissa esiintyvät virheet ja ongelmat ovat yleisiä ja toistuvia. 

Samojen virheiden toistaminen kerrasta toiseen on selkeä merkki siitä, ettei niiden juu-

risyitä ole tunnistettu (Emiliani 1998). Esimerkiksi erilaiset virheelliset ja puutteelliset 

tiedot ostolaskuissa ja lähetyksissä sekä ostopyynnöissä hidastavat paljon toimintaa ja 

aiheuttavat siihen keskeytyksiä. Ostossa ja varastossa tulisi aktivoitua ilmoitusten te-

koon ja näin alkaa kehittää toimintaa päivä päivältä paremmaksi. 

4.1.3  Hukkakäyttäytyminen 

Hukkakäyttäytymistä löytyi Talvivaarassa kunnossapidon materiaalivirtausten lähes 

jokaisesta vaiheesta, joten kunnossapidon, oston ja varaston tulisi yhteistyössä aktivoi-

tua sen poistamiseen. Avaimia tähän ovat toimiva kommunikaatio, avoin tiedonjako 

toimintojen kesken ja kaikkia osapuolia hyödyttävien toimintamallien kehittäminen.  
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Kommunikaatiota tarvitaan, jotta kaikki osapuolet saavat työtään varten tarvitsemansa 

tiedot. Esimerkiksi osto saa tiedon kaikista kunnossapidon tekemistä sopimuksista ja 

toisaalta kunnossapito oston tekemistä. Näin vältetään turhaa epäselvyyttä, käsittelyä ja 

päällekkäistä työtä. Tietojen itsellä pitämisen sijaan eri toimintojen tulisi olla tietoisia 

toistensa toimintamalleista sekä niiden syistä. Näin kaikki virtauksessa työskentelevät 

ymmärtäisivät, mitä eri osastoilla tehdään ja miksi. Erilaiset yhteistyön mallit ja avoin 

tiedotus voisivat myös lisätä eri toimintojen luottamusta oston ja varaston toimintaan. 

Oston ja varaston kyselyllä selvitettiin nyt kyseisten toimintojen asiakkaiden kokemuk-

sia oston ja varaston kanssa asioinnista. Hyvä olisi, että myös jatkossa tätä seurattaisiin 

ja mietittäisiin, miten toimintaa voitaisiin kehittää toimintaa entistä paremmin heitä pal-

velevaksi. 

Ongelmatilanteet eri toimintojen rajapinnoilla tulisi ratkaista yhteistyössä. Tällä het-

kellä esimerkiksi varastolta tuotteiden haut ilman noutolupaa hankaloittavat oston ja 

varaston toimintaa. Tulisi selvittää syyt, miksi kunnossapidon työntekijät eivät aina jätä 

noutolupaa hakemistaan tuotteista. Tämän jälkeen voitaisiin miettiä yhdessä, mikä olisi 

kumpaakin osapuolta parhaiten palveleva ratkaisu varastosta noutoihin. Kyselyn mu-

kaan kunnossapito esimerkiksi arvostaa tuotteiden helppoa ja sujuvaa noutamista varas-

tolta. Tämä täytyy kuitenkin toteuttaa menetelmällä, jolla osto ja varasto saavat myös 

tarvitsemansa tiedot tuotteiden saldoista, tuotteiden noutajista ja kohteista, joille tuottei-

den kustannukset kohdistetaan. Keskittymällä yhdessä koko virtauksen kehittämiseen 

hukkakäyttäytymisen poistamisella, voitaisiin toimintaa saada tehokkaammaksi ja mie-

lekkäämmäksi kaikille siinä työskenteleville. 

Osana leanin mukaista käyttäytymistä tulisi myös toiminnassa oleviin poikkeamiin ja 

epäkohtiin puuttua entistä aktiivisemmin. Nostamalla esille epäkohtia ja kehittämällä 

yhteistyössä ratkaisuja, saadaan eri toimintoja käyttävät henkilöt paremmin sitoutumaan 

eri ratkaisuja käyttöön. Väärässä paikassa olevat tuotteet ja paperit voivat vaikuttaa pie-

niltä asioilta, mutta niitäkään ei pidä sietää. Tulee pyrkiä tilanteeseen, jossa toiminta on 

ennalta arvattavaa ja sen seuranta helppoa. Poikkeamia ja niihin liittyviä juurisyitä käsi-

teltiin tarkemmin alaluvussa 4.1.2. 

4.1.4  Ratkaisun arviointi 

Kokonaisvaltaisessa lean-tuotannossa pyritään eliminoimaan hukkaa organisaation eri 

osista: tuotesuunnittelusta, toimittajaketjuista, tuotannosta ja asiakassuhteista (Phillips 

2000). Tällaisen kokonaisvaltaisen ja systemaattisen mallin hukan eliminointiin on esit-

tänyt esimerkiksi Vilasini ym. (2011) (Kuva 12). Tässä työssä keskitytään kokonaisval-

taisen ratkaisun löytämisen sijaan löytämään ratkaisu tarkasti määritettyyn osaan yrityk-

sen toimintoja: kunnossapidon materiaalivirtauksiin. Tässä esitetyt kehitysehdotukset on 

laadittu huomioiden tutkimuksen caseyrityksen Talvivaara Sotkamo Oy:n tarpeet. Rat-

kaisu tai sen osia voi olla sovellettavissa myös muiden yritysten kunnossapidon materi-

aalivirtauksiin tai muihin kuin kunnossapidon materiaalivirtauksiin. Samankaltaisen 

hukkien eliminointikonseptin tiettyyn rajattuun aiheeseen on esittänyt esimerkiksi Man-

ninen (2012) rakennusalalle. 

Talvivaaran tapauksessa merkittäviä hukkia oli useita. Näiden kaikkien hukkien ja 

niihin liittyvien kehitysehdotusten sisällyttäminen ratkaisuun olisi tehnyt siitä tarpeet-

toman laajan. Tämän takia esimerkiksi epäsopivaan ja liialliseen prosessointiin ja epä-

sopiviin menetelmiin ei puututtu tässä ratkaisussa, sillä yrityksellä on jo tällä hetkellä 

käynnissä erilaisia kehitystoimia ostoon ja varastoon liittyvien menetelmien kehittämi-

seksi ja turhan käsittelyn vähentämiseksi. Ratkaisun osana oleva jatkuvaa parantaminen 

myös tähtää vähitellen kaiken toiminnan hukan poistamiseen. 
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Ratkaisusta voidaan saada myös kehitysideoita muihin yrityksiin, joiden kunnossapi-

don materiaalivirtauksissa esiintyy samanlaisia hukkia kuin Talvivaaran tapauksessa. 

Ratkaisujen sopivuus on kuitenkin testattava jokaisessa tilanteessa erikseen, sillä ratkai-

sut eivät välttämättä ole yleistettävissä muihin vastaaviin tilanteisiin. 



 

 

74 

5 Pohdinta 

Tässä osiossa esitetään tutkimuskysymysten vastaukset ja arvioidaan tutkimuksen to-

teuttamista sekä saatujen tulosten oikeellisuutta. Näiden jälkeen annetaan ehdotuksia 

jatkotutkimuksiin. Lopuksi esitellään koko tutkimuksen yhteenveto. 

5.1  Tutkimuksen tulokset 

Tässä työssä tutkittiin kunnossapidon materiaalivirtausten analysointia ja hukkien tun-

nistamista Leanin avulla. Tutkimuksen kohteena olivat Talvivaara Sotkamo Oy:n kun-

nossapidon materiaalivirtaukset. Tutkimusongelma jaettiin kolmeen eri tutkimuskysy-

mykseen. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen (TK1: Miten analysoida kunnossapidon materi-

aalivirtaa ja eliminoida hukkia?) saatiin vastaus kirjallisuustarkastelun avulla. Kunnos-

sapidon materiaalihallinto sisältää sekä materiaalivirtojen suunnittelun ja kontrolloinnin 

että materiaalien hankinnan ja jakelun. Tässä työssä pääasialliseksi materiaalivirtojen 

analysointityökaluksi valittiin leaniin kuuluva arvovirtakartoitus. Koska pelkkä arvovir-

takartoitus ei riitä kaikkien eri hukkatyyppien tunnistamiseksi, käytetään tämän mene-

telmän tukena myös kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin sovitettua hukka-

tyyppiluetteloa. Kun hukat on tunnistettu, voidaan niiden eliminointiin soveltaa sekä 

leanin periaatteita että työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat leanin periaatteiden toteu-

tumista.  

Toisessa tutkimuskysymykseen (TK2: Mikä on Talvivaaran kunnossapidon materiaa-

lihallinnon nykytila ja mitkä ovat sen merkittävimmät hukat?) vastaamiseksi laadittiin 

nykytilanteen arvovirtakartoitus sekä nimikkeelliselle että nimikkeettömälle tuotteelle, 

tunnistettiin hukkia arvovirtakartoituksen ja hukkatyyppiluettelon pohjalta sekä analy-

soitiin löydettyjä hukkia. 

Arvovirtakartoitus paljasti epäjatkuvan ja epätasaisen virtauksen. Virtauksen läpi-

menoaika oli pitkä ja vaihteleva. Varsinainen arvoa tuottava aika suhteessa koko läpi-

menoaikaan oli myös hyvin pieni. Virtauksessa oli paljon ylituotantoa, odottamista, epä-

sopivaa ja liiallista prosessointia, virheiden tekemistä ja epäsopivia menetelmiä. Hukka-

tyyppiluettelon avulla löydettiin myös muita kirjallisuudessa esiintyviä hukkatyyppejä, 

mikä paljasti arvovirtakartoituksen rajoitukset hukkien tunnistusmenetelmänä. 

Analysoimalla löydettyjä hukkia saatiin Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallin-

nossa merkittävimmiksi hukkatyypeiksi odottaminen, virheiden tekeminen ja hukka-

käyttäytyminen. Sekä odottaminen että virheiden tekeminen näkyivät kummatkin sekä 

arvovirtakartoituksessa että hukkatyyppiluettelon pohjalta tehdyssä tarkastelussa. Nämä 

myös nostettiin esille keskusteluissa merkittävimmistä hukista osto- ja varastopäällikön 

kanssa. Hukkakäyttäytyminen ei näkynyt arvovirtakartoituksessa, vaan pelkästään huk-

katyyppiluettelon avulla. 
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Odottaminen pidentää läpimenoaikoja, aiheuttaa välivarastoja ja estää jatkuvan virta-

uksen. Odotusvaiheiden vaihtelevat pituudet myös lisäävät virtauksen läpimenoajan 

vaihteluita. Virheiden tekeminen ja virheisiin liittyvät korjaukset hidastavat virtauksen 

kulkua ja vievät resursseja muulta toiminnalta. Virheisiin liittyvät korjaukset ovat myös 

hyvin aikaa vieviä. Hukkakäyttäytyminen hankaloittaa muiden virtauksessa työskente-

levien työtä ja vie näin resursseja asiakkaalle arvoa tuottavista toiminnoista. Hukkakäyt-

täytymisellä on myös vaikutusta henkilöstön työssä viihtymiseen ja työhön sitoutumi-

seen. 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä (TK3: Miten Talvivaaran kunnossapidon mate-

riaalihallintoa tulee kehittää?) esitetään suunnitelma Talvivaaran kunnossapidon mate-

riaalihallinnon kehittämiseksi. Tässä suunnitelmassa keskitytään edellisessä vaiheessa 

saatujen merkittävimpien hukkien eliminoimiseen. Jokaiseen merkittävimpään hukkaan 

on yhdistetty yksi tai useampi leanin perusperiaate sekä eri työkaluja ja menetelmiä. 

Ratkaisussa keskitytään leanin perusperiaatteista virtauksen luomiseen ja jatkuvaan 

parantamiseen. Ratkaisu on rakennettu nykytilan tarkastelussa saadut asiakasvaatimuk-

set huomioiden. Pyrkimyksenä on saada ostopyyntöjen käsittely virtaamaan vakaalla ja 

ennustettavalla tahdilla ja saada varaston saldot pitämään paikkaansa ja varastosta nou-

dot toiminaan sujuvasti.  

Ratkaisuksi merkittävimpiin hukkiin esitetään työmenetelmien standardointia, työn 

tasapainottamista, juurisyiden etsimistä ja leanin mukaisia käyttäytymismalleja. Esitetty 

ratkaisu noudattaa samankaltaista kaavaa kuin kirjallisuudessa esitetyt ratkaisumallit 

hukan eliminointiin, mutta se on rakennettu Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirta-

ukset huomioiden eikä täten välttämättä sovi muihin samankaltaisiin tapauksiin. Ratkai-

sussa ei otettu kantaa kaikkiin löydettyihin hukkatyyppeihin, mutta sen osana esitettiin 

jatkuvan parantamisen periaatteita, jotka tähtäävät kaiken toiminnan hukan poistami-

seen. 

5.2  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Case-tutkimusten tulosten laatua voidaan arvioida kuten empiiristen yhteiskuntatietei-

den tutkimuksia. Laatua voidaan selvittää neljän eri testin avulla, joita ovat konstruktion 

validiteetti, sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti. Nämä testit ja 

niihin liittyvät tutkimusmenetelmät ja menetelmien sovellusvaiheet on esitetty seuraa-

vassa taulukossa (Taulukko 12). (Yin 1994.) 

Taulukko 12. Case-tutkimuksen taktiikoita eri testeihin liittyen (mukaillen Yin 1994) 

Testi Case-tutkimuksen menetelmät Tutkimuksen vaihe, jossa 

menetelmää sovelletaan 

Konstruktiivinen 

validiteetti 

- käytä useita eri lähdeaineistoja 

- luo aineistosta jatkumo  

- anna merkittävien tiedonlähteiden arvioida 

tutkimuksen raportti 

- datan keruu 

- datan keruu 

- raportin laadinta 

Sisäinen  

validiteetti 

- etsi kuvaajien välisiä yhteyksiä 

- luo selityksiä 

- tee aikasarja-analyysi 

- datan analysointi 

- datan analysointi 

- datan analysointi 

Ulkoinen  

validiteetti 

- tutkimuksen toistaminen usean casen 

tutkimuksissa  

- tutkimuksen suunnittelu 

Reliabiliteetti - seuraa case-tutkimuksen ohjeita ja raportoi 

tutkimuksen kulku 

- luo tutkimuksen aineistosta tietokanta 

- datan keräys 

 

- datan keräys 
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Konstruktion validiteetin ollessa hyvä perustuvat tutkimusten tulokset useisiin eri todis-

teisiin eivätkä tutkijan omat näkemykset vaikuta tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa 

on tuolloin valittu tarkkaan mitä asioita tutkitaan ja myös hyvin perusteltu miten tutki-

mukseen käytettävä aineisto on valittu. Tutkimusraportti voidaan myös antaa arvioita-

vaksi jollekin merkittävistä tiedonlähteistä. (Yin 1994.) Konstruktion validiteetti on täs-

sä tutkimuksessa melko hyvä. Leania on kirjallisuudessa onnistuttu soveltamaan myös 

osto- ja varastointiprosessien kehittämiseen, joten voidaan olettaa sen olevan sopiva 

myös kunnossapidon materiaalivirtausten kehittämiseen, kun huomioidaan kontekstin 

erityispiirteet ja keskitytään työkaluja enemmän leanin perusperiaatteiden soveltami-

seen.  

Lähdeaineistona teoriassa on käytetty pääosin erilaisia hyvälaatuisia kirjallisuuslähtei-

tä, kuten journal-artikkeleita ja alan perusteoksia. Empiriaa varten kerätyt aineisto on 

kerätty itse paikan päällä toimintaa seuraamalla tai saatu yrityksessä työskenteleviltä 

henkilöiltä kyselyn, keskustelujen, raporttien ja virallisten prosessikuvausten muodossa. 

Sen lisäksi, että lähdemateriaali on ollut kattava, on merkittävänä tiedonlähteenä toimi-

nut osto- ja varastopäällikkö arvioinut kerättyjen tietoja ja niistä tehtyjen johtopäätösten 

oikeellisuutta. Osto- ja varastopäällikkö on myös arvioinut lopullisen työn ja antanut 

palautetta sen kehittämiseen. 

Sisäistä validiteettia tulee arvioida, kun tutkimuksessa pyritään osoittamaan tapahtu-

mien välisiä yhteyksiä. Case-tutkimuksissa ei yleensä pyritä osoittamaan eri tapahtumi-

en välisiä yhteyksiä vaan selittämään ilmiöitä. Tämän takia sisäisen validiteetin ongel-

mat ovat yleisiä case-tutkimuksissa ja niitä on melko vaikea arvioida. Case-

tutkimuksissa sisäisen validiteetin hyvyyteen vaikuttaa, onko tieto kerätty itse paikan 

päällä toimintaa seuraamalla vai onko tieto saatu jonkun toisen lähteen kautta. Lähteen 

kautta saatuihin tietoihin liittyy aina mahdollisuus vääristä tulkinnoista. Myös se, kuin-

ka paljon tutkijan omat päätelmät ovat vaikuttaneet tuloksiin ja onko kaikki mahdolliset 

päätelmät kartoitettu tarpeeksi järjestelmällisesti, vaikuttaa lopullisten päätelmien oi-

keellisuuteen. (Yin 1994.) Tutkimuksessa materiaalia on kerätty paljon toimintaa seu-

raamalla, joten ei ole tarvinnut tyytyä vain muiden havaintoihin ja päätelmiin. Kerättyä 

materiaalia ja raporttia on arvioitu työn ohjaajien kanssa ja erilaisia vaihtoehtoja pohdit-

tu, mutta siitä huolimatta työn tekijän omia päätelmiä tai virheellisiä päätelmiä voi olla 

mukana. 

Ulkoinen validiteetti mittaa sitä, ovatko tutkimuksen tulokset yleistettävissä tutki-

muksessa tutkitun tapauksen ulkopuolelle. Tätä voidaan testata testaamalla tulosten 

paikkaansa pitävyyttä vastaavissa ympäristöissä missä alkuperäinen tutkimus tehtiin. 

Case-tutkimuksissa tämän todentaminen on vaikeampaa kuin tilastollisten tutkimusten 

piirissä, sillä tilastollisten tulosten sijaan käsitellään analyyttisiä tuloksia. Case-

tutkimuksissa ulkoisen validiteetin testaus voidaan suorittaa vertaamalla tuloksia muihin 

vastaavasta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. (Yin 1994.) Tutkimuksen ulkoinen validi-

teetti ei ole tässä tutkimuksessa kovin hyvä. Tarkasteltavana ovat olleet vain yhden case-

yrityksen kunnossapidon materiaalivirtaukset, eivätkä tulokset välttämättä ole sovellet-

tavissa sen ulkopuolelle. Tutkimustuloksia kunnossapidon materiaalivirtausten hukkien 

tunnistamisesta ja eliminoinnista ei juuri ole tehty, joten tutkimuksen tuloksia ei ole 

verrattu vastaavista aiheista tehtyihin tutkimuksiin.  

Reliabiliteetin ollessa hyvä pystytään tutkimus toistamaan jonkun toisen tutkijan toi-

mesta samoilla lähtötiedoilla ja saamaan edelleen samoja tutkimustuloksia. Reliabili-

teetti mittaa siten esimerkiksi datan keruun ja muiden tutkimukseen kuuluvien toimien 

suorittamisen virheettömyyttä. Reliabiliteettia varten on tutkimuksen kulku dokumentoi-

tava tarkasti ja tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta tutkimuksen uusiminen dokumentoin-

nin perusteella olisi mahdollista. (Yin 1994.) Reliabiliteetti on melko hyvä, sillä tutki-

muksen kulku ja käytetyt menetelmät on hyvin raportoitu. Kerätystä materiaalista osa 
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on tarkkaan dokumentoitu ja arkistoitu, mutta mukana on myös materiaalia joka on ke-

rätty keskustelujen tai toiminnan seuraamisen kautta. Näitä keskusteluja ja toiminnan 

seuraamista paikan päällä ei ole tallennettu eikä niistä ole laadittu ole laadittu esimer-

kiksi muistioita. 

5.3  Jatkotutkimusaiheet 

Nykyinen tutkimus rajoittui yhden yrityksen kunnossapidon materiaalivirtauksiin liitty-

viin toimintoihin. Kunnossapidon materiaalivirtausten hukkatyyppiluettelon validointi 

useammassa eri yrityksessä olisi mielenkiintoinen aihe, joka antaisi lisää tietoa kunnos-

sapidon materiaalivirtauksiin liittyvistä hukkatyypeistä. Tutkimalla kunnossapidon ma-

teriaalivirtausten eri hukkatyyppien sisältöä ja merkittävimpiä hukkia eri yrityksissä, 

voitaisiin saada tietoa siitä, mitkä ovat kunnossapidon materiaalivirtauksissa yleisimmin 

esiintyviä hukkatyyppejä. Eri hukkatyyppien merkittävyyttä kunnossapidon materiaali-

virtausten kontekstissa voitaisiin myös tutkia määrittämällä eri kunnossapidon materiaa-

livirtauksissa esiintyville hukkatyypeille hukkapisteluvut. Hukkapistelukujen määrityk-

seen voidaan käyttää FMEA-menetelmäään (Failure Mode and Effect Analysis) perus-

tuvaa hukkapisteanalyysiä, jossa eri hukkatyyppejä arvioidaan niiden vaikutuksen, 

esiintyvyyden ja havaittavuuden perusteella. (Manninen 2012.) Näin voitaisiin laatia 

kunnossapidon materiaalivirtauksille hukkaprofiili ja myöhemmin myös hukkien eli-

minointikonsepti. 

Kunnossapidon materiaalivirtausten kehittämistä voitaisiin edelleen jatkaa myös Tal-

vivaarassa. Tällöin mahdollisia jatkokehitysaiheita olisi useita. Esimerkiksi ratkaisun 

osana esitetyn nimikkeiden tietojen ajan tasalle saattamisen lisäksi olisi tarpeen myös 

luokitella nimikkeet eri luokkiin ja suunnitella niiden ohjaus luokituksen perusteella. 

Tämä luokitus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi ABC-analyysiin tai muihin kirjallisuudes-

sa esitettyihin luokittelumalleihin perustuen. Nykyinen samanlainen käsittely kaikille 

nimikkeille on osalle nimikkeistä liian raskas ja toisille liian kevyt. Esimerkiksi ABC-

luokituksen avulla suoritettu luokittelu vapauttaisi resursseja kohteista, jotka eivät sitä 

tarvitse ja antaisi sitä kohteille joissa sitä tarvitaan. Luokittelua voitaisiin käyttää pohja-

na, kun määritettäisiin, miten mikäkin varaosa on kannattavinta hankkia ja varastoida. 

5.4  Yhteenveto 

Kunnossapidon materiaalihallinto sisältää sekä materiaalivirtojen suunnittelun ja kont-

rolloinnin että materiaalien hankinnan ja jakelun. Näiden materiaalivirtausten analysoin-

tiin voidaan käyttää leaniin kuuluvaa arvovirtakartoitusta. Se ei kuitenkaan yksinään 

riitä kaikkien eri hukkatyyppien tunnistamiseen, joten kattavan hukkalistan saamiseksi 

on hyvä käyttää tukena esimerkiksi kunnossapidon materiaalivirtausten kontekstiin so-

vitettua hukkatyyppiluetteloa. Kun hukat on tunnistettu, voidaan niiden eliminointiin 

soveltaa sekä leanin periaatteita että työkaluja, jotka tukevat leanin periaatteiden toteu-

tumista.  

Analysoitaessa Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtausten tilaa arvovirtakartoi-

tuksella, löydettiin epäjatkuva ja epätasainen virtaus, jonka läpimenoaika oli pitkä ja 

vaihteleva. Virtauksessa myös varsinainen arvoa tuottava aika suhteessa koko läpi-

menoaikaan oli hyvin pieni. Arvovirtakartoituksen pohjalta löydettiin Talvivaaran kun-

nossapidon materiaalivirtauksista paljon ylituotantoa, odottamista, epäsopivaa ja liiallis-

ta prosessointia, virheiden tekemistä ja epäsopivia menetelmiä. Kun samoja materiaali-
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virtauksia tarkasteltiin kunnossapidon hukkatyyppiluettelon avulla, löydettiin myös 

muita kirjallisuudessa esiintyviä hukkatyyppejä. 

Analysoimalla löydettyjä hukkia saatiin Talvivaaran kunnossapidon materiaalihallin-

nossa merkittävimmiksi hukkatyypeiksi odottaminen, virheiden tekeminen ja hukka-

käyttäytyminen. Sekä odottaminen että virheiden tekeminen näkyivät kummatkin sekä 

arvovirtakartoituksessa että hukkatyyppiluettelon pohjalta tehdyssä tarkastelussa. Nämä 

myös nostettiin esille keskusteluissa merkittävimmistä hukista osto- ja varastopäällikön 

kanssa. Hukkakäyttäytyminen ei näkynyt arvovirtakartoituksessa, vaan pelkästään huk-

katyyppiluettelon avulla. Odottaminen pidentää läpimenoaikoja, lisää läpimenoaikojen 

vaihtelua, aiheuttaa välivarastoja ja estää jatkuvan virtauksen. Virheiden tekeminen ja 

virheisiin liittyvät korjaukset hidastavat virtauksen kulkua ja vievät resursseja muulta 

toiminnalta. Hukkakäyttäytyminen hankaloittaa muiden virtauksessa työskentelevien 

työtä ja vie näin resursseja asiakkaalle arvoa tuottavista toiminnoista. Hukkakäyttäyty-

minen myös heikentää henkilöstön työssä viihtymistä ja sitoutumista. 

Merkittävimpien hukkien eliminoimiseksi laadittu ratkaisu rakentuu leanin perusperi-

aatteista sekä niitä tukevista työkaluista ja menetelmistä. Ratkaisua laadittaessa huomi-

oitiin myös aikaisemmin kartoitetut asiakasvaatimukset. Merkittävimpiin hukkiin sovel-

lettiin ratkaisussa leanin perusperiaatteista virtauksen luomista ja jatkuvaa parantamista. 

Työkaluiksi ja menetelmiksi ehdotettiin työmenetelmien standardointia, työn tasapainot-

tamista, juurisyiden etsimistä ja leanin mukaisia käyttäytymismalleja. Esitetty ratkaisu 

noudattaa samankaltaista kaavaa kuin kirjallisuudessa esitetyt ratkaisumallit hukan eli-

minointiin, mutta se on rakennettu Talvivaaran kunnossapidon materiaalivirtaukset 

huomioiden eikä näin ollen välttämättä sovi muihin samankaltaisiin tapauksiin. Ratkai-

sussa ei otettu kantaa kaikkiin löydettyihin hukkatyyppeihin, mutta sen osana esitettiin 

jatkuvan parantamisen periaatteita, jotka tähtäävät toiminnan kaiken hukan poistami-

seen. 
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 Liite 1: Arvovirtakartoituksen symboleja 

 

Materiaalivirtojen kuvauksen symbolit ja joitain yleisiä symboleja (mukaillen Rother & 

Shook 2009) 

 

Informaatiovirtojen kuvauksen symbolit (mukaillen Keyte & Locher 2004, Rother & 

Shook 2009) 
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 Liite 2: Kysely oston ja varaston asiakkaille - Saatekirje 

 

Tervehdys! 

 

Tällä kyselyllä selvitetään oston ja varaston asiakkaiden kokemuksia oston ja varaston kanssa asioinnista. 

Tarkoituksena on kyselyn tulosten perusteella yhteistyössä kehittää toimintaa niin, että se palvelisi asiak-

kaita nykyistä paremmin. Vastanneiden ja nimensä jättäneiden kesken arvomme 5 kpl lounaslippuja. 

 

Kyselyyn vastausaikaa on loppiaiseen eli 6.1.2013 asti. Kyselyn vastausajan jälkeen tulokset analysoi-

daan ja saatuja tuloksia käydään läpi eri osastojen kanssa. Tuloksia käytetään lisäksi osana diplomityöni 

aineistoa. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Nimeä kysytään vain lounaslippujen arvontaa varten ja vastaa-

jien nimet poistetaan vastauksista ennen niiden käsittelyä. Mikäli et halua osallistua arvontaan, ei sinun 

tarvitse antaa nimeäsi. 

 

Toivottavasti saamme hyviä vastauksia ja näin saamme kehitettyä teille tärkeitä asioita. Kiitos vastaami-

sesta jo etukäteen!  

 

Kyselyyn vastaamisesta: 

 

Kysely on yhteinen kaikille oston ja varaston asiakkaille. Kyselyssä on useita osioita, mutta kaikkien 

vastaajien ei tarvitse vastata kaikkiin osioihin. Kysymyssivun otsikossa mainitaan, jos sivun kysymykset 

on tarkoitettu vain jollekin tietylle vastaajaryhmälle. Tällöin mainitaan esimerkiksi ”Paina ”jatka”, mikäli 

et tee ostopyyntöjä”. Tällöin ne vastaajat, jotka eivät tee ostopyyntöjä voivat ilman vastaamista siirtyä 

seuraavalle kysymyssivulle valitsemalla kyseisen kysymyssivun alareunasta valinnan jatka/continue. 

Osa kysymyksistä on kaikille vastaajille pakollisia. Nämä kysymykset on merkitty tähdellä ja ilman niihin 

vastaamista ei kyselyssä pääse etenemään. 

Kyselyn lopuksi paina lähetä/submit viimeisen sivun alareunasta lähettääksesi kyselyn tulokset. Tämän 

jälkeen voit sulkea kysymyssivun.  

 
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Kyselyyn pääset seuraavasta linkistä:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE95QmM0NlZLWFp
YS3kxNTEtXzJ2ZUE6MQ 

 
Terveisin, 

 

Essi Nevasaari 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE95QmM0NlZLWFpYS3kxNTEtXzJ2ZUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dE95QmM0NlZLWFpYS3kxNTEtXzJ2ZUE6MQ
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 Liite 3: Kysely oston ja varaston asiakkaille 

Tällä kyselyllä selvitetään oston ja varaston asiakkaiden kokemuksia oston ja varaston kanssa asioinnista. 

Tarkoituksena on kyselyn tulosten perusteella yhteistyössä kehittää toimintaa niin, että se palvelisi asiak-

kaita nykyistä paremmin. Vastaathan mahdollisimman huolellisesti, jotta saamme hyvää aineistoa kehit-

tämistyön tueksi. Kaikkien vastanneiden ja nimensä jättäneiden kesken arvotaan 5 kpl lounaslippuja. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Nimeä kysytään vain lounaslippujen arvontaa varten ja vastaa-

jien nimet poistetaan vastauksista ennen niiden käsittelyä. Mikäli et halua osallistua arvontaan, ei sinun 

tarvitse antaa nimeäsi. 

 

Toivottavasti saamme hyviä vastauksia ja näin saamme kehitettyä teille tärkeitä asioita. Kiitos vastaami-

sesta jo etukäteen! 

 

Vastaajan tiedot 

 
Millä osastolla työskentelet? (Valitse lähin vastaava) 

Kaivos 

Malmin käsittely 

Bioliuotus ja vesienhallinta 

Metallien talteenotto 

Malmintuotannon kunnossapito 

Metallintuotannon kunnossapito 

Projekti 

Muut osastot 

 

Missä työtehtävässä työskentelet? (Valitse lähin vastaava) 

Asentaja/operaattori 

Työnjohtaja 

Suunnittelija 

Päällikkö 

Muu 

 

Yleiset kysymykset ostoon liittyen 
 
Arvioi, miten eri hankintaprosessiin liittyvät toiminnot toimivat 

 Huonosti Välttä-

västi 

Kohta-

laisesti 

Hyvin En käytä 

kyseistä 

toimintoa 

Ostopyyntöjen teko (Maximo)      

Ostopyyntöjen hyväksyntä (Maximo)      

Ostolaskujen tarkastus ja tiliöinti (Basware)      

Ostolaskujen hyväksyntä (Basware)      
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Tiedätkö, mitkä ovat eri ostajien vastuualueet? 

Kyllä 

En 

 

Onko keskitetty osto mielestäsi toimiva ratkaisu? 

Kyllä 

Ei, haluaisin eri osastoille omat ostajansa 

 

Jos et ole tyytyväinen nykyiseen keskitettyyn ostomalliin tai oston palveluun, miksi et? 

 

Ostopyyntöjen tekijät (Maximo) 
Paina ”jatka”, mikäli et tee ostopyyntöjä 

 

Kuinka monta ostopyyntöä teet keskimäärin viikossa? 

 

Kauanko aikaa keskimäärin minuutteina käytät yhden ostopyynnön tekemiseen Maximossa? (Pelkkään 

ostopyynnön luomiseen Maximossa) 

 

Kauanko aikaa keskimäärin minuutteina käytät yhteen ostopyyntöön liittyviin taustatöihin? (Esim. toimit-

tajien etsintään ja vertailuun, kilpailutukseen jne.) 

 

Pitävätkö seuraavat väitteet kohdallasi paikkaansa? 

 Kyllä Ei  En osaa 

sanoa 

Osaan täyttää ostopyynnöille tiliöinnit    

Ostopyynnön hyväksyjä on pyytänyt minulta lisätietoja ostopyyntöihini 

liittyen 

   

Ostaja on pyytänyt minulta lisätietoja ostopyyntöihini liittyen    

Osaan katsoa minulle palautuvista ostopyynnöistä, mitä lisätietoja niissä 

pyydetään 

   

Osaan katsoa Maximosta, onko ostopyyntöni hyväksytty    

Osaan katsoa Maximosta, kenellä ostopyyntöni on hyväksynnässä    

Jos pyydän tilaamaan nimikkeellistä tuotetta, nimike on aina jo ostopyyn-

nössä mukana 

   

Osaan hakea ostopyynnöistäni tehtyjä tilauksia Maximossa    

Osaan katsoa Maximosta tilausteni tuotteiden toimitusajat    

Hyväksytyt ostopyyntöni tehdään tilauksiksi tarpeeksi nopeasti    

Saan ostopyynnöillä pyytämäni tuotteet tarpeeksi nopeasti    

Maximo on sopiva järjestelmä ostopyyntöjen tekoon    

 

Kuinka pitkä aika ostolta saisi kulua hyväksytyn ostopyynnön ostotilaukseksi tekemiseen? 

1 vuorokausi 

2-3 päivää 

1 viikko 

yli 1 viikko 

 

Ostopyyntöjen tekijät – Kilpailutus (Maximo) 
Paina ”jatka”, mikäli et tee ostopyyntöjä 

 

Kuinka suuren osan tekemistäsi ostopyynnöistä kilpailutat itse? 

0 % 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

 

Missä tilanteissa kilpailutat hankinnat itse? 
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Miten merkitset ostopyynnölle mihin hinta perustuu? (Voit valita useampia) 

Laitan tarjoukset ostopyynnön liitteeksi 

Laitan tiedot tarjouksista ostopyynnön kommenttikenttään 

Kerron ostopyynnölle hinnan perustuvan arvioon 

En merkitse mihin hinta perustuu 

 

Mikäli jätät ostopyynnön oston kilpailutettavaksi, tapahtuuko kilpailutus tarpeeksi lyhyessä ajassa? 

Kyllä 

Ei 

 

Kuinka pitkä aika ostolta saisi kulua kilpailutukseen muissa kuin kiireellisissä ostopyynnöissä? 

1 vuorokausi 

2-3 päivää 

1 viikko 

yli 1 viikko 

 

Ostopyyntöjen hyväksyjät (Maximo) 
Paina ”jatka”, mikäli et hyväksy ostopyyntöjä 

 

Kuinka monta ostopyyntöä keskimäärin hyväksyt viikossa? 

 

Kauanko aikaa keskimäärin minuutteina käytät yhden ostopyynnön hyväksyntään selvitystöineen? 

 

Kuinka monta kertaa viikossa hyväksyt ostopyyntöjä? 

Päivittäin 

Yli 2 kertaa viikossa 

Kerran viikossa 

Harvemmin 

 

Pitävätkö seuraavat väitteet kohdallasi paikkaansa? 

 Kyllä Ei  En osaa 

sanoa 

Tarkistan ennen hyväksyntää, että ostopyyntö on tiliöity oikein    

Minulle hyväksyntään tulevissa ostopyynnöissä on yleensä riittävästi 

tietoa hyväksynnän tueksi 

   

Jos ostopyynnössä ei ole riittävästi tietoja, pyydän Maximon kautta 

siihen lisätietoja 

   

Jos ostopyyntöä ei ole tiliöity oikein, palautan sen Maximon kautta 

pyynnön tekijälle 

   

Maximo on sopiva järjestelmä ostopyyntöjen hyväksyntään    

 

Mitä tietoja ostopyynnöistä puuttuu tai mitä saisi olla enemmän? 

 

Ostolaskujen tarkastajat, tiliöijät ja hyväksyjät (Basware) 
Paina ”jatka”, mikäli et tarkasta, tiliöi tai hyväksy ostolaskuja 

 

Kuinka monta ostolaskua tarkastat ja tiliöit keskimäärin viikossa? 

 

Kauanko aikaa keskimäärin minuutteina käytät yhden ostolaskun tarkastukseen ja tiliöintiin? 

 

Kuinka monta jo tarkastettua ostolaskua hyväksyt keskimäärin viikossa? 

 

Kauanko aikaa keskimäärin minuutteina käytät yhden jo tarkastetun ostolaskun hyväksyntään? 
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Kuinka monta kertaa viikossa tarkastat, tiliöit tai hyväksyt ostolaskuja? 

Päivittäin 

Yli 2 kertaa viikossa 

Kerran viikossa 

Harvemmin 

 

Pitävätkö seuraavat väitteet kohdallasi paikkaansa? 

 Kyllä Ei En osaa 

sanoa 

Tiedän, mistä löydän tarvitsemani tilit, kustannuspaikat ja työnumerot    

Mikäli tarkastettava lasku ylittää tilauksen, teen lisäostopyynnön    

Luen viimeisimmän kommentin laskulta ennen kuin tarkastan/hyväksyn 

sen 

   

Luen kaikki laskulla olevat kommentit ennen kuin tarkastan/hyväksyn 

sen 

   

Jos lasku on jo tarkastettu jonkun toisen toimesta, tarkastan että se on 

tiliöity oikein 

   

Jos lasku on jo tarkastettu jonkun toisen toimesta, hyväksyn sen suoraan    

Minulle tulee joskus tarkastukseen laskuja, jotka eivät kuulu minulle    

Basware on sopiva järjestelmä laskujen tarkastukseen, tiliöintiin ja hy-

väksyntään 

   

 

Kaikille yhteiset kysymykset 

 
Mikä olisi tärkein yksittäinen kehityskohde ostossa? 

 

Mihin ostoon liittyvään aiheeseen tarvitsisit lisää koulutusta? 

 

Mitkä alla olevista asioista ovat sinun työsi kannaltasi tärkeitä? Laita alla olevat tärkeysjärjestykseen niin, 

että kaikille tulee eri arvosana. 

 Vähiten 

tärkeä 

Melko vähän 

tärkeä 

Aika 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Tärkein 

Järjestelmien hyvä käytettävyys      

Hyväksyttyjen ostopyyntöjen nopea käsitte-

ly tilauksiksi 

     

Tietojen saaminen tilausten tilasta      

Tilattujen tuotteiden/palvelujen saaminen 

ajallaan 

     

Oston suorittama kilpailutus      

 

Jos jokin muu asia olisi myös tärkeä, mikä? 

 

Eri varastojen käyttö 

 
Kuinka hyvin käyttämäsi varastot toimivat? 

 Huonosti Välttävästi Kohta-

laisesti 

Hyvin En käytä 

kyseistä 

varastoa 

Keskusvarasto      

Kaivoskorjaamon varasto      

BVH:n varasto      

Malmintuotannon kunnossapidon telttava-

rastot 

     

Kaupintakaapit ja -häkit      

Satelliittivarasto      
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Milloin käytät varastoja? 

Varastohenkilökunnan läsnä ollessa arkisin klo 7.00-15.30 

Muina aikoina 

Sekä arkipäivisin että muina aikoina 

 

Oletko tyytyväinen varastolla saamaasi palveluun? 

Kyllä 

Ei 

 

Jos jotkin varastot eivät toimi hyvin tai et ole tyytyväinen varastolla saamaasi palveluun, miksi näin on? 

 

Varastojen toimivuus 
Paina ”jatka”, mikäli et käytä varaston palveluja 

 

Kuinka hyvin varastojen eri toiminnot toimivat? 

 Huonosti Välttävästi Kohta-

laisesti 

Hyvin En käytä 

kyseistä 

toimintoa 

Nimikkeellisten tavaroiden haku varastosta      

Nimikkeettömien tavaroiden haku 

varastosta 

     

Tavaroiden palauttaminen varastoon      

Laitteiden huoltoon lähettäminen      

Kaupintatuotteiden haku      

Tavaroiden haku satelliittivarastolta      

 

Miten huonosti toimivia toimintoja voisi kehittää? 

 

Varastolla asiointi 
Paina ”jatka”, mikä eli asioi varastolla 

 

Kuinka monta kertaa keskimäärin asioit varastolla viikon aikana? 

 

Kauanko aikaa sinulta keskimäärin minuutteina kuluu yhden VARASTONIMIKKEELLISEN tuotteen 

hakemiseen varastolta? (Tavaran etsimiseen, odottamiseen ja noudon kirjaamiseen sinulta kuluva aika) 

 

Kauanko aikaa sinulta keskimäärin minuutteina kuluu yhden NIMIKKEETTÖMÄN tuotteen hakemiseen 

varastolta? (Tavaran etsimiseen ja mahdolliseen odottamiseen sinulta kuluva aika) 

 

Kauanko aikaa sinulta keskimäärin minuutteina kuluu matkaan varastolle ja takaisin? 

 

Jos tilaat nimikkeetöntä tavaraa, kuinka pian varaston saapumisilmoituksen jälkeen yleensä haet tavarat 

varastolta? 

Vuorokauden sisään 

2-3 päivän sisään 

Alle viikon sisään 

Yli viikon päästä 

Yli kuukauden päästä 

 

Lomakkeiden käyttö varastolla 
Paina ”jatka”, mikäli et asioi varastolla 
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Mitä seuraavista lomakkeista käytät työssäsi? 

 Käytän En käytä En tiennyt  

olemassaolosta 

Varastosta noutolappu (A4-kokoinen)    

Varastosta noutolupa (pikku vihko)    

Varastoon tuontikortti    

Huoltolappu    

Työmääräin    

 

Onko sinulla aina varastossa asioidessasi tiedossa kaikki lomakkeisiin tarvittavat tiedot? 

Kyllä 

Ei 

 

Jos ei, mitä tietoja sinulla ei ole ja miksi? 

 

Miten uusi varastosta noutolupa (pikku vihko) on vaikuttanut tavaroiden hakemiseen varastosta? 

Helpottanut 

Vaikeuttanut 

Ei vaikutusta 

 

Mitä asioita muuttaisit varastosta noutoluvassa (pikku vihko)? 

 

Varastosta noutoluvan antaminen tavaran hakijalle 
Paina ”jatka”, mikäli et anna varastosta noutolupia 

 

Jos annat varastosta noutolupia tavaroiden hakijoille, mitä tietoja täytät niihin? (Voit valita useampia) 

Nimikkeiden tiedot ja kappalemäärät 

Työnumeron ja käyttöpaikan 

Tilin, kustannuspaikan ja mahdollisen investointinumeron 

Hakijan tiedot 

Luvan antajan tiedot ja allekirjoituksen 

 

Jos et täytä kaikkia yllämainittuja tietoja, miksi et? 

 

Tavaroiden saatavuus varastolla 
Paina ”jatka”, mikäli et asioi varastolla 

 

Onko saldojen paikkaansa pitävyys mielestäsi parantunut noin puolen vuoden takaisesta tilanteesta? 

Kyllä 

Ei 

 

Kun olet nyt syksyn aikana hakenut tavaroita varastolta, ovatko saldot pitäneet paikkaansa? 

Kyllä 

Ei 

 

Mitä VARASTON tulisi mielestäsi tehdä, jotta saldojen paikkaansa pitävyys paranisi? 

 

Mitä VARASTON ASIAKKAIDEN tulisi mielestäsi tehdä, jotta saldojen paikkaansa pitävyys paranisi? 

 

Kaikille yhteiset kysymykset 

 
Mikä olisi tärkein yksittäinen kehittämiskohde varastoinnissa? 

 

Mihin varastoihin liittyvään aiheeseen liittyen tarvitsisit lisää koulutusta? 
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Mitkä alla olevista asioista ovat sinun työsi kannalta tärkeitä? Laita alla olevat tärkeysjärjestykseen niin, 

että kaikille tulee eri arvosana. 

 Vähiten 

tärkeä 

Melko 

vähän 

tärkeä 

Aika 

tärkeä 

Melko 

tärkeä 

Tärkein 

Tavaroiden hakemisen sujuvuus      

Tavaroiden palauttamisen sujuvuus      

Tavaroiden hyvä saatavuus      

Tavaroiden löytämisen helppous      

Hyvä palvelu varastolla      

 

Jos jokin muu asia olisi myös tärkeä, mikä? 

 

Arvontaan osallistuminen 

 
Jätä tähän nimesi, mikäli haluat osallistua lounaslippujen arvontaan. Arvomme yhteensä 5 kpl lounaita 

kaikkien vastanneiden kesken. 

 

Nimi on vain arvontaa varten ja se poistetaan vastauksista ennen niiden käsittelyä. 

 

Kiitos vaivannäöstäsi! 

 
Kysely loppuu tähän. Paina lähetä/submit lähettääksesi vastauksesi. 
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 Liite 4: Nykytilanteen arvovirtakartoitus nimikkeelliselle 

tuotteelle 
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 Liite 5: Nykytilan arvovirtakartoitus nimikkeettömälle 

tuotteelle 

 


