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ABSTRACT 

Production development with product modularity 

Juho Jurvakainen 

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2014, 94 p. + 1 p. appendixes 

Supervisors: Kauko Lappalainen and Mauri Haataja 

Objective of this thesis is the Profile Vehicles Ltd.’s production efficiency and product 

structure management development. Most important part of the work is to get a 

consistent description of a future vision of the saleable attributes, as well as the 

formation of the modules. Work has set goal of forming targets in the detection of the 

information technology, product structures, as well as in production. In addition, the 

product structure upgrading and development related work must be evaluated to 

determine required amount of work in the project, as well as the costs and the risks 

involved. 

The work starts with the theory section, which deals with general modular product 

structure issues, as well as issues related to the investment calculation. The theoretical 

section also includes the most common methods to form a modular product structure. 

Work continues with empirical section, which includes findings of the research work, as 

well as the development proposals. In the beginning the current state of production and 

recently made layout change are dealt with. Important development needs were saleable 

attributes and production development. In addition the work processes of the existing 

modules and assemblies were reviewed from the angle of productibility. 

As the result of the saleable attributes became clearly listed as well as management of 

different variations were improved. The company’s development objects became well 

listed. During the work, the company also began to improve the database, to which the 

results of this work are directly plugins. On the basis of the thesis, Profile Vehicles Ltd, 

decided to continue the development work of the product structures by the means 



 

outlined in this criteria. In addition company started to develop a sales tool, were results 

of this master’s thesis could be used.  

Keywords: modularity, product structure, production control, mass customization 
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1 JOHDANTO 

1.1 Yritysesittely 

Profile Vehicles Oy on vuonna 1982 perustettu perheyritys. Yritys aloitti toimintansa 

Iikori Ky:n nimellä, perustajina Kosti Repo, Keijo Repo ja Matti Sollo. Kaikilla heillä 

oli aikaisempaa kokemusta erikoisajoneuvojen valmistamisesta Erikoiskori Oy:n 

palveluksessa. Aluksi yritys keskittyi 2,5 – 4,6 tonnin erikoisajoneuvoihin, erityisesti 

ambulanssien, valmistukseen. Yrityksen ensimmäiset omat toimitilat valmistuivat 

vuonna 1985 Muovikadulle Iisalmeen. Vuonna 1992 perustettiin Profile Component Oy 

kehittämään tuotantoa sekä ulkomaan vientitoimintoja. Perustettu yhtiö osti koko Iikori 

Ky:n osakekannan. Vuonna 2000 yhtiön perustaja Kosti Repo menehtyi ja yrityksen 

toimitusjohtajaksi nimitettiin Marko Repo. Samana vuonna myös yrityksen nimi 

muutettiin Profile Vehicles Oy:ksi. Nykyisissä toimitiloissa Yrittäjäntiellä Iisalmessa 

yritys on toiminut vuodesta 2000 saakka, aluksi vuokralla ja myöhemmin omistajana. 

(Repo 2009, Profile Vehicles Oy 2014) 

Tällä hetkellä Profile Vehicles Oy on markkinajohtaja pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Nykyisin yrityksen mallisto koostuu lähes yksinomaan ambulansseista ja johtoautoista 

kenttäjohdon tarpeisiin. Päätuotteina ovat Volkswagen Transporterin alustalle 

valmistettava Neo-ambulanssi ja Mercedes-Benz Sprinterin alustalle valmistettava 

Genios-ambulanssi. Yrityksen päätoimipaikka on Iisalmessa, johon on 

sijoitettukonsernin hallinto, tuotanto- ja tuotekehityskeskus sekä ambulanssien 

tuotantoa. Iisalmen lisäksi tuotantolaitokset sijaitsevat Virossa ja Unkarissa. Näiden 

lisäksi myyntitoimintoja ja jälkimarkkinointitoimistoja on Valko-Venäjällä, Ruotsissa ja 

Puolassa. Erikoisajoneuvojen korityöt ja huoltopalvelut on sijoitettu Helsinkiin. 

Ajoneuvoja valmistuu vuosittain noin 450 kappaletta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 

oli 18 121 000 euroa. Yhtiöllä on ISO 9001- sekä ISO 14001-laatustandardi. (Repo 

2009, Profile Vehicles Oy 2014) 
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1.2 Työn lähtökohdat 

Tutkimustyön lähtökohtana on Profile Vehicles Oy:ssä käynnissä oleva 750-hanke, 

jonka tavoitteena on nostaa tuotantomääriä vuositasolla noin 750 ajoneuvoon. Tällä 

hetkellä Iisalmen tehtaaseen on tehty layout-muutos, jonka avulla materiaalivirtoja sekä 

tuotantoa on saatu selkeämmäksi. Nykyisen linjamuotoisen tuotannon kannalta on 

olennaista, että asennettavat komponentit olisivat mahdollisimman selkeästi määritelty, 

jotta tuotannon häiriöajat saataisiin minimoitua. Tuotantomäärien kasvaessa on syytä 

siirtyä yhä enemmän projektituotteista massaräätälöitäviin ja konfiguroituviin 

tuotteisiin. Samalla varaston arvoa saadaan pienennettyä ja niissä kiinni olevat varat 

vapautettua esimerkiksi tuotekehitykseen. Profile Vehicles Oy:llä on lisäksi tuotetiedon 

ja tuoterakenteiden hallintaan liittyviä ongelmia.  

1.3 Työn tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja aiheen rajaus 

Työn tavoitteena on päivittää nykyinen tuoterakenne vastaamaan olemassa olevia 

kokoonpanoja sekä kehittää tuotetiedonhallintaa sekä myynnin työkaluja. Olemassa 

oleville moduuleille tehdään tuotettavuuden tarkastelu, jonka perusteella muutoksia 

nykyisiin kokonaisuuksiin voidaan tehdä. Tavoitteena on myös selvittää yrityksessä 

olevat kehityskohteet ja määrittää tulevaisuudessa käytettävät periaatteet tuoterakenteen 

kehittämiseksi. Projektin aiheuttamista riskeistä sekä kustannuksista suoritetaan 

arviointi, jonka perusteella tulevaisuudessa on helpompaa määrittää aikataulu ja 

kustannukset vastaavanlaisille kehitysprojekteille.  

Työ aloitetaan tarkastelemalla asiakkaiden haluamia ominaisuuksia ambulansseissa 

käymällä läpi viime vuosien myynti. Tarkastelun tulosten perusteella valitaan myynnille 

selkeät myytävät ominaisuudet, joiden pohjalta lähdetään kehittämään moduuleja sekä 

niiden variantteja. Tämän lisäksi valituille moduuleille ja työvaiheille suoritetaan 

vaiheistus, jonka perusteella jokaiselle tuotantosolulle saadaan luotua selkeät työohjeet 

ja solun toimintaa on helppo tarkastella. Lisäksi arvioidaan modulointiprojektin 

kustannuksia sekä kartoitetaan siihen liittyviä riskejä.  
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Työn aikataulun vuoksi koko tuotannon läpikäyminen ei ole mahdollista, vaan 

kehitettäväksi kohteeksi valittiin Mercedes-Benz Sprintereiden pohjalta valmistettavien 

Genios-ambulanssien ominaisuuksien ja komponenttien määritystyö. Työn tavoitteena 

on saada aikaan myynnille selkeä myytävien ominaisuuksien lista, jonka perusteella 

muodostetaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita vastaava, modulaarinen 

komponenttiperhe. Lisäksi työn tuloksia voidaan käyttää hyväksi tulevaisuudessa 

muiden mallien modulaarisuutta kehitettäessä. Työ liittyy myös käynnissä olevaan ICT- 

hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada yritykselle ajantasainen ja paikkaansa pitävä 

tuotehallintajärjestelmä sekä rakentaa myynnin työkaluja paremmaksi, joiden avulla 

tuoterakenteiden hallintaa saadaan parannettua.  
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2 KOHTI MODULAARISUUTTA 

Suunnittelu- sekä tuotantomenetelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet 1900-luvun 

alkupuolen ”minä suunnittelen, sinä valmistat”-mentaliteetista kohti 

valmistusystävällistä suunnittelua ja rinnakkaissuunnittelua (engl. Concurrent 

Engineering), joka mahdollistaa tuotteen edullisen valmistamisen ja samanaikaisen 

tuotekehityksen. DFMA–periaatteen (Design for Manufacturing and Assembly) 

tavoitteena onkin aikaansaada tuotteita, jotka ovat helposti valmistettavia ja 

kokoonpantavia ja siten myös helposti purettavia ja sitä kautta huollettavia. Asiakkaalle 

näkyviä hyötyjä ovat tuotteiden parempi laatu ja huollettavuus. Yritykselle selkeitä etuja 

ovat tuotteiden nopea valmistaminen ja pienet valmistuskustannukset. 

Modulaarinen tuotantorakenne on periaatteessa edellä mainittujen 

suunnitteluperiaatteiden ja asiakkaiden vaatimien ominaisuusvaatimusten yhteen 

saattamista. Keskeinen moduloinnin tavoite on valmistuksen helpottaminen ja 

kustannusten alentaminen asiakastyytyväisyyttä kuitenkaan unohtamatta. Moduloinnilla 

pyritään saamaan aikaan rakenne, jonka komponentit ovat vaihdettavissa määrättyjen 

rajapintojen avulla. Komponentteja vaihtamalla tuotteen ominaisuuksiin voidaan 

suuresti vaikuttaa. Esimerkkinä voidaan hyvin käyttää normaalia henkilöautoa. Asiakas 

voi valita autoonsa moottorin, vaihteiston, sisustuksen ym. asioita. Tehtaalla on 

olemassa valmiita komponentteja, jolloin ajoneuvon kasaaminen on nopeaa ja asiakas 

on tyytyväinen tuotteeseensa.  

Luonnollisesti yritykselle olisi edullisempaa valmistaa ainoastaan yhdenlaista tuotetta, 

mutta se ei nykypäivän kilpailutilanteessa enää riitä. Tuotteiden hyvä saatavuus ja 

monipuolisuus tarkoittavat yhä suurempia vaatimuksia tuotteilta, hinnan kuitenkaan 

kasvamatta. Niinpä on jouduttu siirtymään asiakkaan vaatimukset huomioon ottavaan 

tuoterakenteeseen, joka on yleensä toteutettu modulaarisuuden sekä massaräätälöinnin 

avulla. Seuraavissa kappaleissa käydään läpi diplomityöhön liittyviä aihealueita.  
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3 MASSARÄÄTÄLÖINTI 

3.1 Massatuotannosta massaräätälöintiin 

Massaräätälöinnin ensimmäisiä ajatuksia esitti Alvin Toffler kirjassaan Future Shock 

vuonna 1970 ja tarkemman määritelmän esitti Stan Davis vuonna 1987 kirjassaan 

Future Perfect (Pine II 1993: xii). Massaräätälöinnissä pyritään valmistamaan tuotteita 

massatuotannon nopeudella mutta yksittäisvalmistuksen muunneltavuudella. 

Massaräätälöitävän tuotteen pohjana ovat asiakkailta tulevat vaatimukset, jotka pyritään 

täyttämään mahdollisimman tehokkaasti tuotetuilla ratkaisuilla. Massaräätälöinnin 

pohjalla on tehokas, lähestulkoon massatuotannon veroinen tuotantokoneisto, jonka 

tuoterakenne on muokattu sille sopivaksi ollen asiakkaan räätälöitävissä valintojen 

kautta. Tuotteen valmistajan tuoterakenteen ja tuotannon tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset massatuotannon onnistumiseksi (Pine II 1993: 15): 

- keskenään vaihtokelpoiset osat, 

- erikoistuneet työstökoneet, 

- keskittyminen tuotantoprosessiin, 

- työntekijöiden erikoistuminen ja ammattitaito, 

- jatkuvuus, 

- keskittyminen alhaisiin kustannuksiin ja hintoihin, 

- suurtuotannon edut, 

- tuotteiden standardisointi, 

- erikoistumisaste, 

- keskittyminen tuotannolliseen tehokkuuteen, 

- hierarkkinen organisaatio ammattitaitoisella johdolla, 

- yhdentyminen. 

Keskenään vaihtokelpoiset osat auttavat luomaan parempia tuotteita, jotka on helppo 

valmistaa sekä korjata. Nämä selkeyttävät tuotantoa ja säästävät paljon käsin tehtävää 

työtä kasaamisvaiheessa. Lisäksi huollon kannalta on helpompaa vaihtaa yksi 

komponentti kuin korjata olemassa oleva, isommasta kokonaisuudesta koostuva osa. 

(Pine II 1993: 11) 
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Erikoistuneiden työstökoneiden avulla voidaan haluttua tuotetta tuottaa tehokkaasti ja 

tarkasti. Tuotteiden vaatimat tarkkuusvaatimukset voidaan saavuttaa tehokkaasti ja 

toistettavasti. (Pine II 1993: 11) 

Tuotantoprosessiin keskittyminen tarkoittaa kokonaisvaltaista, koko organisaation 

laajuista pyrkimystä tuotantoprosessin parantamiseksi. Tällöin myynti, suunnittelu ja 

tuotanto toimivat tehokkaasti yhdessä, jolloin voidaan puhua termistä Concurrent 

Engineering. Osat ja puolivalmisteet liikkuvat tuotantosolujen välillä erissä, jolloin 

saavutetaan suurempi tuotannon hallinta, aikataulutettavuus, laatu sekä materiaalin 

hallinta. (Pine II 1993: 12) 

Jatkuvuudella (engl. Flow) tarkoitetaan työn automaattista siirtymistä työn mukana 

työntekijälle. Työntekijän ammattitaito sekä erikoistuminen jonkun työvaiheen 

tekemiseen ovat avainasemassa jatkuvuuden onnistumisessa. Henry Fordia ja hänen 

insinööriensä kehittämää tuotantolinjaa voidaan pitää tämän periaatteen ensimmäisinä ja 

tärkeimpinä soveltajina. Sen avulla ajoneuvojen valmistumisajat saatiin tippumaan 

alkuvaiheen 12 tunnista loppuaikojen 1,5 tuntiin. (Pine II 1993: 15–16) 

Alhaisiin hintoihin ja kuluihin keskittyminen on massatuotantoon siirtymisen 

tärkeimpiä syitä. Pyrkimyksenä on saavuttaa olemassa olevilla resursseilla entistä 

suurempia tuotantomääriä. Samalla tuotteista saatavaa hintaa voidaan alentaa, jolloin 

saadaan kilpailuetua muihin saman alan yrityksiin. (Pine II 1993: 16) 

Standardisoitujen tuotteiden avulla tuotannon häiriöajat ja kulut saadaan pidettyä 

hallinnassa. Aikaa ei kulu erikoisiin muutoksiin tuotantolinjalla ja kulut saadaan 

pidettyä kurissa. Pyrkimyksenä on luoda sellainen tuoterakenne, jossa kunkin asiakkaan 

tarpeet saadaan tyydytettyä olemassa olevilla ratkaisuilla. (Pine II 1993: 17–18) 

Erikoistumisasteella tarkoitetaan työntekijän erikoistumista johonkin tiettyyn 

työvaiheeseen tai kokoonpanon vaiheeseen. Tällöin yksi työntekijä ei välttämättä enää 

vastaa kokonaisesta tuotteesta vaan sen osasta, jolloin aikaa ei kulu työkalujen, 

tavaroiden sekä osien etsimiseen. (Pine II 1993: 18) 
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Tuotannolliseen tehokkuuteen keskittymisellä pyritään saamaan aikaan hyvin selkeä ja 

soljuva tuotantolinja, jossa on riittävät puskurit turvaamaan tuotannon jatkuvuus myös 

häiriötilanteissa. Hierarkkisen organisaation avulla tuotantoprosessia voidaan hallita 

jakamalla se useaan, pienempään vastuualueeseen, jolla jokaisella on oma 

vastuuhenkilö. (Pine II 1993: 20) 

Yhdentyminen tarkoittaa koko organisaation välistä yhteistä pyrkimystä tuotteen 

valmistamisesta raaka-aineesta valmiiksi tuotteeksi sekä valmiin tuotteen kuljettamista 

edelleen asiakkaalle. Myynnin on saatava tuotteita kaupaksi, jotta tuotantoa voidaan 

ylläpitää, samoin kuin raaka-aineiden toimitusten on oltava täsmällisiä. Tarkoituksena 

on pitää tuotantolinjasto mahdollisimman hyvin kuormitettuna, jolloin 

kappalekohtainen hinta saadaan pidettyä pienenä. (Pine II 1993: 20–21) 

Massatuotantoa voidaan kuvata seuraavanlaisella syy-seuraus kuvalla: 

 

Kuva 1. Massatuotannon ajatusmalli, mukailtu alkuperäisestä. (Pine II 1993: 27) 
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Massaräätälöinnin ajatusmallin noudattaminen kääntää massatuotannon koko kuvan 

lähestulkoon päinvastaiseksi: 

 

Kuva 2. Massaräätälöinnin ajatusmalli, mukailtu alkuperäisestä. (Pine II 1993: 45) 

Massaräätälöinnin ja -tuotannon eroja kuvaakin ehkä selkeimmin logiikka 

”oravanpyörän” taustalla: Massatuotannossa on tärkeää keskittyä tuottamaan tuotteita 

edullisesti markkinaosuuden saavuttamiseksi, mitä kautta tuotantoa voidaan lisätä ja 

hintoja saada edelleen alemmaksi. Massaräätälöinnissä pyrkimyksenä on tyydyttää 

asiakkaiden erilaisten tuotteiden kysyntä ja tuottaa tavarat laadukkaasti, jolloin voidaan 

saavuttaa aiempaa suurempi markkinaosuus ja siten kasvattaa myyntiä sekä tuotteista 

saatavaa katetta. (Pine II 1993: 44) 

Seuraavassa taulukossa on kerätty keskeisiä eroja massatuotannon sekä 

massaräätälöinnin välillä.  
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Taulukko 1. Massatuotannon ja massaräätälöinnin keskeiset erot (Pine II 1993: 47) 

 Massatuotanto Massaräätälöinti 

Painopiste Tehokkuus vakauden ja 

hallinnan keinoin 

Tuotteiden monimuotoisuus ja 

muokattavuus joustavuuden ja 

nopean reagoinnin avulla 

Tavoite Tavaroiden ja palveluiden 

tuotekehitys, tuottaminen, 

markkinointi ja kuljetus 

tarpeeksi alhaisilla hinnoilla, 

joihin lähes kaikilla on varaa 

Tavaroiden ja palveluiden 

tuotekehitys, tuottaminen, 

markkinointi ja kuljetus riittävällä 

muokattavuudella, jolloin jokainen 

saa sellaisen tuotteen kuin haluaa 

Keskeiset 

ominaisuude

t 

- Vakaa kysyntä 

- Laajat, yhtenäiset 

markkinat 

- Edulliset, tasalaatuiset 

vakioidut tuotteet 

- Pitkä tuotekehitysaika 

- Pitkä tuotteen elinikä 

- Vaihteleva kysyntä 

- Heterogeeniset markkinat 

- Edulliset, korkealaatuiset, 

räätälöidyt tuotteet ja 

palvelut 

- Lyhyt tuotekehitysaika 

- Lyhyt tuotteen elinikä 

 

Massaräätälöintiin siirtyminen vaatii uusien tuotantomenetelmien hyödyntämistä 

verrattuna massatuotantoon. Joustavat valmistusjärjestelmät, suunnittelun tehokkuus ja 

tuotantoprosessien nopea muokattavuus luovat hyvän pohjan massaräätälöinnin 

onnistumiselle. On hyvä tiedostaa kaksi tärkeää avainkohtaa massaräätälöinnin 

ajatusmallista.  Ensimmäinen on halvan tuotannon ja alhaisten myyntihintojen vaikutus 

markkinaosuuteen ja sitä kautta yrityksen tuottavuuteen. Halvat tuotantotavat tulee 

voida säilyttää, vaikka tuotevariaatioiden määrä kasvaa. Mikäli tässä ei onnistuta, tulee 

yrityksen keskittyä yksittäisvalmistukseen tai projektiluontoiseen valmistamiseen. 

Toinen asia on se, että tarpeeksi hyvin toimiessaan massaräätälöinti muistuttaa hyvin 

paljon yksittäisvalmistusta. Kuvassa 2 esitetty ajatusmalli on itseään voimistava, joten 

oikein toimiessaan massaräätälöinnin avulla voidaan päästä jopa yksittäistuotteiden 

markkinoille, usein hyvinkin tuottavin tuloksin, sillä tuotteiden hinta massaräätälöidysti 

valmistettaessa on usein selkeästi halvempi kuin yksittäisvalmistuksen keinoilla aikaan 

saadun tuotteen hinta. (Pine II 1993: 47–48) 
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3.2 Massaräätälöinnin edellytykset 

Ennen siirtymistä massaräätälöintiin tai tarkasteltaessa sen sopivuutta 

toimintamuodoksi, yrityksellä tulee olla selkeä käsitys markkinoista, joilla se toimii. 

Lisäksi massaräätälöintiä tavoittelevan yrityksen tulee pyrkiä saavuttamaan seuraavat 

neljä, menestyneistä yrityksistä löydettyä yhtenäistä piirrettä.  

- Joustavuus ja erikoistuminen. Yritykset muodostavat yhdessä 

alihankintaketjun kanssa yhteisön, jonka sisällä ne erikoistuvat yhteen pieneen 

osa-alueeseen. Yhteisö on joustava, sillä sen sisällä voidaan käyttää eri yrityksiä 

alihankinnan komponenttien hankintaan tai suunnitteluun ja niitä voidaan myös 

vaihdella. Yhteisön ainoana ohjaajana toimivat markkinat. 

- Jatkuva innovointi. Joustavuus saavutetaan, kun osataan tehokkaasti yhdistellä 

uutta ja vanhaa teknologiaa. Yritykset ovat toisistaan riippuvia, jolloin joudutaan 

jatkuvasti parantamaan ja tehostamaan omaa toimintaa sekä mukautumaan 

muuttuviin markkinoihin.  

- Ammattitaitoinen työvoima. Teknologia yksin ei riitä tavoitteen 

saavuttamiseksi, joustavuus saavutetaan hyvän ammattitaidon kautta. Kuten 

koneidenkin, myös ihmisten tulee olla joustavia, monitaitoisia sekä mukautuvia.  

- Yhteisön rakenne. Tärkeintä on saavuttaa yksilötasolla yhteenkuuluvuuden 

tunne, jolloin luodaan hyvä ilmapiiri innovaatioille sekä pyrkimys suuremman 

hyvän tavoitteluun. Keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat reilu 

palkkaus sekä oman ajattelun korostaminen. (Pine II 1993: 108) 

Yrityksen siirtyessä kohti massaräätälöintiä tulee sen vastata seuraaviin kysymyksiin 

(Pine II 1993: 167) 

- Kuka? 

o Ketkä tarvitsevat tuotteitamme/palveluitamme? 

o Miten tuotetta/palvelua voi tuotteistaa jokaiselle erikseen? 

o Miten asiakkaamme eroavat toisistaan? 

o Miten voimme tyydyttää kenet tahansa tuotettamme/palveluamme 

haluavan? 

- Mikä? 
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o Mitä asiakkaat tekevät eri tavalla tuotteellamme? 

o Mitä eri muotoja se voi saada? 

o Miten voin tyydyttää asiakkaan mitä tahansa ominaisuuksia hän 

tuotteeseensa/palveluunsa haluaakaan? 

- Missä? 

o Missä asiakkaat tarvitsevat tuotettamme/palveluitamme? 

o Miten asiakkaat eroavat toisistaan osto-, vastaanotto- ja käyttöpaikasta 

riippuen? 

o Miten voin toimittaa tuotteemme/palvelumme mihin tahansa? 

- Milloin? 

o Milloin asiakkaamme tarvitsevat tuotettamme/palveluamme? 

o Miten asiakkaat eroavat toisistaan osto-, vastaanotto- ja 

käyttöajankohdasta riippuen? 

o Miten voimme toimittaa tuotteemme/palvelumme heti? 

o Miten voimme toimittaa tuotteemme/palvelumme milloin tahansa asiakas 

sen haluaa? 

- Miksi? 

o Miksi asiakkaat tarvitsevat tuotettamme/palveluamme? 

o Miten asiakkaat eroavat osto- tai käyttöperusteensa perusteella? 

o Onko tuotteemme väline vai lopputuote vai jotain siltä väliltä? 

o Miten voin lisätä tuotteen/palvelun arvoa, jotta asiakkaamme 

saavuttaisivat halutun lopputuloksen? 

- Miten? 

o Miten asiakkaat haluavat tuotteen/palvelun toimituksen tapahtuvan? 

o Miten asiakkaat eroavat tuotteen/palvelun käytön ja oston suhteen? 

o Mitä voin tehdä, jotta asiakkaat saavat haluamiaan tuotteita/palveluita? 

Näiden kysymysten pohjalta yrityksen on helppo lähteä arvioimaan oman toimintansa 

kehittämistä ja tarvetta massaräätälöinnille. Muutos voi olla nopea, jolloin muutos 

tapahtuu parissa vuodessa tai hidas, jolloin muutoksen läpiviemiseen saattaa kulua yli 

vuosikymmen. Syyt massaräätälöintiin siirtymisen taustalla voivat vaihdella. Joskus 

kiristyvä kilpailutilanne tai muuttuneet asiakastarpeet ajavat yrityksen pakon edessä 
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muutokseen tai joskus toimintaa pyritään kehittämään taloudellisen tilanteen 

parantamiseksi tai kilpailuedun aikaan saamiseksi.  

Yrityksen tulee muodostaa strategia massaräätälöinnin kehittämiseksi, mutta tärkeintä 

on muistaa strateginen joustavuus. Yrityksen strategian tulee olla selkeä ja vankka, 

mutta samalla on pystyttävä muuntautumaan nopeisiin ympäristön muutoksiin. Samalla 

tavalla tuotannon on voitava muuntautua nopeasti erilaisiin asiakasvaatimuksiin. Kun 

joustavuus yhtiön strategisessa suunnittelussa yhdistetään tehokkaasti ja nopeasti 

mukautuvaan tuotanto-osastoon, saadaan aikaan kokonaisuus joka on ketterä ja 

ennakoiva ja jonka avulla edelleen voidaan saavuttaa selkeä kilpailuetu muihin 

kilpaileviin yrityksiin verrattuna. (Pine II 1993: 168) 

3.3 Massaräätälöidyt tuotteet ja palvelut 

Pinen (1993) mukaan on viisi erilaista tapaa muokata tuotteita asiakkaan haluamiksi. Ne 

ovat: 

- Lisäarvoa tuottavien palveluiden luominen standardoitujen tuotteiden ja 

palvelujen ympärille 

- Muokattavien tuotteiden ja palveluiden luominen 

- Toimitushetkellä muokattavien tuotteiden luominen 

- Nopean reagoinnin varmistaminen koko arvo- ja tuotantoketjun ajan 

- Modulaarisen tuoterakenteen luominen 

Mikään näistä ei ole toisensa poissulkevia ratkaisuja ja usein yritykset käyttävät useita 

näistä toimintatavoista, joskus jopa kaikkia näistä. Joustavat valmistustavat sekä 

tiedonkulku yrityksen eri osastojen välillä on myös tärkeää, sillä vaikka yrityksellä on 

käytössään joustavat valmistusmenetelmät, eivät ne itsestään muokkaa tuotantoa 

massaräätälöinnin suuntaan. (Pine II 1993: 171–172) 

Palvelujen avulla tuotetun räätälöinnin tulee perustua sellaisten palvelujen 

kehittämiseen, jonka asiakas kokee selkeästi tuotetta parantavaksi. Sellainen voi 

esimerkiksi olla pakettimatkan yhteydessä oleva asiakkaan valitsema istuinpaikka tai 

jokin muu vastaava, palvelun tai tuotteen arvoa selkeästi lisäävä tekijä. Yrityksen on 
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oltava valmis tekemään lähestulkoon kaikkensa toteuttaakseen asiakkaan toivomat asiat 

tuotteen tai systeemin parantamiseksi. (Pine II 1993: 178–179) 

Muokattavien tuotteiden ja palveluiden luomisella pyritään luomaan sellainen tuote, 

jonka jokainen asiakas voi muokata tai se voidaan muokata hänelle helposti. Samaan 

kategoriaan kuuluvat myös itsestään muokkautuvat tuotteet kuten asiakkaan kasvojen 

mukaan muokkautuva partakone tai jalkaan muotoutuvat kengät. Tärkeintä on löytää 

tuotteen henkilökohtaisin, tärkein ominaisuus, jota asiakkaat haluavat muokata. Tärkeää 

on myös muistaa, että pelkästään muokkautuvuus ei ole pääasia, vaan on pyrittävä 

jatkuvaan parantamiseen tuotteen lisäkehittämiseksi. (Pine II 1993: 182–183) 

Toimitushetkellä muokatut tuotteet modifioidaan ostohetkellä asiakkaan 

mieltymysten mukaisiksi. Hyvänä esimerkkinä tällaisista tuotteista voidaan käyttää 

luistimia, jotka lämmön avulla sovitetaan asiakkaan jalan mukaisiksi. Toinen esimerkki 

on T-paitaan ostohetkellä tehtävä painatus, jonka asiakas voi valita useista eri 

vaihtoehdoista. Paikan päällä muokattavien tuotteiden suurimmaksi mahdolliseksi 

toimitusajaksi voidaan määrittää noin tunti, sillä muuten asiakas ei niitä jaksa odottaa 

eikä niitä siten voida pitää toimitushetkellä muokattavina tuotteina. Tähän kategoriaan 

kuuluvat tuotteet omaavat yleensä ainoastaan yhden asiakaan mukaan muokkautuvan 

asian, loppu tuotteesta on standardituote. (Pine II 1993: 184–186) 

Nopealla reagoinnilla pyritään saamaan asiakkaalle oikea tuote oikeaan paikkaan 

oikealla hetkellä oikeaan hintaan. Nopeaan reagointiin liittyvät olennaisesti joustavat 

valmistuskoneet ja tekniikat. Myös nopea suunnittelu on keskeinen elementti. 

Esimerkkinä voidaan käyttää erästä sahavalmistajaa, joka siirtyi ensin leikkaamaan 

sahat lasertekniikalla, minkä jälkeen oli luonnollista siirtyä myynnin kautta 

asiakasräätälöintiin, jossa asiakkaan luona voidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa 

suunnitella haluttu sahan leikkauskuvio ja lähettää se suoraan tehtaalle. Näin ollen 

tuotanto saadaan saman tien pyörimään ja asiakas saa tuotteensa nopeammin. (Pine II 

1993: 191–193) 

Modulaarinen tuoterakenne on Pinen mukaan paras ja kustannustehokkain tapa siirtyä 

massaräätälöintiin (Pine II 1993: 196). Modulaarinen tuoterakenne koostuu keskenään 
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vaihtokelpoisista varianteista, joille on määrätty paikka sekä liitäntäkohdat. Tällöin 

esimerkiksi kolmeen erilaiseen paikkaan, johon jokaiseen on olemassa esimerkiksi 

kolme erilaista varianttia, saadaan kasattua 27 erilaista lopputuotetta yhdeksällä 

erilaisella osalla. Modulaarisesta tuoterakenteesta on selostettu tarkemmin seuraavassa 

kappaleessa.  
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4 MODULAARISUUS 

Modulaarisen tuoterakenteen aikaan saamiseksi on keskityttävä hyvin moneen eri osa-

alueeseen. Sen aikaansaamiseksi ei riitä pelkästään yhden osaston pyrkimykset, vaan 

kaikkien yrityksen eri toimintojen on osallistuttava yhdessä moduulirakenteen 

aikaansaamiseksi. Pahimmassa tapauksessa tilanne voi olla se, että yrityksellä on valmis 

modulaarinen rakenne, jota myynti ei ole sisäistänyt, jolloin myydään edelleen 

asiakasräätälöityjä tuotteita tai myynti myy ns. standardoituja tuotteita, joiden 

rajapintoja ei ole määritelty ja tuotantolinjalla joudutaan muokkaamaan komponentteja 

sopivuuden aikaansaamiseksi.  

Modulaarinen tuote koostuu selkeistä ”palikoista”, varianteista, joilla on yksi yhteinen 

määrätty kiinnityskohta tai paikka, jota kutsutaan rajapinnaksi. Rajapintojen 

määrityksen avulla kukin komponentti on vaihdettavissa uuteen vastaavaan tai 

toisenlaiset ominaisuudet antavaan moduuliin. Pine kuvaa kirjassaan hyvin erilaisia 

modulaarisuuden tyyppejä ja toteutustapoja. Hänen mukaansa on olemassa kuutta 

erilaista modulaarisuuden tyyppiä (Pine II 1993: 201, Österholm, Tuokko 2001: 11): 

- komponenttien jakomodulaarisuus 

- komponenttien vaihtomodulaarisuus 

- parametrinen modulaarisuus 

- yhdistelmämodulaarisuus 

- väylämodulaarisuutta 

- lohkomodulaarisuus 

Komponenttien jakomodulaarisuus tarkoittaa saman, vaihtokelpoisen osan 

käyttämistä useassa eri tuotteessa. Näin ollen ”pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen” 

jokaiselle tuotteelle. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi ajoneuvojen moottorien 

käyttämistä eri mallisarjan autoissa, kuten Volkswagen Golf ja Passat. Tämän tyyppisen 

modulaarisuuden ei ole tarkoituskaan tarjota aitoa massaräätälöintiä, vaan laaja 

tuoteperhe, jonka valmistus on edullista. (Pine II 1993: 200–202) 

Komponenttienvaihtomodulaarisuus, perustuu perusrunkoon liitettävien 

komponenttien kautta syntyvään modulaarisuuteen ja erilaisiin tuotteisiin. Usein on 
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hankala erottaa toisistaan samaa komponenttia käyttävä modulaarisuus ja 

vaihtoehtoisiin komponentteihin perustuva modulaarisuus. Esimerkkinä voidaan käyttää 

esimerkiksi ajoneuvojen rungon kokoamista palasista, minkä avulla rungon pituutta ja 

siten auton ominaisuuksia saadaan suuresti muuteltua. (Pine II 1993: 202) 

Parametrista modulaarisuutta voidaan kuvata hyvin esimerkiksi jääkiekkomailan 

lyhentämisellä kullekin pelaajalle sopivaksi tai vaatekaupassa tehtävää housujen 

lahkeiden lyhentämistä asiakkaan vaatimusten mukaisesti. (Pine II 1993: 204) 

Yhdistelmämodulaarisuutta esiintyy esimerkiksi maalien sekoittamisessa tietyistä 

perusväreistä, jolloin lopputuotteessa ei ole enää mahdollista havaita käytettyjä 

komponentteja. Samaa käytetään esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa. Tämän 

tyyppisessä modulaarisuudessa on kyse reseptin luomisesta; mikäli voit luoda 

myytävälle tuotteelle reseptin, on kyseinen modulaarisuuden keino hyödynnettävissä. 

(Pine II 1993: 204–205) 

Väylämodulaarisuudella tarkoitetaan yhteen, olemassa olevaan väylään liitettäviä 

lisäominaisuuksia. Väylän määritelmä on yksinkertaistetusti tiedon siirtäminen eri 

elementtien välillä. Esimerkiksi autoteollisuudessa on jo pitkään ollut CAN-väylä, 

johon kaikki ajoneuvon sähköiset järjestelmät ja anturit on kytketty, jolloin niiden 

kaikkien tuottamaan tietoa voidaan yhdistellä ja käyttää hyväksi. (Pine II 1993: 205–

208) 

Lohkomodulaarisuus tarjoaa kaikista suurimman muuntelun ja variaatioiden määrään. 

Tämän tyyppisessä modulaarisuudessa tuote on jaettu osastoihin tai palasiin, ainoastaan 

komponenttien väliset rajapinnat ovat määrättyjä. Tällöin voidaan kunkin komponentin 

avulla vaikuttaa suuresti lopputuotteen ominaisuuksiin. Klassinen esimerkki 

rajapintojen avulla aikaan saadusta modulaarisuudesta ovat legopalikat, joiden erilaisia 

rakennelmavariaatioita rajoittaa ainoastaan tekijän mielikuvitus. Tämän tyyppinen 

modulaarisuus tarjoaa kaikkein vankimman pohjan modulaariselle tuoterakenteelle, 

mutta se on toisaalta myös kaikkein vaikein saavuttaa. (Pine II 1993: 208–211) 

Moduulien etuihin kuuluvat niiden käyttö useammassa kuin yhdessä tuotteessa ja 

mahdollisesti hyvinkin pitkä elinkaari verrattuna itse tuotteeseen. Eduiksi voidaan myös 
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laskea säästynyt suunnitteluaika uuden tuotteen tullessa markkinoille, jolloin kaikkia 

komponentteja ei tarvitse suunnitella uudelleen. Luonnollisesti myös 

valmistuskustannukset ovat huomattavasti alemmat, koska aina ei tarvitse rakentaa koko 

tuotetta uudelleen, vaan on esimerkiksi olemassa valmis runko, johon haluttavat 

ominaisuudet liitetään moduulien avulla. Modulaarinen tuote perustuu harvoin 

pelkästään yhdentyyppiseen modulaarisuuteen. (Pine II 1993) 

Moduloitaessa tuotetta tulee ottaa huomioon tuotteen käyttäjät, sillä asiakkaalle tuotteen 

modulaarisuus ei yleensä ole mitenkään toivottava ominaisuus. Asiakkaalle merkittävää 

on ainoastaan hänelle näkyvät valinnat. Varsinkin tuotteen rajapinnat ovat usein 

näkyvissä, mikä ei ole visuaalisesti miellyttävä asia. Lisäksi rakenteesta saattaa syntyä 

tavallaan ”torta på torta”-tyyppinen, jossa uusi rakenne on rakennettu vanhan, jo 

olemassa olevan rakenteen päälle. Modulaaristen komponenttien tulee erota toisistaan 

riittävästi eikä niitä tule käyttää liian monessa tuotteessa, jolloin syntyy vaikutelma 

samankaltaisista tuotteista. Usein valmiit tuotteet ovat myös suurempia kuin ei-

modulaariset eli integroidut tuotteet, johtuen rajapinnoista ja muista moduulien välisistä 

liitoselementeistä. Tuotteen suorituskyky ja valmistuskustannukset on aina mahdollista 

saada alemmaksi karsimalla modulaarisuutta. Yritysten välisten kilpailun kannalta on 

myös haitallista modulaarisen tuotteen helpompi purkaminen ja tuotteen rakenteen 

tutkiminen verrattuna ei modulaariseen tuotteeseen. (Pine II 1993:211–212, Karhunen J) 
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5 MODULAR FUNCTION DEPLOYMENT-MENETELMÄ 

Modular Funktion Deployment (MFD)-menetelmä on systemaattinen 

tuotekehitysmenetelmä modulaarisen tuoteperheen rakentamiseksi. Kyseinen 

menetelmä on kehitetty Ruotsissa Kungliga Tekniska Högskolanissa ja sen on 

kaupallistanut Modular Management Ab. Se voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, joihin 

kuuluu useampia alavaiheita (Österholm, Tuokko 2001: 18): 

1. Asiakastarpeiden selvittäminen 

a. Quality Function Deployment (QFD)-analyysi 

b. Tuotteen tulevaisuuden visio 

c. Tuotespesifikaatio 

2. Teknisten ratkaisujen valinta 

a. Toimintorakenne 

b. Teknisten ratkaisujen analysointi 

c. Teknisten ratkaisujen valinta 

3. Modulaaristen konseptien muodostaminen 

a. Mahdollisten moduulien tunnistaminen 

b. Module Indication Matrix (MIM) 

c. Teknisten ratkaisujen yhdistäminen 

d. Konseptien luonnostelu 

4. Modulaaristen konseptien arviointi 

a. Rajapinta-analyysi 

b. Konseptien analysointi 

c. Vaikutusten laskeminen 

5. Moduulikohtainen suunnittelu 

a. Moduulispesifikaatiot 

b. Visualisointi 

c. Moduulikohtainen suunnittelu (DFA/DFM) 
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5.1 Asiakastarpeiden selvittäminen 

Ensimmäisessä vaiheessa asiakastarpeet pyritään selvittämään mahdollisimman 

tarkkaan, jotta niiden perusteella muodostettavat moduulit vastaisivat mahdollisimman 

tarkkaan haluttuja ominaisuuksia. Tärkeimpiä työvaiheita ovat markkinoiden 

segmentointi, asiakastarpeiden tunnistaminen sekä QFD-analyysi, josta on kerrottu 

tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Asiakastarpeet tulee määrittää 

segmenttikohtaisesti, sillä asiakastarpeet saatavat vaihdella suuresti eri 

asiakassegmenttien välillä. Tämän kaltainen erottelu voidaan tehdä esimerkiksi 

segmentointipuun avulla. Asiakastarpeiden selvittämisen jälkeen voidaan siirtyä QFD-

analyysiin, jonka avulla asiakasvaatimukset pyritään muuttamaan 

suunnitteluvaatimuksiksi tai tuoteominaisuuksiksi, joita voidaan myöhemmässä 

vaiheessa käyttää suunnitteluparametreina. Tämän lisäksi voidaan tehdä myös 

stakeholder- sekä Step by step-listaus. (Österholm, Tuokko 2001: 19–22) 

5.2 Teknisten ratkaisujen valinta 

Toisessa vaiheessa valitaan tekniset ratkaisut. Tärkeintä on tuotteen toimintorakenteen 

luominen, teknisten ratkaisujen analysointi ja valinta. Tuotteelle suoritetaan 

toimintoanalyysi teknisten ratkaisujen määräämiseksi. Toimintoanalyysi tehdään niin 

sanotun toimintopuun avulla. QFD-analyysi on hyvin asiakas- ja markkinakeskeinen, 

joten tässä vaiheessa on hyvä saada mukaan myös teknistä tietämystä ja näkemystä. 

Tuotekonseptille muodostetaan tuotantoanalyysi, jonka avulla tuotteen eri ominaisuudet 

voidaan toteuttaa. Toimintoanalyysissä tulee pyrkiä saamaan aikaan tuotteen eri 

toimintojen välinen riippumattomuus, jonka avulla voidaan suunnitella aidosti 

modulaarinen tuoterakenne. Toimintoanalyysin avulla löydetään usein monta erilaista 

teknistä ratkaisua kullekin toiminnolle. Toimintoanalyysin perusteella muodostetaan 

abstraktinen toimintopuu, johon listataan tuotteelta vaadittavat toiminnot. 

Myöhemmässä vaiheessa toimintopuuta tarkennetaan lisäämällä siihen kaikille 

toiminnoille ja alitoiminnoille tekniset ratkaisut.  

Toimintopuuhun voidaan myös erotella pakolliset ja valinnaiset ominaisuudet. 

Esimerkiksi julkisiin tiloihin ja koteihin tulevat hanat vaativat erilaisia ominaisuuksia. 
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Julkisten tilojen hanoissa voidaan esimerkiksi käyttää esisäädettyä veden lämpötilaa, 

mikä taas ei sovellu yksityiskäyttöön tuleviin hanoihin. (Österholm, Tuokko 2001: 23) 

 

 

Kuva 3. Toimintopuu, jossa näkyvät mahdolliset tekniset ratkaisut. (Österholm, 

Tuokko 2001: 23) 

Mikäli samalle tuoteominaisuudelle löydetään useita mahdollisia teknisiä ratkaisuja, 

voidaan niiden arvioinninhelpottamiseksi käyttää Pughin valintamatriisia, johon 

listataan mahdolliset tekniset ratkaisut ja niiden vertailtavat ominaisuudet. 

Ominaisuuksia verrataan aina johonkin referenssiratkaisuun, joka voi olla jo olemassa 

oleva tai jokin muu, todennäköisesti valittava ratkaisu. Vaihtoehtoja verrataan 

keskenään ja annetaan kullekin ratkaisulle joko parempi (+), huonompi (-) tai yhtä hyvä 
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(=) arvosana verrattuna verrokkiratkaisuun. Lopuksi pisteet lasketaan yhteen ja paras 

ratkaisu voidaan valita jatkokehityksen kohteeksi. (Österholm, Tuokko 2001: 24) 

5.3 Modulaaristen konseptien muodostaminen 

Modulaarisen konseptin muodostamiseen käytetään apuvälineenä moduulin 

osoitusmatriisia (Module Indication Matrix). Tässä tuotekehitysvaiheessa verrataan 

toisessa päävaiheessa muodostettuja ominaisuuksia yrityksen strategiaan perustuviin 

modulointia ohjaaviin tekijöihin eli niin kutsuttuihin moduulidrivereihin. Tämän 

vaiheen tavoitteena on löytää mahdolliset moduulikandidaatit. Tämän vaiheen kenties 

tärkein tavoite on löytää moduulien väliset rajapinnat, joten jokaista teknistä ratkaisua 

käsitellään asennusmoduulina. MIM pohjautuu vahvasti QFD-menetelmässä käytettyyn 

matriisiin. Jokaisen teknisen ratkaisun ja moduulidriverin välinen yhteys arvioidaan 

joko vahvaksi (9), keskivahvaksi (3) tai heikoksi (1). Mikäli moduulidriverin ja teknisen 

ratkaisun välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä, jätetään kyseinen ruutu tyhjäksi. 

Taulukossa käytetään painotettuja arvoja, jotta aidosti merkitsevät ominaisuudet 

saadaan nousemaan esille ja matriisin avulla päästäisiin oikeasti kiinni todellisiin 

moduulikandidaatteihin. Esimerkki matriisista on esitetty seuraavassa kuvassa. 
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Kuva 4. Moduulin osoitusmatriisi MIM. (Österholm, Tuokko 2001: 25) 

Moduulin osoitusmatriisin lisäksi on syytä käyttää apukysymyksiä, joiden avulla 

teknisten ratkaisujen monimutkaisuus ja siihen kohdistuvat vaatimukset saadaan 

selville. Mikäli jokin tuoteratkaisu kohdistuu moneen eri moduulidriveriin tai yhteydet 

ovat vahvoja, on teknisellä ratkaisulla potentiaalia omaksi moduuliksi tai se voi toimia 

perustana moduulille. Mikäli teknisen ominaisuuden ja moduulidrivereiden välinen 

yhteys on heikko ja niitä on vähän, on se mahdollista yhdistää toisiin, samankaltaisen 

rakenteen omaaviin ratkaisuihin. Yhdistämismahdollisuuksia mietittäessä tulee 

kuitenkin kiinnittää huomiota eri tuoteratkaisujen ja moduulidraiverien välisiin 

ristiriitoihin ja erityisvaatimuksiin, jotka saattava edellyttää ratkaisujen pitämistä 

erillään tai vähintään vaatia erityistä huomiota varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. 

Kolmannen vaiheen tavoitteena ei ole valita lopullista modulaarista konseptia, vaan 

saada useampia eri vaihtoehtoja seuraavaan vaiheen arviointia varten.  (Österholm, 

Tuokko 2001: 24–28) 

Moduulien lukumäärälle on muodostettu ideaaliarvon määrittävä kaava (1). Moduulien 

ideaalimäärällä tarkoitetaan, että moduulien osakokoonpanoaika ja tuotantolinjalla 

tapahtuva asennusaika ovat tasapainossa keskenään.  

                                √                              (1) 

missä Moduulien ideaalinen lukumäärä on tuoteperheen kaikkien tuotteiden 

keskimääräinen moduulien lukumäärä 

 Asennusoperaatioiden määrä on asennusoperaatioiden keskimääräinen 

lukumäärä tuotteessa tai kokoonpanossa (Österholm, Tuokko 2001: 29) 

G. Erixon on tohtorinväitöstyössään laskenut ideaalisen moduulimäärän suhteutettuna 

tuotannon läpimenoaikaan. Hänen mukaansa ideaalinen moduulimäärä tuotteessa on 5. 

Moduulimäärän kasvattaminen tästä luvusta aiheuttaa huomattavasti pienemmän 

vaikutuksen läpimenoaikaan kuin moduulimäärän vähentäminen. Näin ollen ideaaliseksi 

asennusoperaatioiden määräksi saadaan 25. (Erixon 1998) 
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5.4 Modulaaristen konseptien arviointi 

Konseptien valinnassa korostuu oikeiden ominaisuuksien vertaaminen. Modulaarisessa 

tuoterakenteessa korostuu myös rajapintojen välisten yhteyksien määrittäminen 

toimivan tuoterakenteen aikaansaamiseksi. Moduulien välisiä rajapintoja voidaan 

arvioida rajapintamatriisin avulla, johon moduulit laitetaan järjestykseen niiden oletetun 

asennusjärjestyksen mukaan. Rajapintoja on kolmea eri tyyppiä: kiinteä, liikkuva ja 

väliainetta siirtävä. Rajapintamatriisin tavoitteena on saada aikaan jompi kumpi 

ideaalisista rajapintaperiaatteista, joita ovat perusyksikkökokoonpano (Base Unit 

Assebly) sekä hampurilaiskokoonpano (Hamburger Assembly). 

Perusyksikkökokoonpanossa kokoonpano muodostetaan perusyksikön ympärille kun 

taas hampurilaiskokoonpanossa tuote kootaan alhaalta ylöspäin seuraava moduuli aina 

edellisen päälle. Rajapintamatriisin avulla saadaan myös selville ei-toivotut liitännät. 

Esimerkki rajapintamatriisista on esitetty kuvassa 5. (Österholm, Tuokko 2001: 30 – 31) 

 

Kuva 5. Rajapintamatriisi (Österholm, Tuokko 2001: 32) 
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Rajapintamatriisin lisäksi voidaan arvioinnin apuna käyttää kymmentä arvoa ja sääntöä, 

jotka on listattu taulukkoon 2. 

Taulukko 2. Arvoja ja sääntöjä modulaarisen tuoterakenteen arviointiin. (Österholm, 

Tuokko 2001: 32) 

Vaikutukset (elinkaaren 

vaiheet) 

Tuotteen ominaispiirre Tyyppi Ideaali, optimi, tavoite 

Tuotekehitys 

1. Tuotekehityksen 

läpimenoaika 

Rajapintojen 

monimutkaisuus 

Arvo 
        

 
 

2. Tuotekehityskustannukset Carry-over moduulien osuus Sääntö Maksimoidaan 

3. Tuotekehityskapasiteetti Ostettavien moduulien osuus Sääntö Arvioidaan: ”tehdä vai ostaa” 

Kokoonpano 

4. Tuotekustannukset Tuotevalikoiman 

monimutkaisuus 

Arvo 
    √   

5. Järjestelmäkustannukset Ostettavien moduulien osuus Sääntö Arvioidaan: ”tehdä vai ostaa” 

6. Läpimenoaika Tuotteen moduulien 

lukumäärä 

Arvo 

  √         

7. Laatu Erillisesti testattavien 

moduulien osuus 

Arvo Maksimoidaan 

Myynti/ Myynnin jälkeinen palvelu 

8. Varianttien joustavuus Kerrannaiskäyttö Arvo 
Maksimoidaan:      

    

     
 

9. Huolto/kunnossapito Moduulien toiminnallinen 

sekoittumattomuus 

Sääntö Mitään alitoimintoa ei ole 

jaettu kahden tai useamman 

moduulin kesken 

10. Kierrätettävyys Materiaalien 

sekoittumattomuus 

moduuleissa  

Sääntö Eri materiaalien lukumäärä 

yhdessä moduulissa niin pieni 

kuin mahdollista 

Taulukossa 2 käytetyt merkinnät: 

     = Moduulien lukumäärä yhdessä tuotevariantissa 

      = Osien lukumäärä valmiissa tuotteessa 

     = Varianttien joustavuus 

     = Asiakasvaatimuksiin perustuva tuotevarianttien saavutettavissa oleva 

kokonaismäärä 

     = Kaikkien tuotevarianttien valmistamiseen vaadittava moduulien 

kokonaismäärä 
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Tuotekehityksen läpimenoaika riippuu rajapintojen monimutkaisuudesta. 

Läpimenoaikaa voidaan lyhentää rinnakkaissuunnittelulla, mikä taas edellyttää 

rajapintojen määrittelyä jo melko aikaisessa vaiheessa tuotekehitystä. Rajapinnat on 

oltava helposti määritettäviä ja niiden on ehdottomasti pysyttävä vakiona 

tuotekehitysjakson ajan. Tällöin tuotekehitysryhmän välinen kommunikointitarve 

vähenee pienimmilleen ja tuotekehitys nopeutuu. Ideaalitilanteessa kahden moduulin 

välillä on ainoastaan yksi rajapinta, jolloin voidaan soveltaa taulukon 2 kohdassa 1 

esitettyä kaavaa. (Österholm, Tuokko 2001: 33) 

Tuotekehityskustannuksiin vaikuttaa käytettävissä olevat Carry-Over-moduulit, 

joiden avulla tuotekehityskustannuksia saadaan alemmas vähentämällä 

suunnitteluosaston kuormaa. Carry-Over-moduulilla tarkoitetaan moduulia, joka säilyy 

käyttökelpoisena tuotesukupolven yli. (Österholm, Tuokko 2001: 33)  

Tuotekehityskapasiteettia voidaan lisätä vähentämällä suunniteltavien komponenttien 

määrää. Tämä luonnollisesti keventää suunnitteluosaston kuormitusta, jolloin voidaan 

keskittyä oleellisiin moduuleihin. Ostokomponentteja määritettäessä on syytä kuitenkin 

ottaa huomioon mahdolliset strategiset syyt komponentin valmistamiseen itse, omat 

valmistuskapasiteetit sekä olemassa olevan standardikomponentin soveltuvuus 

suunniteltavaan moduuliin. (Österholm, Tuokko 2001: 33 – 34) 

Tuotekustannukset ovat riippuvaisia suorista materiaali- ja palkkakustannuksista mutta 

myös mahdollisista moduulikohtaisista lisäkustannuksista, mm. pääoma-, työkalu- sekä 

kiinnitinkustannuksista. Moduulikohtaisia kustannuksia voidaan alentaa pyrkimällä 

suunnittelemaan moduuli mahdollisimman monikäyttöiseksi, jolloin sitä voidaan 

käyttää laajasti tuotevalikoiman sisällä. Tuotevalikoiman monimutkaisuus on 

minimoitava, asiakasvaatimukset kuitenkin täyttäen. Tuotevalikoiman 

monimutkaisuutta voidaan arvioida taulukossa 2 kohdassa 4 esitetyn kaavan avulla. 

(Österholm, Tuokko 2001: 34) 

Kokoonpanon läpimenoaika riippuu suuresti tuotteen sisältämien moduulien 

lukumäärästä. Jokainen lisämoduuli aiheuttaa lisää tuotannon kuormitusta ja siten lisää 

läpimenoaikaa.  Mikäli moduulin testaukseen kuluvaa aikaa ei oteta huomioon, voidaan 
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kokoonpanon läpimenoaika laskea taulukossa 2 kohdassa 6 esitetyllä tavalla. 

(Österholm, Tuokko 2001: 34) 

Laatu on riippuvainen testauksesta ja testausta voidaan helpottaa moduulirakenteen 

avulla. Kun jokainen moduuli suunnitellaan erillisesti testattavaksi, testauksessa 

ilmenevät viat on helpompi korjata ja kohdistaa oikeaan kohtaan. Lisäksi valmiissa 

tuotteessa jostain tietystä moduulista johtuva vika voidaan mahdollisesti indikoida 

ainoastaan hankalasti tulkittavana vikojen yhdistelmänä, jonka korjaaminen on 

huomattavasti hankalampaa kuin moduulitasolla tapahtuva vian korjaus. (Österholm, 

Tuokko 2001: 34–35) 

Varianttien joustavuus riippuu tuotteen kerrannaiskäytöstä eli siitä, voidaanko tuotetta 

käyttää johonkin muuhun kuin tiettyyn tuotevarianttiin. Yksinkertainen metodi mitata 

varianttien joustavuutta on verrata tuotevarianttien määrää ja kaikkien tuotevarianttien 

valmistamiseen vaadittavien moduulien lukumäärää. Korkea varianttien joustavuuden 

arvo ilmaisee tuotevarianttien samankaltaisuutta, jolloin muutettavien asetusten ja 

työkalujen määrä on pienempi, tilausten suunnittelu on helpompaa ja niin edelleen. 

Kaava varianttien joustavuuden määrittämiseksi on esitetty taulukossa 2, kohdassa 8. 

Huoltoa sekä kunnossapitoa voidaan helpottaa suunnittelemalla moduulit 

toiminnallisesti puhtaiksi eli moduulien välillä ei ole toiminnallisia yhteyksiä kuten 

saman toiminnon suorittamista. Moduulit tulee jakaa siten, että kukin moduuli voi 

itsenäisesti suorittaa alitoiminnon. (Österholm, Tuokko 2001: 35) 

Kierrätettävyyden helpottamiseksi on selvää, ettei moduulissa tulisi käyttää 

tarpeettoman montaa eri materiaalia. (Österholm, Tuokko 2001: 35) 

5.5 Moduulikohtainen suunnittelu 

Viimeisenä päävaiheena MFD-menetelmässä on moduulikohtainen suunnittelu, jonka 

tavoitteena on parantaa moduulikonsepteja moduulitasolla. Vaiheen lopuksi jokaiselle 

moduulille luodaan moduulispesifikaatiot, joissa on moduulin tekniset tiedot, 

kustannustavoitteet, suunnitellut tulevat muutokset sekä varianttien lukumäärä. 
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Tuotekehitystyössä voidaan hyödyntää Design for Assembly- sekä Design for 

Manufacturing-menetelmiä (Österholm, Tuokko 2001: 37–38). MFD-menetelmä ei 

oikeastaan olekaan tarkoitettu osatason suunnittelun apuvälineeksi, vaan sen tarkoitus 

on luoda modulaarinen tuoteperhe. Moduulien rajapinnat sekä niiden tehtävät on 

määrätty, mutta varsinainen osakohtainen suunnittelu on suoritettava jollakin muulla 

tavalla.  
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6 QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

Quality Function Deployment-menetelmän avulla asiakkaan vaatimukset, ”the voice of 

the customer”, on tarkoitus muuttaa niitä vastaaviksi teknisiksi vaatimuksiksi. 

Asiakkaan vaatimuksia voidaan kerätä monella eri tavalla: tarjouspyynnöistä, asiakkaan 

kanssa keskustelemalla, jälkimarkkinoinnin kautta etc.. Pitää muistaa, että QFD-

menetelmä on vain apuväline lopputulokseen pääsemiseksi, ei itse tarkoitus. Sen avulla 

on helpompaa hahmottaa kokonaisuuksia ja se soveltuu lähestulkoon mille tahansa 

yrityksen portaalle. On myös huomioon otettavaa, että QFD-menetelmän avulla 

yrityksessä oleva ”hiljainen tieto” saadaan myös osaston ulkopuolisille tahoille tietoon, 

jonka avulla yrityksen toimintaa voidaan kehittää edelleen. (Crow 2009) 

Asiakkaiden toiveet eivät ole yhteneviä. Verrattaessa vaikka aikuisten ja lasten mietteitä 

johonkin tuotteeseen, syntyy varmasti olennaisia eroja vaatimuksissa. Lisäksi yrityksen 

sisällä on eroja sen suhteen, miten joku asia tulisi suorittaa. Toisin sanoen asiakkaiden 

vaatimusten perusteella määritetyt vaatimukset eivät ole yksiselitteisiä. Myös niin 

sanotut hiljaiset vaatimukset tai toiveet tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. 

Ominaisuuksien määritys on monen eri tahon yhteistyössä tekemä vaatimuslista, jonka 

perusteella menestyvä tuote voidaan luoda ja valmistaa. (Crow 2009) 

QFD-menetelmä on neliportainen, jossa seuraavalle tasolle siirryttäessä tarkennetaan 

määrityksiä edellisestä. Ensimmäisessä vaiheessa pystysarakkeeseen kirjataan ylös 

asiakkaan toiveet ja vaakariville tekniset ominaisuudet. Seuraavassa vaiheessa tekniset 

ominaisuudet siirretään pystyriville ja vaakariville kirjataan osan ominaisuudet. 

Seuraavassa vaiheessa edelleen osan ominaisuudet siirretään pystyriville ja vaakariville 

kirjataan prosessit osan tuottamiseksi. Neljännessä vaiheessa keskitytään prosessin ja 

laadun valvontaan.  
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Kuva 6. QFD-menetelmän neljä eri vaihetta. (Crow 2009) 

Kuten yllä olevasta kuvasta selviää, on jokaiselle välivaiheelle määritetty välitavoitteita. 

Tuotannon suunnittelun matriisia (”House of Quality”) tehtäessä tulee asiakkaiden 

toiveet kirjata vasempaan reunaan, analysoida kilpailevat tuotteet, muodostaa tuotteet 

jotka vastaavat asiakkaiden toiveita sekä määrittää tavoitearvot, jotka valmiin tuotteen 

tulee saavuttaa. Kokoonpanon matriisissa tulee määrittää tärkeimmät osat ja 

kokoonpanot tuotteen valmistamiseksi sekä tuotteen ominaisuuksien perusteella 

määritellä kunkin osan tärkeimmät ominaisuudet. Prosessisuunnittelun matriisissa 

määritettäviin asioihin kuuluvat tärkeimmät prosessit ja prosessin kulku, 

tuotantolaitteiden vaatimukset sekä tärkeimpien prosessiparametrien määritys. 

Viimeisessä eli laadun valvonnan kaaviossa keskitytään tuotannon ja laadun kannalta 

tärkeimpiin prosesseihin ja osiin.  
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6.1 Tuotekehittely QFD-menetelmän avulla 

Asiakasvaatimusten määrittelyn jälkeen voidaan ryhtyä varsinaiseen matriisin tekoon. 

Tuotannon suunnittelun matriisin teko voidaan jakaa kymmeneen eri vaiheeseen.  

 

Kuva 7. QFD-menetelmän matriisi. (Crow 2009) 

1. Asiakkaan määritykset kirjataan vasemmalle puolelle matriisia. Ominaisuuksia 

ei tulisi kirjata enempää kuin noin 30 taulukon hallittavuuden takia. Jokainen 

ominaisuus arvioidaan tärkeyden mukaan asteikolla 1-5.  

2. Arvioidaan oman tuotteen paremmuus verrattuna kilpailijan tuotteeseen hinnan, 

laadun, takuun ynnä muiden ominaisuuksien perusteella. Oman tuotteen 

vahvuudet ja heikkoudet tulee selvittää. Tämän pohjalta luodaan tuotestrategia, 

jossa määritellään ydinosaamisalueet, alueet, jossa pyritään vastaamaan 

kilpailijoiden vaatimuksiin sekä alueet joissa ei pyritä parantamaan. Tämän 

pohjalta voidaan keskittyä asioihin, joissa on mahdollisuus saavuttaa suurin 
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hyöty. Ominaisuudet arvioidaan asteikolla 1-5. Tämä merkataan taulukon 

oikeaan reunaan, kuvassa näkyvään ”competitive evaluation”-kohtaan. 

3. Muodosta tuotteen vaatimukset tai tekniset ominaisuudet, jotka vastaavat 

asiakasvaatimuksia. Ominaisuuksien tulee olla tarkoituksenmukaisia, 

mitattavissa olevia sekä globaaleja. Tärkeintä on olla rajoittamatta teknisiä 

ratkaisuja.  

4. Muodosta relaatio asiakasvaatimusten ja teknisten ominaisuuksien välille. 

Jaottele relaatiot kolmiportaisen asteikon mukaan vahvaan (5), kohtalaiseen(3) 

ja heikkoon (1). Vahvan relaation määritystä tulee käyttää säästellen, koska sillä 

on suuri vaikutus lopulliseen tulokseen. Tarkastele asiakasominaisuuksia ja 

teknisiä vaatimuksia: onko kaikki asiakasvaatimukset otettu huomioon ja onko 

kaikille teknisille ominaisuuksille vastine asiakasominaisuuksien puolella.  

5. Suorita tekninen arviointi oman tuotteen ja kilpailevan tuotteen välillä. Arviointi 

suoritetaan asteikolla 1-5 ja tulokset merkataan relaatiomatriisin alapuolelle.  

6. Muodosta alustavat tavoitearvot, jotka tuotteen tulee saavuttaa. 

7. Muodosta teknisten ominaisuuksien välille riippuvuussuhde neliportaisen 

asteikon mukaisesti: voimakkaasti positiivinen, positiivinen, negatiivinen tai 

voimakkaasti negatiivinen. Mikäli negatiivisia ominaisuuksia on paljon, mieti 

miten saat aikaan kaikkia tyydyttävän kompromissiratkaisun. Useat positiiviset 

riippuvuudet tarkoittavat niiden ominaisuuksien tärkeää kehittämistä, jopa 

muiden ominaisuuksien kustannuksella. Nämä riippuvuudet merkitään matriisin 

”kattoon”. 

8. Laske tärkeysluokitukset. Asiakasvaatimusten prioriteetti kerrotaan 

relaatiokertoimella ja summa merkitään taulukon alalaitaan jokaisen 

ominaisuuden kohdalle.  

9. Muodosta vaikeuskerroin kullekin tekniselle ratkaisulle asteikolla 1-5, jossa 5 

tarkoittaa vaikeaa ja riskialtista ominaisuutta. Vaikeuskertoimen arvioinnin 

pohjana tulee käyttää seuraavia asioita: ominaisuuden tekninen kypsyys, 

henkilökunnan tekninen taso, riski yritykselle, valmistettavuus ja tuotannon 

kapasiteetti, alihankkijoiden kyvykkyys, hinta ja aikataulu. Vältä liian monia 

vaikeita ominaisuuksia, koska ne saattavat johtaa aikataulun ja budjetin 

ylittämiseen. Arvioi voidaanko vaikeasti toteutettavat ominaisuudet saada aikaan 

projektiaikataulun ja budjetin puitteissa.  
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10. Analysoi matriisi ja viimeistele tuotekehitysstrategia ja tuotantosuunnitelmat. 

Määritä tarvittavat toimet ja keskittymisalueet. Arvioi tavoitearvoja 

ominaisuuksille: ovatko ne realistisia ottaen huomioon kustannukset, 

käytettävissä oleva tekniikka ja vaikeuskerroin? Määritä jatkokehitettävät 

kohteet. (Crow 2009) 

6.2 Konseptin valinta ja tuotesuunnittelu QFD-menetelmällä 

Tuoteominaisuuksien määrityksen jälkeen voidaan aloittaa varsinainen tuotteen 

suunnittelu. Tuotteen haluttujen ominaisuuksien perusteella voidaan muodostaa uusia 

tuotekonsepteja, jonka jälkeen muodostettuja konsepteja voidaan vertailla keskenään. 

Vertailun perusteella valitaan jatkokehitettävä konsepti. Tuotteen vaatimukset tai 

tekniset ominaisuudet toimivat arviointikriteereinä. (Crow 2009) 

 

Kuva 8. Konseptien vertailumatriisi. (Crow 2009) 

Tuotekonsepteja voidaan vertailla samalla metodilla kuin aiemmin tuoteominaisuuksia 

arvioitaessa. Jokaisen konseptin eri ominaisuudet arvioidaan asteikolla 5-3-1 ja ne 

kerrotaan tärkeyskertoimella. Arvioinnin perusteella tuotekonseptiksi saadaan parhaiten 

ominaisuudet toteuttava vaihtoehto. Tuotekonseptin valinnan jälkeen voidaan ryhtyä 
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kehittämään tuotteen eri osia ja moduuleita jakamalla tuote edelleen pienempiin osa-

alueisiin. (Crow 2009) 

QFD-menetelmän avulla on päästy hyviin tuloksiin tuotekehityksessä ja sen avulla 

voidaan saavuttaa suuria säästöjä tuotekehityksessä. Kenties kaikkein suurin etu QFD-

menetelmässä on kilpailijoiden tuotteeseen vertaaminen aikaisessa vaiheessa. 

 

Kuva 9. Muutosten vaikutus hintaan. (Karhunen J) 

Koska tuotteita verrataan kilpailijoiden tuotteisiin aikaisessa vaiheessa, saadaan suurin 

osa tuotemuutoksista toteutettua ennen tuotteen ottamista tuotantoon, jolloin 

kustannukset ovat huomattavasti pienempiä verrattuna tilanteeseen, jossa muutokset 

tehdään myöhemmässä vaiheessa (kuva 9). Karkean arvion mukaan muutoksen hinta 

tuotannon aloittamisen jälkeen on 100–1000 kertaa kalliimpi kuin ennen tuotannon 

aloittamista. Kenties tärkeimpiä vaiheita onkin juuri asiakkaaseen tutustuminen, jolloin 

tuotteen ominaisuudet vastaavat todellista kysyntää. (Karhunen J) 
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7 TUOTEVARIOINNIN KUSTANNUKSET 

Perinteinen menetelmä tuotevariointiin on ollut tarjota ”poikkeuksia” jo olemassa 

olevaan rakenteeseen. Tuoterakenteen monipuolistaminen suunnittelua kuormittamalla 

ei ole tehokasta toimintaa, vaan se käytännössä vain lisää kustannuksia. (Andersson, 

Pine 1998: 43–44) 

Tuotevariointi voidaan jakaa kahteen eri osioon, sisäiseen ja ulkoiseen variointiin. 

Ulkoinen variointi voidaan edelleen jakaa kahteen osaan, hyödylliseen ja hyödyttömään. 

Ulkoista variointia voidaan yleensä pitää hyvänä asiana, mutta sisäinen variointi taas on 

aina huono asia. (Andersson, Pine 1998: 45) 

Ulkoisen varioinnin hyödyllisyys määritellään asiakkaiden kautta. Asiakkaiden tulee 

kokea saavansa lisäarvoa varioinnin ansiosta. Näihin voivat lukeutua hyödylliset optiot 

(esimerkiksi automaattivaihteisto), ulkoiset lisävarusteet, kuten auton vanteet, tai 

erikokoiset tuotteet asiakkaan tarpeen mukaan, kuten esimerkiksi sängyn leveys. 

Hyödyttömään variointiin taas voidaan lukea esimerkiksi liiallinen valinnan 

mahdollisuus, joka aiheuttaa asiakkaissa ainoastaan hämmennystä. Esimerkkinä 

mainittakoon Nissanin autotehtaan tarjoamat 87 erilaista vaihtoehtoa ohjauspyöräksi, 

joista 70 edellisistä muodosti ainoastaan noin 5 % osuuden myydyistä. (Andersson, Pine 

1998: 45) 

Sisäisellä varioinnilla tarkoitetaan liiallista ja tarpeetonta osien, ominaisuuksien, 

työkalujen, kiinnitysten, raaka-aineiden sekä prosessien määrää. Sisäisen varioinnin ja 

hyödyttömän ulkoisen varioinnin tunnistamisella ja eliminoimisella saadaan aikaan 

tehokas massaräätälöinti ja voidaan keskittyä kehittämään asiakkaiden haluamia 

ominaisuuksia tuotteessa. (Andersson, Pine 1998: 45) 

Varioinnin kustannuksiksi voidaankin laskea kaikki pyrkimykset tuottaa räätälöityjä 

tuotteita joustamattomilla tuotteilla ja tuotantomenetelmillä. Kustannukset syntyvät 

asiakaskohtaisen tuotteen suunnittelusta ja standardiosien muokkaamisesta. Lisäksi 

asiakasräätälöintiin joudutaan siihen soveltumattomassa tehtaassa käyttämään 

ylimääräistä tilaa, työstökoneisiin joudutaan tekemään ylimääräisiä asennuksia ja osien 
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kuljetustarve tehtaassa kasvaa. Lisäksi se aiheuttaa häiriöitä linjamuotoisessa 

tuotannossa. (Andersson, Pine 1998: 45–50) 
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8 TUOTETIEDONHALLINTA 

Tuotetiedonhallinta, PDM (Product Data Management), tarkoittaa systemaattista, 

ohjattua menetelmää yrityksen tuotteiden ja osien tietojen hallitsemiseksi. Sen avulla 

voidaan kaikki tuotteeseen liittyvät tiedot pitää tallessa ja näin ollen näitä tietoja 

voidaan käyttää tuotteen kehittämiseen. Kaikkein tärkein tavoite PDM-järjestelmällä 

onkin vähentää päällekkäin tai uudelleen tehtävää työtä. Tuotteeseen liittyvä tieto on 

helposti jaettavassa ja tallennettavassa muodossa, bitteinä. Yritysten verkostoituminen 

ja tuotteen koostuminen monen eri yrityksen tuotteista vaatii toimivan tuotteen hyvää 

tuotetiedonhallintaa. (Sääksvuori, Immonen 2002: 13) 

8.1 Tuotetieto ja tuotetiedonhallintajärjestelmä 

Tuotteeseen liittyvä tieto voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: tuotteen 

määritystietoihin, tuotteen elinkaaritietoihin ja metatietoihin. Tuotteen 

määritystiedot määrittelevät yksiselitteisesti valmistettavan tuotteen fyysiset ja 

toiminnalliset ominaisuudet. Tuotteen elinkaaritiedot liittyvät aina tuotteeseen ja niissä 

kerrotaan tuotesuunnitteluun, tuotteen valmistamiseen, käyttöön, huoltoon ja 

hävittämiseen liittyviä tietoja. Metatieto taas kertoo tietoa tiedosta eli missä muodossa 

tieto on, mistä se löytyy, kuka sen on tallentanut ja milloin. (Sääksvuori, Immonen 

2002: 17) 

Tuotetietomalli ja tuoterakenne liittyvät keskeisesti tuotetietoihin. Tuotetietomallilla 

tarkoitetaan käsitemallia, jolla tuotteen tiedot ja niiden väliset yhteydet on jäsennelty 

yleisellä tasolla. Usein puhutaan myös englanninkielisestä termistä BOM (Bill of 

Materials), joka tarkoittaa osaluetteloa. Osaluettelo ei sisällä lainkaan tietoa 

komponentti-, kokoonpano-, tai tuoterakennehierarkiasta. Tuotetieto on yrityksen 

arvokkainta aineetonta pääomaa ja sitä käyttävät päivittäisessä toiminnassaan yrityksen 

sisäiset sekä ulkoiset toimijat. Sisäisiin toimintoihin kuuluvat suunnittelu- ja 

valmistusprosesseihin liittyvät toimijat sekä reklamaatioiden hoitoon, huoltoon, 

jälkimarkkinointiin sekä ostotoimintoihin liittyvät tahot. Yrityksen yhteistyökumppanit 

kokoonpanossa, suunnittelussa sekä huollossa ovat ulkoisia toimijoita. (Sääksvuori, 

Immonen 2002: 17) 



 

 

46 

Tuotetiedon hallinnalla tarkoitettaan kokonaisuutta, joka käsittää edellä mainitun 

kaltaisen tuotetiedon hallinnan. Yleensä yrityksen ongelmat konkretisoituvat kahteen 

asiaan: 

1. Tiedon käyttö ja tallennusmuodot vaihtelevat 

2. Eri yksiköiden välistä tiedon eheyttä ja ristiriidattomuutta ei voida varmistaa. 

Tuotetiedon hallinnalla pyritäänkin yhtenäistämään ja saamaan aikaan pelisäännöt 

tiedon tallentamisen ja käytön suhteen eikä sen välttämättä tarvitse perustua erikoiseen 

hallintajärjestelmään. Pahimmat ongelmat aiheutuvat nykyään erilaisista 

tuotetiedonhallintajärjestelmien välisistä rajapinnoista ja toiminnallisista eroista. 

(Sääksvuori, Immonen 2002: 18–19) 

Kaikki tuotetiedonhallintajärjestelmät perustuvat nimikkeisiin. Jokaiselle osalle sekä 

dokumentille tulee antaa nimike, joka perustuu joko yhtiön sisäiseen tai laajempaan 

standardiin. Usein myös pakkaukset, asennustarvikkeet, muotit ja kiinnittimet sekä 

tuotannossa käytettävät ohjelmistot nimikoidaan. (Sääksvuori, Immonen 2002: 19–20) 

Tuotetiedonhallintajärjestelmä eli PDM-järjestelmä on ideaalitilanteessa koko yrityksen 

kattava tietojärjestelmä, joka yhdistää, integroi ja hallitsee yrityksen eri 

liiketoimintaprosesseja tuotetietojen hallinnan kautta. Tyypillisiä PDM-järjestelmän 

sisältämiä ominaisuuksia ovat nimikkeiden hallinta, tuoterakenteen hallinta ja ylläpito, 

käyttöoikeuksien hallinta, dokumenttien ja nimikkeiden statuksen ylläpito, tiedonhaun 

tehostaminen ja helpottaminen, muutosten hallinta, konfiguraation hallinta, viestien 

hallinta, tiedostojen/dokumenttien hallinta, tiedon katoamisen esto, varmuuskopioiden 

hallinta, lokikirjanpito sekä tietoholvin ylläpito. Tyypillisesti PDM-järjestelmä, jota 

kutsutaan tietoholviksi, koostuu yhdestä tai useammasta fyysisestä palvelimesta, joilta 

haetaan haluttu tiedosto joko työkopioksi tai varsinaiseksi kopioksi, ja joka palautetaan 

muokkaamisen jälkeen takaisin palvelimelle. Metatietokanta tarvitaan pitämään yllä 

koko järjestelmän rakennetta. Tämän lisäksi tarvitaan käyttöliittymä, ohjelmistosovellus 

jonka avulla käyttäjä voi hakea tietoja. Eri tiedonhallintajärjestelmien välillä on paljon 

järjestelmäarkkitehtuurisia eroja, koska järjestelmien toteutustapa vaihtelee yritysten 

tarpeen mukaan. (Sääksvuori, Immonen 2002: 20–23) 
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Syyt tuotetiedonhallintajärjestelmän hankintaan vaihtelevat eri yrityksissä. Toisilla syy 

hankintaan on ainoastaan oman, päivittäisen toiminnan helpottaminen, toisilla se on 

tärkeä investointi, jonka avulla markkinoita voidaan laajentaa. Myös nykyajan 

vaatimukset yhä lyhemmistä valmistusajoista ja nopeasta reagoinnista asiakkaan 

vaatimuksiin puoltavat tuotetietohallinnan kehittämistä. Valmistusmenetelmien ja 

laadun parantuminen lisäävät myös osaltaan tarvetta PDM-järjestelmälle. Ideaalisessa 

tiedonhallintajärjestelmässä tieto syötetään järjestelmään ainoastaan kerran, mutta siihen 

pääsee käsiksi useasta eri paikasta. (Sääksvuori, Immonen 2002: 28–29) 
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9 INVESTOINTILASKELMAT 

Investoinnissa suurehko rahasumma sijoitetaan oletettavasti tuottoa tekevään 

kohteeseen kohtalaisen pitkäksi aikaa. Toisaalta kaikkia menoja voidaan pitää 

investointeina tulon saamiseksi. Yleensä investointeina kuitenkin pidetään sellaisia 

menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joiden tuotto-odotusaika on pitkä. Tällöin 

aika tuo mukanaan lisäriskejä. (Neilimo, Uusi-Rauva 2001: 185)  

Investointeja suunniteltaessa on tärkeää huomioida, että investointiin käytettävä 

rahamäärä on aina pois yrityksen muusta toiminnasta. Investoinnit voidaan jakaa raha- 

ja reaali-investointeihin. Rahainvestoinnissa sijoitetaan rahaa esimerkiksi obligaatioihin 

kun taas reaali-investoinnissa rahaa sijoitetaan tuotannontekijöiden hankkimiseen 

tuottojen saamiseksi, toimitilojen rakentamiseksi, koneinvestointeihin tai uusien 

työntekijöiden palkkaamiseksi. Olipa sijoituskohde mikä tahansa, investoinnin tulee olla 

kaikesta huolimatta aina kannattava.  Mikäli investointi toteutetaan huolimattomasti, on 

kenties koko yrityksen tulevaisuus vaakalaudalla. (Neilimo, Uusi-Rauva 2001:186) 

Investointilaskelmaa käytetään arvioimaan investoinnin kannattavuutta ennen 

investoinnin toteuttamista ja sen aikana. Laskelmat perustuvat markkinoista, 

investoinnin aiheuttamista kustannuksista ja tuotoista sekä pääomatarpeesta hankittuihin 

tai arvioituihin tietoihin. Mitä tärkeämmästä investoinnista on kyse, sen tarkemmin on 

syytä paneutua laskemissa käytettävän tiedon keräämiseen. Apuvälineinä voidaan 

käyttää itse kehiteltyjä apuvälineitä kuten lomakkeita tai tarkistuslistoja. Yleisimpiä 

investointilaskentamenetelmiä ovat nykyarvonmenetelmä, annuiteettimenetelmä, 

sisäisen korkokannan menetelmä, pääoman tuottoastemenetelmä ja takaisinmaksuajan 

menetelmä, joista kolme ensimmäistä ovat niin sanottuja peruslaskentamenetelmiä, 

kaksi viimeistä yksinkertaistettuja menetelmiä. Laskennassa käytettävät arvot riippuvat 

aina investoinnista. Yleisesti vaikuttavia tekijöitä ovat: 

- perusinvestointi eli perushankintakustannus (H) 

- juoksevasti syntyvät tuotot (St) 

- juoksevasti syntyvät kustannukset 

- laskentakorkokanta (i) 

- investointiajanjakso tai pitoaika (n) 



 

 

49 

- investointikohteen jäännösarvo (J  ) 

Näitä merkintöjä käytetään seuraavissa investointilaskelmien kaavoissa. (Neilimo, Uusi-

Rauva 2001:192) 

Investointeihin käytetään erilaisia tuottovaatimuksia niiden kohteen mukaisesti. Luvut 

ovat suuntaa antavia. (Neilimo, Uusi-Rauva 2001:188) 

- Pakolliset investoinnit lakien tai ympäristövaatimusten täyttämiseksi: 

tuottovaatimus 0 % 

- Investoinnit, joilla pyritään turvaamaan markkina-asema, tuottovaatimus 6 % 

- Koneiden ja laitteiden uusimiseen sekä peruskorjaukseen käytettävät 

investoinnit, tuottovaatimus 12 % 

- Investointi kustannusten alentamiseksi, tuottovaatimus 15 % 

- Tuottojen lisääminen investoinneilla, tuottovaatimus 20 % 

- Uusien alueiden valtaaminen tai uusien tuotteiden aikaansaaminen 

riskinalaisilla investoinneilla, tuottovaatimus 25 % 

Investointilaskelmissa tulee ottaa huomioon inflaation vaikutus arvioitaessa esimerkiksi 

investoinnin jäännösarvoa. Laskelmat suoritetaan joko reaalieuroissa, jolloin käytetään 

reaalikorkoa tai sitten nimelliseuroissa, jolloin käytetään nimelliskorkoa. Reaalikorko 

voidaan laskea kaavalla (1): 

   
   

   
 

missä    on reaalikorko 

 i = nimelliskorko 

 s = inflaatioprosentti. (Neilimo, Uusi-Rauva 2001:195) 

9.1 Nykyarvomenetelmä 

Nykyarvomenetelmässä kaikkia investoinnin kustannuksia ja tuottoja verrataan 

diskontattuna laskentakorkokannalla nykyhetkeen. Investointi on kannattava, mikäli 

investoinnista syntyvien tuottojen nykyarvo on suurempi kuin perushankinnasta 
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johtuvat kustannukset. Mikäli laskentakorkokantaa ei käytettäisi, olisi investointi 

kannattava mikäli kustannusten, jäännösarvon ja tulojen summa olisi vähintään 

perushankintahinnan suuruinen. Kaikki investoinnit, jotka ylittävät 

perushankintahinnan, kannattaa toteuttaa. (Neilimo, Uusi-Rauva 2001: 197–198) 

Nykyarvo lasketaan kaavalla (2): 

         ∑
  

      
 

   

      
   

      (2) 

missä   = investoinnin synnyttämät nettotuotot vuonna t 

      investoinnin jäännösarvo pitoajan n lopussa 

 i = laskentakorkokanta 

 n = investoinnin pitoaika 

 H = perusinvestointi. (Metropolia 2013) 

9.2 Sisäisen korkokannan menetelmä 

Sisäinen korkokanta on se korkokanta, jonka mukaan laskettuna investoinnin 

nettonykyarvo on nolla. Sisäisen korkokannan menetelmässä lasketaan sellainen 

korkokanta, jolla tulojen ja menojen nykyarvon erotus on nolla. Arvon tulee olla 

vähintään yhtä suuri kuin tuottovaatimus. Mikäli arvo jää tämän alle, on investointi 

kannattamaton ja mikäli arvo on suurempi, kannattaa investointi toteuttaa. Sisäinen 

korko lasketaan ratkaisemalla i nykyarvomenetelmän kaavasta (2), jonka arvo 

merkataan nollaksi. Ratkaisuna on t:nnen asteen polynomi, jolle ratkaisu on helpointa 

etsiä graafisesti sekä interpoloimalla. (Aalto University Wiki 2014) 

9.3 Takaisinmaksuajan menetelmä 

Takaisinmaksuajan menetelmä on yksinkertainen menetelmä, jossa investoinnin 

nettotuottoja verrataan sen hankintakustannuksiin. Yleisesti laskelmissa ei huomioida 

korkoa, mutta se voidaan ottaa huomioon diskonttaustekijän avulla. Takaisinmaksuaika 

voidaan laskea kaavalla (3), mikäli nettotulot ovat vakiot (Neilimo, Uusi-Rauva 2001): 
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  (3) 

Takaisinmaksuajan menetelmää ei tule käyttää ainoana menetelmänä, sillä 

menetelmässä ei oteta huomioon jäännösarvoa eikä korkoa. Menetelmä suosii 

investointeja, joiden takaisinmaksuaika on lyhyt. Sen vuoksi sitä tulee käyttää yhdessä 

joko sisäisen korkokannan menetelmän tai nykyarvomenetelmän kanssa. (Aalto 

UniversityWiki 2014, Neilimo, Uusi-Rauva 2001) 

9.4 Huomioitavaa investointilaskelmissa 

Investointilaskelmiin liittyy lähestulkoon aina epävarmuutta, johtuen tulevaisuuden 

ennustamisen vaikeudesta. Laskelmat pohjautuvat lähestulkoon poikkeuksetta 

epävarmoihin laskentatietoihin. Tämän vuoksi on hyvä pyrkiä investointilaskelmien 

ohella suorittamaan riskianalyysi investoinnin riskien kartoittamiseksi. 

Investointilaskelma voidaan tehdä myös käyttäen erilaisia arvoja laskelmissa, jotka 

kuvaavat muutoksia investoinnin kannattavuuden suhteen. Tätä menetelmää kutsutaan 

herkkyysanalyysiksi, jonka avulla kannattavuuteen eniten vaikuttavat ominaisuudet 

saadaan selville. Mikäli jokaiselle investointilaskelmiin vaikuttavalle komponentille 

suoritetaan herkkyysanalyysi, saadaan investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat 

ominaisuudet määrättyä ja voidaan keskittyä investoinnin kannalta keskeisiin tekijöihin. 

(Neilimo, Uusi-Rauva 2001:202) 

Jälkiseurannan vaikutus investointilaskelmissa jätetään usein vähälle huomiolle. 

Jälkiseurannan avulla saadaan vastaukset mahdollisista yllättävistä kustannuksista, 

investoinnin kannattavuudesta, laskelmien oletusten mahdollisista pettämisistä, 

ulkoisten olosuhteiden muuttumisesta ja muista mahdollisista virhelähteistä. (Neilimo, 

Uusi-Rauva 2001:202) 
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10 TUOTANNON NYKYTILA 

10.1 Tuotteet 

Profile Vehicles Oy:n tuotanto keskittyy nykyään lähestulkoon pelkästään ambulanssien 

ja johtoautojen tuottamiseen. Yhtiön merkittävimpiä tuotteita ovat Profile Genios- sekä 

Profile Neo-ambulanssit. Profile Genios-sarjan autot valmistetaan joko Mercedes-Benz 

Sprinter tai Volkswagen Crafter-alustalle. Alusta on joko tehdaskorkea tai tehdasmatala, 

johon voidaan tehdä Profilen kattokorotus. Valikoimiin kuuluvat myös Ford Transitin, 

Renault Masterin sekä Mercedes Benz Viton pohjalle rakennettavat ambulanssit. Lisäksi 

valikoimissa on moduuliambulanssi, jossa hoitotila on rakennettu alustan päälle 

tulevaan konttiin, joka on vaihdettavissa alustasta toiseen. Johtoautoja pelastustoimen 

kenttäjohdolle tehdään lähestulkoon asiakkaan toiveiden mukaan, mutta yleisin alusta 

on Mercedes-Benz Vito. Lisäksi voidaan valmistaa myös muita erikoisajoneuvoja 

asiakkaan toiveiden mukaan. 

 

Kuva 10. Profile Genios-ambulanssi Profilekorotuksella. (Profile Vehicles Oy 2014) 

Genios-sarjan autot muodostavat suurimman osan Suomeen myytävistä ajoneuvoista. 

Niiden asiakasräätälöinti on suurta johtuen asiakkaiden erilaisista toiveista. Tällä 

hetkellä tuotevariaatio on käytännössä rajaton, minkä vuoksi ajoneuvoa ei voida 
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valmistaa linjassa tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Genioksen suurimmat 

tuotannolliset ongelmat kohdistuvat istuinratkaisujen ja vetolaatikostojen suureen 

variaatioon ja sitä kautta vasemman liukuoven ratkaisuihin ja lattiarakenteeseen. 

Geniokseen tulevia ominaisuuksia on noin 500, joista noin sataan asiakkaiden vaatimat 

ominaisuudet voivat vaikuttaa.  

 

Kuva 11. Profile Neo-ambulanssi. (Profile Vehicles Oy 2014) 

Neo-sarjan ajoneuvoista suurin osa menee vientiin, varsinkin Norjaan. Tämän sarjan 

ajoneuvot ovat ulkomitoiltaan pienempiä verrattuna Genios-sarjaan, mutta ovat 

kuitenkin ominaisuuksiltaan lähestulkoon vastaavia. Neo-sarjan ajoneuvoissa 

tilaussarjat ovat tyypillisesti suurempia eikä niissä tarvita niin paljon asiakasräätälöintiä 

verrattuna Genios-sarjan autoihin.  

Käytännössä loput autoista luetaan kuuluviksi erikoisajoneuvojen osastoon ja ne 

valmistetaankin paikkakokoonpanona. Autoissa käytetään huomattavasti vähemmän 

standardiosia verrattuna kahteen edelliseen ryhmään.  

Profile Vehicles Oy:n Tallinnan tehdas muistuttaa paljon Iisalmen toimipistettä autojen 

osuuksien osalta. Huomattavaa on kuitenkin Neon huomattavasti pienempi osuus 

kokonaisvalmistusmäärästä. 
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Unkarissa toimiva tehdas on keskittynyt pääasiassa Genios-sarjan autojen 

valmistamiseen Volkswagen Crafterin lyhyelle alustalle. Lisäksi ambulansseja 

valmistetaan Renault Masterin alustalle. Tuotteiden variaatio on huomattavasti 

pienempi verrattuna Iisalmen ja Tallinnan tuotantoon.  

10.2 Nykyinen markkinatilanne 

Ambulanssien tilauksissa on menty nykyisen pelastuslaitosuudistuksen sekä 

sairaankuljetuksen muutosten kautta siihen tilanteeseen, että tilausmäärät ovat yhä 

suurempia verrattuna aikaisempaan, jolloin asiakkaat koostuivat suurelta osin 

yksityisistä sairaankuljetuksen yrittäjistä. Asiakkaiden vaatimukset ovat muuttuneet 

myös sen suhteen, että nykyiset ostajat eivät välttämättä ole tuotteen loppukäyttäjiä. 

Hinta on entistä määräävämpi tekijä valittaessa ajoneuvojen toimittajaa. Julkisen 

kilpailutuksen kautta on myös valittava kokonaisedullisin toimittaja. Toisin sanoen, 

asiakasräätälöinnillä saatavat katteet ovat pienentyneet asiakasvaatimusten kuitenkaan 

muuttumatta. Tämän vuoksi tuotantoa on pakko kehittää, jotta säilytetään kannattavuus 

myös tulevaisuudessa. Lisäksi tuotannon kannalta on haastavaa valmistaa 

projektituotteita linjamuotoisesti. 

10.3 Layout-muutos 

Tämä kappale on salattu. 

10.4 Yrityksen ongelmakohdat 

Tämä kappale on salattu. 
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11 TUOTANNON KEHITTÄMINEN 

11.1 Keinot tuotannon kehittämiseksi 

Tämä kappale on salattu. 

Tärkeintä on pyrkiä vastaamaan asiakasvaatimuksiin ja moduloida tuotteita niiden 

pohjalta. Mikäli moduulijako sekä tuoterakenne muodostetaan pelkästään suunnittelun 

tai tuotannon näkökulmasta, on hyvin todennäköistä, ettei autoja saada myytyä 

muodostetuilla rakenteilla ja koko modulointiprojekti on tehty turhaan. Myynnin 

näkökulmasta tehty ominaisuuksien listaus sekä niiden toteuttaminen vapauttaa paljon 

suunnitteluresursseja, joilla nykyisiä tuotteita voidaan parantaa ja toimintaa saadaan 

mahdollisesti laajennettua. Tuotannon selkeytyminen ja paikkaansa pitävät 

rakenneselvitykset lyhentävät ajoneuvojen läpimenoaikaa, jonka avulla ajoneuvojen 

tuotantomääriä saadaan kasvatettua.  

11.2 Tutustuminen tilanteeseen 

Tämä kappale on salattu. 

Tämän työn pohjalta voitiin saada aikaan myynnin ominaisuuksien listaus, joka toimi 

pohjana tietokantaa sekä myyntikonfiguraattoria muodostettaessa. 

Ominaisuuslistaukseen tehtiin tarvittavia lisäyksiä myynnin näkökulman mukaisesti. 

Myynnin ominaisuuksien listan pohjalta tehtävät valinnat linkitetään reaalisiin 

tuoterakenteisiin, joten myynnin valittua halutut ominaisuudet saadaan aikaan 

oikeanlainen tuoterakenne. Tärkeintä on saada aikaan oikeanlainen rakenneselvitys 

valmistettavista tuotteista sekä työohjeet tuotantoa varten.  

11.3 Myynnin ominaisuuksien määritys 

Myynnin ominaisuuksien määritys kehitettiin vuoden 2013 toteutuneiden 

ominaisuuksien sekä myynnin että tuotannon henkilöstön välisten palaverien 

perusteella. Listaan valittiin ominaisuuksia, joita oli esiintynyt useassa tilauksessa sekä 
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joiden uskottiin olevan myös tulevaisuudessa myyviä. Keskustelun ja ominaisuuksien 

listauksen perusteella voitiin keskittyä todellisuutta vastaaviin ominaisuuksiin, joiden 

perusteella modulaarisuutta on järkevää lähteä kehittämään. Listan perusteella 

tärkeimmiksi jatkokehityskohteeksi valittiin lattia- ja kattorakenteen modulointi. Lisäksi 

tarkasteltiin muita pienempiä kokonaisuuksia, mm. vetolaatikostoja ja yläkaapiston 

erilaisia ratkaisuja. Tämän määritystyön voidaan katsoa olevan QFD-menetelmän 

asiakkaaseen tutustumisen osuus. Osasta myyntiominaisuuksia muodostettiin QFD-

menetelmän mukainen matriisi, mutta sen ei katsottu vastaavan täysin tämän tapauksen 

tarpeisiin, sillä kyseessä ei ole kokonaan uusien tuoterakenteiden luonti. QFD-matriisi 

on esitetty liitteellä 1.  

Tärkein havainto oli myynnin työkalujen huonous ja sitä kautta selvitystyön vaikeus. 

Tämä ilmeni rakenneselvitysten hankalana läpikäyntinä, koska ominaisuuksia oli listattu 

ristiin ja osaa ominaisuuksista ei ollut merkattu ollenkaan listaukseen. Nykyisillä 

työkaluilla ajoneuvon rakenteen muodostaminen vaatii paljon ammattitaitoa myyjältä, 

sillä listauksessa oli paljon yksittäisiä osia, jotka on muistettava valita ajoneuvon 

valmistamisen mahdollistamiseksi. Varsinkin oston toiminta on haastavaa nykyisen 

rakenneselvityksen pohjalta. Lisäksi vanhentuneen myyntityökalun päivittäminen on 

käytännössä hyvin haastavaa eikä sitä ole päivitetty pitkään aikaan. 

Listauksen perusteella aloitettiin myös ominaisuuksien ehtojen määrittely. Tämän 

perusteella aloitettiin ehtojen määrittely, joiden perusteella tuotekonfiguraattori saadaan 

toimimaan oikein. Työn alussa ehdot pyrittiin kuvaamaan matriisimuodossa, mutta pian 

havaittiin, että kaksiulotteinen matriisi on riittämätön tuoterakenteen hallintaan. Tämän 

vuoksi päädyttiin määrittämään kokonaisuuksien välille sallivia, poissulkevia ja 

pakkoehtoja, jotka saatiin visualisoitua ns. verkkorakenteeksi. Ehtojen avulla saadaan 

selville keskenään soveltuvat moduulit ja niiden avulla voidaan muodostaa valmiita 

tuotteita. Tuotekonfiguraattorin valintojen perusteella saadaan aikaan 

toteuttamiskelpoinen ja paikkaansa pitävä rakenne tuotantoa varten.  

Myynnin ominaisuuslistaus määritettiin asiakkaiden toiveiden mukaan yhteistyössä 

myynnin kanssa. Ominaisuuslistasta ei tässä vaiheessa pyritty tekemään täysin kattavaa 

eikä sellaiseen luultavasti kovin helposti päästäkään, vaan tavoitteena oli luoda listaus, 
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jonka perusteella noin 80 % ajoneuvoista saadaan myytyä. Loput 20 % luokitellaan 

projektituotteiksi eli C-luokan ajoneuvoiksi ja niiden valmistus tapahtuu 

paikkakokoonpanona C-linjassa.  

Myynnin ominaisuuksien määritysten perusteella Genioksen rakenne jaettiin soveltuviin 

moduuleihin, joiden perusteella kokoonpanoja on tarkoitus lähteä muodostamaan. 

Moduulijako pyrittiin muodostamaan siten, että kukin moduuli toteuttaa ainoastaan 

yhden myyntiominaisuuden tai toiminnon valmiissa tuotteessa. Kaikilta osin ei päästy 

puhdasoppiseen modulaarisuuteen johtuen osittain hankalista rajapinnoista. 

Tuoterakenteiden hallintaa ominaisuuksien taustalla pyrittiin parantamaan listaamalla 

kuhunkin ominaisuuteen liittyvät osat, minkä avulla tuoterakenteesta saadaan paikkansa 

pitävä ja kyseiseen ajoneuvoon saadaan tilattua oikeat osat. Ominaisuuslistauksessa on 

toki vieläkin suoria teknisiä ratkaisuja, mutta ne ovat välttämättömiä. Jo 

asiakasvaatimuksissa esitetään suoria vaatimuksia tietyille toteutustavoille, jotka on 

kyettävä täyttämään.  

Tuoteominaisuuksia määritettäessä pyrittiin samalla muodostamaan kullekin 

ominaisuudelle osalistaus. Tuoterakenteen perusteella kyseisen ominaisuuden kautta 

ajoneuvon rakenteeseen liittyvät osat saadaan listattua koko ajoneuvon materiaali- ja 

osalistaukseen (BOM). Osalistaukseen merkattiin osat, jotka kyseisen ominaisuuden 

kautta liittyvät ajoneuvon rakenteeseen.  

11.4 Lattiarakenteen modulointi 

Tämä kappale on salattu. 

Uuden rakenteen myötä joudutaan tekemään uudet testaukset taittoistuimen kiinnityksen 

muuttumisen takia. Testausta ei suoritettu tässä vaiheessa työtä, sillä oli olemassa riski 

testauksen muuttumisesta, jolloin nykyisiä rakenteita muuttamalla eivät jo tehdyt testit 

olisi enää olleet päteviä. Testauksen muuttuminen liittyy tällä hetkellä suoritettavien 

testien suoritustapaan, jossa testattavaa kohdetta vedetään tasaisesti kasvavalla voimalla. 

Tulevaisuudessa testit tulevat mahdollisesti muuttumaan siten, että testit pitää suorittaa 

kiihtyvyystesteinä, testattava kohde kiinnitettynä auton koriin, joka törmäytetään kolaria 
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simuloiden. Lattian vakiointi jätettiin klaffipenkin rungon osalta tämän vuoksi 

tekemättä. Testi on toki helppo tehdä jälkeenpäin, sillä se vaatii testauksen ainoastaan 

alarungon liimauksen riittävyydestä, mutta testien muuttumisen aikataulu on vielä 

epäselvä.  

Paarikiinnikkeiden valmistamisen jälkeen lattiarakenne jaettiin pienempiin 

osamoduuleihin, minkä avulla saatiin aikaan ominaisuuksia vastaavat moduulit. 

Ominaisuuksien moduulit mallinnettiin Solidworksilla, mutta kokonaisia 

lattiakokoonpanoja ei mallinnettu suuren variaatiomäärän vuoksi. Lattiakokoonpanon 

variaatioiden määrään vaikuttavat seuraavat asiat: 

- vetolaatikoston ja rankalautakaapin eri leveydet 

- istuimen tyyppi ja kiinnitystapa 

- istuimen lukumäärä ja paikat 

- paarien malli sekä paikka autossa 

- happipullotelineen tyyppi 

- hoitajanpöydän valinnat 

 

Kuva 12. Istuinvalinnat. 

Näillä valinnoilla on mahdollista muodostaa noin 7000 erilaista lattiakokoonpanoa, 

joten ei ole järkevää muodostaa kokonaisia kokoonpanoja lattiarakenteista. Sen sijaan 

moduulien mallintaminen sekä työohjeiden muodostaminen moduulien asennukselle on 

tarpeellista ja järkevää. Lattiarakenteesta on myös syytä ottaa käyttöön geneerinen 

tuoterakenne, jonka avulla voidaan hallita lattiarakenteen vaatimia variaatioita.  
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11.5 Kattorakenteen modulointi 

Tämä kappale on salattu. 

11.6 Tietokonevarusteiden myyntipaketit 

Nykyaikaisessa ambulanssissa tietotekniikan määrä on huomattavan suuri. Karkeasti 

ottaen voidaan sanoa, etteivät ambulanssin varusteet ole juuri muuttuneet vuosien 

saatossa kuin sähköjen ja tietotekniikan osalta. Nykyisellä asiakasvalintaan 

pohjautuvalla tietokonepakettien myyntimenetelmällä on saatu aikaan tilanne, jossa 

aikaa kuluu hukkaan sopimattomien ohjelmistojen testauksessa ja toiminnan 

varmistamisessa. Tämän vuoksi tietokoneista muodostettiin myytävät paketit, joille on 

suoritettu ohjelmistojen testaus ja niiden toiminta voidaan taata. Samalla katon 

rakenteeseen vaikuttaviin antennipaketteihin päästään pureutumaan kiinni, koska 

tietokonevarusteiden sekä ohjelmiston vaativien ominaisuuksien kautta saadaan selkeä 

kuva tarvittavista antenneista. Tässä vaiheessa listaus sisältää viisi erilaista pakettia, 

joiden myynti pyrittiin aloittamaan heti. Tämä vapauttaa suuren määrän 

sähkösuunnittelun työaikaa, joka tähän saakka on kulunut erilaisten ohjelmistojen 

toimivuuden varmistamiseen. Toimivuudella on myös asiakkaalle selkeää lisäarvoa, 

mutta ennen kaikkea aikaa saadaan vapautettua tärkeämpään suunnitteluun ja 

tekemiseen. Myynnin toiminta on suuressa roolissa tämän työmäärän vapauttamisessa, 

sillä myymällä ainoastaan valmiiksi suunniteltuja ominaisuuksia voidaan tähän 

tavoitteeseen päästä.  

11.7 Tuoterakenteet 

Tuoterakenteiden päivityksessä keskityttiin muodostamaan myynnillisiä ominaisuuksia 

vastaavat kokoonpanot, joiden avulla ajoneuvon rakenteesta saataisiin paikkaansa pitävä 

BOM.  Tuoterakenteiden variaatioiden hallintaa pyrittiin parantamaan tällä hetkellä 

ainoastaan muodostamalla riittävä määrä vaihtoehtoja myynnin rakenteiksi. 

Parametroituvaan ja myyntihetkellä muokattavaan tuoterakenteeseen voidaan siirtyä, 

kunhan saadaan toimivat työkalut niiden muodostamiseksi. Tuoterakenteiden 
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yhtenäisyyttä on pyrittävä parantamaan, jotta mahdollisimman monet moduulit käyvät 

keskenään eri tuotealustoille. 

 

Kuva 13. Tuoterakenteen yhteneväisyydet. Vasemmalla hajaantuva tuoterakenne ja 

oikealla yhtenäinen tuoterakenne. 

Tuoterakenteissa on pyrittävä jakamaan olemassa olevat moduulit tarpeeksi pieniin 

kokonaisuuksiin, jotta ne ovat mahdollisimman monikäyttöisiä. Kuten kuvassa 19 

ilmenee, osa-avaruudet tulee saada mahdollisimman samankaltaisiksi keskenään 

varaston sekä tuotannon toiminnan kannalta, jolloin mahdollisimman suurta osaa osista 

ja kokoonpanoista voidaan käyttää ristiin erilaisten tuotteiden kesken. 

Tuoterakenteiden päivitys suoritettiin periaatteella, että myynnillistä ominaisuutta 

vastaava kokoonpano pitää sisällään kaikki kyseisen ominaisuuden kautta liittyvät osat, 

jolloin materiaalilistaus saadaan paikkansa pitäväksi. Tähän saakka kokoonpanojen 

lisäksi on jouduttu ottamaan huomioon erinäisiä kiinnikkeitä ja muita irto-osia.   

11.8 Geneerinen tuoterakenne 

Geneerisellä tuoterakenteella tarkoitetaan tuoterakenteen muodostamista siten, että 

kokoonpano sisältää kaikki kyseiseen paikkaan tai ominaisuuteen liittyvät vaihtoehtoiset 

moduulit. Näiden kokoonpanojen hallinta tapahtuu suodattamalla kokoonpanosta 

halutut osat ja muodostamalla siten tarvittavat kokoonpano suunnittelua, tuotantoa sekä 

ostoja varten. Suodatuksen toteuttaminen vaihtelee eri suunnitteluohjelmien välillä, 
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mutta pääpiirteissään muistuttavat periaatteiltaan toisiaan. Tuoterakenteiden hallinta 

voidaan toteuttaa tietokannallisesti, jolloin myyntikonfiguraattorin avulla saadaan 

suoraan halutut kokoonpanot ja niiden piirustukset muodostettua sekä kyseisen tuotteen 

tuoterakenne tallennettua myöhempää tarkastelua varten. Tuotteen rakennetta tulee 

pohtia jo suunnitteluvaiheessa konfiguraation mahdollistamiseksi. Geneerinen 

tuoterakenne mahdollistaa hyvin suuren variaatiomäärän hallinnan sekä näiden 

kokoonpanopiirustusten muodostamisen. (Jokela M 2011 

11.9 Suunnittelun nykytilanne, tulevaisuus sekä tiedonhallinta 

Tämä kappale on salattu. 

Tuoterakenteiden osalta pyrittiin saamaan aikaan paremmin hallittavissa oleva 

kokonaisuus. Variaatioiden määrä myydyissä ajoneuvoissa on suuri, sillä 

varustevaihtoehtoja sekä asiakkaiden vaatimia ominaisuuksia vastaavia erilaisia 

ratkaisuja on paljon. Tuoterakenteet muodostettiin myyntityökalun avulla hallittaviksi, 

jolloin myyntihetkellä tehtyjen ominaisuuksien perusteella ajoneuvoon muodostettiin 

rakenne, josta on myös dokumentit saatavilla. Tähän saakka ajoneuvojen dokumentointi 

on ollut niin sanottua jälkidokumentointia, jossa on pyritty helpottamaan seuraavan 

samankaltaisen ajoneuvon ratkaisujen muodostamista. Variaatioiden suuri määrä on 

kuitenkin aiheuttanut jatkuvan suunnittelutarpeen ja valmiit kuvat eivät välttämättä 

helpota juurikaan tulevaisuuden suunnittelua. Suunnittelussa pyrittiin ottamaan käyttöön 

geneerinen tuoterakenne, jonka avulla erilaisten kokoonpanojen dokumentit saadaan 

muodostettua nopeasti sekä helposti. Kokoonpanot on muodostettu ominaisuuksien sekä 

paikkojen mukaisesti, sisältäen kaikki mahdolliset vaihtoehdot kyseisen ominaisuuden 

osalta. Myyntivalintojen avulla saadaan suodatettua halutut osat sekä ominaisuudet ja 

näin ollen myös muodostettua dokumentit helposti. Geneerisen tuoterakenteen avulla eri 

variaatioista ei tarvitse erikseen muodostaa kokoonpanoja, vaan suodattamalla saadaan 

aikaan tuotannon ja oston tarvitsemat dokumentit. 
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11.10 Myyntityökalun kehittäminen 

Työn aikana pyrittiin muodostamaan perusta myyntityökalua varten. Myynnin 

konfiguraattorin pohjaksi ajoneuvon rakenteesta muodostettiin myytävien 

ominaisuuksien listaus, joka toimii myynnin työkalun valintoina. Nykyinen 

myyntityökalu antaa myynnille suhteellisen vapaat kädet erilaisten asiakkaiden 

toivomien ominaisuuksien osalta ja näin ollen aiheuttaa suurta tuotannon ja suunnittelun 

kuormitusta. Nykyinen työkalu on myös vanhentunut, sillä se on muodostettu Excel-

pohjalle, jonka tiedot eivät päivity automaattisesti mistään. Uudemmassa versiossa 

pyrittiin listaamaan suunnitellut ominaisuudet, minkä avulla kyetään vastaamaan 

asiakasvaatimuksiin. Listaus sisältää myös joitain suunnittelemattomia ominaisuuksia, 

joiden muodostaminen on tässä vaiheessa työtä kesken. Kaiken tavoitteena on saada 

periaatteessa sidottua myynnin käsiä hallitumman tuoterakenteen aikaansaamiseksi. 

Tässä vaiheessa listaus ei ole kaiken kattava, mutta ominaisuuksien lisääminen 

valmiiseen työkaluun on suhteellisen helppoa. Myyntityökalu toimii selainpohjaisesti, 

joten siihen päästään käsiksi mistä tahansa.  

 

Kuva 14. Ajoneuvojen luokituksen kuvaus. 
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Myyntityökalun avulla myös ajoneuvojen luokittelu saadaan toteutettua samanaikaisesti.  

Tavoitteena on valmistaa A-linjassa A-luokan ajoneuvoja, B-linjassa B-luokan 

ajoneuvoja ja C-osastolla C-luokan ajoneuvot paikkakokoonpanona. Asiakkaan 

vaatimat muutokset vaikuttavat selkeämmin ajoneuvojen luokitukseen sekä samalla 

hintaan. Tämän vuoksi myyntihetkellä on helpompaa perustella asiakkaalle valmiiden 

ratkaisujen paremmuus. Myyntitapahtuman valintojen perusteella konfiguraattori 

muodostaa ajoneuvon rakenteen ennalta määriteltyjen sääntöjen pohjalta. Näin ollen on 

mahdollista muodostaa ajoneuvon osalistaus jo myyntihetkellä ja parantaa oleellisesti 

ostojen sekä tuotannonsuunnittelun toimintaa.  

 

Kuva 15. Tuoterakenteen visualisointi. 
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Yllä olevassa kuvassa näkyy osa nykyisestä tuoterakenteesta. Kuvassa näkyvä verkosto 

vastaa noin 40 % Genios-ambulanssin ominaisuuksista sekä ehdoista. Musta viiva 

kuvaa riippuvuutta ja punainen viiva kieltoehtoa ominaisuuksien välillä. Tuoterakenne 

on visualisoitu hämähäkinverkkoa muistuttavaan muotoon, joka antaa kenties 

selkeimmän kuvan tuoterakenteen monimutkaisuudesta. Myyntityökalusta ei saada 

konkreettista hyötyä ennen tuoterakenteen dokumentointia, joten olennaista on 

ominaisuuksien välisten ehtojen oikeellisuus. Ehtojen määrittelyyn käytettiin paljon 

aikaa, mutta niitä ei keritty tämän työn puitteessa muodostaa kokonaisuudessaan. 

Ehtojen monimutkaisuus sekä myytävien ominaisuuksien suuri määrä aiheuttivat 

haasteita, jotka ovat kuitenkin ratkottavissa.  
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12 TUOTETTAVUUDEN TARKASTELU 

Tuotettavuus on taloustieteessä tuotannon tehokkuuden mittari, jolla arvioidaan 

työpanoksen suhdetta tuotokseen. Pyrkimyksenä on mahdollisimman suureen 

tuotokseen mahdollisimman pienellä panoksella. Panostuksen pieneneminen antaa 

tuotteelle lisäarvoa tai parantaa siitä saatavaa katetta. Mitä pienemmällä panoksella 

tuotannossa olevat tuotteet saadaan valmistettua, sen suurempi on siitä saatava hyöty ja 

yrityksen kannattavuus. (Saari 2006a) 

Tämä kappale on salattu. 
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13 TUOTANNON KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA 

Tuotannon kehittämiseksi on selvää, että yrityksessä tulee vähentää kannattamatonta 

asiakasmuuntelua ja siirtyä kohti modulaarista tuoterakennetta. Nykyisten moduulien 

läpikäyminen on välttämätöntä, jotta ne saadaan vastaamaan asiakkaiden vaatimia 

ominaisuuksia. Tällä hetkellä asiakasräätälöityjä ajoneuvoja ovat lähestulkoon kaikki 

linjalle tulevat ajoneuvot. Niin sanottua Genios-ambulanssin perusversiota ei ole 

valmistettu käytännössä lainkaan, vaan jokaiseen tilattuun ajoneuvoon on jouduttu 

tekemään enemmän tai vähemmän asiakkaiden vaatimia muutoksia. Toisaalta ei ole 

järkevää edes pyrkiä muodostamaan niin sanottua perus-Geniosta, vaan asiakasvalinnat 

tulee toteuttaa modulaarisen tuotantorakenteen avulla. Muutosten määrää tulee karsia 

siten, että linjan läpi kulkevista ajoneuvoista noin 80 % olisi valmiiksi määritetyistä 

ratkaisuista koostuvia ajoneuvoja. Tämän tavoitteen toteutuessa säästettäisiin vuosittain 

satoja työtunteja pelkästään Iisalmen toimipaikalla, mikä vuositasolla merkitsee 

merkittäviä säästöjä. Samalla jokaisesta ajoneuvosta saatava kate kasvaa, sillä tällä 

hetkellä asiakkaiden vaatimien muutosten hintaa ei ole laskettu tarkasti tilausta 

vastaanotettaessa, jolloin osa asiakasräätälöinneistä on jouduttu tekemään tappiollisena 

työnä. Lisähyötynä ajoneuvojen läpimenoajat pienenevät, jolloin asiakas saa autonsa 

nykyistä nopeammin ja tuotantomääriä voidaan kasvattaa. 

Tulevaisuudessa modulaarisuutta tulee kehittää siten, että kukin moduuli vaikuttaa 

ainoastaan yhteen valmistussoluun. Esimerkiksi lattiarakenteen tulisi vaikuttaa 

ainoastaan lattian osavalmistukseen sekä korkeintaan yhteen, keskitettyyn 

osavalmistussoluun, jossa kasataan kaikkiin moduuleihin liittyvät osamoduulit. 

Moduulin vaikutusten rajoittaminen ainoastaan yhteen pisteeseen selkiyttää tuotantoa, 

jolloin tuotantosolujen kuormitus on helpompi arvioida ja tuotantoa on huomattavasti 

helpompi lisätä. Moduloinnin avulla tuotantoa on mahdollista tehostaa siirtämällä 

moduulien valmistus alihankkijoiden tehtäväksi suurten tilausten yhteydessä. 

Alihankkijoiden käyttäminen mahdollistaa myös kustannusten alentamisen, sillä 

kullekin moduulille voidaan määrittää vaadittava valmistusaika, jonka perusteella hinta 

saadaan määrättyä.  
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Tuotteiden elinkaari on Profile Vehicles Oy:n tapauksessa osittain sidonnainen 

käytettäviin alustoihin, sillä niiden elinkaari on nykyään korkeintaan 6 vuotta. Aina 

alustan muutosten yhteydessä tulee tarkastella rajapintojen mahdolliset muutokset. 

Aitoon autojen välisiin kokonaisten moduulien vaihtokelpoisuuteen on turha pyrkiä, 

ajoneuvojen suurten rajapintaerojen vuoksi. Samoja osia eri ajoneuvojen moduulien 

kokoonpanossa tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pyrkiä käyttämään. Tämän 

vuoksi tällä hetkellä on tärkeää pyrkiä saamaan tuoterakenteet ajan tasalle, jolloin niiden 

päivittäminen tulevaisuudessa on helpompaa. Helpompi kehittäminen syntyy ainoastaan 

rajapintamuutosten päivittämisestä tuoterakenteeseen. Mikäli muita muutoksia on syytä 

tehdä, myös niiden päivittäminen ajan tasalla olevaan tuoterakenteeseen on helpompaa. 

Riittävä variaatioiden määrä on tärkeää, sillä ilman niitä ei asiakastoiveita saada 

täytettyä, jolloin samalla ajatus koko modulaarisesta tuoterakenteesta on turhaa. Riittävä 

tuoterakenteiden määrä saadaan selville tarkastelemalla asiakkaiden toiveita, joiden 

perusteella tarvittavat ratkaisut saadaan selville ja tarvittaessa voidaan kehittää uusiakin 

ratkaisuja.  

Tämä kappale on salattu. 

Tuotannossa ei ole syytä pyrkiä pääsemään eroon ajoneuvojen luokituksesta A-, B- ja 

C-luokan ajoneuvoihin niiden muutosten määrän suhteen, sillä oletettavasti 

projektiluonteisesta tuotannosta ei lähitulevaisuudessa tulla pääsemään eroon. 

Periaatteena on käytetty 80/20-periaatetta, jossa noin 80 % autoista saataisiin luokiteltua 

kuuluviksi A- ja B-luokan ajoneuvoihin eli ne koostuisivat valmiiksi suunnitelluista 

kokoonpanoista. 20 % ajoneuvoista luokiteltaisiin projektituotteiksi eli C-luokan 

ajoneuvoiksi.  

Tuoterakenteet on suunniteltava siten, että ne täyttävät sekä myynnilliset ominaisuudet 

että tuotannolliset rajoitteet. Käytännössä tämä tarkoittaa kahta erilaista 

osakokoonpanoa, toinen tuotannolle ja toinen myynnille ja ostoille. Toinen vaihtoehto 

on että myynnin valintojen seurauksena saadaan aikaan täydellinen osaluettelo. Tämän 

perusteella osto voi tilata tarpeelliset osat ja alikokoonpanot ja ainoastaan tuotantoa 

varten ovat olemassa kokoonpanot, joiden perusteella voidaan valmistusta varten saada 

aikaan tarvittavat työpistekohtaiset osalistaukset ja työohjeet. Riittävän pieni 
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variaatioiden määrä mahdollistaa päivitysten hallinnan sekä osien määrän pysymisen 

hallittavana, vaikka tietokanta pystyykin käsittelemään suuren määrän tietoa. 

Variaatioiden pieni määrä on kenties tärkeintä työohjeiden laadinnan kannalta, jolloin 

päästään irti nykyisestä työntekijäsidonnaisuudesta. Saman asian vuoksi valmistusta 

voidaan siirtää sisartehtaille tai alihankkijoille, jolloin kustannuksia saadaan edelleen 

alennettua ja tuotantoa laajennettua.  

Tämä kappale on salattu. 

13.1 Suunnittelun periaatteet jatkossa 

Suunnittelussa tärkeintä on pyrkiä pääsemään eroon toistuvasta, samankaltaisesta 

suunnittelusta ja pyrkiä keskittymään jatkossa entistä enemmän tuotekehitykseen ja 

uusien ominaisuuksien suunnitteluun. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa ottamalla 

käyttöön geneerisen tuoterakenteen mukaiset suunnitteluperiaatteet. Kokoonpanojen 

luominen muuttuu jonkin verran, sillä uuden tuoterakenteen vaatimissa kokoonpanoissa 

tulee olla kaikki kyseisen ominaisuuden sisältämät osat. Kokoonpanosta saadaan 

valittua suodattamalla halutut ominaisuudet ja näin ollen myös luotua dokumentit 

suhteellisen helposti.  

Osia mallinnettaessa on syytä kiinnittää huomiota rajapintojen soveltuvuuteen. Yksi 

vaihtoehto on sitoa osat kokonaisen ajoneuvomallin yhteiseen origoon, jolloin osat 

saadaan paikoitettua yhtenäisesti. Ongelmaksi tällaisessa lähestymistavassa muodostuu 

ajoneuvojen erilaiset origot, sillä ne eivät luonnollisestikaan ole samassa kohtaa 

esimerkiksi Sprinterissä tai Transporterissa. 

Geneerisessä tuoterakenteessa mallinnetaan samaan kokoonpanoon kaikki kyseiseen 

ominaisuuteen liittyvät osat, joista suodattamalla saadaan aikaan oikea rakenne. 

Suodatuksen perusteella saadaan myös piirustukset halutusta kokoonpanosta. 

Geneerinen tuoterakenne lienee ainut mahdollinen tapa hallita tuotannossa tarvittavia eri 

kokoonpanojen variaatioita. Suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon geneerisen 

tuoterakenteen vaatimien kokoonpanojen muodostaminen. Kokonaisesta ajoneuvosta 

lienee tässä vaiheessa turhaa muodostaa geneeristä tuoterakennetta ja on parasta 
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keskittyä eniten varioituviin kohteisiin. Näitä ovat mm. vetolaatikostojen erilaiset 

variaatiot sekä lattiarakenteen saaminen dokumentoitavaksi.  

Uusia tuoterakenteita suunniteltaessa on myös määriteltävä osan sopivuus entistä 

tarkemmin. Kokoonpanon ehdoissa on oltava tarvittavat tiedot, jotta se voidaan lisätä 

konfiguroituvaksi rakenteeksi tietokantaan. Mikäli tuoterakenteiden ehtoja ei määritellä 

suunnitteluhetkellä, tieto vanhenee ja sen selvittämiseen kuluu paljon aikaa. Lisäksi 

kokoonpanojen osalistaus on määriteltävä entistä tarkemmin, jotta osalistauksen 

oikeellisuus voidaan taata.  
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14 TALOUDELLISUUSTARKASTELU 

Tämä kappale on salattu. 
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15 RISKIANALYYSI 

Riskillä tarkoitetaan yrityksen toiminnan kannalta epätoivottua asiaa, jonka seurauksena 

on taloudellista tai tuotannollista haittaa. Riskien syyt voidaan jakaa ulkoisiin ja 

sisäisiin riskitekijöihin. Ulkoisia riskitekijöitä ovat asiakkaista ja markkinoista johtuvat 

tekijät, kilpailijoiden toiminta sekä lakien ja asetusten muuttuminen. Riskianalyysi 

suoritetaan yrityksessä merkittävimpien riskien kartoittamiseksi ja siinä pyritään 

ottamaan huomioon niin yrityksen sisäiset sekä ulkoiset tekijät. Riskianalyysin pohjalta 

olemassa olevat riskit pyritään minimoimaan ja hallitsemaan tai mahdollisuuksien 

mukaan poistamaan. Yksi menetelmä riskien kartoittamiseen on SWOT-analyysi, jonka 

nimi tulee englannin kielen sanoista Strenghts, Weaknesses, Opportunities ja Threaths. 

Näiden avulla muodostetaan nelikenttä, jonka avulla yrityksen heikkoudet ja vahvuudet 

saadaan kuvattua yksinkertaisesti.   

Tämä kappale on salattu. 
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16 TYÖN TULOKSET JA JATKOKEHITYSKOHTEET 

Diplomityön tekemisen aikana Profile Vehicles Oy:llä tapahtui huomattava muutos, 

sillä työn aikana yritykseen palkattiin uusi suunnittelija ja ICT-asiantuntija. Työn 

perustella aloitettiin rakenteiden päivitystyö myynnillisiä ominaisuuksia vastaavaksi. 

Työn aikana saatiin aikaiseksi jo melko hyvin toimiva tietokantajärjestelmä, jonka 

avulla tieto saatiin helposti pidettyä ajan tasalla. Diplomityön perusteella pyrittiin 

rakentamaan toimiva pohja myyntityökalun rakentamista varten. Myyntityökalua varten 

saatiin aikaan tarvittavat tiedot, jotta työkalusta saatiin aikaan testiversio. Varsinaista 

uusien osien suunnittelua ei tämän työn aikana suoritettu, pois lukien lattian 

paarikiinnikkeiden osalta, vaan työssä keskityttiin olemassa olevien ominaisuuksien 

jakamiseen tuotannollisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi. Tämän työn tärkein tavoite 

olikin muodostaa myytävät ominaisuudet, kartoittaa modulointiin kuluva työmäärä ja 

sen kustannukset sekä tuotannon nykytila. Kartoituksen ja tehtyjen toimenpiteiden 

perusteella Iisalmen tehtaalla ollaan menossa oikeaan suuntaan, mutta työtä on vielä 

runsaasti jäljellä. Myytävien ominaisuuksien listaus on muodostettava muista 

myytävistä malleista ja myös näiden mallien tuoterakenteet on päivitettävä. Lisäksi 

ICT- järjestelmän kehitys on vielä osittain kysymysmerkki, sillä kaikkia osa-alueita ei 

ole vielä saatu ratkaistua. Projektin läpivienti kuitenkin mahdollistaa huomattavan 

parannuksen nykyiseen tilanteeseen, toiminnan yhtenäistämisen eri toimipisteiden 

välillä sekä uusien toimipisteiden perustamisen.  
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17 YHTEENVETO 

Profile Vehicles Oy:llä menossa oleva 750 - hanke ajoneuvojen tuotantomäärien 

nostamiseksi aiheuttaa muutoksia toimintatavoissa. Tuotannon laajentamiseksi 

tuotteiden valmistamista ja tuoterakenteita on saatava yksinkertaistettua. Ajoneuvojen 

tuotantoaikoja on saatava pienemmäksi suuremman valmistusmäärän 

mahdollistamiseksi, joten rakenteiden vakioinnilla ja paremmalla suunnittelulla on suuri 

merkitys. Asiakastarpeiden kartoittaminen on olennaisessa osassa tämän tavoitteen 

saavuttamisen kanssa. Työ aloitettiin tarkastelemalla edellisten vuosien myyntiä, jonka 

perusteella muodostettiin tulevaisuudessa myytävät ominaisuudet. Myynnillisten 

ominaisuuksien taustalle muodostettiin tuoterakenteet, joiden perusteella 

myyntikonfiguraattorista saadaan ajoneuvojen ajantasainen tuoterakenne. Kaikilta osin 

tuoterakenteita ei saatu vielä tämän diplomityön aikana muodostettua. Työn tuloksena 

yrityksessä olevat kehityskohteet saatiin hyvin selville ja niiden aiheuttamia ongelmia 

pyrittiin poistamaan. Kenties eniten ongelmia aiheuttikin sekavuus kaikessa 

tekemisessä, jota tämän työn avulla saatiin vähennettyä. Luonnollisestikaan kaikkia 

ongelmia ei saatu poistettua tämän lyhyen viiden kuukauden aikana. Työ on kuitenkin 

aloitettu ja se jatkuu tästä eteenpäin. Jatkan omalta osaltani työtä Profile Vehicles Oy:n 

palveluksessa tuotannonkehitysinsinöörinä. 
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Liite 1. QFD- matriisi osasta asiakasominaisuuksia. 

 


