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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 

Nykypäivän kilpailukeskeisessä maailmassa pienet ja keskisuuret yritykset voivat 

kilpailla suuria markkinajohtajia vastaan ainoastaan asiakaslähtöisellä toimintatavalla, 

erinomaisella laadulla ja nopeilla toimitusajoilla. Asiakaslähtöisissä yrityksissä 

toiminnan täytyy olla mahdollisimman joustavaa ja silti tehokasta, jotta lyhempiinkin 

toimitusaikavaatimuksiin voidaan vastata asiakkaan toivomalla laatutasolla. Etenkin 

elektroniikkatuotannossa pienemmät sopimusvalmistajayritykset voivat osoittaa 

ketteryytensä ottamalla vastaan myös tuotannollisesti haastaviksi koetut tuotteet, joiden 

valmistaminen on mahdollista vain mukautuvan valmistusjärjestelmän ja osaavan 

työvoiman ansiosta.  

Työ tehdään keskisuuren elektroniikkatuotteiden sopimusvalmistajan toiminnan 

kehittämiseksi. Tuotekanta on hyvin laaja ja osittain hyvinkin haastava, mikä vaatii 

tuotantojärjestelmältä erityistä joustavuutta. Yrityksen tuotannonohjaus perustuu tällä 

hetkellä vanhentuneeksi ja kankeaksi koettuun toiminnanohjausjärjestelmään sekä 

lukuisiin aputaulukoihin, minkä vuoksi tuotannon ohjaaminen on hyvin aikaa vievää. 

Yritys on valitsemassa parhaillaan uutta ja toimintaansa paremmin sopivaa 

toiminnanohjausjärjestelmää, jonka toivotaan helpottavan tuotannon järjestelmällistä 

ohjausta ja johtamista. 

Nykyisten järjestelmien kankeus ilmenee erityisesti siten, ettei tuotantoprosessin 

toimintaa pystytä tällä hetkellä mittaamaan eikä näin ollen seuraamaan tarkasti. 

Mittaroinnin puuttuminen vaikeuttaa kaikkea tuotannon toimintaa, kun päätöksiä 

tehdään ainoastaan kokemukseen perustuen. Jo tehtyjen kehitystoimenpiteiden 

aiheuttamat hyödyt eivät ole selkeästi havaittavissa tuotantoprosessista, joten 

kehittymisen koetaan osittain pysähtyneen. Asiakkaalle tärkeä tuotteen laatu on opittu 

kokemuksen kautta, mutta systemaattista tuotelaadun parantamista ei tehdä, sillä 

suunnittelu ja tuotanto on koettu erillisiksi operaatioiksi. Tällä hetkellä 

piirikorttituotannon ainoa laatumittari on toiminnallisen testauksen ensisaanto, joka 

sekään ei välttämättä kuvaa tuotelaatua parhaiten, sillä piirikorttia on mahdollisesti 

korjattu jo ennen kyseistä toimintoa. Toinen laatumittari on asiakasreklamaatioiden 
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määrä, joka ilmaisee tuotteen laatupuutteet tuotantoprosessiin nähden aivan liian 

myöhään. 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn päätavoite on selvittää tuotannonohjauksen kannalta tärkeimmät ohjauspisteet ja 

määritellä ne mittarit, jotka tukevat tuotannonohjauksen ja johtamisen päätöksentekoa 

parhaiten. Työssä määritellään ne strategiset ja tuotannolliset tavoitteet, joiden avulla 

mitattavat kohteet ja mittajärjestelmät on valittu. Tarkoituksena on, että työn 

lopputuloksena esitetty mittaristo otetaan myöhemmin käyttöön uudessa 

toiminnanohjausjärjestelmässä. Koska mittarivaihtoehtoja on lukuisia eikä työn aikana 

ole mahdollista testata ja toteuttaa niitä käytännössä, vain kokemus tulee näyttämään 

valittujen mittareiden toimivuuden. Siksi työssä esitellään myös muita mittareita, ja 

eritellään mahdollisia kehityskohteita tuotantoprosessin toiminnan kehittämiseksi. 

Kehityskohteiden määrittely toimii suuntalinjauksena tuotannon systemaattiselle 

kehitystoiminnalle jatkossa, mikä on havainnollistettu kuvassa 1. Toissijainen tavoite on 

tutkia nykyisiä tuotannonohjauksen toimintamalleja ja määritellä ne keinot, joilla 

tuotannonohjaus olisi paremmin hallittavissa. 

Yrityksessä on toteutettu layout-muutos, jossa on pyritty ottamaan huomioon Lean-

toiminnan periaatteet, ja tuotantoprosessia halutaan tulevaisuudessakin kehittää Leanin 

oppien avulla. Näin ollen Lean-näkökulma haluttiin sisällyttää myös tähän työhön. 

Yrityksen Lean-taival on hyvin alussa, joten työn yhtenä tavoitteena on selventää 

lyhyesti, mitä Lean käytännön tasolla tarkoittaa tuotantotoiminnassa. Määritellään myös 

ne Leanin työkalut, joilla tuotantoprosessin kehitys voidaan aloittaa.  

Kuva 1. Työn tavoitteet osana tuotantoprosessin kehittämistä 
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Tutkimuskysymykset: 

1. Miten elektroniikkatuotantoa ohjataan ja mitataan? 

2. Miten tuotannonohjaus toimii kohdeyrityksessä tällä hetkellä? 

3. Mitkä mittarit tukevat tuotannonohjausta parhaiten? 

4. Miten prosessia tulisi kehittää, jotta tuotannonohjaus olisi hallittua? 

1.3 Työn rajaus 

Koska tuotannonohjauksen toimintakenttä on hyvin laaja, ja kehitystoimenpiteitä on 

valtavasti jo ennen kuin uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja mittarointi voidaan ottaa 

käyttöön, täytyy työn rajaus tehdä perusteellisesti. Yritykselle on aiemmin tehty 

diplomityö tasapainotetun mittariston kehittämisestä. Tavoitteena keväällä 2010 

valmistuneessa työssä oli tukea strategian toteuttamista ja suorituskyvyn johtamista, 

joten tässä työssä ei ole tarkoitus määritellä mittaristoa koko organisaation tarpeisiin, 

vaan ainoastaan tarkentaa tärkeimpiä prosessimittareita tuotannonohjauksen ja 

johtamisen jokapäiväisen päätöksenteon ja kehittämisen tueksi piirikorttituotannossa. 

Yhtenä osatavoitteena on tuotannon kehityskohteiden osoittaminen, ja niiden 

kehittämisen perusteleminen. Kaikkia kehityskohteita ei ole järkevää kirjata 

diplomityöhön, vaan tarkoituksena on luoda suuntaviivat toiminnan jatkuvalle 

kehittämiselle jatkossa. Työssä ei myöskään keskitytä olemassa olevan layoutin 

muuttamiseen, vaan tuotantoprosessia ja tuotannonohjausta halutaan kehittää muita 

Lean-työkaluja hyväksi käyttäen. 

Vaikka materiaalinohjaus onkin merkittävä osa tuotannonohjausprosessia, tässä työssä 

sitä sivutaan vain pintapuolisesti. Kohdeyrityksen tapauksessa 

materiaalinohjausprosessin ja varastotoimintojen tutkiminen kannattaa tehdä erillisenä 

kokonaisuutena. Syy materiaalinohjauksen jättämiseen nyt tehtävän tutkimuksen 

ulkopuolelle piilee siinä, että toiminta koetaan tällä hetkellä vakaaksi ja ainoa ongelma 

materiaalinohjauksessa on heikosti hyödynnettävä toiminnanohjausjärjestelmä. 

Yrityksellä on useita kehityshankkeita käynnissä tuotteen elinkaaren hallintaan 

järjestelmätasolla ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon. Työ tukee 
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tuotantoprosessin valmistelua niistä aiheutuvien muutosten implementoinnissa, ja auttaa 

tärkeiden kehitysmahdollisuuksien havaitsemisessa.  

Yrityksellä on muitakin toimipisteitä, joissa on myös elektroniikkatuotantoa. Niiden 

systemaattinen kehittäminen jätetään tämän työn ulkopuolelle. Kuitenkin mittarointi 

tulee palvelemaan myös muiden toimipisteiden toimintaa, ja se täytyykin olla 

käyttöönotettavissa kaikkialla. Myös Leanin mukaiset kehitystoimenpiteet täytyy voida 

ottaa käyttöön koko yrityksen laajuisesti, vaikka muutosten implementointi 

aloitetaankin ensin vain yhdessä toimipisteessä. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Teollisuustalouden ja liiketaloustieteen piirissä esiintyy useita hyvin eriluonteisia 

tutkimusalueita ja tutkimusongelmia, joille soveltuvat eri taustatieteet ja niistä sovelletut 

tutkimusperinteet. Näin ollen tieteenalalla käytetään eri tutkimusotteita selvitettävän 

ongelman mukaan. Myös tiedon lähtötaso, aineiston saatavuus ja tulosten tavoitetaso 

vaikuttavat tutkimusotteen valintaan. Liiketaloustieteen piirissä tyypilliset 

tutkimusotteet voidaan liittää joko positivismiin tai hermeneutiikkaan. Näistä 

positivistiset tutkimusotteet pyrkivät ilmiöiden mitattavuuteen ja numeeriseen 

käsittelyyn tutkijan subjektiivisista tulkinnoista riippumatta. Hermeneuttisille 

tutkimuksille on puolestaan tyypillistä, että havaintojen käsittely perustuu vahvasti 

tutkijan omaan tulkintaan ongelmakentästä. Liiketaloustieteissä on kuitenkin tavallista, 

että tieteenkäsityksiä yhdistellään samassakin tutkimuksessa. (Olkkonen 1994, s. 50-59) 

Tässä työssä on vahva hermeneuttinen tutkimusote, sillä kyseessä on tieteenalalle hyvin 

tyypillinen tapaustutkimus. Tutkimuskohteena on ilmiöitä, joista pyritään saamaan 

syvällistä tietoa, vaikkei tutkimusongelmaa voi pelkistää mitattavaksi ja siten myös 

objektiivisesti analysoitavaksi. Tutkittava tapaus on ainutkertainen ja tavoitteena on 

luoda toimintaratkaisuja, jotka ohjaavat kehitystä ja ovat siten tärkeitä ymmärtää. 

Hermeneuttisessa tutkimuksessa on tärkeää, että lukijalle osoitetaan tutkijan 

ymmärryksen perusteet ja kaikki perustellaan niin, että lukijakin hyväksyy sen. 

(Olkkonen 1994, s. 52-54) 

Sekä toiminta-analyyttinen että konstruktiivinen tutkimusote ovat hermeneuttisen 

tutkimuksen variaatioita. Toiminta-analyyttisessa tutkimuksessa aiheina ovat 
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tyypillisesti yrityksen sisäiseen toimintaan liittyvät kysymykset, jolloin ongelmaan 

kietoutuvat eksaktien piirteiden lisäksi ihmiset ja heidän tavoitteensa. Yleensä 

kysymyksessä ovat vaikeasti muotoiltavat ongelmat tai uudet ja nopeasti muuttuvat 

tilanteet. Kohteesta ei ole saatavilla ulkoisia ja neutraaleja havaintoja, joita tutkija voisi 

tarkastella kuin mitattavia luonnonilmiöitä. Tulokset ovat usein hypoteeseja, muutos- ja 

kehitysprosessien selityksiä ja jopa normatiivisia ohjeita. Konstruktiivinen tutkimus on 

puolestaan kehitetty nimenomaan liiketaloustieteen alueella. Se on hyvin 

samankaltainen toiminta-analyyttisen tutkimusotteen kanssa, mutta toisin kuin se, 

konstruktiivinen tutkimus pyrkii ongelman ratkaisemiseen ilmiön ymmärtämisen 

lisäksi. Konstruktiivisen otteen käyttöön liittyy tulosten todentaminen käytännön 

sovellutuksin. (Olkkonen 1994, s. 72-77) 

Tämä työ on vahvasti toiminta-analyyttinen lievällä konstruktiivisen tutkimuksen 

vaikutuksella. Empiirinen osuus on toteutettu toiminta-analyyttisesti haastattelemalla 

yrityksen avainhenkilöitä (liite 1) sekä analysoimalla ja havainnoimalla yrityksen 

toimintaa perusteellisesti verraten havaintoja vallitseviin teorioihin. Kuitenkin 

tutkimuksella on selkeä konstruktiivinen päämäärä saavuttaa konkreettinen ratkaisu 

tutkimusongelmaan. Koska ratkaisujen testaamista ei työn aikana ehditty toteuttaa, jää 

tutkimus vahvasti toiminta-analyyttiseksi. 

1.5 Työn rakenne 

Kappaleessa 2 esitellään elektroniikkatuotteiden tuotannonohjausprosessi ja ne 

ulottuvuudet, jotka on otettava huomioon tuotannonohjausta kehitettäessä. Myös 

yrityksen toivoma Lean-näkemys on sisällytetty teoriaan. Kappaleessa 2 vastataan 

tutkimuskysymykseen numero 1 (tutkimuskysymykset on esitelty kappaleessa 1.2) 

riittävän laajasti, jotta kokonaisuus on hyvin ymmärrettävissä kuitenkaan takertumatta 

liian syvällisesti teoriaan. Kappale 3 puolestaan esittelee yrityksen nykytilan ja vastaa 

näin ollen tutkimuskysymykseen 2. Tuotannonohjauksen toimintamallien lisäksi myös 

tuotantoprosessi on kuvattu tässä yhteydessä, jotta kokonaiskuva yrityksen toiminnasta 

on helpommin hahmotettavissa.  

Työn empiria on esitelty kappaleessa 4, jossa vastataan tutkimuskysymyksiin 3 ja 4. 

Kappaleessa 4.1 linkitetään aiemmin kappaleessa 2.4. esitellyt teoreettiset 

mittausmenetelmät yrityksen toimintaan ja ehdotetaan uusia toimintamalleja. Koska 
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mittaristoa ei työn aikana päästy kattavasti testaamaan, esitellään tuotannonohjausta 

tukeva mittaristo mahdollisimman tarkasti kuvaillen. Kappaleessa 4.2 kerrotaan, mitä 

hallittu tuotannonohjaus yrityksen tapauksessa tarkoittaa ja miten toimintatapoja 

voidaan mittariston ja kehittämisen avulla muuttaa. Kappale 4.3 antaa suuntaviivat 

tuotantotoiminnan kehittämiseen, jotta mittariston käyttöönoton jälkeen yritykselle jää 

selkeä kehityssuunnitelma. 
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2 ELEKTRONIIKKATUOTTEIDEN 

TUOTANNONOHJAUS 

Uusi-Rauvan ym. (1994, s. 328) määritelmän mukaan tuotannon tavoite on valmistaa ja 

toimittaa yrityksen tuotteita asiakkaan toivoman ajan ja määrän mukaan 

mahdollisimman pienin kustannuksin niin, että tuotteen laatu pysyy 

tarkoituksenmukaisena. Näihin tavoitteisiin päästään toimituskyvyn, laadun ja 

kustannusten hallinnalla. Toimituskyky on valmiutta valmistaa ja toimittaa tuotteita 

asiakkaan toivomusten mukaan, mikä yleensä luo tuotantopaineita silloin kun asiakas 

vaatii nopeaa toimitusta. Laadukas tuote on virheetön ja sen ominaisuudet tyydyttävät 

asiakkaan tarpeet. Yrityksen kustannukset muodostuvat eri tuotantotekijöiden käytöstä, 

joten yksi tuotannon tärkeimmistä tehtävistä on kuluttaa eri tuotantotekijöitä 

mahdollisimman vähän. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 328) 

Elektroniikkatuotteissa yhdistyvät elektroniikka, mekaniikka ja ohjelmisto, ja niiden 

tulee täyttää yrityksessä käytössä olevat minimistandardit. Koska kilpailu alalla on 

kovaa, tuotantolaitoksella tulee olla optimikoko ja layout, joka minimoi valmistusaikaa 

ja maksimoi laatua. Vaikka elektroniikkatuotanto olisi kuinka korkeasti automatisoitu, 

prosessin ohjauksesta vastaavat aina ihmiset. Johdon täytyy valita ne menettelytavat, 

jotka lisäävät tuottavuutta ja edellyttävät tiimityöskentelyä. Valmistajan tulee ymmärtää 

tuotantotaloutta tehdäkseen järkeviä investointi- ja operointipäätöksiä. (Lappalainen 

1996, s. 3) 

Tuotantomuoto määrittelee tuotannon peruslähtökohdat. Se on perustana 

tuotantojärjestelmien suunnittelulle, tuotannon johtamiselle ja ohjaamiselle, sillä se 

vaikuttaa keskeisesti yrityksen toimintatapaan, kilpailutekijöihin sekä tuotantoprosessin 

kehittämiseen ja ohjaamiseen. Yritys ei kuitenkaan itse voi valita tuotantomuotoaan 

vapaasti, vaan se määräytyy tuotteen valmistusmäärien, konstruktion, 

valmistustekniikan ja jakelutien perusteella. Tuotantomuodot jaotellaan tuotteen, 

valmistusaloitteen ja tuotantoerän koon perusteella. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 331) 

Mikäli tuotetta valmistetaan kertaluonteisesti, on kyseessä projekti. Erävalmistuksesta 

puhutaan, kun tuotteen valmistusmäärä on suurempi kuin yksi. Tuotanto on tällöin 

epätasaista ja monimutkaista, sen ohjaus on vaikeaa ja tyypillisesti keskeneräistä 

tuotantoa (KET) on paljon. Usein asiakasohjautuva tuotanto on erävalmistusta. Tuotanto 

on virtautettua, kun yksittäisen tuotteen valmistusmäärät ovat suuria ja tuotevariaatioita 
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on vähän. Elektroniikkatuotannon kokoonpanolinjat ovat usein virtautettu. (Lappalainen 

1996, s. 10) 

Tuotteet voidaan jaotella vakio- ja tilaustuotteisiin sen perusteella, pysyykö tuotteen 

konstruktio samanlaisena pitkiä aikoja. Mikäli valmistuksen aloittaminen ei edellytä 

tuotesuunnittelua eikä asiakkaalla ole mahdollisuutta vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin, 

on kyseessä vakiotuote. Sitä vastoin tilaustuotteen konstruktio syntyy tilausvaiheessa 

tuotteen määrittelyn perusteella, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus muuttaa tuotteen 

konstruktiota ja ominaisuuksia. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 331-332) 

Valmistusaloitteen perusteella tuotanto voidaan jaotella joko varasto- tai 

asiakasohjautuvaksi (lyhemmin varasto- ja asiakastuotanto). Varastotuotannossa 

valmistusaloite syntyy tuotevaraston täydennystarpeen perusteella, kun taas 

asiakastuotannossa aloittaminen perustuu asiakkaan tilaukseen. Varastotuotannossa on 

aina riskinä, että tuote vanhenee tai rikkoontuu, mutta tämä menekkiriski otetaan, jotta 

tuotantoprosessi saadaan rauhoitettua tuotteen tarvitsemisajankohdan välittömältä 

vaikutukselta. Asiakastuotannon rytmi on puolestaan mukautettava tuotteen tarpeeseen, 

mikä vaikeuttaa tuotannon ajoitusta. Vakiotuotteet, joita kulutetaan suuria määriä, ovat 

yleensä varasto-ohjautuvia. Elektroniikkateollisuuden käyttämät vakiokomponentit 

kuuluvat yleensä tähän ryhmään. Asiakasohjautuvat tuotteet ovat puolestaan usein 

tilaustuotteita, mutta myös vakiotuotteet voivat olla asiakasohjautuvia. Tähän perustuu 

esimerkiksi JOT-tuotanto. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 332-333; Aaltio & Olkkonen 1976, 

s. 66) 

2.1 Tuotannonohjausprosessi 

Tuotannonohjaus on yrityksen jokapäiväisen tuotantotoiminnan ohjaamista. Se on 

tuotannon erillisten osatoimintojen ja tehtävien toteuttamiseen liittyvää suunnittelua, 

päätöksentekoa, informointia ja valvontaa. Tuotannonohjaus linkittää 

tuotantojärjestelmän yrityksen strategiaan ja markkinoiden kysyntään (Howard ym. 

1999). Sen avulla pyritään ohjaamaan erillisiä tehtäviä kokonaisuuden kannalta 

parhaalla mahdollisella tavalla. Eri tuotannontekijöiden eli resurssien käyttö 

organisoidaan siten, että tuotannolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tuotanto käsitetään 

tällöin laajasti hankintojen, valmistuksen ja jakelun muodostamaksi ketjuksi. Itse 

tuotannonohjauksen muodostavat ennustamis-, suunnittelu-, tehtävänanto-, järjestely- ja 
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valvontaluonteiset osatoiminnot. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 361; Aaltio & Olkkonen 

1976, s. 63-65) 

Tuotannonohjauksen kolme tärkeintä tavoitetta ovat toimituskyky, vaihto-omaisuuden 

minimointi ja kapasiteetin korkea kuormitusaste. Toimituskyky on pidettävä asiakkaan 

vaatimalla tasolla, eli asiakkaalle on pystyttävä ilmoittamaan toimitusaika eikä 

myöhästymisiä tapahdu. Toimitusaika muodostuu eri tuotantomuodoissa niille 

ominaisin tavoin. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa tuotevaraston palvelutaso on 

jatkuvasti säilytettävä. Kuitenkin valmistusta ja materiaalitoimintoja täytyy ohjata niin, 

että raaka-aineisiin, keskeneräiseen työhön ja lopputuotevarastoihin sitoutuu 

mahdollisimman vähän rahaa. Toisaalta tuotannon on pysyttävä häiriöttömänä, eli 

materiaalipuutteita tulee välttää. Käytännössä tämä johtaa lyhyisiin tuotantoprosessin 

läpäisyaikoihin. Silti henkilökunnan, koneiden ja tuotantolaitteiden tehokkuus on 

varmistettava tuotannonohjauksella siten, ettei töiden puutteesta  tai odotuksista synny 

kapasiteetin menetyksiä. Tuotantovälineisiin ja -tiloihin sitoutuneen pääoman tuottavuus 

on sitä parempi, mitä korkeampi kuormitusaste on. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 361-362; 

Aaltio & Olkkonen 1976, s. 65-66) 

Tuotannonohjauksen tehtävänä on sovittaa yhteen nämä keskenään ristiriidassa olevat 

tavoitteet (kuva 2) ja ohjata kokonaisuutta yrityksen kannalta parhaaseen suuntaan. 

Yrityksen valitsemat kilpailukeinot vaikuttavat eri tavoitteiden painotukseen ja 

tärkeyteen. Mikäli matala kustannustaso on päätavoitteena, kapasiteetin korkea 

kuormitusaste ja pienet varastot ovat erittäin tärkeitä, mutta asiakaskohtaisissa tuotteissa 

kilpailu edellyttää valmiutta asiakkaan toiveiden huomioimiseen kaikilla 

yritystoiminnan osa-alueilla. Tämä tarkoittaa, että toimituskyky on varmistettava 

materiaalivarastoilla ja vapaalla kapasiteetilla. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 364-366). 

Tuotannonohjausjärjestelmältä vaadittavat tehtävät ja niiden painotukset vaihtelevat 

tuotantoprosessista, asiakkaiden odotuksista ja johdon vaatimuksista riippuen. 

Tuotannonohjauksen tavoitteet eivät siis ole muuttumattomia, mutta ei ole myöskään 

itse prosessi, mikä monimutkaistaa ohjausta entisestään. (Vollmann ym. 1997, s. 6-7) 

Yrityksen strategian toteuttamisen ohjauksessa onkin käytettävä luovaa ajattelua ja 

päättelyä tarpeen niin vaatiessa (Saari 2006, s. 131).   
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Kuva 2. Tuotannonohjauksen tavoitteiden ristiriitaisuus (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 364 

mukaillen) 

 

Tuotannonohjauksen suunnittelutehtävät ja päätöksenteko jakautuvat usealle eri tasolle 

organisaatiossa. Ylimmän tason tuotannonohjaus ei yleensä tee yksityiskohtaisia 

tuotantosuunnitelmia, vaan pyrkii yleisellä tasolla huolehtimaan resurssien 

riittävyydestä ja toimintojen koordinoinnista. Sekä tuotannonohjaus itsessään että 

tuotantosuunnitelmat tarkentuvat, kun siirrytään lähemmäksi valmistusajankohtaa. 

Suunnittelu tapahtuu yleensä rullaavasti, kun ennusteet ja alustavat suunnitelmat 

tarkentuvat ja muuttuvat yksityiskohtaisemmiksi asiakkaiden tehdessä tilauksia. 

Suunnitelmat harvoin ovat pysyviä, sillä viime hetken päätöksentekoon voi vaikuttaa 

asioita, joiden vuoksi joudutaan tekemään uudelleensuunnittelua. Näitä ovat esimerkiksi 

tuotantohäiriöt, materiaalipuutteet ja laiteviat. Lisäksi myöhästyneet ja kiireelliset työt 

vaikuttavat muiden tuotteiden ajoitukseen. Tuotannonohjausta voidaankin tarkastella 

kuvan 3 mukaisella vaiheittain etenevänä ohjausprosessina. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 

370) 
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Kuva 3. Tuotannonohjausprosessi (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 371 mukaillen) 

2.1.1 Tuotannon ohjattavuus 

Tuotannon ohjattavuuden merkitys on korostunut etenkin viime vuosina, sillä se 

vaikuttaa keskeisesti tuotannonohjauksen tavoitteiden toteutumiseen. Uusi-Rauvan ym. 

määritelmän mukaan ohjattavuus on tuotantojärjestelmän kykyä vastata 

ohjausmuuttujiin (1994, s. 366). Mikäli ohjattavuus on huono, voidaan ohjauksella 

vaikuttaa hyvin rajatusti tuotannon tavoitteiden toteutumiseen (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 

364-366). Ohjattavuuden parantamisella pyritään kehittämään tuotantoprosessia, siihen 

liittyviä toimintoja ja yhteisiä pelisääntöjä siten, että tuotannonohjaukselle asetetut 

tavoitteet saadaan samanaikaisesti saavutettua (Eloranta & Räisänen 1986, s. 140). 

Ohjattavuus riippuu kuvassa 4 esitetyistä ulkoisista ja sisäisistä 

ohjattavuusominaisuuksista. Ulkoiset ohjattavuusominaisuudet määrittelevät 

tuotannonohjauksen tavoitteet, mutta niihin voidaan vaikuttaa vain rajallisesti. Sisäisiin 

ohjattavuusominaisuuksiin voidaan itse vaikuttaa, sillä ne muodostuvat yrityksen 

toiminnan järjestelyistä. Keskeisiä muuttujia ovat yrityksen tuotantomuoto, layout, 

valmistustekniikka sekä materiaalivarastoinnin järjestelyt (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 

366). Organisaation rakenne ja tehtäväjako määrittelee sen, kuinka hyvin yritys pystyy 

reagoimaan ohjausmuuttujiin. Esim. soluperusteinen tuotantojärjestelmä vähentää 
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ohjattavia pisteitä ja vaiheita, joten se ja tuotteen modulaarisuus tukevat tuotannon 

operatiivista joustavuutta. Yksi tärkeimpiä ohjattavuusominaisuuksia on tuotannon 

läpäisyaika, eli aika joka kuluu tuotteen aloittamisesta siihen hetkeen, kun tuote on 

täysin valmis. (Lapinleimu 2000, s. 67). Yleisimpiä syitä läpäisyajan venymiseen ovat 

laatuvirheet, valmistusprosessin heikko hallinta, suuret eräkoot, hidas työjonojen 

käsittely, epätarkat reititystiedot, laitteiden korkean käyttöasteen korostaminen sekä 

kulutuksen ja kuormituksen ennustamattomat vaihtelut. (Karjalainen ym. 2001, s. 53) 

Kuva 4. Yrityksen ulkoiset ja sisäiset ohjattavuusominaisuudet (Uusi-Rauva ym. 1994, 

s. 367 mukaillen) 

 

Tuotannon läpäisyaikojen lyhentäminen on osoittautunut erittäin hyväksi keinoksi 

tuotannonohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden yhtäaikaisessa kehittämisessä. Näin ollen 

lyhyttä läpäisyaikaa voidaan pitää yhtenä tuotannonohjauksen keskeisimmistä 

tavoitteista. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 367) Lapinleimun (2000, s. 67) mukaan lyhyt 

läpäisyaika on indikaattori hyvin toimivasta joustavasta ja tehokkaasta 

tuotantojärjestelmästä, sillä läpäisyaikaa ei ole mahdollista saada lyhyeksi toimimalla 

huonosti. Nopea läpäisyaika takaa asiakkaalle hyvän toimituskyvyn, sillä tuotteet 

valmistuvat nopeasti. Tuotevarastojen kokoa voidaan tällöin pienentää, sillä hetkellisiin 

toimituspiikkeihin voidaan vastata nopeilla täydennyksillä. Keskeneräisen tuotannon 
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arvo on suoraan verrannollinen läpäisyaikaan, joten sekin laskee samassa suhteessa. 

Myös raaka-ainevarastoja voidaan pienentää, sillä nopeampi läpäisyaika antaa enemmän 

aikaa materiaalien hankintaan. Myös valmistuserien pienentäminen helpottaa raaka-

ainemenekin arviointia. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 367-368) Lyhyt läpäisyaika antaa 

myös paljon toivottua pelivaraa tuotannon ajoitukseen ja on siksi hyvän ohjattavuuden 

edellytys (Lapinleimu 2000, s. 68). 

2.1.2 Myyntiennusteet ja tilaukset 

Tuotannonohjauksen perustana on asiakkaan kysyntä tuotteille. Ennusteita tarvitaan 

silloin, kun tuotantojärjestelmän reagointinopeus ei riitä asiakkaan kysynnän 

muutoksiin. Yritysten toimitusketjusta voidaan yleensä löytää sekä varasto-ohjautuvia 

että tilausohjautuvia osia. Ohjaustapa riippuu tilauspisteen paikasta. Tilauspisteestä 

eteenpäin materiaali on kiinnitetty tiettyyn tilaukseen. Loppuasiakkaan kokema 

toimitusaika koostuu tilauspisteen ja asiakkaan välisten tieto- ja materiaalivirtojen 

läpäisyajasta. Asiakkaan toimitusaikavaatimukseen voidaan joissakin tapauksissa 

vastata ainoastaan puskurivarastoilla. Käytännössä järkevä tilauspisteen paikka voi 

vaihdella tuotteittain tai asiakassegmenteittäin. (Karjalainen ym. 2001, s. 55) 

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä on usein ennustekanta, joka voi ulottua 

nykyhetkestä esimerkiksi vuoden eteenpäin. Pitkän aikavälin ennusteeseen sisältyy 

paljon epävarmuustekijöitä, mutta sitä tarvitaan esimerkiksi kriittisten komponenttien 

riittävyyden turvaamiseksi sekä kokonaisuuden suunnitteluun. Lähiviikkojen ennusteet 

vaikuttavat puolestaan siihen, miten eri tilaukset ajoittuvat tuotannossa. Yleisesti 

ennustetaan lopputuotteiden kysyntää, jolloin tuoterakenteiden avulla voidaan laskea 

puolivalmisteiden johdettu kysyntä. Ennusteen aikavälin lisäksi on huomioitava 

ennusteen jaksotustarkkuus. Mikäli tarvelaskentaa tehdään viikkotarkkuudella, myös 

lähiajan ennusteet on jaksotettava viikkotarkkuudella. Muussa tapauksessa esimerkiksi 

kuormituksen vaihteluja ei voi arvioida tuotannonohjauksen toivomalla tarkkuudella. 

(Karjalainen ym. 2001, s. 55-57) Ennusteiden avulla voidaan myös arvioida 

organisaation tulevia henkilöstötarpeita, mikä helpottaa henkilöstön 

resurssisuunnitelman tekemisessä (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 95). 

Nykyään kysyntää suunnitellaan aktiivisesti yhdistäen asiakkaan antamat ennusteet 

omiin laskennallisiin malleihin asiakkaan kysyntäkäyttäytymisestä. Tätä kutsutaan SOP-

prosessiksi (Sales & Operation Planning). SOP-prosessi kattaa pelkän kysynnän 



24 

 

suunnittelun lisäksi myös kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen, jotta selkeä 

tuotantotarve on mahdollista ennakoida. Kuvassa 5 on esitetty mitkä asiat asiakkaiden 

kulutuskäyttäytymisessä vaikuttavat SOP-prosessin lopulliseen tarvemäärittelyyn. 

(Logistiikan Maailma 2016) 

 

Kuva 5. Kysynnän ennustaminen ja suunnittelu (Logistiikan Maailma 2016 mukaillen) 

 

2.1.3 Karkeasuunnittelu 

Tuotannonohjausprosessi etenee yleensä ohjattavien ilmiöiden karkeasta hallinnasta 

kohti yksityiskohtia. Näin ollen karkeasuunnittelussa tarkastellaan tapahtumia 

pitemmällä aikavälillä. Varasto- ja asiakasohjautuvien tuotantomuotojen erot ilmenevät 

ennen kaikkea karkeasuunnittelun tasolla. (Aaltio & Olkkonen 1976, s. 69-70) 

Karkeasuunnittelun tehtävänä on selvittää yleispiirteittäin, mitkä ovat yrityksen 

mahdollisuudet vastaanottaa uusia tilauksia. Siksi on oltava perustiedot, jotka osoittavat 

selkeästi yrityksen nykyisen ja tulevan kapasiteetin ja kuormituksen. (Mellander 1976, 

s. 19) Käytettävissä olevan kapasiteetin ja valmistuksen aiheuttaman kuormituksen 

välistä vertailua on tehtävä, jotta muutosten tarpeellisuutta ja vaikutuksia voidaan 

arvioida (Niskanen 1978, s. 62). Karkeasuunnittelu vastaanottaa tilauksen yleensä 

myyntiosastolta ja laatii tulevan kuormitustilanteen perusteella karkeasuunnitelmia ja 
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toimitussuunnitelmia ja ilmoittaa niiden perusteella myynnille tuotteiden toimitusajan. 

Karkeasuunnitelmat täydentyvät vähitellen valmistussuunnitelmaksi. (Mellander 1976, 

s. 26) 

Karkeasuunnittelun toimintaa ohjaavat erilaiset valmistuskehotukset, kuten suorat 

asiakastilaukset, varastotilaukset, sisäiset ja ulkoiset korjaustilaukset ja 

reklamaatiotilaukset. Tuotevarastotilaus tulee yleensä varastontäydennysimpulssina, 

kun varastoon valmistettavien tuotteiden varastotaso laskee määritellyn minimirajan 

alapuolelle. Kun karkeasuunnittelu saa varastotilauksen, ei kyseiselle tuotteelle vielä ole 

varmaa ostajaa toisin kuin suorien asiakastilausten tapauksessa. Myös sisäiset ja 

ulkoiset, joskus aikataulultaan hyvinkin nopeat korjaustilaukset vaativat 

tuotantokapasiteettia, joten nekin on huomioitava karkeasuunnittelussa. Erilaisia 

varaosia valmistetaan ja varastoidaan nopean toimituksen mahdollistamiseksi. 

Karkeasuunnittelu käsittelee reklamaatiotilaukset periaatteessa samalla tavoin kuin 

ulkoiset korjaustilaukset, jolloin ne priorisoidaan mahdollisimman pian 

valmistettavaksi. (Mellander 1976, s. 49-50) 

Kapasiteetilla tarkoitetaan yrityksen käytettävissä olevia resursseja. Voidaan erikseen 

puhua esim. kone-, henkilö- ja suunnittelukapasiteetista. Kapasiteetti jaotellaan 

tuotannon kannalta sopivalla perusteella kuormitusryhmiksi, joka sisältää valmistuksen 

kannalta samanarvoiset yksiköt, kuten koneet tai henkilöt. Kuormitusryhmän 

kapasiteetti ilmaistaan tavallisesti tunteina viikossa (h/vko) karkeasuunnittelun 

helpottamiseksi. Teoreettinen bruttokapasiteetti on esimerkiksi yhdelle koneelle 40 

h/vko, olettaen että kone toimii yhdessä vuorossa. Todellinen konekapasiteetti on 

kuitenkin pienempi, sillä osa ajasta on varattava poissaoloihin, häiriöihin, korjauksiin 

jne. Kun nämä tekijät vähennetään bruttokapasiteetista, jäljelle jää 

tuotannonsuunnittelun kannalta tärkeä nettokapasiteetti, eli todellinen käytettävissä 

oleva työaika. Brutto- ja nettokapasiteetin ero on selvennetty kuvassa 6. Niiden välinen 

suhde on yrityskohtainen, ja se on määriteltävä tutkimuksen avulla. Nettokapasiteetin 

selvittäminen on kuitenkin tärkeää, sillä virheellinen nettokapasiteetti aiheuttaa 

systemaattisen virheen suunnitteluun. (Niskanen 1978, s. 62-63) 
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Kuva 6. Nettokapasiteetin laskeminen (Niskanen 1978, s. 63; Kauppinen ym. 1989 s. 

102 mukaillen) 

 

Kuormituksella ilmaistaan, miten paljon kukin kuormitusryhmä on määritellyllä 

ajanjaksolla eli kuormituskautena varattu ennalta sovittujen töiden suorittamiseen. 

Mikäli työt varaavat kuormitusryhmän kokonaisuudessaan, on kuormitusryhmä täysin 

kuormitettu. Osittain kuormitettu kuormitusryhmä tarkoittaa, että vapaata kapasiteettia 

on vielä uusille töille. Kuormitustilanne pyritään tavallisesti esittämään visuaalisesti, 

mikä helpottaa valmistuskaavioiden suunnittelua. Valmistuskaaviot havainnollistavat 

tuotteen ajallista etenemistä. Tällä on merkitystä toimitusaikojen määrittelemiseen, 

asiakkaan kokemaan läpimenoaikaan ja tuotannon ajoitukseen. Asiakkaan kokema 

tuotteen läpimenoaika kuvaa ajanjaksoa tilauksen saapumisesta toimitushetkeen.  

(Niskanen 1978, s. 63-67) 

2.1.4 Hienosuunnittelu 

Ohjattavuudeltaan yksinkertaisessa tuotannossa saattaa karkeasuunnittelun tuloksena 

olla riittävän tarkka valmistussuunnitelma myös tuotannon toteutettavaksi. Sen sijaan 

kirjavan tuotevalikoiman tehokas valmistaminen tuotantosuunnitelman mukaisesti ei 

onnistu ilman yksityiskohtaisempaa hienosuunnittelua. (Aaltio & Olkkonen 1976, s. 91) 
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Karkeasuunnittelu antaa hienosuunnittelun käyttöön suurpiirteiset valmistuskaaviot. 

Niiden lisäksi hienosuunnittelu tarvitsee tiedot tuotteen rakenteesta, työvaiheista ja 

aikatiedoista. Nämä ovat suunnittelun perustietoja, ja ne tulevat yleensä suoraan 

tuotesuunnittelusta. Hienosuunnittelun tehtävänä on suunnitella työn tekeminen 

yksityiskohtaisesti mm. ajoittamalla valmistuserät ja varaamalla tuotantokapasiteettia 

niiden käyttöön siten, että kapasiteetti kuormittuu tasaisesti. (Niskanen 1978, s. 63-67) 

Hienosuunnittelu ja karkeasuunnittelu nivoutuvat yhteen kuormituskirjanpidon 

yhteydessä. Karkeasuunnittelun valmistuskaaviot tarkentuvat hienosuunnittelun aikana 

yksityiskohtaiseksi kuormitusten suunnitteluksi. Toisin kuin karkeasuunnittelussa, 

hienosuunnittelulle ei ole suurtakaan merkitystä, tuleeko valmistusimpulssi asiakkaan 

tilauksesta vai varastoon täydennyksestä. Asiakastuotannon suurempi 

joustavuusvaatimus kuitenkin vaikuttaa valmistuksen toteutumiseen. 

Vaihtelevakulkuisessa monituotetuotannossa valmistus perustuu työvaiheiden 

ajoittamiseen. (Aaltio & Olkkonen 1976, s. 92-93) 

Hienosuunnittelun tehtävänä on myös materiaalien tarvelaskennat ja varaaminen (Aaltio 

& Olkkonen 1976, s. 91). Tarvelaskenta on rutiini, jossa lasketaan tuote-erän 

materiaalien ja kapasiteetin tarve tuoterakenteen perusteella. Tarvelaskennan 

suoritustapa, tarkkuustaso ja laskelmiin otettavat materiaalit valitaan 

tuotannonohjauksen vaatimusten mukaan. Kaikkien osien ei ole välttämätöntä olla 

mukana tarvelaskennassa, mikäli niiden riittävyys on muuten taattu. Yleensä 

tarvelaskennan yhteydessä määritellään tuoterakenteen työvaiheistuksen perusteella eri 

valmistustehtävien ajankohdat, eli ajoitetaan tuotanto. Kapasiteetin kuormitusajankohta 

ja materiaalitarpeiden ajankohta perustuvat tähän ajoitukseen. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 

417) 

Aikatauluttamisesta tai skeduloinnista (englanniksi scheduling) puhuttaessa tarkoitetaan 

tuotantoresurssien, kuten laitteiden ja ihmisen toiminnan ajoitusta. Mikäli aikataulutus 

onnistuu, tuotteet valmistetaan ja toimitetaan ajallaan, resursseista saadaan paras 

mahdollinen hyöty ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. Aikatauluttamisen väheksyminen 

johtaa resurssien tehottomaan hyödyntämiseen ja voi vaikuttaa jopa 

asiakastyytyväisyyteen. Aikatauluttamisen merkitys yrityksen toimintastrategiassa on 

kiistaton – hyvä aikataulutus johtaa nopeisiin ja aina ajallaan oleviin toimituksiin. Hyvä 

tuotesuunnittelu ja tuotelaatu eivät riitä, mikäli materiaaleja, laitteiden käyttöä ja 
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henkilöstön aikaa ei ole koordinoitu. Toimintaa voidaan verrata autokauppoihin: ei riitä, 

että auto on hyvin suunniteltu, turvallinen ja tehokas, jos omistaja ei osaa ajaa sitä. 

(Stevenson 1999, s.  722) 

Aikatauluttamiseen on kaksi yleistä lähestymistapaa, eteenpäin- ja taaksepäinajoitus. 

Eteenpäinajoitusta käytetään, kun tuotteen valmistusaika on epäselvä, jolloin valmistus 

aloitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Taaksepäinajoitusta puolestaan käytetään, kun 

tiedetään tuotteen valmistusaika ja halutaan ajoittaa tuotannon aloitus mahdollisimman 

myöhäiseksi ja silti pysyä toimitusaikataulussa. Tällöin ajoitus lasketaan toimitusajasta 

taaksepäin. Aikatauluttaminen vaikeutuu, mikäli valmistettavien tuotteiden valikoima 

on laaja ja volyymi pieni. Työkuorman jakaminen tasaisesti työpisteille on tällöin 

erittäin haastavaa. Työnjohtaja käyttää usein ajoituskaaviota seuratakseen eri töiden 

etenemistä prosessissa. Tällöin pystysuoralle akselille on eritelty keskeneräiset tilaukset 

ja vaakasuora akseli kuvastaa aikaa. Kaaviosta nähdään tilaukset, jotka ovat 

suunnitellussa aikataulussa, mutta se myös osoittaa myöhässä tai etuajassa olevat työt. 

(Stevenson 1999, s.  725-728) 

2.1.5 Valmistuksen ohjaus 

Koko tilaus-toimitusprosessin keskeisin toiminto on toiminnan operatiivinen ohjaus. 

Sen tärkein tuotos on hyvä ja kaikkien tiedossa oleva valmistussuunnitelma, jonka 

mukaan valmistusyksiköt toteuttavat omat osuutensa. Valmistussuunnitelma on työkalu, 

joka koordinoi kaikkien valmistusyksiköiden ajoituksen. Valmistussuunnitelma sisältää: 

- lopputuotteen toimitusajankohdan, 

- tuotantoprosessin sisäiset toimitusajat, 

- aikavälin, jolla kukin valmistusyksikkö tekee tehtävänsä, 

- eri vaiheissa tarvittavat materiaalit yhdessä tuotetietojen kanssa ja 

- tilauksen aiheuttaman kuormituksen yksiköittäin. (Lapinleimu 2000, s. 105, 115)  

Lähtökohtana valmistussuunnitelman laadinnassa on, että tilaukset sijoitetaan aika-

akselille toimitusaikansa mukaisesti siten, että ne valmistetaan mahdollisimman lähellä 

toimitusaikaa. Myös varastotuotannossa tilausimpulssin välitön tarve ohjaa 

tärkeysjärjestystä. Suunnitelman lähin aika on kiinteä eikä siihen voi ilman häiriöitä 

tehdä muutoksia. Kiinteä osa pidetään niin lyhyenä kuin mahdollista, jotta 

tuotantojärjestelmän joustavuus säilyy. Valmistussuunnitelman on silti oltava 
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realistinen. Suunnitelman toteutettavuuden kannalta ratkaisevat seikat ovat 

valmistusyksiköiden läpäisyaika ja kapasiteetti, peräkkäisten yksiköiden läpäisyaika 

sekä materiaalien toimitusajat. Valmistussuunnitelmassa saa olla läpäisyajan ja 

kapasiteetin suhteen sen verran hajontaa, mikä pystytään yksiköiden joustavuudella 

korjaamaan. (Lapinleimu 2000, s. 115) 

Valmistussuunnitelman toteutumista on myös ohjattava ja valvottava. Tämä on yleensä 

työnjohtajien tehtävä. Lapinleimu (2000, s. 118) vertasi systeemin toimintaa rautateihin. 

Kun aikataulu, eli tuotantoprosessin tapauksessa valmistussuunnitelma, on tehty, 

matkustajien (valmistusyksiköiden) on voitava tehdä omat suunnitelmansa ja toimia 

niiden mukaan luottaen siihen, että junat (sisäiset toimitukset) todellakin kulkevat 

aikataulun mukaan. Mikäli suunnitelmaa ei syystä tai toisesta voida toteuttaa, 

valmistusyksikön on raportoitava siitä välittömästi. Tällainen poikkeustilanne vaatii 

usein poikkeusjärjestelyjä. 

Valmistuksenohjauksen tavoitteena on työtehtävien tarkka suunnittelu ja ohjaus siten, 

että valmistussuunnitelma toteutuu. Viime kädessä valmistuksenohjaus on myös 

vastuussa tuotannon ja tuotannonohjauksen tavoitteiden toteutumisesta, joten 

valmistuksessa on kiinnitettävä huomiota tuotannon läpäisyaikaan, toimitusvarmuuteen, 

keskeneräisen työn määrään ja kapasiteetin kuormitusasteeseen. Tuotantojärjestelmien 

kehittyessä valmistuksenohjauksen ja hienosuunnittelun välinen raja on hämärtynyt, 

jolloin työnjohtajat joutuvat ainakin jossain määrin suunnittelemaan tuotannon ajoitusta. 

(Uusi-Rauva ym. 1994, s. 402) 

Valmistuksenohjauksen tehtävien sisältöön ja vaikeuteen vaikuttaa tehtävien toistuvuus 

ja yrityksen layout. Vakiotuotteiden jatkuva valmistus on helppoa, kun toiminnot 

toistuvat aina samanlaisena. Ohjaukselta edellytetään tällöin erityistä tarkkuutta 

kustannusten minimoinnissa. Ohjauksellisesti vaikeimpia ovat yksittäiset tilaustuotteet, 

joiden valmistaminen sisältää runsaasti opettelua. Funktionaalisessa layoutissa, jossa 

työvaiheet ja toiminnot on jaoteltu erilleen, valmistuksenohjaus perustuu eri 

työpisteisiin ajoitettujen tuotantoerien järjestelyyn. Tehokas ohjaus on työlästä ja 

valmistuksen reaaliaikainen hallinta on hankalaa, joten usein työn aloituksen jälkeen 

työtä ei aktiivisesti ohjata, vaan annetaan sen virrata tuotannossa vapaasti. Vasta työn 

myöhästyminen havahduttaa kiirehtimään työn valmistumista. Tuotantosolujen ja -
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linjojen hallinta on sitävastoin selkeää, kun ohjauspisteiden määrä on vähäinen. (Uusi-

Rauva ym. 1994, s. 402) 

Valmistuksenohjaus perustuu suorittavalla tasolla useimmiten erilaisiin työmääräimiin, 

jotka määrittelevät tarvittavat materiaalit ja komponentit, suoritettavan työvaiheen tai 

valmistettavan tuotteen ja kappaleen työnkulun tuotantoprosessissa. Työmääräimiä 

käytetään myös tehtävien työjärjestyksen suunnitteluun, jolloin valmistuksenohjaus 

asettaa määräimet siihen järjestykseen, jossa tuotteet on valmistettava. Nykyään 

pyritään kuitenkin valmistuksenohjaukseen järjestelmätasolla, jolloin muutosten 

implementointi ja valmistuserän seuranta on helpompaa. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 402-

403) 

Oli valmistuksenohjaus suunniteltu kuinka hyvin tahansa, muutoksia ja viime hetken 

viilauksia valmistussuunnitelmaan tulee aina. Karjalaisen ym. (2001, s. 53) mukaan 

aloitukset voivat myöhästyä esimerkiksi materiaalipuutteiden tai virheellisten 

varastosaldojen vuoksi. Myös toimittajilla voi tapahtua virheitä, ja materiaalit 

myöhästyvät. Lisäksi tuotanto voidaan huomaamatta ylikuormittaa, mikäli 

tuotannonohjaus perustuu MRP:hen (Material Requirements Planning), joka ei ota 

huomioon tuotantokapasiteetin rajallisuutta. 

2.1.6 Järjestelmien tukema tuotannonohjaus 

Tehokas tuotannonohjaus voi tarjota yritykselle merkittävän kilpailuedun, mutta 

toisaalta on ymmärrettävä, että markkinat, teknologiat ja kilpailupaineet muuttuvat 

jatkuvasti, ja näin ollen myös tuotannonohjauksen on joustettava mukana. Yritys- ja 

tuotantostrategian muutokset edellyttävät yleensä järjestelmien kehittämistä. 

Reaaliaikaisten toiminnanohjausjärjestelmien käyttö on vähentänyt paperisten raporttien 

käyttöä ja näin ollen myös muuttanut tuotannonsuunnittelua joustavammaksi ja nopeasti 

myös päivätasolla muutettavaksi. Yleensä suurimmat tuotannonohjauksen läpimurrot 

saavutetaan kuitenkin itse tuotantoprosessia muuttamalla. (Vollmann ym. 1997, s. 1, 6-

7) 

Toiminnanohjausjärjestelmillä eli ERP-järjestelmillä (Enterprise Resource Planning) 

tarkoitetaan yrityksen ohjaamiseen tarkoitettuja laajoja ja kokonaisvaltaisia järjestelmiä. 

Toiminnanohjausjärjestelmät perustuvat yhteiseen ja läpinäkyvään tietokantaan, jolloin 

kaikki toiminnot hyödyntävät samaa ajankohtaista tietoa. Tämä tarkoittaa, että 
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perustiedot on oltava oikein. Nykyaikaiset toiminnanohjausjärjestelmät muodostuvat 

erilaisista moduuleista, joita voidaan ottaa tarpeen mukaan ja jopa vaiheittain käyttöön. 

Lisäksi on saatavissa lukuisia erillisjärjestelmiä, jotka hyödyntävät samaa tietokantaa. 

Näitä ovat esimerkiksi tuotetiedon hallinnan järjestelmät, toimitusketjun ja 

tuotannonsuunnittelun APS-järjestelmät (Advanced Planning & Scheduling) sekä 

tuotannon hienosuunnittelun ja valmistuksenohjauksen MES-järjestelmät 

(Manufacturing Execution Systems). (Logistiikan Maailma 2016) 

Yritykset, jotka tuottavat runsaasti erilaisia tuotteita, jotka puolestaan sisältävät useita 

eri osia, yksityiskohtainen materiaalinohjaus sisältää tuhansien osien ja komponenttien 

materiaalintarvelaskentaa. MRP on järjestelmäperusteinen logiikka, joka määrittelee 

aikaan perustuvat suunnitelmat kaikkien tuotantojärjestelmässä jossakin vaiheessa 

tarvittavien komponenttien ja materiaalien tarpeille. MRP:n tekemää 

materiaalisuunnitelmaa hyödynnetään tuotannon hienosuunnittelussa. (Vollmann ym. 

1997, s. 4-5) Materiaalintarvelaskenta toimii myös toiminnanohjauksen ytimessä, mutta 

nykyaikaisissa ERP-järjestelmissä sen ympärille on kehitetty lisää 

tuotannonohjaustoiminnallisuutta ja  taloushallinnon toimintoja. Usein ERP-järjestelmä 

onkin kasvanut lähes kaikki yritystoiminnan keskeisimmät toiminnot kattavaksi 

kokonaisvaltaiseksi järjestelmäksi. (Logistiikan Maailma 2016)  

On kuitenkin muistettava, että toiminnanohjausjärjestelmä itsessään ei kuvaa yrityksen 

strategiaa, vaan se on suunniteltava tukemaan yrityksen strategisten tavoitteiden 

saavuttamisessa. Vollmann ym. (1997, s. 7) vertasivat tilannetta omakotitalon 

lämmitysjärjestelmän toimintaan. Termostaatti mittaa lämpötilaa ja välittää 

lämmitystiedon keskuslämmitykselle. Se toimii siis samalla tavalla kuin 

toiminnanohjausjärjestelmä. Omistaja puolestaan määrittelee toivotun lämpötilan, eli 

omistaja on yrityksen strategia. Nämä kaksi asiaa on tärkeä erottaa toisistaan, sillä 

vaikka järjestelmä itsessään on yleispätevä, sen käyttäminen on yritystasolla yksilöllistä. 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta voidaan tehdä vasta, kun johto on valinnut 

yrityksen strategian ja määritellyt sekä tuotannolle että järjestelmälle tavoitteet.  

Valmistuksenohjausta voidaan tukea erilaisten suunnittelutyökalujen kautta, jolloin 

töiden tarkka ajoitus ja kuormituksen suunnittelu perustuu tiettyihin 

ohjausalgoritmeihin. Tämä kuitenkin edellyttää, että tuotanto on jo herkästi ohjattavissa 

ja toimintatavat on vakioitu. Suurin este suunnittelutyökalujen onnistuneelle käytölle on 
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tuotannonohjauksen perustietojen epätarkkuus. Näitä ovat esim. varaston saldovirheet 

sekä vaiheaikojen ja prosessien yleisen suoritustason vaihtelut. (Karjalainen ym. 2001, 

s. 52-53) 

Toiminnanohjausjärjestelmät pystyvät keräämään ja käsittelemään massoittain tietoa, 

mutta sitä ei välttämättä osata hyödyntää toiminnan ohjaamisessa. Uusien menetelmien 

ja järjestelmien täysimääräistä hyötyä ei saada käyttöön ellei uutta teknologiaa 

suhteuteta organisaation osaamiseen ja kykyyn oppia. Hyvä mittaristo tukee tiedon 

keräämistä ja hyväksikäyttöä, sillä se kohdistaa mielenkiinnon tärkeinä pidettäviin 

asioihin. Järjestelmällinen tietovarastojen hallinta turvaa tiedon saatavuuden nopeasti ja 

sopivassa muodossa silloin, kun päätöksenteko sitä vaatii. Ohjausta tukevien 

järjestelmien kehittämisessä yrityksen tulisi panostaa toimitusvarmuuden parantamista 

tukevien mittareiden ja tehtaan ohjausta palvelevan raportoinnin kehittämiseen. 

(Karjalainen ym. 2001, s. 42, 53, 82) 

2.2 Tuotannonohjauksen hallinta 

2.2.1 Asiakastilauksen kytkentäpiste 

Asiakastilausten kytkentäpiste (customer order decoupling point, CODP), joskus myös 

tilauksen iskupiste (order-penetration point, OPP) on se vaihe materiaalivirrassa, jossa 

tuote kiinnitetään asiakkaan tilaukselle. Eri tuotantotyypit, kuten varasto-ohjautuva 

tuotanto (make to stock, MTS), tilauksesta kokoonpano (assembly to order, ATO), 

tilauksesta valmistus (make to order, MTO) ja tilauksesta suunnittelu (engineer to order, 

ETO) riippuvat asiakastilauksen kytkentäpisteen paikasta. Hallgren ja Olhager (2006) 

ovat tutkineet asiakastilausten kytkentäpisteen vaikutusta tuotantotavoitteiden 

määrittelyssä. Heidän mukaansa kytkentäpiste jakaa materiaalivirran kahtia: 

ennustuksiin perustuvaan ylävirtaan ja tilauksiin perustuvaan alavirtaan. Ylä- ja 

alavirtaa tulee näin ollen ohjata eri tavoin. Yleensä asiakkaan toivomukset tuotteen 

toimitusajasta vaikuttavat päätökseen tuotantotyypin valintaan (Tersine & 

Hummingbird 1995). 

Vaadittavat tuotantotavoitteet CODP:n ylävirrassa (kuvassa 7 sinisellä) ovat korkea 

tuottavuus ja kustannusten alentaminen, jotta tuotannon edullista kyvykkyyttä voidaan 

jatkuvasti parantaa (Hallgren & Olhager, 2006). Toisaalta Schmenner (2001) on 

esittänyt, että yritykset, jotka keskittyvät tuottavuuden lisäämisen sijasta virtaavuuteen, 
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eli nopeuteen ja variaatioiden vähentämiseen, saavuttavat parempia tuloksia 

tuottavuuden kehittämisessä (ks. de Treville ym. 2004). Vastaavasti CODP:n alavirrassa 

tärkeimmät kehityskohteet ovat läpäisyaikojen minimointi ja tuotannon joustavuuden 

kasvattaminen, jotka vaikuttavat toimitusnopeuteen ja -varmuuteen. Toimituslupaukset 

perustuvat olettamukseen, että kaikki materiaalit ovat saatavissa tilauksen 

kytkentäpisteessä, joten ylävirran on kyettävä tarjoamaan korkea palveluaste CODP:lle. 

(Hallgren & Olhager, 2006) 

Kuva 7. Asiakastilausten kytkentäpisteen (CODP) paikka erilaisissa 

tuotantostrategioissa (Hallgren & Olhager, 2006 mukaillen) 

 

Hallgren ja Olhager (2006) korostavat, että tavoitellessaan markkinajohtajuutta, 

yrityksellä tulisi olla ainoastaan yksi selkeä tuotantotavoite. He ryhmittelevät yritykset 

sen mukaan, minkä tyyppistä tuotanto kokonaisuudessaan on ja määrittelevät yhden 

universaalin tavoitteen. Kuitenkin yrityksen tuotekanta voi olla hyvin laaja, jolloin malli 

ei sellaisenaan toimi. Työn tekijän näkemys on, että samaa mallia voidaan kuitenkin 

soveltaa myös tuotantoon, jossa on useita eri tuotantotyyppejä ja näin ollen myös useita 

eri tavoitteita. Tavoitteet voidaan painottaa yrityksen strategian mukaisesti ja silti 

saavuttaa hyviä tuloksia. Hallgrenin ja Olhagerin (2006) mukaan syy yhden universaalin 

tavoitteen asettamiseen löytyy puhtaasti siitä, että kyseinen toimintatapa löytyy yleensä 

markkinajohtavien tuotteiden takaa. 

MTS-tuotteille on tyypillistä, että kysyntä on kohtalaisen vakaata ja tarkasti 

ennustettavissa. Yksittäisen tuotteen valmistusmäärät ovat suuria. Niinpä kilpailukyvyn 

kannalta tuotteen laadun lisäksi on keskityttävä toimitusvarmuuteen ja kustannuksiin. 
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Valmistus sisältää ainoastaan ylävirtaa, jonka kustannukset on pyrittävä minimoimaan 

samalla, kun asiakastilauksen kytkentäpisteen toimitusvarmuus on pidettävä korkeana. 

(Hallgren & Olhager, 2006) 

Kun tuotteet valmistetaan asiakkaan määrittelyiden mukaan, on kannattavampaa 

valmistaa tuotteita MTO eli suoraan asiakastarpeeseen. Tuotannon alavirrassa tehdään 

kaikki tuotekohtaiset räätälöinnit, ja kysynnän ennustettavuus on yleensä heikkoa. 

Epävarmassa ympäristössä toimiminen onnistuu vain, jos yritys on kapasiteetin ja 

muuttuvuutensa kannalta joustava. Jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, 

valmistusprosessin läpäisyaikojen on oltava nopeita ja ennakoitavissa. Samalla on 

pyrittävä pitämään korkea toimitusvarmuus. (Hallgren & Olhager, 2006) 

ATO-tuotteet yhdistelevät kahta aiempaa tavoitemallia, joten yhden tuotantotavoitteen 

mallista on poikettava. Ylävirran tasaisia ja ennustettavia operaatioita on pystyttävä 

hyödyntämään tuotteiden valmistuksessa, sekä korostamaan kustannuksia alentavia 

toimintoja. Samanaikaisesti alavirrassa on pidettävä vapaata kapasiteettia, jotta 

asiakkaalle voidaan tarjota lyhyet ja tarkat toimitusajat. (Hallgren & Olhager, 2006) 

2.2.2 Tuotannonohjausmallit 

Työntöohjauksessa asiakkaan tarve ei suoranaisesti ohjaa käytännön materiaalivirtaa, 

vaan toiminnot perustuvat ennalta tehtyyn tuotantosuunnitelmaan. Yleensä 

työntöohjauksessa hyödynnetään (materiaalin-)tarvelaskentaa. (Logistiikan Maailma 

2016) Materiaalintarvelaskenta MRP on tietokonepohjainen järjestelmä tuotannon ja 

hankintojen ajoitukseen. Se soveltuu hyvin erätuotantoon, jossa yksittäisten tuotteiden 

valmistusmäärät ovat pieniä, mutta tuotekatalogi laaja. (Lappalainen 1996, s. 14) 

Työntöohjaus on hyvin perinteinen tapa ohjata tuotantoa. Tuotannonohjaus kohdistetaan 

ensimmäiseen työvaiheeseen, jonka jälkeen valmistettava osa etenee vaiheketjun 

mukaisesti tuotannossa. Koska työpisteiden väliset etäisyydet ovat suuret ja töiden reitit 

ja suoritusjärjestys vaihtelevat, jokaista työvaihetta joudutaan ohjaamaan erikseen. 

Runsaat ohjauspisteet tekevät hienosuunnittelusta, valmistuksenohjauksesta sekä -

valvonnasta hankalaa. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 401) 

Imuohjauksen taustalla on ajatus, että kaikki varastot aiheuttavat kustannuksia ja 

piilottavat ongelmia, joten ne täytyisi minimoida (Logistiikan Maailma 2016). Aidossa 

imuohjauksessa toimittava operaatio pitää seuraavan työpisteen käytettävissä kaikkia 
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tuotteen osia ns. imuvarastossa. Varaston käytöstä johtuva tyhjä paikka toimii 

tilausimpulssina uuden osan valmistukseen. Tämä tarkoittaa, ettei työpiste saa valmistaa 

tuotteita vain pitääkseen työntekijät tai laitteet kiireisinä (Vollmann ym. 1997, s. 79). 

Imuohjaus on nopea ja visuaalinen, mutta se edellyttää kaikkien tuotevarianttien 

varastoimista. Siksi imuohjaus soveltuu tuotantoon vain, jos tuotevarianttien määrä on 

pieni suhteessa kulutukseen, varaston täydennysaika on lyhyt eikä tuotemuutoksista 

aiheutuvaa epäkuranttiusvaaraa ole. Imuohjausta voidaan säätää puhtaan varasto-

ohjauksen suuntaan käyttämällä hälytysrajaa valmistuksen alkamisimpulssina, mikäli 

käytön määrittämät erät ovat liian pieniä taloudelliseen osavalmistukseen. (Lapinleimu 

2000, s. 112) 

Käytännössä imu- tai työntöohjausta esiintyy harvoin koko tuotantoketjussa niin, että 

voitaisiin puhua puhtaasta ohjausperiaatteesta. Yleensä periaatteita yhdistetään ja 

sovelletaan niin, että saadaan kulloiseenkin tilanteeseen tarkoituksenomainen 

materiaalivirran ohjaus. Pyke & Cohen (1990) ovat tutkimuksessaan tulleet samaan 

johtopäätökseen: koko tuotantojärjestelmä ei voi perustua täysin imu- tai 

työntöohjaukseen (kts. Benton & Shin 1998). Esimerkiksi tarvelaskentaa voidaan 

hyödyntää asiakasohjautuvaan tuotantoon, kun laskennan perusteena on asiakkaan 

tilaukset. Tarvelaskentaan voidaan asettaa myös rajoitteita keskeneräisen tuotannon ja 

varastojen määrille. Toisaalta pitkien toimitusaikojen komponentteja täytyy tilata 

ennusteisiin pohjautuen, jolloin asiakkaan kysyntäkäyttäytymistä arvioidaan ja tehdään 

hankintoja siihen perustuen. (Logistiikan Maailma 2016) 

Tuotannon ohjaustapojen kaksi konkreettista perusperiaatetta ovat siis tilaus- ja varasto-

ohjaus. Tilausohjauksessa mitään ei tehdä ennen kuin asiakkaan sitova tilaus on saatu. 

Varasto-ohjauksessa materiaali puolestaan siirtyy eri varastojen välillä ja 

tuotannonohjauksen tehtävä on säätää varastojen tasoa käyttäen apunaan esimerkiksi 

materiaalintarvelaskentaa. Tilausohjauksen etu on joustavuus myytäviin tuotteisiin 

nähden, eikä riskiä tuotteen vanhentumisesta ole. Vastapainoksi lyhyet toimitusajat ja 

tilauksen kokoiset valmistuserät vaativat erityisen paljon tuotantojärjestelmältä. 

Tilausohjaus on siten ensisijainen arvokkailla tuotteilla, joilla on runsaasti variantteja ja 

jotka voivat vanhentua tai rikkoontua, mutta joiden toimitusaika soveltuu 

tilausohjautuvaan tuotantoon. Varasto-ohjauksen suurin etu on nopeat toimitukset. 

Haittapuolena on varastojen jäykistävä ja tehottomuutta piilottava ominaisuus, jonka 
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lisäksi pääoma on jo sidottuna tuotteisiin ja aina on riski tuotteen rikkoontumiselle tai 

vanhenemiselle. (Lapinleimu 2000, s. 109-110) 

Varastojen hyvällä hallinnalla on suuri merkitys varasto-ohjautuvassa tuotannossa, 

jolloin tuotannonohjaus voidaan toteuttaa systemaattisesti, eikä nopeaa tilanteisiin 

sopeutumista esiinny paljoakaan. Varastotuotteiden ohjaus voidaankin siis rakentaa 

melko hyvin teorioiden ja mallien varaan, sekä automatisoida varsin pitkälle. 

Asiakastuotannossa ohjausteorioita ja -periaatteita on vaikeampi soveltaa, sillä 

ennusteista huolimatta tilanteet usein vaihtelevat yllättävästi. Toimitusaikojen, 

kuormituksen ja työkohtaisen materiaalin hallinta on tällöin haastavaa. Suomessa on 

varsin yleistä, että samassa tuotantolaitoksessa valmistetaan sekä varasto- että 

asiakastuotantoa. Kyseessä on tällöin sekatuotanto. Eri ohjaustarpeet törmäävät 

toisiinsa, mikäli nämä kaksi hyvin erityyppistä tuotantomuotoa käyttävät samoja 

henkilö- ja koneresursseja. Ohjaus helpottuu olennaisesti, jos tuotantoprosessi 

mahdollistaa näiden tuotantomuotojen pitämisen erillään. (Aaltio & Olkkonen 1976, s. 

67-69) 

2.2.3 JOT-periaatteet 

JIT (just-in-time), josta käytetään suomeksi nimeä JOT (juuri oikeaan tarpeeseen) on 

sekä johtamis- ja tuotannonohjausfilosofia että joukko erilaisia työkaluja, joilla 

filosofiaa voidaan käytännössä toteuttaa (Vollmann ym. 1997, s. 68). JOT-periaatteet 

ovat olleet yksi tuotannon keskeisimpiä kehittämiskeinoja Suomessa 1980-luvulta 

lähtien. Lähtökohtana on ollut lähinnä toistuvien vakiotuotteiden sarjatuotannon 

kehittäminen, mutta periaatteita voidaan soveltaa muissakin tuotantomuodoissa. JOT:in 

avulla pyritään lyhyeen läpäisyaikaan, pieneen sitoutuneeseen pääomaan sekä korkeaan 

tuottavuuteen ja laatuun, joten se auttaa hyvin tuotannon eri tavoitteiden yhdistämisessä. 

(Uusi-Rauva ym. 1994, s. 404) 

Hyvän JOT-toiminnan perustana on selväpiirteinen tuotanto, jossa materiaalivirrat ja 

tuotannonohjaus on järjestetty mahdollisimman selkeästi ja tehokkaasti. Eri 

valmistustehtävien ja tuotteiden toistuvuus on suuri, ja tuotanto tapahtuu joustavissa 

soluissa ja tuotantolinjoissa. Tuotantojärjestelmän on sallittava nopeat tuotetyyppien 

vaihtelut tuoteperheen sisällä, mutta kokonaisvolyymin täytyy pysyä tasaisena. (Uusi-

Rauva ym. 1994, s. 404)  
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Kanbanista puhutaan yleisesti JOT-tuotannon ohjausimpulssina (Benton & Shin 1998). 

Se perustuu ideologiaan, jossa tuotteita imetään edellisestä työvaiheesta vain tarpeeseen, 

jolloin kanban-kortti toimii viestimekanismina tuottaa uusia tuotteita. Korttien määrä 

määrittelee puskurivarastojen koon, joten se täytyy olla optimoitu. Korttien määrän 

kasvaessa läpimenoaika kasvaa, mutta liian vähäinen korttimäärä pysäyttää tuotannon. 

Kanbanista on useita erilaisia variaatioita, joista tuotannossa on yleisimmin käytössä 

kaksilaatikkojärjestelmä, jossa toinen laatikoista toimii välivarastona ja toisesta 

kulutetaan osia. Kun ensimmäinen laatikko on tyhjä, toimii se ohjausimpulssina 

täyttämiselle. Edelleenkin laatikoiden koko täytyy olla optimoitu, jotta tuotanto ei 

pysähdy. (Vollmann ym. 1997, s. 89-96) 

Jatkuva parantaminen on yksi JOT:in kulmakivistä. Jatkuva parantaminen on 

päättymätöntä erinomaisuuden tavoittelua, mikä käytännössä tarkoittaa tuhansia pieniä 

kehityksiä menetelmissä, prosesseissa ja tuotteissa. JOT-toimintaan kuuluu lukuisia eri 

toimintaohjelmia, esim. 

 asennusaikojen ja tuotantoerien vähentäminen, 

 nolla virhettä -tavoitteen asettaminen tuotantoon, 

 jatkuvan parantamisen kehittäminen ja 

 henkilöstön sitouttaminen kehittämiseen ja henkilöstön ammattitaidon 

hyödyntäminen. (Vollmann ym. 1997, s. 68-71) 

JOT-toiminnassa kehittäminen aloitetaan eri työvaiheiden asetusaikojen lyhentämisestä, 

mikä saadaan toteutettua teknisten ja toimintaperiaatteisiin liittyvien ratkaisujen avulla. 

Lyhyet asetusajat mahdollistavat eräkoon kannattavan pienentämisen, mikä vuorostaan 

lyhentää automaattisesti tuotannon läpimenoaikoja. Layout-ratkaisut suunnitellaan 

tuotteen työkulun mukaiseksi, jolloin välivarastoja voidaan pienentää. Tuotteen 

läpäisyaika lyhenee näin jopa murto-osaan alkuperäisestä. Lyhyt läpäisyaika 

mahdollistaa tuote- ja puolivalmistevarastojen pienentämisen, mikä puolestaan 

mahdollistaa tuotteen valmistuksen tilauksen perusteella ilman tuotevarastointia. 

Ohjauskeinona on tällöin imuohjaus. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 404) 

Kuvassa 8 on eritelty JOT-toiminnan tavoitteita ja lähtökohtia. Im ym. (1989) tutkivat 

kanban-ohjatun JOT-toiminnan integroimista amerikkalaisiin yrityksiin ja he 

määrittelivät suurimmiksi ongelmiksi yleisen tiedonpuutteen sekä johdon ja henkilöstön 
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sitoutumattomuuden. Tämä osoittaa, ettei toimintatapaa pysty hyödyntämään ilman 

kunnollista sitoutumista ja kaikkien yrityksen työntekijöiden tiivistä perehdyttämistä. 

Itse tuotantojärjestelmäkin tuo tutkimuksen mukaan omat haasteensa JOT-toiminnan 

implementointiin. Pitkät asetusajat, kysynnän vaihtelut ja laaja tuotekatalogi tekevät 

kanbanin käytöstä haasteellisen. Myös epätasapainoiset erilliset tuotantotoiminnot ja -

vaiheet, työaikojen vaihtelut ja joustamaton henkilöstö koettiin haasteeksi. (kts. Benton 

& Shin 1998) 

Kuva 8. JOT tavoitteet ja rakennuspalikat (Vollmann ym. 1997, s. 75&77 mukaillen) 

2.2.4 Tuotannonohjausmallit eri toimintaympäristöissä 

Jonsson ja Mattsson (2003) tutkivat suunnitteluympäristön vaikutusta 

tuotannonohjausmenetelmien valintaan. He jakoivat suunnitteluympäristöt neljään 

tyyppiluokkaan tuotteisiin, kysyntään ja tuotantoprosesseihin (liite 2) perustuen. 

Tutkimuksessa selvitettiin sekä teoreettisesti että empiirisesti suunnitteluympäristön ja 

tuotannonohjausmenetelmien linkittyminen toisiinsa. Eri suunnitteluympäristöt ovat: 

- Tyyppi 1 – Monimutkaiset asiakastuotteet 

- Tyyppi 2 – Tilaustuotteet 

- Tyyppi 3 – Standardoitujen tuotteiden erävalmistus 

- Tyyppi 4 – Toistuva massatuotanto. 
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Teoreettiset tutkimustulokset on esitetty liitteessä 3. Taulukossa on esitetty kuinka 

hyvin eri suunnittelumallien pitäisi teoriassa toimia eri suunnitteluympäristöissä. 

Referenssien puuttuessa ja kirjallisuuden ollessa hyvin niukkaa määrittely on tehty 

loogisesti päätellen. Tutkimuksen empiirisestä datasta ei kuitenkaan löydy vahvaa 

universaalia yhteyttä toimintaympäristön ja tuotannonohjausmallien väliltä. Tärkein 

tutkimuslöydös onkin havaittavissa yritysten tyytyväisyydestä omaan 

suunnittelumalliinsa. Tyypin 3 toimintaympäristössä toimivat yritykset olivat kuitenkin 

tutkimuksen mukaan kaikista tyytyväisimpiä suunnitteluympäristöönsä. Nämä yritykset 

valmistavat tuotteita yleensä varastoon, mikä luo toimintaan vakaan 

suunnitteluympäristön, joka tukee suunnittelumallia. Vastaavasti tyypin 1 

toimintaympäristön yritykset olivat tutkimuksen mukaan selkeästi vähiten tyytyväisiä 

toimintaansa, sillä tilausten priorisointi ja kapasiteetin suunnittelu on hyvin hankalaa 

dynaamisessa toimintaympäristössä, jossa tuote on saatava asiakkaalle nopeasti. 

(Jonsson & Mattsson 2003) 

Newman ja Sridharan (1992) tutkivat erilaisten tuotantolaitosten ohjausmalleja 

määritelläkseen parhaimman ohjaustavan. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

järjestelmät, jotka perustuvat MRP:hen, ovat kaikkein monikäyttöisimpiä. Niillä 

pystytään hallitsemaan monimutkaisiakin tuotantojärjestelmiä, mutta vastapainona 

MRP:hen liittyvät informaationkäsittelyvaatimukset voivat olla pelkästään haittana 

yrityksille, joilla tuotekatalogi on suppea ja kysyntä tasainen. Varaston 

uudelleentilauspisteeseen (ROP, reorder point) perustuvat järjestelmät soveltuvat 

huonosti tilanteisiin, joissa kysyntä on epävakaata ja tuotekatalogi on laaja. JOT ja 

kanban-järjestelmien toimivuus perustuu siihen, miten laajasti se on otettu tuotannossa 

käyttöön. Kuitenkin vaikka koko tuotanto toimisi kanbanilla, ei järjestelmä pysty 

toimimaan, mikäli tuotteet ja kysyntä vaihtelevat. Näin ollen MRP on paras ja toimivin 

ohjaustapa tuotantoon, jossa on lukuisia erilaisia tuotevariaatioita ja kysyntä vaihtelee 

suuresti.  

Myöhemmin Newman ja Sridharan (1995) tutkivat tuotannonohjausmenetelmiä eri 

valmistusympäristöissä. Jälleen MRP-pohjaiset työntöohjaukseen perustuvat 

järjestelmät toimivat yleisesti hyvin monimutkaisissa tuotanto-olosuhteissa, joissa on 

paljon kysynnän vaihtelua, kunhan kysyntä on hyvin ennustettavissa. Järjestelmän 

toimintakyky heikkenee merkittävästi, mikäli kysyntä on huonosti ennustettavissa. 

Mikäli kysyntä on huonon ennustettavuuden lisäksi hyvin vaihtelevaa, OPT (Optimized 
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Production Technology) toimii parhaiten tuotannonohjauksen apuvälineenä. 

Tutkimuksen mukaan yritykset, joilla oli sekä suuri tuotevalikoima että suuret kysynnän 

vaihtelut, eivät kuitenkaan hyötyneet merkittävästi OPT:stä. (Newman & Sridharan 

1995) 

Benton ja Shin (1998) puolestaan esittivät, että MRP:n ja JOT-toimintojen 

optimaalisella yhdistämisellä saavutetaan molempien toimintatapojen parhaat edut. 

Tällainen hybridituotanto onnistuu käytännössä siten, että MRP toimii 

tuotannonsuunnittelun apuna, sillä se on joustava tuotannon karkeasuunnittelussa 

samalla kun JOT-tuotannon tekniikoita hyödynnetään tuotantojärjestelmän 

valmistuksenohjauksessa. Yleensä yrityksen olemassa oleva MRP-järjestelmä kyllä 

tukee JOT-toiminnan käyttöönottoa valmistuksenohjauksessa, sillä pohjimmiltaan nämä 

erilaiset toimintatavat kuitenkin omaavat samanlaisia piirteitä, joten niiden järkevä 

yhdistely on ehdottomasti kannattavaa. Karmarkarin (1989) mukaan tilanteessa täytyy 

huomioida, että MRP olettaa tuotantoprosessin läpäisyajat muuttumattomiksi (kts. 

Benton & Shin 1998). 

Karkeasti voidaan todeta, että imuohjaus ja sen muunnelmat sopivat erinomaisesti 

tilanteisiin, joissa tuotteiden toistuvuus on suuri, tuotekatalogi suppea ja menekki 

tasainen. Tarkka MRP-pohjainen aikataulusuunnittelu soveltuu puolestaan paremmin 

siirryttäessä lähemmäs yksittäistuotannon kaltaista tilannetta. Tällöin myös 

suunnitteluohjelmien roolia korostetaan. Päätöksenteon automatisointi ei kuitenkaan ole 

yksiselitteinen päämäärä, eivätkä ohjausalgoritmit sovellu kaikkien tapausten hallintaan, 

vaikka tietoteknisten ohjausvälineiden tehokkaampi ja laajempi käyttäminen tuokin 

kiistattomia hyötyjä suunnitteluun. Valmistusprosessin kehittäminen on kilpailukyvyn 

ylläpitämisen kannalta tärkeää kaikissa yrityksissä. (Karjalainen ym. 2001, s. 72-73; 

Newman & Sridharan 1992)  

2.3 Lean-toimintamalli 

Lean-toimintamalli on tällä hetkellä johtava tuotantoperiaate lähes kaikilla toimialoilla 

(Kouri 2010, s. 6). Se on JOT:ia laajempi käsite, joka kattaa yrityksen kaikkien 

toimintojen kehittämisen, kehitystyön organisoimisen ja jatkuvuuden varmistamisen. 

Toiminnan kehittäminen perustuu henkilökunnan osallistumiseen kaikilla organisaation 

tasoilla, tehokkaaseen organisaatioon sekä kehitykselle suotuisien olosuhteisen 
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luomiseen (kuva 9). (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 406) Alun perin Japanissa kehiteltyjä 

Lean-periaatteita noudattavat yritykset ovat yleensä toimialansa kannattavimpia, sillä 

toimintamalli auttaa organisoimaan tuotantoa ja kehittämään toimintaa tehokkaasti. 

Toimintaan pyritään luomaan tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja täsmällisyyttä 

niin, että asiakkaan kokema arvo maksimoituu. Asiakaslähtöisyys perustuu resurssien 

kohdentamiseen arvoa lisääviin toimintoihin, eli kaikkiin niihin toimenpiteisiin, jotka 

muokkaavat ja muotoilevat kappaletta tai informaatiota vastaamaan asiakkaan 

tavoitteita. (Kouri 2010, s. 6-7) 

 

Kuva 9. Lean-toiminnan keskeiset periaatteet (Kajaste & Liukko 1994, s. 13 mukaillen) 

 

Lean-toiminnan kehittäminen aloitetaan usein arvoketjun analysoimisella ja 

kehittämisellä. Arvoketjulla tarkoitetaan niitä prosesseja ja toimintoja, joista asiakkaan 

saama arvo muodostuu. Lisäarvoa tuottamattomat prosessit poistetaan ja arvoa tuottavia 

prosesseja kehitetään. (Kouri 2010, s. 8-9) Tämä tarkoittaa, että arvoa tuottavat prosessit 

on tunnistettava tuotannosta. Niiden täytyy siis täyttää kolme kriteeriä: asiakas on 

valmis maksamaan toiminnosta, tehty toiminto muuttaa valmistettavaa tuotetta jollakin 

tavalla ja toiminto tehdään oikein heti ensimmäisellä kerralla (Sayer & Williams 2007, 

s. 29). Tuotannon virtaus pyritään kehittämään layoutin ja ohjausperiaatteiden avulla 

niin, että materiaalivirta vaiheesta toiseen on mahdollisimman lyhyt ja selkeä. 

Mahdollisuuksien mukaan tämä tarkoittaa myös välivarastojen pienentämistä ja 

siirtomatkojen lyhentämistä. Tuotteita pyritään valmistamaan imuohjauksella, mutta 

mikäli imua ei voida käyttää, valmistetaan tuotteet lyhyen aikavälin 
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tuotantosuunnitelman perusteella. Prosesseja pyritään kehittämään jatkuvasti 

systemaattisella ongelmanratkaisulla ja hukan poistamisella. (Kouri 2010, s. 8-9) 

Useimmat Lean-työkalut ja menetelmät soveltuvat parhaiten kappaletavarateollisuuteen, 

mutta myös esim. prosessiteollisuus ja projektitoiminta hyötyvät työkalujen käytöstä. 

Kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet ovat yrityskohtaisia, joten Lean-periaatteita täytyy 

aina soveltaa, eivätkä ne tarjoa absoluuttisen oikeaa toimintamallia kaikille. Esimerkiksi 

mikäli yrityksellä on paljon eri tuotevariaatioita, mutta suhteellisen pieni volyymi, 

voidaan keskeisimmiksi menetelmiksi määritellä JOT, tuotannon tasoitus, asetuksien 

kehittäminen ja laadunvarmistus. Yleisesti toimivia menetelmiä ovat jatkuva 

parantaminen, 5S, tuotannon visualisointi ja työn standardointi. (Kouri 2010, s. 34-35) 

2.3.1 Hukan minimointi 

Tuottavuuden parantaminen ei yleensä tarkoita työtahdin kasvattamista, vaan erilaisten 

hukkien poistamista. Hukalla tarkoitetaan kaikkea turhaa, tehotonta ja arvoa 

lisäämätöntä työtä, joten sen poistamisella tuottavuus ja laatu paranevat. (Kouri 2010, s. 

10-11) Hukka täytyy ymmärtää asiana, jota tulee aina olemaan tuotannossa. Sitä ei voi 

koskaan täysin poistaa, joten hukan minimointi on päättymätön prosessi. Niinpä 

jokainen poistettu hukka on pyrittävä työn standardoinnin myötä myös pitämään poissa, 

jotta jatkuva kehitys on taattu. Lean jakaa hukan seitsemään eri kategoriaan, jotta se on 

helpommin tunnistettavissa. Jokainen kategoria sisältää kuitenkin miljoonia resurssien 

tuhlaamisen muotoja. (Sayer & Williams 2007, s. 38) 

Toyotan alun perin määrittelemät seitsemän hukkaa ovat: 

1. Ylituotanto – Tuotteita valmistetaan enemmän kuin on tarpeen. Suuret eräkoot, 

keskeneräinen tuotanto ja suuret valmisvarastot piilottavat todellisia ongelmia ja 

lieventävät niiden vaikutusta.  

2. Odottelu – Viivästymiset eivät tuo arvoa asiakkaalle. Näin ollen kone- ja 

laitehäiriöitä sekä materiaalipuutteita tulee välttää. 

3. Ylimääräinen kuljettaminen – Materiaalien ja tuotteiden turhaa siirtelyä tulee 

välttää, sillä se on malliesimerkki arvoa tuottamattomasta työstä. 

4. Laatuvirheet – Virheiden vuoksi materiaaleja ja kapasiteettia hukataan, ja 

joudutaan tekemään työvaiheita uudestaan, mikä vaikuttaa suoraan 

toimitusaikaan ja asiakastyytymättömyyteen. 
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5. Tarpeettomat varastot – Varastot lisäävät aina kustannuksia, pidentävät 

läpäisyaikoja ja piilottavat todellisia ongelmia. 

6. Ylikäsittely – Kaikki asiakkaan näkökulmasta merkityksettömien asioiden 

tekeminen on poistettava. 

7. Tarpeettomat liikkeet – Mikäli liike ei tuo välitöntä lisäarvoa tuotteeseen, se on 

hukkaa. 

Kahdeksas myöhemmin lisätty, mutta ehkä tärkein hukka on 

8. Työntekijöiden käyttämättä jätetty luovuus – Työntekijällä on paras tieto 

työvaiheiden ja menetelmien toiminnasta ja kehittämisestä. (Kouri 2010, s. 10-

11) 

Hukka voidaan luokitella kahdeksi erityyppiseksi tuhlaamiseksi. Tyypin 1 hukka on 

arvoa lisäämätöntä toimintaa, joka on kuitenkin muusta syystä yritykselle tärkeää. Sitä 

ei voida näin ollen kokonaan poistaa ainakaan heti. Tyypin 2 hukat eivät myöskään lisää 

arvoa tuotteelle, mutta ne eivät ole yrityksellekään tarpeellisia toimintoja. Hukan 

minimointi aloitetaankin näistä toiminnoista, sillä ne voidaan yleensä poistaa prosessista 

välittömästi. (Sayer & Williams 2007, s. 45) 

2.3.2 Jatkuva parantaminen 

Lean perustuu toiminnan jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen (japaniksi kaizen). 

Tuotteen ja toiminnan laatu, sekä kehittäminen tulee olla jokaisen työntekijän vastuulla. 

Jotta kehitys ei koskaan pysähtyisi, työntekijöiden tulee jatkuvasti tuoda esiin uusia 

ongelmia tai kehityskohteita. Kehitystoimintaa toteutetaan pienryhmissä, jotka 

perehtyvät toiminnan ongelmakohtiin, suunnittelevat ratkaisut ja toteuttavat ne. 

Kehitysideoilla ei tarkoiteta välttämättä toimintaa mullistavia innovaatioita, vaan 

jokainen pienikin kehitysidea on askel eteenpäin. Ongelmat tulee nähdä 

mahdollisuutena kehittää laatua, työskentelytehokkuutta ja työturvallisuutta. Yrityksen 

on luotava valmiudet ratkaista esiin tulleet ongelmat, jotta toiminta kehittyisi. Toimiva 

ja laadukas prosessi parantaa koko yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. (Kouri 2010, 

s. 14) Kuitenkin jatkuvan parantamisen periaatteen juurruttaminen vaatii yleensä 

asennemuutoksia, eikä se siis onnistu hetkessä (Kajaste & Liukko 1994, s. 11). Koko 

organisaatio onkin totutettava työskentely-ympäristöön, jossa muutos on osa normaalia 
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toimintaa ja muuttumattomuus on oire jostain häiriöstä (Eloranta & Räisänen 1986, s. 

97). 

Jatkuvaa parantamista voidaan toteuttaa kuvassa 10 esitetyn PDCA-syklin mukaisesti. 

Aluksi suunnitellaan (Plan) kehitystoimenpide ja määritellään vaiheet, joilla saavutetaan 

paremmat työskentelymenetelmät. Seuraavaksi suoritetaan (Do) pilottihanke 

muutoksesta. jonka jälkeen arvioidaan (Check) hankkeet plussat ja miinukset, sekä 

tehdään mahdolliset korjaustoimenpiteet. Lopuksi toteutetaan (Act) parannus 

kohdealueella. Hyväksi havaitut toimintatavat kannattaa vakiinnuttaa kaikkialla. 

Jatkuvan parantamisen tavoitteena on, että jokainen työntekijä etsii uusia 

kehityskohteita jatkuvasti ja toimintatavat paranevat pikkuhiljaa tehokkaaksi 

kokonaisuudeksi. (Kouri 2010, s. 15) 

 

Kuva 10. PDCA-sykli jatkuvan parantamisen työkaluna 

 

2.3.3 Työn standardointi 

Jotta työtapoja ja -menetelmiä voidaan kehittää kaizenin avulla, täytyy ne ensin 

vakiinnuttaa. Vasta kun kaikki työntekijät toimivat samalla tavalla, voidaan selvittää 

miten työn toteutustapa vaikuttaa tuottavuuteen, laatuun ja turvallisuuteen. Mikäli 

jokainen työntekijä toimii eri tavalla, lopputulokseen vaikuttavien tekijöiden määrittely 

on haastavaa. Standardoitu työskentelytapa takaa myös tuotteen laadun, kun hyvien 

työskentelytapojen kehittäminen tehostuu. (Kouri 2010, s. 16) 

Tehtäväkohtaisilla toimintaohjeilla varmistutaan yksittäisen tehtävän virheettömyydestä, 

jolloin ohjeet sisältävät lyhyen kuvauksen tehtävän suorittamisesta ja 

laadunvarmistuksesta. Kuvaus on sitä tärkeämpi, mitä virhealttiimpi tuotantoprosessin 
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vaihe on ja mitä suuremmat vahingot vääristä toimintavoista aiheutuu. (Uusi-Rauva ym. 

1994, s. 445) Toimintaohjeet täytyy olla niin tarkkoja, että kuka tahansa asiaan 

perehtynyt pystyy niiden avulla suorittamaan kyseisen työtehtävän, mutta samalla ne on 

pidettävä lyhyinä ja helposti luettavina. Niissä ei keskitytä itsestään selvien asioiden 

kuvaamiseen, vaan onnistuneen suorituksen kannalta oleellisiin seikkoihin. (Kouri 

2010, s. 17) Menettelytapaohjeet puolestaan määrittävät toisiinsa liittyvien työtehtävien 

oikean suoritustavan, joten niitä käytetään esim. osastojen eri toimintojen kuvaamisessa 

ja vastuiden määrittelyssä. Ohjeiden avulla koordinoidaan eri tehtävien liittyminen 

toisiinsa. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 445) 

Toimintojen ja menettelytapojen standardointi lisää toiminnan johdonmukaisuutta ja 

tekee sen seuraamisesta tehokkaampaa. Vertaamalla todellista toimintaa standardien 

mukaiseen toimintaan löydetään poikkeamat, jotka johtavat yleensä korkeampiin 

kustannuksiin. Selvittämällä näiden poikkeamien syyt voidaan haittatekijöitä poistaa ja 

oletettavasti löydökset ovat hyödynnettävissä tulevaisuudessakin. Pitkälle viety 

standardointi ei tee työtä kaavamaiseksi tai poista luovuutta, vaan päinvastoin – työ on 

entistä mielekkäämpää, kun turhan työn tekemiseen aiemmin kulutettu aika on 

hyödynnettävissä toimintamallien kehittämiseen. (Niskanen 1978, s. 90) 

2.3.4 Tuotannon tasoitus 

Tuotantoa pyritään tasoittamaan valmistamalla pieniä ja säännöllisesti toistuvia 

tuotantoeriä eri tuotteita ja variaatioita asiakastarpeen mukaan (japaniksi heijunka). 

Tasoitetulla tuotannolla pyritään vähentämään keskeneräiseen tuotantoon ja turhaan 

varastointiin sitoutunutta pääomaa. Haittapuolena ovat lisääntyneet tuotevaihdot ja 

asetukset, joten toiminta edellyttää lyhyitä asetusaikoja ja pieniä asetuskustannuksia. 

Työvoiman ja koneiden kuormituksen tasoittaminen mahdollistaa pienemmät 

valmistuserät, mikä tasoittaa myös materiaalin kulutusta ja näin ollen helpottaa myös 

toimittajien ja alihankkijoiden ohjausta. Varastointitarve vähenee, kun tuotannon 

läpäisyajat lyhenevät ja tuotanto toimii joustavasti asiakastarpeen mukaan. Tasoitetun 

tuotannon avulla voidaan vastata vaihtelevaan kysyntään muuttamatta päivittäistä 

työtahtia. Tuotantomäärä pyritään pitämään samana, mutta työvoiman tarve ja koneiden 

käyttöasteet tasoittuvat pienten eräkokojen myötä. (Kouri 2010, s. 18-19) 

Tasoitettu tuotanto lisää asetusten määrää, jolloin koneiden asetustekniikoiden ja -

aikojen kehittämiseen ja helpottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Työntekijän 
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näkökulmasta toimiva pienerätuotanto lisää työn vaihtelevuutta, tasoittaa työtahtia, 

vakauttaa tuotantoa ja vähentää suunnitelmien muutoksista johtuvaa sähläämistä. 

Pienerätuotannolla pyritään koko tuotantoketjun tehokkuuteen ja nopeuteen. Vaikka 

yksittäisellä työvaiheella suurten erien valmistaminen onkin tehokasta, voi se olla 

kokonaisuuden kannalta harhaanjohtavaa. (Kouri 2010, s. 19) Eräkokojen lyhentäminen 

ei ainoastaan tehosta tuotantoa ja paranna tuotelaatua, vaan vähentää koko 

tuotantoprosessin kustannuksia merkittävästi, kun keskeneräistä tuotantoa on vähemmän 

(Benton & Shin 1998). 

2.3.5 Laadunvarmistus 

Lean-tuotannossa laatu ja laadunvarmistus ovat kaikkien työntekijöiden vastuulla ja osa 

jokapäiväistä normaalia työntekoa. Toimintaa kutsutaan Jidokaksi. Jidokan mukaan 

laatua ei tarkasteta ainoastaan lopuksi, jolloin sen estäminen on jo myöhäistä, vaan 

toiminnan laatuun kiinnitetään huomiota jo valmistusvaiheessa (Sayer & Williams 

2007, s. 37). Laadunvarmistusta tehdään jatkuvasti ja jokaisesta poikkeamasta, häiriöstä 

tai työturvallisuuspuutteesta ilmoitetaan välittömästi. Virheiden nopea löytäminen 

säästää, koska tällöin virheellisten kappaleiden valmistukseen ei kuluteta turhaa 

työaikaa. Jokainen virhe ja ongelma tulee tutkia, jotta juurisyy saadaan selville ja 

poistettua. Näin ollen tuotannon laatu kehittyy vähitellen. (Kouri 2010, s. 24-25) 

Virheitä voidaan myös estää teknisesti Poka-Yoken avulla, eli helpotetaan työtä 

suunnittelemalla osat tai asennusjärjestelmät niin, ettei osia voi asettaa yhteen väärällä 

tavalla. Myös tuotantolaitteiden automaattisia virheentunnistusmenetelmiä tulee 

hyödyntää. (Kouri 2010, s. 24-25) Jidokan perusajatuksena on, että tiettyä työvaihetta 

tekevä henkilö on vastuussa työnsä laadusta. Mikäli tuotteessa tai toiminnassa ilmenee 

ongelma, on kyseisen henkilön korjattava se välittömästi. Jos henkilö ei kuitenkaan 

pysty itse korjaamaan ongelmaa, hän pystyy pysäyttämään koko prosessin, jotta 

laatupuute saadaan korjatuksi. (Sayer & Williams 2007, s. 37) 

Tuotantoprosessin viimeisenä työvaiheena on monesti tuotteen tarkastus. Leanin 

mukaan tämä toiminto on määriteltävä hukaksi, sillä se ei lisää tuotteen arvoa 

asiakkaalle millään tavalla, eikä se vaikuta tuotteen laatuun. Lopputarkastus on 

hyväksyttävää, jos se todellakin estää toimittamasta asiakkaalle tuotetta, joka pian 

palautuisi tehtaalle korjattavaksi. Tämä tarkoittaa, että myös tarkastustoiminta on 

standardoitava kuten muutkin työpisteet. Jidoka puolestaan korvaa kokonaan erilliset 
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tarkastuspisteet, sillä jokaisen työvaiheen henkilöstö toimii laaduntarkkailijana. Mikäli 

tuotteessa havaitaan laatupuute, tuote palautetaan nopeasti edeltävään työvaiheeseen, 

jotta myös tieto virheestä kulkeutuu kyseisen työvaiheen tehneelle henkilölle ja 

toimintatapa voidaan korjata välittömästi. (Sayer & Williams 2007, s. 41) 

2.3.6 5S 

Tuottavaa ja laadukasta työtä pyritään tekemään ainoastaan siistissä ympäristössä. 5S on 

käytännön työkalu, jolla huolehditaan siisteyden kehittämisestä ja ylläpidosta. Siisti 

työympäristö parantaa työturvallisuutta, vähentää työvälineiden etsimisen aiheuttamaa 

turhautumista, helpottaa työn tekemistä ja tehostaa tuotantovälineiden valvontaa ja 

seurantaa. 5S-nimitys tulee japanin kielisistä sanoista Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu ja 

Shitsuke: 

1. Lajittele (Seiri) – Lajitellaan työkalut, materiaalit ja muut työn tekemiseen 

tarvittavat tavarat niiden tarpeellisuuden mukaan. Poistetaan työpisteestä 

ylimääräiset työkalut, materiaalit ja tavarat. 

2. Järjestä (Seiton) – Merkitään selkeästi tarvittavien työvälineiden paikat. 

Työvälineiden tulee olla työn teon kannalta tarkoituksenmukaisesti sijoitettuna. 

3. Puhdista (Seiso) – Huolletaan ja siivotaan koneet ja laitteet. 

4. Standardoi (Seiketsu) – Vakiinnutetaan toimenpiteet niin, että järjestelyt tehdään 

rutiininomaisesti osana työntekoa. 

5. Ylläpidä (Shitsuke) – Toteutetaan vaiheita 1-3 säännöllisesti ja auditoidaan 5S-

taso systemaattisesti. (Kouri 2010, s. 26-27) 

5S on helppo ja edullinen tapa aloittaa Lean-projekti. Se toteutetaan kahdessa vaiheessa. 

Ensin poistetaan turhat työvälineet ja sitten työpisteet järjestetään siten, että se myös 

pysyy järjestyksessä siitä eteenpäin. Tuotantotiloja ei kannata muuttaa kerralla 

kokonaan, vaan vyöryttää 5S-projekti pikkuhiljaa koko tuotannon kattavaksi 

toiminnaksi. Näin varmistetaan, että tehdyt muutokset ovat pysyviä. (Sayer & Williams 

2007, s. 152-154) 

2.3.7 Systemaattinen ongelmanratkaisu 

Lean-toiminnassa toistuvat ja merkittävät ongelmat ratkaistaan systemaattisesti 

etsimällä häiriöiden juurisyyt ja estämällä saman häiriön toistuminen kuvan 11 
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toimintamallia noudattaen. Systemaattinen ongelmanratkaisu tehostaa ongelmien 

käsittelyä, kehittää osallistujien osaamista ja ongelmanratkaisukykyä sekä dokumentoi 

ratkaisun siten, että sitä voidaan hyödyntää myöhemmin uudelleen. Tuotannon 

ongelmat on kirjattava välittömästi ongelmataululle, jotta ne saadaan välittömästi 

tutkintaan. Monimutkaisten ongelmanratkaisumenetelmien sijaan kannattaa pyrkiä 

käyttämään yksinkertaisia ja selkeitä työkaluja, kuten kysyä viisi kertaa miksi tai 

käyttää syy- ja seurauskaaviota. Yksinkertaisetkin menetelmät ovat toimivia, sillä 

tavallisesti sama juurisyy on aiheuttanut monia muitakin ongelmia, joissa juurisyytä ei 

ole löytynyt. (Kouri 2010, s. 30-31) 

Kuva 11. Systemaattisen ongelmanratkaisun toimintamalli (Kouri 2010, s. 31 

mukaillen) 

 

Esimerkki juurisyyn selvittämisestä 5 kertaa miksi – menetelmän avulla: 

Lähtötilanne: Valmisvarastossa ei ole lopputarkastettuja piirikortteja 

toimitettavaksi, vaikka kirjanpidon mukaan siellä pitäisi olla. 

1. miksi? Piirikortteja ei ole lopputarkastettu. 

2. miksi? Tarkastaja ei ole huomannut valmistuneita kortteja. 

3. miksi? Testauksen jälkeen kortit viedään suoraan valmisvarastoon. 

4. miksi? Tuotteet kirjataan valmiiksi testauksessa. 

5. miksi? Menettelytapoja ei ole määritelty. 
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Ratkaisu: Määritellään uudet menettelytavat, joissa lopputarkastuksen vaativat 

piirikortit viedään testauksesta lopputarkastuksen välittömään läheisyyteen, josta ne 

kirjataan valmiiksi ja viedään valmisvarastoon.  

Kalanruotokaavio on graafinen työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja organisoida 

kaikki mahdolliset syyt, jotka aiheuttavat ongelman. Tällä kaaviolla on useita nimiä, 

kuten Ishikawa-diagrammi, juurisyyanalyysi ja syy- ja seurauskaavio. 

Kalanruotokaaviossa perusongelma laitetaan diagrammin oikealle puolelle, eli ns. 

ruodon päähän (kuvassa 12 oikealla). Keskeiset ongelman aiheuttajat tai syyt asetetaan 

selkäruodosta lähteviin haaroihin. Yleensä käytetään neljän M:n kategoriaa 

aloituspisteinä: Materials (materiaalit), Machines (koneet), Manpower (työvoima) ja 

Methods (menetelmät). Yksi yleisimmin lisätty kategoria on ympäristö. 

Tiimityöskentelyn avulla saadaan mahdolliset syyt kirjattua jokaiseen kategoriaan. Viisi 

kertaa miksi -menetelmällä päästään vieläkin syvemmälle analysointiin. Kun kalanruoto 

on valmis, se antaa selkeän graafisen kuvan kaikista niistä syistä, jotka saattavat olla 

keskeisiä määritellyn ongelman ratkaisemiseksi. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 

130-131) 

 

Kuva 12. Kalanruotokaavio yhdistettynä 5 kertaa miksi -menetelmään (Karjalainen & 

Karjalainen 2002, s. 130 mukaillen) 
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2.4 Mittarointi 

Toimintaa ei voida kehittää, mikäli nykyistä suoritustasoa ei ymmärretä, eikä 

kehitystavoitteita voida asettaa ilman mittareita. Toisaalta toiminnan mittaaminen tähtää 

parempaan tietoon ja ymmärrykseen, ja sitä kautta parempaan hallittavuuteen (Saari 

2006, s. 70). Mittaamisen tavoitteena on asettaa selkeät tavoitteet, jolloin poikkeamat ja 

ongelmat havaitaan nopeasti ja kehitystoimenpiteiden vaikutuksia voidaan seurata. 

Lean-tuotannossa keskitytään valmistusprosessien tehokkuuden ja laadun jatkuvaan 

kehittämiseen, joten mittarit ja tavoitteet on oltava selkeästi esillä ilmoitustauluilla ja 

niitä on päivitettävä usein. Muutosta korostava mittaristo kannustaa näin myös 

henkilöstöä muuttamaan ja kehittämään toimintamalleja entisestään, sillä 

kehitystoimenpiteet on tehty näkyviksi (Sayer & Williams 2007, s. 42). Työntekijöiltä 

odotettava normaali suoritustaso on määritelty tuotantotavoitteiden mukaan. 

Mittaamisen tavoitteena on silti ymmärtää prosessin toimintaa paremmin, ei valvoa 

työntekijöitä. (Kouri 2010, s. 28-29) 

Yrityksellä voi olla lukuisia kilpailustrategioita, joilla pyritään erottumaan muista 

palveluntarjoajista. Kuitenkaan yksikään yritys ei kykene kunnostautumaan kaikilla osa-

alueilla yhtäaikaisesti, joten strategian pääpainotus tulee keskittää yhteen tai sopivaan 

sekoitukseen useasta tavoitteesta. Mikäli yrityksen kilpailustrategiana on erottua muista 

laadulla ja lyhyillä toimitusajoilla, on myös yrityksen mittaristo laadittava erityisesti 

näiden ominaisuuksien mittaamiseksi. Epäolennaisuuksien mittaaminen voi aiheuttaa 

johdonmukaisuuden puuttumista ja sekaannuksia. Toiminnan hukka on näin ollen 

määriteltävä strategisesti ja ajateltava asiakasnäkökulmasta. (Tersine & Hummingbird 

1995) 

Perinteiset prosessimittarit ovat yleensä olleet rahaan perustuvia. Tällöin pyritään 

tekemään yrityksen toiminnasta kannattavampaa mittariston tukemana. Yrityksen 

kannattavuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten löytämällä ja puuttumalla oikealla tavalla 

kannattavuuden keskeisiin syytekijöihin, joille voidaan puolestaan osoittaa omat 

vaikuttavat tekijänsä kuvan 13 mukaisesti (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 23). Tutkijat ovat 

havainneet, että perinteisillä rahaan perustuvilla mittareilla on paljon rajoitteita, jotka 

tekevät niistä huonosti soveltuvia yhä yleistyviin joustaviin toimintamalleihin. 

Prosessimittareiden täytyy sen sijaan tarjota reaaliaikaista tietoa johtajille, työnjohtajille 

ja operaattoreille, jotta he pystyvät toimimaan vastuualueensa vaatimalla tarkkuudella. 
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Mittariston täytyy olla joustava ja relevantti jokaisella johtotasolla, mutta myös 

muutettavissa tarpeen niin vaatiessa. Liitteessä 3 on esimerkki tällaisesta joustavasta 

mittaristosta, joka pohjautuu kahdeksaan yleiseen menestyksen osatekijään. (Ghalayini 

ym. 1997) 

Kuva 13. Esimerkkejä kannattavuuden syytekijöistä (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 23 

mukaillen) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmässä tiedostojen päivittäminen perustuu yleensä hyvin 

määriteltyjen työnkulkujen mukaisiin tapahtumiin, joten järjestelmän käyttöönotto 

edistää yhtenäisen mittaustiedon tuottamista. Tietotekniikan merkitys mittareiden 

määrittelemisessä on kuitenkin verrattain pieni, sillä pohjimmiltaan kyse on 

kokemusperäisen ymmärryksen tiivistämisestä kirjalliseen muotoon. Tietojärjestelmä 

voi jopa rajoittaa mittareiden määrittelyä, koska mittareille valitaan helposti sellaiset 

määritelmät, joita ohjelmiston raportointi parhaiten tukee. (Karjalainen ym. 2001, s. 44) 

Ohjauksen kannalta määräävinä tekijöinä eivät saa olla kohteen mitattavuus ja 

mittauksen helppous, vaan kohteen merkitys menestyksen varmistamisen näkökulmasta. 

Hyvä mittaaminen edellyttää, että mittauskohde on laadultaan ja ominaisuuksiltaan 

määritelty (Saari 2006, s. 131 & 148). Tietojärjestelmien merkitys suoritusten 

mittauksessa lisääntyy, kun määrittely on tehty. Tapahtumien rekisteröinti, tiedon 

varastointi ja tiedon yhdistely raporteiksi ovat toiminnanohjausjärjestelmän 

perustehtäviä. Varsinaista tapahtumatiedon rekisteröintiä voidaan edelleen helpottaa 

erityisillä tiedonkeruujärjestelmillä, jotta käyttäjät voivat helposti koota tarpeitaan 

vastaavaa informaatiota. (Karjalainen ym. 2001, s. 44) 

Tuotannon ohjaamisessa tarvittava tieto ei ole pelkästään toistuvissa määrämuotoisissa 

raporteissa. On turha kuvitella, että kaikki tiedon käyttötarpeet voitaisiin nähdä ennen 
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järjestelmän käyttöönottoa. (Karjalainen ym. 2001, s. 45) Mittarit ovat absoluuttisia, 

eivätkä ne kerro miksi asiat ovat niin hyvin tai huonosti kuin ne näyttävät olevan. 

Mikäli toiminnanohjaus perustuu ainoastaan mitattuihin arvoihin, saadaan mittaristolla 

aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä ja tällöin mittaristo vaikuttaa yritykseen pitkällä 

tähtäimellä haitallisesti. (Ahmad & Dhafr 2002) Apuna on käytettävä arviointia. 

Mittaaminen ja arviointi ovat kaksi eri tapaa tuottaa tietoa ohjattavasta prosessista ja sen 

tilasta. Mittaaminen on objektiivinen tapa tuottaa päätöksenteossa hyödynnettävä 

mittaustulos, kun taas arviointi perustuu päättelyyn ja sovittuihin arvoihin ja tuottaa 

siten tietoa ohjattavasta kohteesta ja sen tilasta. Pelkästään mittaroinnin käyttäminen ei 

riitä hyvään toiminnanohjaukseen. Kehittynyt organisaatio pystyy luomaan itselleen 

arviointikulttuurin, joka täydentää osaltaan mittaamista. (Saari 2006, s. 130-131)  

2.4.1 Läpäisyaika 

Läpäisyaika voidaan yleensä jakaa neljään osaan: käyntiaika, asetusaika, siirtoaika ja 

odotusaika. Tuotantoerän käyntiaika voidaan laskea yhden kappaleen operointiajasta 

jokaisessa toiminnossa. Asetusaika kuvaa aikaa, joka menee kun työpiste valmistellaan 

kyseisen tuotteen valmistukseen, eikä se näin ollen ole riippuvainen erän koosta. 

Siirtoaikaa kuluu aina kun erä siirretään työvaiheesta toiseen tai se odottaa siirtoa. 

Odotusaika on läpäisyajan kriittisin osa, sillä se voi muodostaa jopa 80 % 

kokonaisläpäisyajasta. Odotusaikana tuote tai tuotantoerä odottaa työpisteellä käsittelyä. 

Sen pituus riippuu työpisteen kuormituksesta ja ajoituksesta. (Vollmann ym. 2005, s. 

375) Kuvassa 14 on havainnollistettu läpäisyajan eri osien suhdetta esimerkin avulla.  
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Kuva 14. Esimerkki työvaiheen läpimenoajasta (Uusi-Rauva ym. 1994. s. 392 

mukaillen) 

 

Yleisesti voidaan todeta, että pitkä tuotannon läpimenoaika nostaa keskeneräisen 

tuotannon määrää ja sitä kautta alentaa materiaalipanosten tuottavuutta (Lappalainen 

1996, s. 17). Tärkeintä ei ole kuitenkaan läpäisyajan mittaaminen, vaan sen 

tarkoituksenomainen hallinta. (Vollmann ym. 2005, s. 376) Läpäisyajan hajonta kertoo, 

montako työpäivää valmistuserän todellinen läpäisyaika eroaa tuotannonohjauksessa 

käytettävästä oletusarvosta. (Karjalainen ym. 2001, s. 52) Yleisimpiä syitä läpäisyajan 

venymiselle ovat laatuvirheet ja valmistusprosessin huono hallinta. Myös suuret 

eräkoot, epätarkat reititystiedot ja epämääräiset työjonojen käsittelyjärjestykset 

pitkittävät läpäisyaikaa. Lisäksi koneiden käyttöasteiden korostaminen sekä kaikenlaiset 

kulutuksen ja kuormituksen vaihtelut vaikuttavat läpäisyaikaan. Nämä kaikki 

vaikuttavat suoraan toimitusvarmuuteen. (Karjalainen ym. 2001, s. 53) 

Lyhyt läpäisyaika tuo herkästi esiin toiminnan virheet ja epäkohdat, kun varastotasoja ja 

eräkokoja pystytään pienentämään. Tämä puolestaan auttaa tuotteiden ja toiminnan 

laadun kehittämisessä. Läpäisyaikojen lyhentämisessä voidaan soveltaa JOT-

periaatteita. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 368) Eloranta ja Räisänen (1986, s. 30) esittävät 

kolme keskeistä keinoa läpäisyaikojen lyhentämiseen: työnjohto- ja työmenetelmät, 

asetusajat ja tuotantovuo. Työnjohdon tulee olla riittävän sitoutuneita muutokseen ja 

tuotannon toimintatavat tulee olla hyvin tiedossa, jotta esim. asetusaikoja päästään 

systemaattisesti pienentämään. Asetusaikoja pienentämällä voidaan myös eräkokoa 

pienentää, jolloin keskeneräisen tuotannon määrä ja siihen sitoutunut pääoma vähenee. 
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Tuotantovuota voidaan kehittää esimerkiksi selkeällä layoutilla tai kuljettimin 

rakennetulla pakkovuolla. Kuljettimet parantavat ohjattavuutta, kun ohjauspisteiden 

määrä ja materiaalinkäsittelyn arvoa tuottamaton työ vähenee. (Eloranta & Räisänen 

1986, s. 30-34) 

Kehityskohteiden havaitseminen alkaa yleensä koko logistisen prosessin tarkasta 

kuvauksesta. Tiedon ja tuotteen virtausta tutkitaan arvon tuottamisen näkökulmasta ja 

tehostetaan sitä. Kaikki ne toiminnot, jotka kuluttavat aikaa, mutta eivät lisää tuotteen 

arvoa, on tarkoitus poistaa tai vähintäänkin minimoida niihin käytetty aika. Mikäli 

yritys pyrkii erottumaan lyhyillä toimitusajoilla, koko tilaus-toimitusketjun läpäisyaikaa 

on lyhennettävä. Ajanhallinta heijastaa suoraan laadun, kustannusten ja tuottavuuden 

hallintaan, joten hukka-ajan minimointi parantaa muitakin suorituskykymittareita. 

Asiakastilauksen kytkentäpisteen paikka vaikuttaa läpäisyajan lyhentämisen 

mahdollisuuksiin. Aikaa yleensä tuhlataan itsenäisten toimintojen sarjoittamiseen, 

toisistaan riippuvien toimintojen epäsynkronointiin, heikon layoutin mukanansa 

tuomaan tehottomaan työvirtaukseen ja viallisten tuotteiden valmistamiseen, mikä 

puolestaan kertoo heikosta tuotelaadusta. (Tersine & Hummingbird 1995) 

Mikäli yritys valmistaa tuotteita asiakastilauksesta (MTO), lyhyt ja ennakoitava 

läpäisyaika on tuotannon tärkein tavoite. Läpäisyajan lyhentäminen aloitetaan jo ennen 

varsinaista tuotantoa materiaaliostoaikoja lyhentämällä. Tuotteita ei valmisteta ennen 

lopullista tilausta, mutta tilauksen saapuessa materiaalien täytyy olla mahdollisimman 

pian saatavilla, jotta valmistus voidaan aloittaa välittömästi niiden saavuttua. Tämä 

tarkoittaa materiaaliostolta erittäin tiivistä toimittajayhteistyötä ja tuotannolta hyvää 

joustavuutta. (Hallgren & Olhager 2006; Tersine & Hummingbird 1995)  

Puhtaat laatumittarit, kuten virheprosentti, ensisaanto, korjausprosentti ym. vaikuttavat 

suoraan kokonaisläpäisyaikaan. Aikaperusteinen hukan määrittäminen auttaa yleensä 

myös selvittämään sekä tuotteen että tuotannon laatuongelmat nopeasti. Kuitenkin 

perimmäinen tavoite kattavassa läpäisyaikojen lyhentämisstrategiassa ei ole vain 

kokonaisläpäisyajan lyhentäminen, vaan yrityksen suoritustehon parantaminen. 

Pullonkauloja optimoidaan systemaattisesti ja järjestyksessä tuotannon suorituskyvyn 

maksimoimiseksi. Ihannetilanteessa pullonkaulat on hävitetty, mikä lisää suoritustehoa 

ja antaa yritykselle mahdollisuuden etsiä uusia asiakkaita. Tämä lisää kysyntää, jonka 

kasvaessa ilmaantuu uusia pullonkauloja. Pullonkaulat on siis nähtävä mahdollisuutena 
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kehittää toiminnan suoritustehoa, jolloin kehityskaari on teoriassa loputon kuvan 15 

mukaisesti. (Tersine & Hummingbird 1995) 

Kuva 15. Jatkuva kehittäminen pullonkaulojen avulla (Tersine & Hummingbird 1995 

mukaillen) 

 

John D. C. Littlen kehittämä Littlen laki (1) kuvaa valmistusprosessin toiminnan 

ymmärtämisen kannalta tärkeiden elementtien välistä riippuvuussuhdetta. Nämä 

elementit ovat keskeneräisen työn määrä (KET), läpimeno (throughput) ja jaksoaika 

(cycle time). Kyseessä on yleispätevä laki, joka on ymmärrettävä aina kun halutaan 

parantaa tuottavuutta. Se on käyttökelpoinen vakaassa systeemissä, kun halutaan 

arvioida yksittäistä työpistettä, tehdasta tai toimitusketjua. Lakia voidaan soveltaa eri 

käyttötarkoituksiin, mutta yleensä sitä käytetään valmistusprosessin läpimenoajan 

määrittämiseen. Tällöin esitysmuoto on kaavan (2) mukainen. Tässä yhteydessä 

keskeneräinen tuotanto pitää sisällään valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, 

keskeneräiset tuotteet ja valmiit lopputuotteet. Vuo kuvaa tuotantoprosessista 

valmistuneiden tuotteiden kappalemäärää aikayksikössä. (Lean Six Sigma 2016) 

𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜 =  
𝐾𝐸𝑇

𝑗𝑎𝑘𝑠𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎
                                                                           (1)   

𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =  
𝐾𝐸𝑇

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑣𝑢𝑜
                                                                (2) 

2.4.2 Keskeneräinen tuotanto 

Tuotannossa joudutaan usein varastoimaan ainakin joitakin nimikkeitä kolmenlaisiin eri 

varastoihin. Raaka-ainevarastojen tehtävä on varmistaa edullinen hankintahinta tai 

tuotannon häiriöttömyys. Keskeneräinen tuotanto KET (usein myös WIP eli work in 

process) kattaa ne keskeneräiset tuotteet, joihin on jo allokoitu tai käytetty materiaaleja 
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ja kapasiteettia. Keskeneräisen tuotannon hallinta kuuluu oleellisesti koko 

tuotantovirran hallintaan. Lopputuotevarastot ja varastoidut puolivalmisteet, joita ei ole 

korvamerkitty asiakkaille tai tilauksille muodostavat kolmannen varastotyypin. 

Varastojen minimointi ja varastokierron kehittäminen ovat oleellisia kehityskohteita 

koko tuotantoketjussa. (Karrus 2001, s. 77) 

Läpäisyaika ja keskeneräinen tuotanto ovat suoraan verrannollisia toisiinsa nähden. 

Mitä pitempi läpäisyaika on, sitä pitempi aika on tilauksen saapumisesta toimitukseen. 

Tämä aikaväli kuvaa suoraan, kuinka paljon prosessissa on keskeneräisiä tilauksia, joka 

puolestaan kuvastaa jonottavien tilausten ja keskeneräisen tuotannon määrää tehtaan 

valmistusprosessissa. (Vollmann ym. 2005, s. 376) 

Mikäli tuotantoprosessissa on työvaiheita, joiden käyttöaste on kokonaisuuden kannalta 

pidettävä korkealla, pieni bufferi (KET-varasto) takaa työn häiriöttömän jatkumisen 

(Vollmann ym. 2005, s. 376). Keskeneräiseen tuotantoon liittyy kuitenkin aina raaka-

aineiden ja materiaalien peruuttamatonta jalostusta, runsasta kustannusten kertymistä ja 

toimitusaika- tai toimitusvalmiuslupauksia, joten keskeneräisen tuotannon hallinta on 

erityisen tärkeää yrityksen kokonaistuottavuuden kannalta. (Karrus 2001, s. 77) 

Buffereiden koko on pyrittävä minimoimaan ilman, että tuotannon joustavuus kärsii. 

Skeduloinnin yhteydessä määritellään tuotteiden valmistusjono, joka yleensä luo 

työpisteille pienen turvabufferin tuotannon vaihteluiden varalle ja turvaa tällöin myös 

koko tuotantoprosessin virtauksen. (Vollmann ym. 2005, s. 382-383) 

2.4.3 Ensisaanto 

Ensisaanto kuvaa sitä, kuinka suuri osa prosessiin syötetystä kappalemäärästä valmistuu 

prosessista. Ensisaantoa voidaan mitata pääosin kahdella eri tavalla. Mittauksen erot 

muodostuvat siitä, vaikuttaako ensisaantoon korjattujen tuotteiden määrät vai ei. 

Tilanne on helpommin ymmärrettävissä, kun se esitetään esimerkin avulla. Kuvassa 16 

on kuvattuna tuotantoprosessin kolmevaiheinen testaus, joka vastaa kohdeyrityksen 

toimintamallia joidenkin tuotteiden osalta. Vihreät nuolet kuvastavat yhden tuotantoerän 

kulkua prosessissa. Ensimmäiseen tarkastukseen menee koko erä, eli 50 kpl tuotteita. 

Toiseen tarkastukseen näistä etenee ainoastaan 46 kpl, sillä 4 kpl on romutettu. 

Toiminnalliseen testaukseen etenee samat 46 kpl, mutta 12 kpl joudutaan korjaamaan 

tarkastuspisteellä. Viimeisessä testausvaiheessa romutetaan 9 kpl, joten prosessista 

valmistuu 37 kpl.  
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Kuva 16. Esimerkki tuotteen ensisaannosta (Six Sigma Material 2016 mukaillen) 

Klassinen saanto eli FTY (First Time Yield) kuvaa prosessin yhden toiminnon 

ensisaantoa, mutta se jättää huomiotta prosessin aikana työpisteellä korjatut tuotteet. 

Romutetut tuotteet puolestaan vähentävät ensisaantoa, jolloin ensisaanto on 

laskettavissa kaavalla (3). (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 107; Six Sigma Material 

2016) Esimerkissä 1 on esitetty kuvan 16 prosessin testaus- ja tarkastustoimintojen 

FTY-saannot. 

 

𝐹𝑇𝑌 =  
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑚ää𝑟ä

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑠𝑦ö𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑚ää𝑟ä
 × 100 %                            (3)   

Esimerkki 1 

𝐹𝑇𝑌𝐴𝑂𝐼1 =  
46

50
× 100 % = 92 % 

𝐹𝑇𝑌𝐴𝑂𝐼2 =  
46

46
× 100 % = 100 % 

𝐹𝑇𝑌𝑇𝐸𝑆𝑇𝐴𝑈𝑆 =  
37

46
× 100 % = 80,4 % 

 

Koko prosessin FTY-saanto lasketaan vertaamalla viimeisestä prosessivaiheesta 

valmistunutta kappalemäärää prosessiin alun perin syötettyyn kappalemäärään: 

𝐾𝑂𝐾𝑂𝑁𝐴𝐼𝑆 − 𝐹𝑇𝑌 =  
37

50
× 100 % = 74 %  

Ensisaanto eli FPY (First Pass Yield, joskus myös TPY eli Throughput Yield) kuvaa 

prosessin yhden toiminnon ensisaantoa ottaen huomioon korjatut ja romutetut tuotteet. 

Korjauksen oletetaan näin ollen kuuluvan kyseiseen toimintoon. Ensisaanto voidaan 

tällöin laskea kaavalla (4). (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 106-107; Six Sigma 
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Material 2016) Esimerkissä 2 lasketaan testaus- ja tarkastustoimintojen FPY-saannot, 

jotka poikkeavat merkittävästi esimerkin 1 saannoista. 

𝐹𝑃𝑌 =  
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑚ää𝑟ä−𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑡𝑢𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑠𝑦ö𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎𝑙𝑒𝑚ää𝑟ä
 × 100 %              (4) 

Esimerkki 2  

𝐹𝑃𝑌𝐴𝑂𝐼1 =  
(46 − 6)

50
× 100 % = 80 % 

𝐹𝑃𝑌𝐴𝑂𝐼2 =  
(46 − 12)

46
× 100 % = 73,9 % 

𝐹𝑃𝑌𝑇𝐸𝑆𝑇𝐴𝑈𝑆 =  
(37 − 0)

46
× 100 % = 80,4 % 

 

Läpivyörytetty saanto eli RTY (Rolled Throughput Yield) kuvaa koko tuotantoprosessin 

todennäköisyyttä valmistaa tuotteita ilman ainoatakaan virhettä. Se kuvaa prosessin ei-

jalostusarvoa ja sen osuutta. Tämä mittari on erityisen tärkeä silloin, kun prosessissa on 

havaittu liiallista tuotteiden korjailua. Korjailu sisältää useampaa kahdeksan hukan osaa 

ja aiheuttaa piilotehtaan olemassaolon, joten tämä mittari auttaa ohjaamaan työntekijöitä 

oikeisiin asioihin. Piilotehdas ei lisää arvoa asiakkaalle, sillä se sisältää korjauksia 

asioihin, jotka eivät ole onnistuneet ensimmäisellä kerralla. Piilotehdas generoi huonon 

laadun kustannukset. Siellä maksetaan virheiden käsittelystä, menetetään kapasiteettia ja 

kasvatetaan läpimenoaikaa ilman arvotuottoa. RTY on osuus tuotteista, jotka on 

prosessoitu monivaiheisessa prosessissa ilman yhtään virhettä. RTY voidaan laskea 

kahdella tapaa; joko FPY:n kautta kaavalla (5), tai Poissonin jakaumaan ja DPU:hun 

(Defects per Unit) perustuen kaavan (6) avulla. (Karjalainen & Karjalainen 2002, s. 

106-107; Six Sigma Material 2016) 

 

𝑅𝑇𝑌 = 𝐹𝑃𝑌1 × 𝐹𝑃𝑌2 × … × 𝐹𝑃𝑌𝑛 × 100 %                                         (5) 

𝑅𝑇𝑌 =  𝑒−𝐷𝑃𝑈                                                                                         (6)  

missä  e on luonnollinen vakio 2,718281828... 

DPU on Defects per Unit eli virheprosentti (tarkemmin kappaleessa 2.4.4)  
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Esimerkin läpivyörytetty saanto on näin ollen 

𝑅𝑇𝑌 = 𝐹𝑃𝑌𝐴𝑂𝐼1 × 𝐹𝑃𝑌𝐴𝑂𝐼2 × 𝐹𝑃𝑌𝑇𝐸𝑆𝑇𝐴𝑈𝑆 × 100 %  

𝑅𝑇𝑌 = 0,80 × 0,739 × 0,804 × 100 % = 47,5 % 

Esimerkistä voidaan havaita, että saannon laskutavalla on suuri merkitys lopputulokseen 

ja siihen, kuvaako se prosessin suorituskykyä riittävän tarkasti. Mikäli tuotantoprosessi 

sisältää paljon tuotteen korjausta, voi piilotehdas olla tällöin hankalasti havaittavissa 

klassisen saannon mittarilla. Tilanne saattaa mittareiden valossa näyttää hyvältä, mutta 

todellisuudessa lukuisia tuotteita korjataan työpisteellä, jotta se saadaan läpäisemään 

testit. Mikäli käytetään FPY-saantoa ja siitä laskettua läpivyörytettyä saantoa, voidaan 

turha työ paikantaa mittaamalla, samalla kun tuotekohtaiset laatupuutteet ovat 

tilastollisesti löydettävissä. 

2.4.4 Virheprosentti ja vikojen osittaminen 

Tuotteen kilpailukyvyn määräävät sen hinta, suorituskyky, laatu ja markkinat. Laatu 

kuvaa tuotteen sopivuutta käyttötarkoitukseensa (fitness for use). Näin ollen kukin 

asiakas määrittelee laadun eri tavoin. Myös standardit vaikuttavat valmistettavien 

tuotteiden laatuvaatimuksiin. Tuotantoprosessilla on kuitenkin suuri merkitys tuotteen 

laatuun, joten valmistuksen laatua mitataan. Yleensä tuotteet valmistetaan ensin ja 

tarkastetaan lopuksi, jolloin tehdään päätös tuotelaadusta. Tuotteet, jotka eivät täytä 

asetettuja spesifikaatioita joko hylätään tai korjataan uudelleen tarkastettaviksi. Laatu 

voidaan kuitenkin määritellä todennäköisyytenä sille, että tuote säilyttää 

suorituskykynsä tiettynä aikana tietyissä olosuhteissa. Tällöin puhutaan 

luotettavuudesta. Elektroniikan valmistuksessa luotettavuutta tarkastellaan kahdesta 

näkökulmasta: valmistusprosessin luotettavuus ja tuotteen luotettavuus. Tämä tarkoittaa, 

että laadun ohjaus on valmistusprosessin jokaista toimintoa ja yksittäistä ihmistä 

koskeva asia. (Lappalainen 1996, s. 135-136) 

Virheprosentti DPU (Defects per Unit) kuvaa valmistusprosessin hyötysuhdetta tai 

arvioi tuotettujen virheellisten tuotteiden todennäköisyyttä kaavan (7) mukaisesti. 

Mittarin käytössä on tärkeää, että lasketaan yksiköt, jotka ovat huonoja. Koko yksikön 

sanotaan olevan viallinen riippumatta siitä, kuinka monta vikaa siinä on. Vika on 

määritetty poikkeamana, joka ei täytä tunnettua ja hyväksyttyä asiakasstandardia. 

Vastaavasti yksikkö on tuote, joka lähetetään asiakkaalle. (Karjalainen & Karjalainen 

2002, s. 106) 
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𝑉𝑖𝑟ℎ𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡

𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡
 × 100 %                                   (7) 

Virheprosentti kuvaa tuotteiden laatua, mutta se ei osoita virheiden syitä. Siksi tarvitaan 

myös tarkkaa virheiden jaottelua. Tilastollinen laadunohjaus (SQC, Statistical Quality 

Control) on nippu tieteellisiä menetelmiä valmistusprosessin laadun ohjaamiseen ja 

kehittämiseen. Menetelmiä ovat esimerkiksi pareto-kaavio, tarkistuslomake ja tiedon 

osittaminen, joita käytetään laatuongelmien löytämiseen. Tämän jälkeen voidaan 

keskittyä laadun parantamiseen. Tarkastuslomake on yksinkertainen työkalu tiedon 

keräämisen tehostamiseksi. Kerätty tieto lajitellaan tiedon osittamisessa luokkiin ja 

ryhmiin eri tekijöiden perusteella. Tarkastuslomake ja tiedon osittaminen voidaan 

kuvata visuaalisesti esimerkiksi pareto-kaaviolla. (Lappalainen 1996, s. 142-143)  

2.4.5 Tuottavuus 

Tehokkuus on tavoitteellisen toiminnan yleiskäsite, joka kertoo tuotetun arvon ja sen 

vaatiman uhrauksen suhteesta. Liiketoiminnan tehokkuutta mitataan yleensä 

kannattavuudella  ja tuotantoprosessin tehokkuutta tuottavuudella. Kuva 17 osoittaa, 

miten kannattavuuskehitys voidaan ilmaista tuottavuuskehityksen ja 

hintasuhdekehityksen tuloksena. (Saari 2006, s. 162) 

Kuva 17. Tuottavuuden linkittyminen kannattavuuteen (Saari 2006, s. 184 mukaillen) 

Termejä panokset ja tuotokset käytetään yleisesti prosessin kuvaamiseen. 

Tuotantovälineitä käytetään tuotantoprosessin panoksina, jotka osoitetaan tietyn 

laatuisina ja määräisinä aikayksikössä. Tuotannon tuotos on näin ollen tuotettujen 
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hyödykkeiden määrä ja laatu. Kun halutaan ymmärtää tuotannon tulosta 

kokonaisvaltaisesti yrityksen suorituskyvyn kannalta, on käytettyjä tuotantopanoksia 

verrattava niillä aikaansaatuun tulokseen. Tämä vertailu kuvaa tuotannon lisäarvoa eli 

tuottavuutta joko suhteellisena tai absoluuttisena. Suorituskykyä voidaan kehittää 

tuotantovälineiden määrää ja laatua kehittämällä. (Saari 2006, s. 75-76) 

Tuottavuutta voidaan mitata tuotteistetussa tuotannossa, eli tuotteiden ominaisuudet ja 

valmistus on määritelty siten, että samaa tuotetta voidaan valmistaa useita kappaleita 

useita kertoja. Yksittäistuotantoon tuottavuuden mittaus ei niinkään sovellu. 

Tuottavuuden mallintaminen kaavamuotoon on osoittautunut hankalaksi, vaikka 

lähtökohtainen perusajatus onkin hyvin yksinkertainen (8). (Saari 2006, s. 94-97) 

Valmistusjärjestelmän tuottavuuden mittaamisessa ongelmana onkin useiden panosten 

ja tuotosten lukumäärä. Tuottavuutta voidaankin mitata joko osittaisena tuottavuutena, 

jolloin se on kokonaistuotosten suhde yhteen panokseen tai kokonaistuottavuutena, 

jolloin kokonaistuotosta verrataan kaikkiin panoksiin. (Lappalainen 1996, s. 15) 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =  
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä

𝑝𝑎𝑛𝑜𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä
                                                               (8) 

Tuottavuus on sitä suurempi, mitä enemmän tuotteita saadaan valmistettua ja mitä 

vähemmän tuotannontekijöitä eli panoksia valmistamiseen kuluu. 

Kokonaistuottavuuden optimointi perustuu tuotannon maksimointiin ainoastaan silloin, 

kun koko tuotanto pystytään kannattavasti myymään. Tavallisesti tuotteen menekki 

määräytyy kuitenkin markkinoilla, joten päätavoitteeksi muodostuu panostekijöiden 

kulutuksen minimointi. Yrityksen kannattaakin hyödyntää kaikki käytössä olevat 

panostekijät, jolloin tuotantotilat ja laitteet sekä henkilöstön osaaminen pitää saada 

mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. (Uusi-Rauva ym. 1994, s. 330-331) 

Tuottavuutta voidaan laskea ja tuloksia esitellä erilaisilla tekniikoilla ilman, että 

raportoitavat tulokset muuttuvat merkittävästi. (Saari 2006, s. 98) Mittaaminen on 

kuitenkin kannattavaa, sillä se auttaa ymmärtämään prosessia, seuraamaan kehitystä ja 

vertailemaan vaihtoehtoja. Liiketoiminnan yksi päätavoitteista onkin tuottavuuden 

jatkuva parantaminen.  (Lappalainen 1996, s. 15) Robert Solow osoitti 1950-luvulla 

(kts. Saari 2006, s. 98), että tekninen kehitys on merkittävässä asemassa tuottavuuden 

kasvua tavoiteltaessa. Teknillisellä kehityksellä hän tarkoitti fyysisen ja inhimillisen 

pääoman laadullisia parannuksia, jotka väistämättä johtavat tuottavuuden kasvuun. 
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Ennen luultiin, että kehittyvä kone- ja laitekanta selittää tuottavuuden kasvun. (Saari 

2006, s. 98) Suuret valmistajat ovat esittäneet, että paras tapa tuottavuuden 

parantamiseen on ihmisten mielikuvituksen hyödyntäminen (Lappalainen 1996, s. 16). 

Henkilöstön merkitys yrityksen tuottavuudelle on usein ratkaisevan suuri, eikä ole 

odotettavissa, että yksilöllisten työpanosten merkitys tulevaisuudessakaan pienenisi 

automatisoinnin myötä. Tuottavuuden edistämiseksi onkin keskityttävä tämän resurssin 

kehittämiseen entistä paremmaksi. Tämä on myös henkilöstön etujen mukaista, sillä 

yrityksen palkanmaksukyky on riippuvainen tuottavuuden kehityksestä. Kehittäminen ei 

myöskään merkitse ”ahdistavaa hiostamista”, kun tulokseen pyritään ammattitaitoa, 

menetelmiä ja organisaatiota kehittäen eikä henkilöstön työskentelynopeutta 

kiihdyttämällä. (Niskanen. 1979, s. 75-76) 

Härkönen on diplomityössään (2013, s. 45-51) selvittänyt useiden suomalaisten 

yritysten käytäntöjä tuottavuuden mittaamiseen. Haastattelujen mukaan työn 

tuottavuutta mitataan usein suunniteltujen standardiaikojen ja toteutuneiden työaikojen 

välisellä suhteella kaavan (9) mukaisesti. Standardiajat muodostuvat tuotteesta riippuen 

joko tutkinnallisesti tai laskennallisesti. Vastaavasti toteutuneet työaikatiedot ovat 

yleensä saatavissa työajanseurantajärjestelmistä. Apuna mittarin toiminnassa on yleensä 

myös Excel-työkirja, johon tuotekohtaiset standardiajat on määritelty yksittäisten 

työpisteiden standardiaikojen summana. Työn tuottavuutta voidaan hyödyntää mm. 

kapasiteetin suunnittelussa ja toiminnan ongelmakohtien tunnistamisessa. Koska 

henkilöstön merkitys tuottavuudelle on kiistaton, voidaan tätä mittaria pitää hyvänä 

tuottavuuden mittarina. Se kuitenkin vaatii työntekijöiden sitoutumisen, koska mittarin 

tarkkuus perustuu työntekijän työaikaleimausten tarkkuuteen. 

𝑇𝑦ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =  
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑡𝑦ö𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑘ä𝑦𝑡𝑒𝑡𝑡𝑦 𝑡𝑦ö𝑎𝑖𝑘𝑎
                                                    (9) 

Toinen työn tuottavuutta hyvin kuvaava mittari on kaavan (10) mukainen. Käytännössä 

mittari kertoo läpimenon, eli kuinka monta tuotetta yksi henkilö valmistaa tietyssä 

ajassa. Aikana voidaan käyttää tuntia tai viikkoa riippuen halutusta mittaustarkkuudesta. 

Vastaavasti mittari voidaan määritellä tuotteittain tai valita keskiarvotuote, jonka 

standardiaika lasketaan vaiheaikojen perusteella, jolloin mittari on myös epävarmempi 

johtuen normaaleista tuotekohtaisista vaihteluista. (Härkönen 2013, s. 45-51; Saari 

2006, s. 245) 
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𝑇𝑦ö𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 =  
𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑦ö𝑛 𝑚ää𝑟ä
                                                           (10) 

2.4.6 Ennustetarkkuus 

Perustapauksissa yritys hankkii tärkeimpien asiakkaiden arviot tuotteiden tulevasta 

kulutuksesta. Mikäli asiakkaan antamat arviot eivät ole luotettavia, yritys voi itse 

täydentää ennustettavuutta erilaisten ennustemallien avulla. Yrityksen on tällöin oltava 

selvillä omasta kyvystään laatia ennusteita. Vaikka periaatteessa lähiviikkojen 

ennustettavuus on huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin vuositason ennusteet, ovat 

ennusteet aina epätarkkoja. Näin ollen ennustetarkkuutta on mitattava, jotta prosessin 

ongelmakohtiin päästään käsiksi. Huono ennustetarkkuus on merkki siitä, ettei 

ennustetietojen keräys ole kunnossa tai tilauksia yritetään ennustaa liian 

yksityiskohtaisesti. Ennustetarkkuutta voidaan mitata esimerkiksi laskemalla 

ennusteiden keskivirhe (11), joka kuvaa ennusteen vinoumaa eli ovatko ne 

systemaattisesti optimistisia tai pessimistisiä. Kaavalla (12) laskettavalla 

itseisarvovirheellä saadaan selville, miten lähelle ennuste osuu toteutunutta tuotantoa. 

Molemmat arvot voidaan laskea joko absoluuttisena tai suhteellisena. (Karjalainen ym. 

2001, s. 57-59) 

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =  
∑ (𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡𝑖−𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
                                          (11) 

𝐼𝑡𝑠𝑒𝑖𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 =  
∑ |𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡𝑖−𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
                                 (12) 

Mikäli ennustetarkkuutta halutaan mitata yleisellä tasolla, voidaan selvittää 

prosenttiosuuden avulla, kuinka monessa ennustettavassa nimikkeessä virhe on 

esimerkiksi korkeintaan 20 % (Karjalainen ym. 2001, s. 59). Tämä mittari (13) osoittaa 

ne tuotteet, joiden ennusteet ovat suhteellisen vakaita ja luotettavia.  

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑣𝑖𝑟ℎ𝑒 − % =  
∑ (𝑡𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡𝑖−𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑒𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

× 100%                  (13) 

Yrityksen on tärkeää tuntea tuotteidensa menekin käyttäytymismallit, jotta 

tuotantoprosessi pysyy paremmin hallittavissa ja tuotteiden valmistustarpeet ovat 

ennakoitavissa. Kysynnän analysoinnissa kannattaa hyödyntää matemaattisia 

menetelmiä, jotka perustuvat tavalla tai toisella historiatietoihin. Vaihtelua voidaan 

tarkastella keskiarvon, hajonnan ja jakauman avulla. Joka tapauksessa toiminnan 
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suunnittelu helpottuu, kun menekin vaihtelu on tunnettu. Se ei silti tarkoita, että 

yksittäisen päivän tarvetta tarvitsisi osata ennakoida. Toimitusketjun puskurivarastot 

voidaan kuitenkin ennustetarkkuuden avulla mitoittaa niin, että ne pystyvät vastaamaan 

menekin vaihteluun. (Karjalainen ym. 2001, s. 59-61) 

Ennusteet ovat aina epätarkkoja, joten valmistusprosessiin on pyrittävä luomaan 

riittävästi joustavuutta eivätkä lyhytaikaisten tarpeiden vaihtelu ja normaalit 

ennustevirheet vaikuta toimitusvarmuuteen. Peruskeinoina käytetään ylimääräistä 

kapasiteettia ja puskurivarastointia. (Karjalainen ym. 2001, s. 64) Huono 

ennustetarkkuus kasvattaa puskurivarastoinnin tarvetta, kun vastaavasti hyvä 

ennustetarkkuus mahdollistaa puskurivarastojen pienentämisen kyseisen tuotteen osalta. 

Huono ennustetarkkuus hankaloittaa tuotannon karkeasuunnitelman laadintaa, jolloin 

koko tuotannonohjausprosessin toiminnan tehokkuus kärsii. Tällä on merkitystä myös 

organisaatiotasolla, sillä jatkuva ennusteiden vinouma voi antaa yritysjohdolle väärän 

kuvan siitä, mikä on todellinen markkinatilanne. (Vollmann ym. 2005, s. 151) 
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3 TUOTANNONOHJAUKSEN NYKYTILA 

3.1 Tuotevalikoima 

Kohdeyrityksen liiketoiminta-alueena on elektroniikkatuotteiden sopimussuunnittelu ja 

-valmistus. Tuotevalikoima on näin ollen erittäin laaja ja se sisältää hyvin erityyppisiä 

tuotteita ja tuoterakenteita. Piirikorttivalmistuksessa jokainen tuote on sekä 

komponenttikannaltaan että toiminnallisuudeltaan hyvin erilainen muihin verrattuna. 

Tämä tuo haasteita tuotannon ohjattavuuteen, sillä tuotteita ei pystytä esimerkiksi 

modularisoimaan, vaikka valmistusprosessi itsessään on hyvin samankaltainen jokaisen 

tuotteen osalta. Tuoterakenteeseen on pääosin hankala puuttua, sillä 

sopimusvalmistajana yritys on velvollinen valmistamaan tuotteet asiakkaan 

spesifikaatioiden mukaisesti. 

Tuotteet voidaan jakaa pääsääntöisesti kahteen ryhmään: tilaustuotteisiin, joiden 

komponenttiostot aloitetaan vasta tilauksen varmistuttua, sekä varastotuotteisiin, joita 

valmistetaan varastoon asiakkaan nopean kysynnän tarpeisiin. Myös tilauksesta 

suunniteltavia tuotteita valmistetaan. Ne ovat usein prototyyppejä, joiden 

valmistusaikataulu on hyvin nopea, mutta joiden toimintaa tuotannossa on lähes 

mahdotonta ennakoida oikein. 

Noin puolet valmistettavista tuotteista on tilaustuotteita (kuva 18), joille ei muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta ole minkäänlaista ennustekantaa. Tilaustuotteita ei pidetä 

tuotannonohjauksen kannalta erityisen haasteellisina, sillä tilaukset ovat pääsääntöisesti 

hyvissä ajoin tiedossa ja valmistusajankohta perustuu komponenttien saatavuuteen. 

Näin ollen tuotteille on mahdollista tehdä tilaa tuotantosuunnitelmaan valmistamalla 

muita tuotteita etukäteen. Ongelmia aiheuttaa lähinnä tilaustuotteiden, varastotuotteiden 

ja prototyyppien välinen priorisointi tuotanto-ohjelmassa, mikäli valmistuserien 

kiireellisyyttä on hankala määritellä. 
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Kuva 18. Yrityksen tuotevalikoima valmistusimpulssin ja ennusteen mukaan jaoteltuna, 

protoja ei huomioitu 

 

Muutaman suuremman asiakkaan tuotteita valmistetaan varastoon, jotta asiakkaan 

nopeaan kysyntään pystytään vastaamaan erittäin nopeilla toimitusajoilla. Näille 

tuotteille on olemassa asiakkaan toimittamat ennusteet. Varastotuotteille on 

toiminnanohjausjärjestelmässä määritelty tuotevaraston minimimäärä, jonka asiakas 

pystyy koska tahansa lunastamaan itselleen ja maksimimäärä, jotta tuotteita ei 

kuitenkaan valmistettaisi liikaa. Varastoarvon minimin ja maksimin väliin on asetettu 

tavoitemäärä, joka määräytyy asiakaskohtaisesti. Tavoitemäärän alittuessa järjestelmä 

ehdottaa tuotannonohjaukselle uusien tuotantoerien valmistusta luomalla 

työmääräinehdotuksen. Tuotannonohjaajan tehtävä on tällöin arvioida tuotantoerän 

valmistustarpeen ajoituksen oikeellisuus perustuen asiakkaan ennusteisiin. Tätä 

toimintoa kutsutaan semiautomaattiseksi tuotannonohjaukseksi. Varastotasojen 

tavoitemäärät vaativat säätöä, jotta asiakkaan vaihtelevaan kysyntään pystytään 

vastaamaan riittävällä palvelutasolla. 

Nykyinen järjestelmä mahdollistaisi varastotuotteiden valmistuksen automaattisesti, 

jolloin tuotannonohjaajan tarkastusvaihe jäisi välistä. Automaatin käyttöä on aiemmin 

kokeiltu, ja se todettiin ongelmalliseksi, sillä yksittäisten tuotteiden tuotantotahdissa on 

paljon tarkistusta vaativia poikkeamia. Semiautomaattia ei kuitenkaan pidetä liian 

työllistävänä ja järjestelmä toimii tällä hetkellä siltä osin hyvin. 
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3.2 Tuotannonohjauksen järjestelmät 

Tällä hetkellä tuotannon käytössä on työajanseurantajärjestelmä, johon työntekijät 

kirjautuvat tullessaan töihin ja alkaessaan valmistaa tuotteita. Järjestelmään 

raportoidaan työpisteellä valmistetut tuotteet, jolloin saadaan erän valmistusajasta 

johdettu tuotekohtainen valmistusaika. 

Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä koetaan vanhentuneeksi ja joustamattomaksi. 

Yrityksellä ei tällä hetkellä ole järjestelmäasiantuntijaa, joka päivittäisi ja kehittäisi 

käytössä olevaa järjestelmää, jotta sen toiminta olisi jouhevaa. Toisaalta tarvetta vanhan 

järjestelmän kehittämiseen ei enää ole, sillä uusi toiminnanohjausjärjestelmä on tulossa. 

Vanha järjestelmä on tarkoitus ajaa alas vielä tämän vuoden puolella. Uuden 

järjestelmän vaatimusmäärittelyjä tehdään yhtä aikaa tämän tutkimuksen kanssa, joten 

toimittajaa ei ole valittu, eikä näin ollen tarkkaa tietoa uuden järjestelmän 

spesifikaatioista vielä tutkimusvaiheessa ole. 

Tuotteen elinkaaren hallintaan ollaan ottamassa käyttöön PLM-järjestelmä (Product 

Lifecycle Management, tuotteen elinkaaren hallinta), joka toimii sähköisenä DHR:nä 

(Device History Record, tuotteen historiatiedot) tuotteille. Elinkaarensa aikana tuote käy 

läpi tuotteesta riippuen eri toimintoja, kuten määrittelyn, suunnittelun, tuotannon, 

huollon ja käytöstä poiston. Näin ollen jokaisen tuotteen kaikki tuotantotiedot 

tallentuvat myös tuotantoprosessin aikana järjestelmään, josta ne on myöhemmin 

löydettävissä sarjanumeron perusteella esimerkiksi tuotteiden huollon helpottamiseksi. 

Järjestelmää voidaan hyödyntää myös tuotannon seurantaan, mikä tämän tutkimuksen 

kannalta on olennaista. 

PLM-järjestelmään syötetään tällä hetkellä manuaalisesti työmääräinnumero, jonka 

jälkeen valmistetaan toimituseräkoon mukainen määrä tuotteita ja kuitataan tuotteet 

valmistetuksi. Tulevaisuudessa tuotteita on tarkoitus muuttaa niin, että mahdollisimman 

monessa piirikortissa ja mekaniikassa on viivakoodi nopeuttamassa järjestelmän 

tehokasta hyödyntämistä. 

Edellä mainittujen järjestelmien lisäksi tuotannonohjauksessa käytetään päivittäin 

lukuisia erillisiä työkaluja ja aputaulukoita, sillä visuaalista ja selkeää 

karkeasuunnitelmaa ei ole. Nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä käsittelee ennusteita 
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ja tilauksia samalla tavalla, joten järjestelmästä saatava valmistustieto ei ole välttämättä 

paikkaansa pitävää, vaan perustuu epävarmaan ennusteeseen. 

3.3 Tuotantoprosessi 

Yrityksen tuotanto on jaettu piirikortti- ja kokoonpanotuotantoon. Tuotantoprosessi on 

kokonaisuutena kuvattu liitteessä 5. Osa valmistettavista piirikorteista toimitetaan 

suoraan joko sisäisille tai ulkoisille asiakkaille, osa jää oman toimipisteen 

kokoonpanoon. Jokaisessa piirikorttituotannon työvaiheessa tehdyt kappalemäärät 

kirjataan työajanseurantajärjestelmään, josta ne valmistuttuaan raportoituvat 

toiminnanohjausjärjestelmään. 

Tuotanto alkaa materiaalin vastaanotosta, jossa kaikille materiaaleille tehdään 

vastaanottotarkistus materiaalikohtaisten määritysten mukaisesti. Tämän jälkeen 

materiaalit kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään, tarroitetaan ja hyllytetään. 

Materiaalivarastot voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan: SMD-komponenttivarasto, 

läpivientikomponenttien ja jälkiasennettavien (LAD & JAS) osien varasto sekä 

kokoonpanon paternostinvarasto. Varastojen hallinta näissä on hyvin erilaista toisiinsa 

verrattuna. Kokoonpanon raaka-aineet on jaoteltu asiakaskohtaisesti paternostimen 

hyllypaikoille, josta kokoonpanon keräilijä täydentää niitä linjavarastoon. Ainoastaan 

kahden tuotteen valmistuksessa on käytössä kaksilaatikkomalli, jossa kaikki osat on 

työpisteellä saatavilla jatkuvasti. Muilla tuotteilla tarvittavat nimikkeet kerätään 

työmääräimen mukaan kokoonpanopisteille. Varaston ja tuotannon välillä ei tehdä 

varastopaikan siirtoja järjestelmätasolla. 

SMD-varastoa hallinnoi SMD-keräilijä, kun taas LAD & JAS -varastolla on oma 

keräilijä. Molemmissa varastoissa nimikkeet on hyllytetty koodijärjestykseen ja 

varastonimikkeitä on valtavasti laajan tuotekatalogin vuoksi. Molemmista varastoista 

nimikkeet kerätään työmääräimen mukaan valmistukseen. Läpiladottavat ja 

jälkiasennettavat komponentit jätetään keräilyn ja esikäsittelyn jälkeen 

valmistuseräkohtaisessa laatikossa hyllyyn odottamaan seuraavaa toimintoa. Keräily 

pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen tarvetta, sillä läpivientikomponenttien 

esikäsittely on osalla tuotteista aikaa vievää. Tämä tarkoittaa, että työmääräin on 

aukaistava tuotantoon jo hyvissä ajoin. SMD-komponentit kerätään hyllyistä suoraan 

feedereihin, joten keräily toteutetaan aina vain seuraavalle ladontaerälle kerrallaan. 



69 

 

Feedereiden määrä rajoittaa keräilyä, mikä puolestaan saattaa muuttaa ladontajärjestystä 

viime hetkellä. Myös yllättävät komponenttipuutteet voivat vaikuttaa 

ladontajärjestykseen, jota keräilijät ja SMD-operaattorit saavat tarpeen vaatiessa 

rajoitetusti muuttaa.  

SMD-linjalla erät valmistetaan tuotannonohjauksen suunnitteleman ladontajärjestyksen 

mukaan, kaikki piirikortit samalla linjalla. Erityisen suuria ja monimutkaisia 

piirikortteja pyritään valmistamaan kerralla suuria eriä, jotta tuotemuutoksista johtuvat 

asetusajat eivät venyisi tarpeettoman pitkiksi. Suurin osa piirikorteista on kaksipuolisia, 

jolloin koko erän ensimmäinen puoli ladotaan kerralla ja sitten vasta toinen puoli. Näin 

ollen yhden piirikortin vaihekohtainen läpäisyaika voi venyä hyvinkin pitkäksi. 

Jokaiselle valmistettavalle piirikortille on oma ladontaohjelma. Operaattorit ovat tehneet 

SMD-linjan ladontaohjelmat ensimmäisten ladontojen yhteydessä, eikä niitä 

myöhemmin enää optimoida, ellei ladontaan vaikuttavia tuotemuutoksia tapahdu. 

Kaikki SMD-linjalta valmistuneet tuotteet tarkistetaan visuaalisesti AOI (Automated 

Optical Inspection) -laitteella. Mikäli tuotteessa havaitaan virhe, siirtyy se viereiselle 

korjauspisteelle korjattavaksi. Jos virheellistä tuotetta ei kyetä korjaamaan 

korjauspisteellä kohtuullisessa ajassa, tai vika vaatii tarkempaa tutkintaa, se kirjataan 

karanteeniin. Karanteenissa selvitetään ja korjataan haasteellisia ja piileviä vikoja. 

Virheettömät levyt siirretään tuotteesta riippuen joko suoraan testaussoluun tai 

käsiladontaan. 

Käsiladonnassa levyyn asetetaan läpiladottavat komponentit. Aiemmin kerätyt 

komponentit joko tuodaan käsiladontaan siinä vaiheessa kun erä on SMD-linjalla 

työstettävänä tai käsiladonnan työntekijä itse hakee tuotantoerän komponenttilaatikon 

keräilypisteeltä. Toimintatapa vaihtelee, sillä tarkkaa työohjetta ei ole tehty. 

Käsiladonnan jälkeen komponentit kiinnitetään joko aalto- tai selektiivijuotoskoneilla, 

minkä jälkeen jokainen aaltojuotettu levy tarkistetaan vielä AOI-koneella. Osalle 

tuotteista joudutaan lisäksi tekemään esikorjaus, eli yhteen juottuneita komponenttien 

jalkoja joudutaan korjaamaan jo ennen AOI-tarkistusta. Yleensä kaksi työntekijää 

operoi kaikkia kolmea juotoskonetta sekä AOI-konetta ja esikorjausta, mikä etenkin 

suurien erien valmistuksessa saattaa aiheuttaa pullonkaulan tuotantoon. 

Jälkiasennus- ja testaussolut (JAS/TES) on järjestetty testerikannan perusteella 

tuoteperheittäin. Etenkin solujen toiminnassa on hyvin havaittavissa ne hyödyt, joita 5S 
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on tuonut tuotantotiloihin, kun sitä noin vuosi sitten on alettu implementoida koko 

tuotantoprosessissa. Tuotteesta riippuen levyt irrotetaan aihiosta, niihin asennetaan 

erityistä tarkkuutta vaativia komponentteja ja niille tehdään toiminnallinen testaus. 

Tässä vaiheessa piirikortit myös ohjelmoidaan. Vialliset tuotteet viedään 

korjauspisteelle ja virheettömät tuotevarastoon. Pakkaustapaa ei ole standardoitu, joten 

tuotteet viedään tuotevarastoon eri kokoisissa erissä ja laatikoissa. Tuotepaikat on 

määritelty, mutta tuote-erien järjestys on luettavissa vain sarjanumeroiden perusteella. 

Tällä hetkellä jokaiselle piirikortille tehdään erillinen visuaalinen lopputarkastus ennen 

kuin ne viedään tuotevarastoon. Vialliset tuotteet viedään korjauspisteelle ja 

lähetyskelpoiset tuotteet tuotevaraston hyllyyn. Pakkaaja hakee tuotevarastosta 

lähetettävät tuotteet, pakkaa ne ja tekee tarvittavat dokumentit, jotta tuote voidaan 

toimittaa asiakkaalle. Myös omaan paikalliseen kokoonpanotuotantoon jäävät piirikortit 

viedään valmisvarastoon, josta ne aikanaan noudetaan kokoonpanolinjalle. 

3.4 Tuotannonohjaus 

Kohdeyrityksessä tuotannonohjaajien tehtävät ovat hyvin monipuolisia, sillä he ovat 

yleensä suorassa asiakaskontaktissa, ylläpitävät ennusteita, tilauksia ja tuotetietoja, sekä 

seuraavat jatkuvasti puutteita ja muutoksia. Tuotannonohjaajat varmistavat yhdessä 

oston, työnjohdon, sekä tuotannon ja varaston työntekijöiden kanssa tuotteiden 

valmistamisen ja toimittamisen ajallaan. 

Tuotantoennusteet saadaan pääosin suoraan asiakkaalta, mutta toimintatavat vaihtelevat 

asiakaskohtaisesti. Eräs lähettää kuukausittain sähköpostin ennusteestaan, toinen on 

sitoutunut 3 kk ennusteeseen ja kolmas määrittelee ennusteensa vuodeksi eteenpäin. 

Tuotantoennusteet kirjataan manuaalisesti Excel-työkirjaan, jota päivitetään jatkuvasti. 

Kaikki ennusteet ja asiakastilaukset syötetään ERP-järjestelmään, sillä toimintaa ohjaa 

nykyisen järjestelmän nettotarvelaskenta. Tästä alkaa ERP-järjestelmän avustama 

tuotannonohjaus kuvan 19 mukaisesti edeten. Nettotarvelaskenta perustuu järjestelmän 

saldoihin ja tilauksiin. Se generoi ehdotukset materiaalinhallintaan 

ostotilausehdotuksina ja tuotannonohjaukseen tuotantotilausehdotuksina. 

Nettotarvelaskenta tehdään kerran viikossa, sillä järjestelmä pysähtyy muilta osin täysin 

sen aikana. Tällöin kaikkien käyttäjien tulee olla kirjautuneena ulos järjestelmästä, sillä 

muuten vaarana on koko nettotarvelaskennan jumiutuminen. Järjestelmän jumiutuessa 
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nettotarvelaskenta ei ole onnistunut, ja se joudutaan toistamaan – joskus jopa 

useampaan kertaan. Tämä kuvaa hyvin nykyisen järjestelmän joustamattomuutta. 

Kuva 19. Tuotannonohjausprosessi osana toiminnanohjausta 

 

Tämän jälkeen tuotannonohjaaja suunnittelee SMD-linjan valmistusjärjestyksen 

perustuen ennusteeseen, tilauskantaan ja materiaalien saatavuuteen. Tuotannon 

vastuuhenkilöllä ja keräilijällä on kuitenkin oikeus muuttaa valmistusjärjestystä 

rajatusti, mikäli he kokevat sen tarpeelliseksi. Tällä hetkellä koko tehtaan tuotanto 

perustuu SMD-linjan ladontajärjestykseen, sillä muille työvaiheille ei määritellä 

valmistusjärjestystä. Ohjaus perustuu siis MRP-ohjattuun työntöön, jossa on vain yksi 

ohjauspiste. Kiiretilaukset merkitään erikseen, jolloin ne virtaavat tuotannon läpi 

ensimmäisinä. 

Prototyyppien tuotannonohjaus poikkeaa muista tuotteista merkittävästi, sillä NPI-

henkilöt (New Product Implementation, tuotesuunnittelu) täyttävät PLM-järjestelmässä 
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prototuotteen tilauslomakkeen, jonka pohjalta tuotannonohjaaja käsittelee tuotteen 

rakenteen ja ohjaustiedot ERP-järjestelmässä. Prototuotteelle määritellään 

kuormitusryhmä, joka käytännössä määrittää tuotteen työvaiheet tuotannossa. Tämän 

jälkeen tuotekoodille tehdään laskentahinnan laskenta, eli MRP laskee kyseisen tuotteen 

materiaalitarpeet ja kirjaa ne järjestelmään. Laskentahinnan laskenta tehdään 

tuotekohtaisesti vain täysin uusille tuotteille, prototyypeille sekä niissä tapauksissa, kun 

tuotteeseen tulee muutoksia. Kerran kuukaudessa ERP-järjestelmään päivitetään työajat 

ja järjestelmässä ajetaan laskentahintojen massapäivitys, jolloin kaikkien tuotteiden 

nettohinnat ja materiaalirakenteet päivittyvät. Tuotannonohjaaja ei ajoita prototuotteita 

tuotantoon, vaan SMD-tuotannon vastuuhenkilö ajoittaa protot sopivaksi katsomaansa 

väliin tuotantosuunnitelmassa käyttäen apunaan NPI:n prototuotteen tilauslomakkeeseen 

merkittyä toimituspäivää. 

Tuotannonsuunnittelija tulostaa paperiset työmääräimet ERP-järjestelmästä jokaiselle 

valmistuserälle erikseen. Työmääräinten määrä tuotetta kohden riippuu kyseisen 

tuotteen rakenteesta. Työmääräin sisältää kaiken tuotannossa tarvittavan tiedon tuotteen 

valmistamiseen, mm. keräiltävät komponenttinimikkeet ja niiden määrät, SMD-

ladontatiedot, mahdolliset jälkiasennukset, tarkastukset ja testaukset, sekä kokoonpanon 

tiedot. Työmääräimet viedään keräilijälle, joka jakaa ne kullekin työpisteelle erikseen 

odottamaan kyseisen erän valmistusta. SMD:lle menevän työmääräimen mukana 

viedään suuria vihreitä eränumerokortteja, jotka kulkevat tuotantoerän mukana 

tuotannossa. Eränumeron perusteella voidaan seurata valmistuserän kulkua lattiatasolla. 

Eränumerokortteja on useita, sillä valmistuserä saattaa jakautua osiin, mikäli virheellisiä 

tuotteita täytyy viedä korjauspisteelle. 

Materiaalipuutteet tarkastetaan tuotekohtaisesti työmääräinnumerolla, sillä järjestelmä 

ei itse varoita, mikäli tuotantoon vapautettavalla tuotteella on materiaalipuutteita. 

Yleisimpien tuotannossa olevien asiakastuotteiden materiaalipuutteita ei tarkisteta 

jatkuvasti, mikäli tilausmäärät ovat ennusteen mukaisia. Sen sijaan uusien ja harvoin 

valmistettavien tuotteiden materiaalipuutteet tarkistetaan aina. Prototuotteiden 

materiaalipuutteiden tarkistus on NPI:n vastuulla. 

Kun tuotannon työntekijä aloittaa tuotantoerän valmistamisen, hän kirjautuu 

työajanseurantajärjestelmässä kyseisen tuotantoerän työmääräimelle. Tällöin järjestelmä 

kerää jalostavaa työaikaa kyseiselle toiminnolle. Tuotteiden valmistuttua työntekijä 
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kirjaa järjestelmään operaatiolta valmistuneet tuotemäärät. Kirjaustahti vaihtelee 

suuresti työntekijästä riippuen. Tuotteita ei siis kirjata yksitellen niiden valmistuttua, 

eikä koko erää välttämättä kirjata kerralla. Mikäli valmistuneiden tuotteiden 

kirjauksessa tulee näppäilyvirhe, työntekijä ei voi itse korjata sitä. Ainoastaan IT-tuki 

voi muuttaa jo syötettyjä lukuja, joten järjestelmä koetaan jäykäksi. Inhimillisiä virheitä 

sattuu, mikä korjaamattomana vaikuttaa suoraan saldojen paikkansapitämättömyyteen, 

sillä työajanseurantajärjestelmään syötetyt tiedot siirtyvät suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmään. Toisinaan järjestelmien välinen yhteys ei toimi, eivätkä 

valmistustiedot siirry toiminnanohjausjärjestelmään, joka sekin vaikuttaa saldotietojen 

luotettavuuteen. Tällaiset tilanteet on kuitenkin löydettävissä erillisen seurantatyökalun 

avulla, joka vertaa työajanseurantajärjestelmän ja ERP-järjestelmän tietoja. Tällöin IT-

tuki tai tuotannonohjaus voi korjata tilanteen ja päivittää valmistustiedot. 
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4 TUOTANNONOHJAUKSEN MITTAROINTI JA 

KEHITYSMAHDOLLISUUDET 

4.1 Mittarointi 

Tällä hetkellä tuotannonohjaus perustuu suurilta osin kokemusperäiseen tuntumaan 

tuotantoprosessin kyvykkyydestä, sillä konkreettista prosessimittarointia ei juurikaan 

ole. Hyvillä ja oikein suunnatuilla prosessimittareilla saataisiin jatkuvaa ja ajankohtaista 

tietoa tuotantoprosessin toiminnasta, mikä puolestaan auttaisi jokapäiväisessä 

päätöksenteossa, tuotannon optimaalisessa ohjauksessa ja kehityskohteiden arvioinnissa. 

Mittareiden valintaperusteet ja käyttökohteet on tärkeä määritellä tarkoin, sillä jokaisen 

mittarin on tultava tarpeeseen. Päämääränä on toimiva, hallittu ja joustava 

tuotantoprosessi, joka on herkästi ohjattavissa. 

Tuotannonohjauksessa ja johtamisessa käytetään tällä hetkellä testauksen ensisaannon 

lisäksi toimitusaikaa, myyntikatetta, karanteenin määrää ja hintaa, romutusten määrää ja 

hintaa, asiakasreklamaatioiden määrää sekä yhden asiakkaan ennustetarkkuutta. Kaikki 

nämä mittarit ja raportoinnit pyritään säilyttämään työssä myöhemmin esiteltävien 

prosessimittareiden rinnalla. Mittareiden tuloksia on tarkoitus analysoida tilastollisesti, 

jotta toiminnan trendi on havaittavissa. Onkin ymmärrettävä, etteivät yksittäiset 

tilannekuvat riitä koko prosessin arviointiin, vaan pitkän ajan tilastollinen vertailu antaa 

parhaimman kuvan toiminnasta. 

Diplomityön aikana PLM-järjestelmää alettiin laajentamaan myös piirikorttituotantoon 

kokoonpanotuotannosta, jossa se oli testikäytössä. PLM-järjestelmään tallentuu kaikki 

tuotantoprosessin aikainen tieto, joten se on loistavasti hyödynnettävissä prosessin 

mittaamiseen. Myöhemmin onkin määriteltävä, jatketaanko alun perin ainoastaan 

sähköiseksi DHR:ksi tarkoitetun PLM-järjestelmän käyttöä tässä tarkoituksessa, vai 

löytyykö uudesta ERP:stä käyttötarkoitukseen paremmin hyödynnettävä moduuli. 

Aiemmin piirikortit saivat sarjanumeron vasta toiminnallisen testauksen aikana, jota 

ennen ne kulkivat tuotantoprosessissa työmääräimen ja eränumeroinnin avulla. 

Yksittäinen piirikortti oli ennen testausta yksilöitävissä ainoastaan piirilevyn 

laminaattiin stanssatusta sarjanumerosta. Piirikortit tulevat saamaan 2D-

sarjanumerotarransa jatkossa ennen SMD-ladontaa, mikä mahdollistaa tuotteiden 
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seurannan järjestelmätasolla. Järjestelmän avulla on vaivatonta seurata 

valmistusprosessin toimintaa sekä valmistuserien tilannetta reaaliaikaisesti. 

4.1.1 Läpäisyaika 

Tuotteiden läpäisyaikoja ei tällä hetkellä seurata aktiivisesti. Tuotteiden valmistuksen 

käyntiaikaa seurataan, kun työntekijä kirjautuu valmistuserän työmääräimelle ja kirjaa 

myöhemmin tuotteet valmiiksi työajanseurantajärjestelmässä. Toimintatapaa ei ole 

standardoitu, joten riippuu täysin työntekijästä, minkä kokoisissa erissä tuotteita 

kirjataan työvaiheelta valmiiksi. Kyseessä ei siis ole yhden kappaleen tai edes 

välttämättä erän todellinen jalostusaika, vaan kokonaistyöaika, joka voi sisältää 

muitakin operaatioita. Näin ollen järjestelmästä saadut ajat eivät välttämättä ole 

vertailukelpoisia keskenään. Kahden kuukauden työaikojen keskiarvoa käytetään 

kuitenkin tuotannonohjauksessa tällä hetkellä esimerkiksi katelaskentaan. Tarkkuus on 

koettu riittäväksi, mutta sitä voidaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja PLM-

järjestelmän myötä varmasti tarkentaa, kun viivakoodaus mahdollistaa yksittäisten 

tuotteiden todellisen käyntiajan seurannan. 

PLM-järjestelmä mahdollistaa kaikkien läpäisyajan osatekijöiden (asetusaika, 

käyntiaika, siirtoaika ja odotusaika) mittaamisen sekä kokonaisaikana että 

työpistekohtaisesti. Tällöin toiminnan hukka on paremmin hahmotettavissa. Järjestelmä 

auttaa tunnistamaan tuotannon pullonkauloja, joten oikeisiin asioihin keskittyminen 

helpottuu ja tilanteisiin voidaan reagoida entistä nopeammin. Lisäksi kaikki tehtävät 

kehitystoimenpiteet voidaan myös mitata ajan säästöinä, mikä motivoi kehittämään 

lisää. Syntyy positiivinen kehittämisen kehä, jonka ei tarvitse päättyä koskaan. 

Lyhemmät läpäisyajat mahdollistavat tuotantoerien pienentämisen, mikä puolestaan 

vähentää keskeneräistä tuotantoa ja lisää tuotannon joustavuutta, jolloin asiakkaan 

kysyntään tai varastojen täydennysimpulssiin voidaan vastata entistä nopeammin. 

Läpäisyaika on yksi tuotannon tärkeimpiä ohjausperusteita. Siitä riippuu täysin 

tuotannon toimintojen ajoitus ja asiakkaan kokema toimitusaika. Läpäisyajan 

mittaaminen ja sen vaihteluiden huomioiminen helpottavat tuotantoprosessin 

ennustettavuutta, joka osaltaan vaikuttaa positiivisesti asiakassuhteisiin, kun pystytään 

arvioimaan tuotteen toimitusaika hyvällä tarkkuudella. Siksi läpäisyajan mittaaminen on 

ensiarvoisen tärkeää sopimusvalmistajalle, jonka asiakkaita ovat toiset yritykset, jotka 

puolestaan ovat optimoineet oman tuotantonsa perustuen sopimusvalmistajan 
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ilmoittamaan toimitusaikaan. Kun tuotteen läpäisyaikaa pystytään mittaamaan, voidaan 

tietoa käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin ja sitä voidaan osittaa halutulla tavalla, 

jotta sen mittaaminen tukee parhaiten toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.  Kuvan 20 

kuvaajassa verrataan esimerkkituotteiden kokonaisläpäisyaikaa toisiinsa. Tällainen 

mittari auttaa tuotannonohjausta optimoimaan asiakkaan eri tuotevariaatioiden 

valmistusaikataulua. 

 

Kuva 20. Tuotteiden läpäisyaikojen vertailu 

 

4.1.2 Keskeneräinen tuotanto 

Keskeneräinen tuotanto on toistaiseksi havaittavissa ainoastaan vihreistä 

valmistuserälapuista lattiatasolla ja tuotannonohjauksen erillisestä työkalusta, josta 

nähdään se työvaihe, josta kyseinen erä on viimeksi kirjattu valmiiksi. Työkaluun ei 

kuitenkaan voi täysin luottaa, sillä kirjausvirheet tekevät tiedosta epävarman. Tämä 

tarkoittaa, että mikäli tuotannonohjaajan täytyy tietää tietyn valmistuserän tilanne, on 

hänen jalkauduttava tuotantoon ja etsittävä kyseinen erä. Sanomattakin on selvää, että 

tämä vie paljon enemmän aikaa kuin tiedon kaivaminen järjestelmästä. PLM 

mahdollistaa tuotteiden eräkohtaisen seurannan järjestelmätasolla hyvinkin helposti, 

jolloin erän tilanne on löydettävissä esimerkiksi työmääräinnumeron perusteella. 

Keskeneräisen tuotannon mittaamisessa on käytännöllisintä käyttää varaston arvoa, joka 

kuvaa keskeneräisiin tuotteisiin sitoutuneet kustannukset euroina. PLM-järjestelmästä 
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saadaan konkreettinen tieto keskeneräisten tuotteiden määrästä ja uusi ERP niihin jo 

sitoutuneesta kustannuspanoksista, mikä sisältää sekä materiaali- että työkustannukset. 

Näitä tietoja yhdistelemällä saadaan selville ajankohtainen keskeneräisen tuotannon 

määrä ja arvo. Keskeneräisen tuotannon määrä vaikuttaa suoraan tuotteiden 

läpimenoaikaan ja sitä kautta tuotannon ohjattavuuteen. Näin ollen myös korjauksessa 

tai karanteenissa olevat tuotteet ovat keskeneräistä tuotantoa ennen kuin ne saadaan 

valmiiksi tai romutetaan. 

Lyhempien läpimenoaikojen, pienempien eräkokojen ja toiminnan kehittämisen avulla 

keskeneräisten tuotteiden määrää voidaan vähentää tuotantoprosessissa. Tämä helpottaa 

sekä ohjattavuutta että tuotannon visualisointia, kun työpisteillä ei enää varastoida isoja 

valmistuseriä. Kuvassa 21 on esitelty esimerkki keskeneräisen tuotannon 

mittaustuloksista viikkotasolla sekä keskeneräisen tuotannon tavoitearvo. 

Kuva 21. Keskeneräinen tuotanto [€] viikkotasolla 

4.1.3 Ensisaanto 

Ainoa prosessin laatua kuvaava mittari on tällä hetkellä toiminnallisen testauksen 

ensisaanto, joka kuvaa kuinka suuri osa tuotteista läpäisee toiminnallisen testauksen. Se 

jättää kuitenkin arvailun varaan, kuinka paljon korjaustyötä testauksen läpäisseelle 

tuotteelle on aiemmissa prosessivaiheissa tehty. Mikäli jossain prosessivaiheessa 

tuotteesta on löytynyt virhe, on se viety korjauspaikalle korjattavaksi. Näistä virheistä ja 

korjauksista ei välttämättä jää dokumentoitua tietoa, mikäli ne on korjattu jo ennen 

toiminnallista testausta. Kyseisen tuotteen laatua voidaan näin ollen pitää hyvänä, 
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vaikka todellisuudessa sen valmistaminen on erittäin työlästä ja samoja virheitä 

toistetaan yhä uudelleen. Näin ollen yrityksen sisällä toimii piilotehdas, joka ei ole 

millään tavalla mittaroitavissa, mutta joka syö kapasiteettia tuottamatta lainkaan arvoa 

tuotteelle. 

Tuotantoprosessi sisältää aina vähintään yhden AOI-tarkastuksen jokaiselle piirikortille 

heti SMD:n jälkeen. Myös AOI:lta voidaan mitata tarkastuksen ensisaanto. Se kuvaa 

näin ollen SMD-linjan onnistumisprosenttia, ja systemaattiset virheet saadaan poistettua 

prosessista myös niiltä tuotteilta, joita ei valmisteta usein ja virheet näin ollen unohtuvat 

aina toimitusvälien aikana. AOI:n yhteydessä on korjauspiste, johon optisessa 

tarkastuksessa kiinni jääneet virheelliset tuotteet siirretään. Työpisteeltä on siis 

mahdollista mitata SMD-prosessin FPY, jolloin myös korjattujen piirikorttien määrä 

vähennetään ensisaannosta. 

Kaikille aaltojuotettaville tuotteille edessä on vielä toinen AOI-tarkastus juotosprosessin 

jälkeen. Myös tämän vaiheen ensisaantoa voidaan mitata arvioiden 

läpivientikomponenttien juotosprosessin kyvykkyyttä samalla tavalla kuten SMD-

prosessin tapauksessakin. Tällä hetkellä osalle piirikorteista tehtävästä esikorjauksesta 

tulisi pyrkiä luopumaan, ja kehittää itse tuotetta tai prosessia niin, ettei esikorjausta 

vaativia tuotteita ole lainkaan. Tuotteiden esikorjaus vääristää AOI-testauksen 

ensisaantoa, jolloin juotosprosessin laaduntuottokyvystä ei saada oikeaa tietoa. Jokaisen 

tuotteen esikorjaus tarkoittaa, että kyseisen tuotteen FPY on aina 0 %, sillä yksikään 

tuote ei ole läpäissyt prosessia ilman korjauksia. 

Mikäli kaikkien tuotteiden ensisaantoa mitataan vähintään AOI 1 -tarkastuksessa ja 

toiminnallisessa testauksessa sekä joitakin tuotteita myös AOI 2 -tarkastuksessa, kuvaa 

saatu data riittävän tarkasti sekä tuote- että toimintokohtaista laatua. Tuotelaatua 

saadaan parannettua tuotekehityksellä ja tuotantoprosessia kehittämällä. Tämä 

tarkoittaa, että henkilöresursseja on varattava riittävästi toiminnan tarkoituksenomaiseen 

kehittämiseen. Lisäksi tuotekehityksen vastuuta itse suunniteltavien tuotteiden 

tuotantolaadusta täytyy jatkossa korostaa. 

Tuotteiden ja prosessin laadun tietämys on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua, mikäli 

pyritään lyhentämään läpäisyaikaa, optimoimaan valmistuseräkokoja ja pienentämään 

varastointia. Suuret varastot piilottavat tällä hetkellä laatuongelmia, ja mahdollistavat 

piilotehtaan olemassaolon. Tuotteiden korjaaminen on kallista ja aikaa vievää. Niinpä 
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piilotehdas on mittaroinnin avulla kyettävä paikallistamaan ja hyvällä prosessin- ja 

tuotelaadunkehityksellä eliminoimaan kokonaan, jolloin itse tuotantoprosessi on 

paremmin ohjattavissa.  

PLM-järjestelmään pystytään syöttämään myös tuotteiden korjaustietoja halutulla 

laajuudella. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää myös ensisaannon 

määrittelemisessä niin, että mittaus kohdistuu nimenomaan FPY:n mittaukseen. 

Työpisteellä pikaisestikin korjatut tuotteet on pystyttävä helposti kirjaamaan 

järjestelmään korjatuiksi, jotta mittari toimii tarkoituksenomaisesti. Samaa mittausdataa 

pystytään hyödyntämään sekä yksittäisten tuotteiden (kuva 22) että koko tuotekannan 

ensisaannon määrittelemiseen, mutta myös työpistekohtaisen ensisaannon mittaamiseen 

tarpeen niin vaatiessa. Jääkin yrityksen päätettäväksi mikä toimintatapa on 

kokonaisuuden kannalta paras. 

Kuva 22. Erään tuotteen ensisaanto ja tavoitetaso 

 

4.1.4 Virheprosentti 

Ensisaannon kanssa käsi kädessä kulkee myös tuotteen ja prosessivaiheen 

virheprosentti. Tämä tarkoittaa, että jokainen tuotteessa oleva laatupuute ja virhe 

kirjataan järjestelmään, jolloin se on mitattavissa ja dokumentoitavissa. Virheiden 

kirjauksessa käytetään tiedon osittamista, eli virhe luokitellaan vikatyypin mukaan eri 

ryhmiin. Tämä helpottaa tiedon analysointia ja auttaa tunnistamaan merkittävät 

laatupuutteet.  

VK1 VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 VK8 VK9 VK10 VK11 VK12 VK13 VK14 VK15

%

 

2016 



80 

 

Kaikista valmistetuista tuotteista pidetään tällä hetkellä sarjanumerotaulukkoa eli Excel-

listausta, johon on mahdollista kirjata lisätietoja esimerkiksi tuotteille tehdyistä 

korjauksista. Mikäli tuote saadaan korjattua tuotannon korjauspisteellä, on korjaajan 

vastuulla kirjata korjaustoimenpiteet sarjanumerotaulukkoon. Aina niitä ei kirjata, koska 

tuotteet saavat tällä hetkellä sarjanumeron vasta toiminnallisessa testauksessa, eli sitä 

aiemmat korjaukset on hankala korvamerkitä tiettyyn sarjanumeroon. Tällöin 

tuotetietoihin ei jää jälkeä laatupuutteista. Yksittäisen tuotteen vikaraportteja tehdään 

ainoastaan niille tuotteille, jotka päätyvät karanteeniin asti. Haastattelussa #8 kävi ilmi, 

ettei karanteenissa selvitettyjen vikojen juurisyitä välttämättä korjata tuotantoprosessista 

välittömästi, sillä mikään järjestelmä tai lomake ei vaadi toimenpiteitä siihen. Näin ollen 

juurisyiden dokumentointi jää muistinvaraiseksi. Ainoastaan asiakasreklamaatioiden 

tapauksessa korjaavat toimenpiteet vaaditaan kirjattavaksi järjestelmään. 

Prosessikohtainen virheprosentti auttaa työvaihekohtaisten systemaattisten virheiden 

havaitsemisessa, jolloin muuten hankalasti havaittaviin laatupuutteisiin pystytään 

puuttumaan. Vastaavasti tuotekohtainen virheprosentti kertoo konkreettisen tuotelaadun, 

auttaa laatutavoitteiden saavuttamisessa ja osoittaa tuotekehitystarpeen. Koko prosessin 

virheprosentti kuvaa prosessin suorituskykyä kokonaisuutena, eli prosessin kykyä 

valmistaa täysin virheettömiä tuotteita. 

Pareto-kaavio auttaa vikojen osittamisessa. Eri vikaantumismenetelmät ja niiden 

prosentuaalinen osuus jaotellaan omiksi pylväikseen, jolloin pylvään korkeus kuvaa 

vikaantumisen määrää. Kumulatiivinen prosenttiosuus auttaa merkittävimpien vikojen 

havaitsemisessa. Kuvasta 23 on helppo nähdä, mitkä vikaantumiset ovat määrällisesti 

merkittäviä ja vaativat tällöin erityistä tarkastelua. 
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Kuva 23. Pareto-kaavio vikatyyppien prosenttiosuuksista 

 

4.1.5 Tuottavuus 

Toistaiseksi tuottavuutta ei ole mitattu millään tavalla. Silmämääräisesti on arvioitu, että 

aiemmin toteutettu virtauksen ja 5S:n huomioiva layout-muutos on kasvattanut 

tuotannon tuottavuutta, sillä työvälineiden etsiminen on vähentynyt huomattavasti. 

Mikäli tuottavuutta mitataan, ovat kehitystoimenpiteiden todelliset hyödyt selkeämmin 

havaittavissa, mikä puolestaan motivoi toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tuottavuus 

kuvaa käytännön tasolla tuotantoprosessin kannattavuutta ja tehokkuutta, joten sen 

merkitystä on syytä korostaa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 

Tuottavuuden mittaamista pelätään usein siitä syystä, että työntekijät kokevat sen 

ahdistavana. Näin ollen mittarin esittelyn yhteydessä tulisi korostaa, ettei mittauksen 

tarkoitus ole mitata yksittäisen henkilön työsuoritusta, eikä se näin ollen vaikuta 

esimerkiksi palkkaukseen millään tavalla. Henkilöstö on osa tuotannon koneistoa, jonka 

suorituskyvyn tuottavuus on hyvä saada mitattua, jotta toimintaa saadaan kehitettyä 

tarkoituksenomaisesti oikeaan suuntaan. 
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Koska kohdeyritys valmistaa sopimuksesta asiakkaiden keskenään hyvin erilaisia 

tuotteita, joiden valmistusta ei voida suoraan verrata toisiinsa, on järkevintä mitata työn 

tuottavuutta yksittäisten tuotteiden valmistuksen kautta kappaleessa 2.4.5 esitellyn 

kaavan (9) mukaisesti. Yksittäisten tuotteiden valmistustyön tuottavuuksista voidaan 

laskea keskiarvo, joka kuvaa tuotantoprosessin tuottavuutta viikkotasolla (kuva 24). 

Tämä sopii hyvin yleismittariksi, mutta tuotekohtainen mittarointi osoittaa parhaiten 

valmistuksen tehokkuuden ja antaa tuotannonohjaukselle tietoa siitä, kuinka suuria 

vaihteluita yksittäisten tuotteiden valmistuksessa on. Tämä auttaa etenkin kapasiteetin ja 

ajoituksen suunnittelussa. 

Kuva 24. Tuotantoprosessin tuottavuus 

 

PLM:n kautta saadaan suoraan jokaisen tuotteen valmistusaika, joka voidaan osittaa 

jalostavaksi ja jalostamattomaksi työajaksi. Näin ollen standardityöaika saadaan 

määriteltyä halutun aikavälin työaikojen keskiarvon pohjalta ja sitä voidaan käyttää 

vertailukohteena viikoittaiselle työajalle. Mikäli mitatuissa arvoissa on suurta 

poikkeamaa, täytyy selvittää syyt sille, miksi luotu standardi ei vastaa todellisuutta. 

Tällöin standardityöaikaa tulee mukauttaa vallitsevaan tilanteeseen. Standardityöaika on 

aina muuttuva arvo, johon työn oppimisella ja tuotekehityksellä voidaan suuresti 

vaikuttaa.  

Kohdeyritys käyttää laskutusperusteena tuotteen arvioitua työaikaa, joten myös tämän 

ajan vertaaminen todelliseen käytettyyn työaikaan kuvaa konkreettisesti työn 

tuottavuutta ja kyseisen tuotteen valmistuksen kannattavuutta. Jääkin yrityksen 
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päätettäväksi, käytetäänkö mittarissa tutkittua standardiaikaa vai laskutukseen 

perustuvaa arvioitua työaikaa, mutta joka tapauksessa nämä ajat tulee kytkeä tiiviisti 

toisiinsa, jotta seuranta kuvaa todellista tuottavuutta mahdollisimman tarkasti. 

4.1.6 Ennustetarkkuus 

Ennustetarkkuutta, eli toteutuneen tilausmäärän vertaamista asiakkaan antamaan 

ennusteeseen on tutkittu ja raportoitu aiemmin säännöllisesti. Raportoinnista luovuttiin, 

kun ennustetarkkuutta ei hyödynnetty ennusteiden systemaattiseen tarkasteluun tai 

ennustemallien implementointiin. Ennustetarkkuus tarjoaa kuitenkin valtavasti tietoa 

asiakkaan tarjoaman ennusteen paikkansapitävyydestä, ja vaikuttaa näin ollen tuotannon 

karkeasuunnitteluun. 

Tällä hetkellä käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä ei osaa eritellä ennustetta ja 

todellista tilausta toisistaan, joten MRP:n ehdottamiin toimintoihin on vaikea luottaa. 

Myös karkeasuunnittelun puuttuminen aiheuttaa sen, ettei toimintaa ole jäsennelty 

optimaaliseksi. Uuden ERP:n myötä tilanteeseen saadaan muutos ja järjestelmä tukee 

karkeasuunnittelua. Tällöin ennusteen tarkkuus ja vaihtelu ovat saatavissa suoraan 

järjestelmästä, jolloin karkeasuunnittelua pystytään hiomaan ja tarkentamaan näiden 

tietojen perusteella. Tuotannonohjauksen kannalta tärkeintä on tietää ennustetarkkuuden 

vinouma, eli kappaleessa 2.4.6 esitetyn kaavan (11) mukainen ennusteen keskivirhe. Se 

kuvaa suoraan, määritteleekö asiakas ennusteensa liian suuriksi vai pieniksi todelliseen 

tarpeeseen verrattuna.  

Myös ennusteen virheprosentti (kaava 13) on kuvaava osoittamaan ne tuotteet, joiden 

ennusteet ovat luotettavia. Ennustettavissa olevat tuotteet ovat tällöin niitä, joiden 

virheprosenttiluku on alhaisin. Negatiivinen ennusteprosentti kuvaa tilannetta, jossa 

asiakas tilaa vähemmän kuin on ennustanut ja vastaavasti positiivinen luku kertoo 

asiakkaan tilaavan ennustetta enemmän. Alle 20 % virheprosenttia voidaan pitää 

suhteellisen hyvänä ennustetarkkuutena. Kuvassa 25 on esitelty yhden asiakkaan 

kaikkien varastoon valmistettavien tuotteiden kuukausiennusteen virhe yhden 

kuukauden toteutuneisiin toimituksiin verrattuna. Kaaviosta huomataan, että vain 

muutama kyseisen asiakkaan tuote on hyvin ennustettavissa kuukausitasolla. Valtaosa 

kyseisen kuukauden tilauksista jäi reilusti alle ennustettujen tilausmäärien, mikä 

vaikeuttaa etenkin kapasiteetin hallintaa ja varaston tavoitetason määrittelyä. Mikäli 



84 

 

tilanne olisi päinvastainen ja asiakas tilaisi systemaattisesti ennustettaan enemmän 

tuotteita, tulisi jatkuvasti yllättäviä varaston täydennysimpulsseja. 

Kuva 25. Erään asiakkaan ennusteen virheprosentti yhden kuukauden ajalta 

 

Tilaustuotteilla ennustetta ei yleensä ole edes saatavissa, joten tilaukset tulevat aina 

yllättäen. Yleisesti ajatellaan tilaustuotteiden suunnittelun olevan helppoa, koska 

materiaaliostot alkavat vasta tilauksen tultua ja ne määrittelevät tilauksen 

valmistusaikataulun, joka on yleensä hyvissä ajoin tiedossa. Ne aiheuttavat kuitenkin 

häiriön tuotantoprosessiin, jossa muiden tuotteiden valmistus keskeytyy tilaustuotteiden 

vallatessa tuotantokapasiteetin hetkellisesti. Tämä saattaa joissakin tapauksissa johtaa 

tilanteeseen, jossa varastotuotteiden puskurit laskevat hetkellisesti reilusti alle 

minimirajan. Suunnittelu ja priorisointi olisivat yleisesti helpompaa, mikäli myös 

tilaustuotteet olisivat jossain määrin ennustettavissa. Tämä vaatii kuitenkin yrityksen 

itsensä suorittamaa aktiivista tutkimusta asiakkaan tilauskäyttäytymisestä. 

SOP-prosessi toimisi yhdistävänä tekijänä myynnin, tuotannonohjauksen, oston ja 

johdon välillä tuottaen tietoa asiakkaiden tilauskäyttäytymisestä ja näin ollen antaisi 

tiedon tuotannon karkeasuunnitelman laatimiseen. Ennusteen käsittelyssä on aina 

huomioitava ennusteen epätarkkuus. Myynnin on helpointa seurata asiakkaan toimintaa 

pitkällä aikavälillä, vaikka myös yrityksen tuotannonohjaajat ovat suorassa 

asiakaskontaktissa. Vastuualueiden tarkka määrittely onkin asiakasrajapinnassa 

erityisen tärkeää, jotta asiakas tietää aina keneen ottaa yhteyttä. 
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4.2 Hallittu tuotannonohjaus 

Nykyinen tuotekatalogi sisältää valtavan paljon erilaisia piirikortteja joko omiin tai 

asiakkaan tarpeisiin ja jotka ovat hyvin eri vaiheissa elinkaartaan. Piirikortin valmistus 

alkaa kuitenkin aina SMD-linjasta, joka on selkeä yksittäinen tuotannon ohjauspiste, 

mutta myös suurin pullonkaula tuotannossa. SMD-linjan kapasiteetti ja tuotekohtainen 

valmistusjärjestys määrittää koko lopputuotannon resurssitarpeet, joten se on kriittisin 

osa tuotantoa ruokkiessaan koko lopputuotantoa. Tämä johtaa siihen, että linjan Excel-

pohjaisen valmistusjärjestyksen optimointi onkin koko tuotannonohjausprosessin 

kriittisin ja haastavin vaihe. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että oikea tuote tulee oikeaan 

aikaan valmistetuksi, jotta se on toimitettavissa asiakkaalle luvattuna ajankohtana. 

Tässä törmätäänkin ongelmaan, sillä yrityksen valmistaessa runsaasti sekä varasto- että 

tilausohjautuvia tuotteita, on priorisointi näiden tuotteiden välillä erityisen haastavaa. 

Priorisointi muuttuukin jatkuvasti, kun yritetään selviytyä kulloisestakin tilanteesta sillä 

hetkellä. Tähän on ajauduttu, sillä pitkän aikavälin karkeasuunnittelu puuttuu 

tuotannonohjausprosessista täysin. Lisäksi ennustetarkkuuksia ja niiden vaihteluita ei 

tiedetä, jolloin yllättäviä tilauksia tulee jatkuvasti. Tuotanto etenee siis jatkuvassa 

kiiretilassa ilman selkeää käsitystä milloin tilanne rauhoittuu. Vastaavasti 

rauhallisemmassa tuotantotilanteessa ei osata välttämättä varautua tuleviin 

tuotantopiikkeihin. 

Varastotuotteita tulisi aina olla vähintään minimitason verran valmiina, jotta asiakkaan 

kanssa sovitut toimitusaikaehdot täyttyisivät. Näin ei kuitenkaan välttämättä 

kiiretilanteessa ole, mikäli kyseisellä hetkellä on priorisoitu tilaustuotteiden valmistusta. 

Tällöin ajaudutaan riskitilanteeseen, jos asiakas tilaa varastotuotteita eikä niitä ole sillä 

hetkellä tarjota. Asiakaslähtöiselle tuotannolle tilanne on sietämätön, sillä asiakassuhteet 

voivat kärsiä, mikäli sovittuihin toimitusehtoihin ei pystytä vastaamaan. 

Yksittäisen selkeän ohjausmallin valinta asiakaslähtöiseen sopimusvalmistajayritykseen 

on erityisen hankalaa, sillä tuotevalikoima ei ole vakaa eikä kysyntä välttämättä 

kovinkaan ennustettava. Jo yrityksen strategia – vaikeiden tuotteiden sopimusvalmistus 

– riitelee tuotannon hyvän hallittavuuden kanssa. Se ei kuitenkaan estä 

tuotantoprosessin ohjattavuuden kehittämistä läpäisy- ja asetusaikojen systemaattisen 

lyhentämisen ja muiden myöhemmin mainittavien kehityskohteiden avulla. 
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Tuotannonohjauksen kannalta ideaalisin tilanne olisi ohjata erillisissä prosesseissa 

varasto- ja tilaustuotteita. Toimintatapaa tukevat useat alan tutkimukset ja asiaan 

palataan tarkemmin kappaleessa 4.2.6. Tuotantoprosessissa on kuitenkin paljon 

kehitettävää ja mahdollisuuksia hallitumpaan tuotannonohjaukseen on olemassa jo 

mittaroinnin käyttöönotolla sekä toiminnan systemaattisella kehittämisellä. Tämä 

mahdollistaa nykyisen prosessimallin säilyttämisen ainakin toistaiseksi. 

Hallittu tuotannonohjaus vaatii toimiakseen koko suunnitteluprosessin huomioimisen 

ilman, että yksikään osa-alue jätetään huomiotta. Tällä hetkellä asiakkaan tilausten ja 

ennusteiden tutkintaan ei ole panostettu, mikä näkyy käytännössä yllättävinä tilauksina, 

jotka tuntuvat ilmestyvän kuin tyhjästä. Vaikka kyseessä onkin sopimusvalmistus, on 

joidenkin asiakkaiden tilauskäyttäytymisessä varmasti havaittavissa tiettyä 

kaavamaisuutta. Tilausten ennakoiminen ja ennusteiden tarkastelu vaikuttaa suuresti 

tuotannon karkeasuunnitteluun, jota kohdeyrityksessä ei tällä hetkellä tehdä. 

Karkeasuunnitelma kuitenkin tarjoaisi tärkeää tietoa kapasiteetin kuormituksen 

suunnitteluun pitkällä aikavälillä, jolloin normaalituotannosta erottuvat tuotantopiikit 

ovat havaittavissa ja ennakoitavissa lyhyen aikavälin hienosuunnitelmassa ja 

valmistuksen ohjaamisessa oikeisiin asioihin. 

4.2.1 Tiimityön kehittäminen ja systemaattinen ongelmanratkaisu 

Kuten kappaleesta 2.1 käy ilmi, tuotannonohjaus on prosessina hyvin monivaiheinen ja 

laaja, ja se yhdistää useat sidosryhmät kokonaisuudeksi. Nämä sidosryhmät ovat 

kohdeyrityksen tapauksessa myynti, materiaaliosto, tuotannonohjaus, tuotannon 

vastuuhenkilöt sekä tuotanto- ja linjapäälliköt, jotka tällä hetkellä ovat osittain erillisiä 

toimintoja ilman selkeää yhteistä suuntaa. Tämä on yleisesti nähtävissä esimerkiksi 

ongelmanratkaisutilanteissa, joissa sidosryhmät saattavat kukin erillään toimia tilanteen 

selvittämiseksi ja tehdä näin ollen päällekkäistä työtä keskenään. 

Aamupalaverin ja -kierroksen aikana käydään päivän ajankohtaiset asiat läpi ja 

kierretään tuotantotilat yhdessä tarkistaen, että prosessi toimii jouhevasti. 

Ongelmatilanteet tulevat aamukierroksella hyvin ilmi, mutta niiden juurisyytä ei 

välttämättä tutkita, vaan pyritään selvittämään itse ongelmatilanne hyvin nopeasti, jotta 

valmistusta pystytään jatkamaan mahdollisimman pian. Aamukierros venähtääkin usein 

liian pitkäksi eikä aiheessa välttämättä onnistuta pysymään. Tämä hukkaa kaikkien 

tuottavaa työaikaa, joten tilanteeseen on saatava muutos. 
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Muutetaan toimintamallia siten, että joka aamuinen tuotantokierros pyritään pitämään 

tiiviinä ja lyhyenä, jotta jokainen osallistuja saa siitä tarvittavan hyödyn. Tavoitteena on 

selvittää tuotantoprosessin tilanne ja löytää sieltä akuutit ongelmakohteet. Tuotannon 

työntekijät ovat valmistautuneet selvittämään työpisteen tilanteen. Mikäli akuutteja 

ongelmia ei ole, siirrytään välittömästi seuraavaan työpisteeseen. Vastaavasti ongelmien 

ilmaannuttua ottaa joku tehtäväkseen asian selvittämisen. Nämä asiat voidaan 

myöhemmin käydä lyhyesti läpi yhdessä esimerkiksi viikkopalaverissa. 

Tiimityötä ei voi korostaa liikaa etenkään kun tuotannon toimihenkilöitä on yrityksessä 

vain muutama. Yhteistyön toimiessa saumattomasti myös tuotannon hallittu ohjaus 

onnistuu helpommin. Tuotantoprosessin tilanne tulee olla kaikkien tiedossa ja tämä 

onnistuu vain hyvän yhteistyön ja tiedonkulun kautta. Kaikilla täytyy olla tieto myös 

kehityskohteista ja niiden aikataulusta, jotta kukin pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan 

niiden onnistumiseen. Tiimityössä on olennaista huomioida kaikkien työn olevan 

kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeää, joten kaikkien koneiston rattaiden on toimittava 

yhteen yhteisen toiminnallisuuden takaamiseksi. 

4.2.2 Karkeasuunnittelun kehittäminen 

Varastotuotteita on useita erilaisia ja niitä valmistetaan määrällisesti paljon, joten ne 

valtaavat viikoittain suuren osan SMD-tuotantokapasiteetista. Järjestelmään määritelty 

tuotteiden minimimäärä on sovittu yhdessä asiakkaan kanssa, joten asiakas olettaa 

saavansa kyseisen määrän koska tahansa tilatessaan.  Tämä aiheuttaa haasteita etenkin 

niissä tilanteissa, kun tuotannossa on resurssipuute ja tilauksia on paljon. Tällöin SMD-

kapasiteetti pyritään jakamaan tasaisesti sekä tilaus- että varastotuotteiden 

valmistamiseksi. Ongelmaksi on muodostunut se, ettei aina ole täysin selvää kuvaa 

tuotteiden kiireellisyydestä toisiinsa nähden, sillä pidemmän aikavälin 

karkeasuunnitelmaa ajoituksineen ei ole. 

Henkilökapasiteetti on kohdeyrityksen tapauksessa suhteellisen joustavasti 

käytettävissä, koska tarpeen vaatiessa voidaan ottaa käyttöön tai vastaavasti vähentää 

lisävuoroja. Pääsääntöisesti tehdas toimii tällä hetkellä yhdessä vuorossa, mutta 

hetkellisiin tilauspiikkeihin pystytään vastaamaan lisävuoroilla nopeallakin aikataululla. 

Karkeasuunnittelun puute kuitenkin hankaloittaa lisävuorojen käyttöönottotarpeen 

arvioinnissa, ja päätös vuoron lisäämisestä tehdään myöhäisessä vaiheessa – silloin kun 

ei enää selvitä nykyisellä kapasiteetilla. 
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Tuotannonohjauksessa on jo nyt liikaa Excel-työkirjoja käytössä, mutta työn aikana 

työstettiin silti Excel-työkalua karkeasuunnittelun avuksi. Työkirjaan merkitään 

toimintokohtaiset toivotut tuotantomäärät, jolloin Excel laskee 

toiminnanohjausjärjestelmästä saatujen vaiheaikojen perusteella kyseiselle erälle 

valmistusajan ja piirtää kuvaajan resurssien käytöstä. Tämä mahdollistaa tuotannon 

karkeasuunnittelun viikkoa pidemmälle ajanjaksolle ja antaa mahdollisuuden jokaisen 

työpisteen kapasiteetin käytön optimoinnille, kun työpistekohtainen valmistusjärjestys 

on nähtävissä. Lisäksi työkirja auttaa lisäresurssitarpeen arvioinnissa. Työkirjan rinnalle 

olisi jäänyt edelleen SMD-linjan ajotaulukko, mutta työkalu jätettiin ottamatta käyttöön. 

Taulukko hylättiin, koska se oli kokonaisuudessaan hyvin raskas, virheherkkä ja 

hankalasti päivitettävissä. Apuvälineen käyttö olisi kuormittanut liikaa 

tuotannonohjaajia, jolloin siitä saadut hyödyt olisivat tuoneet ongelmia muuhun 

suunnittelutyöhön. 

Työkalu suunniteltiin kuitenkin todelliseen tarpeeseen tuotannon karkeasuunnitelman 

tekoon, eikä sen ollut alun perinkään tarkoitus jäädä pysyväksi. Vastaava toiminto tulisi 

löytyä visuaalisena uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä, joten Excel-pohja onkin 

hyvä lisä uuden ERP-järjestelmän vaatimusmäärittelyyn. Pitkän aikavälin 

karkeasuunnittelu auttaa tuotannonohjaajia ajoittamaan hienosuunnitelma ja 

valmistusohjelma niin, että oikea tuote tulee oikeaan aikaan tehdyksi. Samalla 

säilytetään läpinäkyvyys tuotantoennusteeseen ja sen tuomiin mahdollisiin 

resurssilaajennuksiin. 

4.2.3 Sähköiset työmääräimet 

Toistaiseksi tuotanto valmistaa tuotteet tulostettujen työmääräinkorttien perusteella. 

Tämä kuormittaa tuotannonohjaajia merkittävästi ja vie resursseja arvoa tuottavasta 

työstä. Tuotannonohjaajat tulostavat vuoden 2015 seurannan mukaan keskimäärin 650 

arkkia viikossa ja pahimmillaan jopa 1300 arkkia / viikko (Riekki 2016). Lähes koko 

paperimäärä viedään tuotantotiloihin työmääräiminä. Lisäksi manuaaliset määräimet 

hankaloittavat päivitysten implementointia tuotannossa, mikä puolestaan johtaa 

toistuviin virheisiin ja ylimääräiseen korjailuun. Tuotannossa saattaa olla samaan aikaan 

lukuisia eri tuote-eriä samaa tuotetta, jolloin työmääräimet saattavat sekoittua eikä FIFO 

(first in, first out -varastonhallintamenetelmä) välttämättä toteudu käytännössä. Tämä 

puolestaan johtaa läpäisyajan suuriin variaatioihin ja sitä kautta tuotannon huonoon 

ennustettavuuteen. Edellä mainittujen riskien lisäksi työmääräimiä katoaa satunnaisesti, 
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jolloin tiedon saadessaan tuotannonohjaaja tulostaa ja vie uuden työmääräimen 

työpisteelle. 

Työmääräimet on ehdottomasti saatava integroitua uuteen toiminnanohjausjärjestelmään 

tai PLM:ään siten, ettei tulostettavia työpistekohtaisia papereita enää tarvita tai niitä 

voidaan merkittävästi vähentää. Joissakin työpisteissä, kuten komponenttikeräilyssä, 

tulosteet helpottavat työn tekemistä. Tuodaan tällöin tulostin kyseisen työpisteen 

välittömään läheisyyteen, jotta työmääräin voidaan tarpeen niin vaatiessa tulostaa. 

Tällöin tulostetaan vain välittömään tarpeeseen, eikä kuormiteta tuotannonohjausta 

tarpeettomasti. 

Erän mukana täytyy aina kulkea jokin tunniste, joka yksilöi kyseisen valmistuserän 

tietylle työmääräimelle. Pienet pahviset kortit toimivat tähän tarkoitukseen mainiosti. 

Valmistuksen aloituksen yhteydessä erän mukaan liitetään vihreä pahvikortti, joka 

sisältää työmääräinnumeron, erän kappalemäärän ja tuotenumeron. Mikäli erä tai osa 

siitä päätyy jossain vaiheessa hylätyksi tai korjattavaksi, kirjataan tiedot punaiselle 

pahvilapulle. Näin myös tunnistetaan paremmin ne tuotteet, jotka ovat pysähtyneenä 

tuotantoprosessissa ja odottavat korjaustoimenpiteitä. 

4.2.4 Tuotteiden ABC-analyysi 

Yrityksessä on aiemmin analysoitu tuotteiden tärkeyttä yrityksen kassavirtojen kannalta 

ja jaoteltu sen perusteella tuotteet ABC-luokittelun mukaan kolmeen eri ryhmään. 

Kantavana ajatuksena on ollut tunnistaa ne tuotteet, jotka ovat yrityksen kannattavuuden 

kannalta merkittäviä ja vastaavasti tuotteet, joita valmistetaan harvoin ja joiden 

valmistaminen on yritykselle myös suhteellisesti kalliimpaa. Tarkoituksena on ollut 

käyttää analyysia siten, että eri luokkien tuotteita voidaan ohjata hieman eri tavoin. 

Tällöin A-luokan tuotteille voidaan tarjota parempaa asiakasjoustavuutta, kun taas C-

luokan tuotteille määritellään tiukemmat rajoitteet. 

Toiminta on keskeytynyt yrityksen organisaatiomuutoksen myötä, kun etenkin 

tuotannon toimihenkilöresursseja on karsittu paljon. Toistaiseksi kenelläkään ei ole ollut 

aikaa perehtyä aiheeseen tarkemmin, joten asia on unohdettu. Idea kannattaa kuitenkin 

nostaa uudelleen esille, sillä sopimusvalmistajana on hyvin hankalaa ellei jopa 

mahdotonta palvella jokaista asiakasta yhtä korkealla tasolla.  
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Nykyistä tuotevalikoimaa tutkimalla voidaan määritellä ihanteellisin 

tuotannonohjausmalli tulevaisuuden tavoitetilaa silmällä pitäen ja pyrkiä 

systemaattisesti kohti sitä. Tällä hetkellä tuotteilla on käytössä erilaisia 

tuotannonohjausmalleja ilman selkeää asiakas- tai tuotekohtaista jakoa. Laajan ja hyvin 

erityyppisiä tuotteita sisältävän tuotevalikoiman perusteellinen tutkiminen ja jaottelu 

auttaa tahtotilan määrittelemisessä. 

4.2.5 Valmistuserien sovittaminen toimituseräkokoon 

Kohdeyrityksessä toivotaan, että tulevaisuudessa valmistus- ja toimituseräkoot 

vastaisivat toisiaan. Kun mittaroinnin avulla tuotteiden laatupuutteet on saatu selville 

sekä tuote- ja prosessikehityksen kautta minimoitua ja vikaantumisaste on tasaantunut, 

voidaan harkita valmistuserien sovittamista toimituseräkokoon varastotuotteiden osalta. 

Tällöin piirikortit voidaan mahdollisesti jopa pakata tuotantosolussa, jolloin ne ovat 

toimitettavissa suoraan valmisvarastosta. Tämä vähentäisi tuotteeseen kohdistuneita 

käsittelykertoja ja olisi suuri harppaus kohti JOT-toimintaa. Se vaatii kuitenkin paljon 

muutoksia nykyisiin toimintamalleihin sekä sopimuksiin asiakkaiden kanssa. Onkin siis 

punnittava hyvin tarkasti, mihin vedetään raja tuotannon kehittämisessä ja 

joustavuudessa asiakkaiden suuntaan. 

Yrityksen asiakaslähtöisyys näkyy varastotuotteiden osalta lyhyiden 

toimitusaikataulujen lisäksi myös toimituseräkoon joustavuudessa. Valmistuseräkoon 

sovittaminen toimituseräkokoon on haastavaa, sillä asiakkaat tilaavat satunnaisesti myös 

varaosia, eli yksittäisiä ylimääräisiä kortteja normaalin toimituserän lisäksi. Tällöin 

toimituseräkoko vaihtelee tilauskohtaisesti. 

Elektroniikkatuotannossa tuotteen valmistuseräkokoon vaikuttaa keskeisesti myös 

piirikorttien määrä aihiossa. Kyseessä on suunnittelutekninen asia, johon 

sopimusvalmistaja ei välttämättä voi vaikuttaa, mikäli tuotteen spesifikaatiot tulevat 

asiakkaalta. Asiakkaalta voidaan pyytää tuotteen uudelleensuunnittelua, mutta prosessi 

on yleensä pitkä eikä asiakas välttämättä suostu sopimusvalmistajan ehdottamiin 

muutoksiin. 

Mikäli kaikki tuotteet pakattaisiin jo testauksen jälkeen, ei olemassa oleva 

kuljetuslaatikko- eikä hyllykapasiteetti riittäisi, vaan valmisvarastoa on laajennettava. 

Kuljetuslaatikoita on kolmea eri kokoa, joten nykyään voidaan toimitettavan määrän 



91 

 

mukaan valita sopiva kuljetuslaatikko kullekin toimitukselle erikseen niin, että tuotteet 

on pakattu optimaalisesti. Harvalle tuotteelle on omia pakkausmateriaaleja, joten 

pakkauskoko on joustava. Mikäli toimintamalli halutaan muuttaa tällaiseksi, 

toimituseräkoot tulisi sopia asiakkaan kanssa kiinteiksi, jolloin asiakas voisi halutessaan 

tilata yhden tai useamman toimituseräkoon verran tuotteita. Tämä voi olla 

kynnyskysymys asiakkaalle, joka tilaa tuotteita vain tarpeeseen, eikä suostu ottamaan 

vastaan yhtään ylimääräistä piirikorttia.  

4.2.6 Tuotantoprosessien eriyttäminen 

Kohdeyrityksellä on maantieteellisesti toinenkin vastaavanlainen valmistusyksikkö, 

jossa tuotanto on puhtaasti varasto-ohjattua. Siellä on käytössä automaattinen 

tuotannonohjaus, eli varastotason laskiessa alle minimiarvon järjestelmä luo 

automaattisesti uuden työmääräimen, joka toimii tuotannon tilausimpulssina. 

Toimintatapa toimii erinomaisesti, sillä varastojen minimi- ja maksimiarvoja 

kontrolloidaan ja muutetaan tarpeen vaatiessa. Tämä helpottaa tuotannonohjausta, kun 

aikaa jää valmistussuunnitelman optimointiin. Toimintapa tukee myös aiemmin työssä 

esiteltyjen tutkimusten tuloksia siitä, että tuotantojärjestelmien eriyttäminen selkeyttää 

tuotannon tavoitteiden saavuttamisessa. 

Mikäli yrityksen kasvu jatkuu entisellään ja asiakaskuntaa saadaan entisestään 

laajennettua, olisi tuotantoprosessien eriyttämistä syytä miettiä myös tässä 

toimipisteessä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko investoidaan toiseen SMD-linjaan niin, että 

varasto- ja tilaustuotanto saadaan eroteltua kahdeksi eri valmistusprosessiksi, tai 

siirretään varastotuotanto yrityksen toiseen valmistusyksikköön. Joka tapauksessa tulos 

olisi sama – tilaustuotteiden toimitusajat lyhenevät ja varastotuotteiden palvelutason 

ylläpito helpottuu. 

4.3 Muut kehityskohteet 

Kohdeyritys on hyvin tyypillinen elektroniikkatuotteiden sopimusvalmistaja, eli 

tuotevalikoima on laaja ja valmistusvolyymit pääosin pieniä. Tehtaan täytyy siis olla 

erityisen joustava, sillä esimerkiksi sarjatuotannolle tyypillisiä valmistuslinjoja ei 

kannata jokaiselle tuotteelle rakentaa. Tämän tyyppisessä monituotetehtaassa tulisi 

pyrkiä kasvattamaan työasemien ja laitteiden joustavuutta, minimoimaan asetuksiin 
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kuluvat ajat ja keskeneräisten töiden määrä sekä integroimaan tukitoiminnot osaksi 

toimivaa kokonaisuutta (Lappalainen 1996, s. 201). 

Tuotannon layout on toteutettu tukemaan näitä tavoitteita, mutta kehitystyö on nähtävä 

jatkuvasti etenevänä prosessina. Perusteltujen Lean-oppien tuominen jokapäiväiseen 

toimintaan tukee tuotantoprosessin kehittämistä ja auttaa havaitsemaan tärkeät 

kehityskohteet. 

4.3.1 Asetusaikojen minimointi 

Asetusaikojen minimointi on yksi tärkeimmistä menetelmistä tuotteen läpimenoajan 

lyhentämiseksi. Kohdeyrityksen tapauksessa jokaisen tuotteen valmistus alkaa SMD-

prosessilla, joka on siis kokonaisuuden kannalta kriittinen. Asetusaikojen 

systemaattinen lyhentäminen kannattaakin aloittaa SMD-prosessin asetusajoista ja 

siirtyä siitä systemaattisesti eteenpäin tuotantoprosessissa.  

Nykyinen toimintatapa täytyy ensin kuvata hyvin tarkasti, jonka jälkeen poistetaan 

asetustyöstä kaikki tarpeettomat vaiheet. Lisäksi analysoidaan, mitkä työvaiheet ovat 

sisäisiä, eli tehtävissä ainoastaan koneen ollessa pysähtynyt, ja mitkä toiminnot ovat 

vastaavasti ulkoisia, eli tehtävissä koneen ollessa edelleen käynnissä. Mahdollisuuksien 

mukaan sisäiset työvaiheet pyritään muuttamaan ulkoisiksi, jolloin koneen 

käyttökapasiteettia voidaan nostaa. 

SMD-prosessin asetusaikoja ja keräilyä tulisi tehostaa siten, että myös pienten erien 

valmistus sujuu joustavasti. Tämä tarkoittaa, ettei valmistettavan piirikortin koko 

vaikuta valmistusjärjestykseen, vaan luodaan mahdollisuus valmistaa tuotteita vapaassa 

järjestyksessä. SMD-laitteen feedereitä eli komponenttisyöttimiä täytyy siis olla 

riittävästi, jottei niiden määrä ole valmistussuunnitelmaa rajoittava tekijä. Linjan ollessa 

käytössä myös häiriöihin tulee pystyä vastaamaan nopeasti. Tämä tarkoittaa, että linjan 

henkilökapasiteetti on pidettävä riittävänä tasaisen tuotannon varmistamiseksi. 

4.3.2 Jatkuva parantaminen 

Työntekijöiden mahdollisuuksia oman työn ja työpisteen kehittämiseen on tuettava 

entistä paremmin. Tällä hetkellä tuotannossa koetaan, että kehitystoimenpiteitä voi 

tehdä ainoastaan esimiehen luvalla, jolloin asian varmisteluun kuluu tarpeettomasti 

aikaa, eikä kehitystoimenpide välttämättä koskaan toteudu. Toimintatapa kuormittaa 
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myös esimiehiä tarpeettomasti, sillä monesti kehitystoimenpide olisi saatu jo toteutettua 

siinä vaiheessa, kun lupa kehittämiseen on saatu. Aloitejärjestelmä on olemassa, mutta 

se koetaan työlääksi ja kankeaksi käyttää. Se onkin koettu hitaaksi tavaksi edetä etenkin 

pienissä kehityshankkeissa. 

Luodaan tuotantoon Leanin mukainen jatkuvan parantamisen ilmapiiri, jossa jokainen 

työntekijä saa ja on velvollinen kehittämään toimintatapoja omalta osaltaan. Tämä vaatii 

selkeän yrityskulttuurin muutoksen, sillä tällä hetkellä Lean koetaan tuotannon 

työntekijöiden kesken jopa pelottavaksi ja monimutkaiseksi asiaksi. Tilanteeseen on 

saatava muutos pian, mikäli Lean halutaan onnistuneesti implementoida yritykseen. On 

päätetty, että paikalle kutsutaan ulkopuolinen konsultti esittelemään koko henkilöstölle 

Leanin kantavat ajatukset ja tuoda kehittämisen tärkeys sekä arvoajattelu työntekijöiden 

tietoisuuteen. Asiaan perehtynyt ja innostava puhuja toisi varmasti uuden näkökulman 

Leaniin, mikä puolestaan auttaisi hiljalleen asenteiden muutokseen. 

Yrityksessä on nyt tehty yksinkertainen PowerPoint-pohjainen kaizen-lomake, johon 

pienet kehitystoimenpiteet voidaan dokumentoida. Lomakkeeseen kirjoitetaan lyhyesti 

tilannekuvaus ennen kehitystoimenpidettä mahdollisesti kuvan kanssa, jonka jälkeen 

kerrotaan tehdyt kehitystoimenpiteet vallitsevan tilan korjaamiseksi. Lopuksi 

kirjoitetaan, miten tilanne on muuttunut kehittämisen jälkeen. Lomakkeeseen merkitään 

myös kehitystoimenpiteeseen osallistuneet henkilöt ja ajankohta. Kaizenit kerätään 

sähköisesti yrityksen tietokantaan, josta ne ovat koko henkilökunnan luettavissa.  Johto 

valitsee jokaisen kuukauden alussa edellisen kuukauden parhaan kaizenin, joka 

palkitaan pienesti. Valintaperusteena on kaizenin toimivuus käytännössä ja sen 

mahdollinen laaja hyödynnettävyys.  

Tarkoitus on innostaa työntekijöitä kehittämään omaa työpistettä ja toimintaa kohti 

täydellisyyttä. Kehityskohteet voivat tällöin olla hyvinkin pieniä, esimerkiksi työkalun 

tuominen lähemmäs työpistettä tai työvaiheiden järjestyksen vaihtaminen. Pääasia on, 

että kehitystä tapahtuu koko ajan ja jokainen pyrkii omalta osaltaan parantamaan 

toimintamalleja jatkuvasti. Johdon on myös sitouduttava kehittämiseen, sillä 

työntekijöille on annettava mahdollisuus luoda ja kehittää uutta ilman, että jokaiseen 

kehityshankkeeseen täytyy kysyä erikseen lupa. Esimiesten tehtävänä onkin myös 

valvoa, että hyvät kehitysideat tullaan monistamaan mahdollisuuksien mukaan 

kaikkialle tuotantoprosessissa tai sen ulkopuolella. Kaizen ei siis ole ainoastaan 
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tuotannon työntekijöiden työkalu, vaan samaa pohjaa voidaan hyödyntää myös 

toimihenkilötasolla oman työn tehostamiseen. 

4.3.3 Laadun kehittäminen ja rinnakkaissuunnittelu 

Kun aiemmin kappaleessa 4.1.4 esitelty virheenmittaus ja vikojen osittaminen otetaan 

käyttöön, saadaan jatkuvasti ajankohtaista tietoa tuotteiden valmistuslaadusta. Pelkkä 

laadun mittaus ja vikojen löytäminen ei kuitenkaan riitä, sillä tuotantoprosessin ja 

tuotelaadun jatkuva kehittäminen on otettava osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Tällä 

hetkellä tuotanto ja tuotesuunnittelu ovat kaksi erillistä toimintoa, eikä systemaattista 

laadunkehitystyötä tehdä enää tuotteen prototyyppivaiheen jälkeen ellei merkittäviä 

laatupuutteita ilmene. Sekä tuotteen että tuotantoprosessin laadun kehittämiseksi on 

löydettävä resursseja, sillä toiminnan laatu vaikuttaa suoraan tuotannon joustavuuteen ja 

sitä kautta myös ohjattavuuteen.  

Kehityksen nopeutuessa on tullut ilmeiseksi, ettei tuotantoa pystytä kunnolla 

kehittämään aloittamalla tuotannon suunnittelu vasta läpiviedyn tuotesuunnittelun 

jälkeen. Tarvitaan kaikki näkökohdat huomioivaa suunnittelua, joka optimoi ja hallitsee 

kokonaisuutta. Rinnakkaissuunnittelulla (Concurrent Engineering) tarkoitetaan 

suunnittelutapaa, jossa kaikki eri osatoiminnot tuotteen ja sen tuotannon kehittämiseksi 

tehdään integroidusti toisiinsa vaikuttaen ja rinnakkain (Sohlenius 1992, kts. 

Lapinleimu 2000, s. 32). Rinnakkaissuunnittelulla on kaksi päätavoitetta: sillä pyritään 

tuote- ja tuotantoteknisten suunnitteluvaiheiden nopeuttamiseen tekemällä vaiheet 

rinnakkain, mutta myös laadun parantamiseen ottamalla kaikki tuotteen elinkaaren 

aikana vaikuttavat asiat huomioon. (Lapinleimu 2000, s. 32). 

Joskus laatupuutteet voivat johtua siitä, ettei tuotteita välttämättä ole räätälöity 

kohdeyrityksen valmistusprosessin mukaiseksi. Tämä on vain hyväksyttävä niiden 

tuotteiden osalta, joissa tuotesuunnittelu tapahtuu asiakkaan toimesta eikä asiakas ole 

innokas suunnittelemaan tuotettaan uudelleen. Osa tuotteista on kuitenkin yrityksen 

itsensä suunnittelemia, jolloin tuotesuunnittelu on mahdollista toteuttaa siten, että se on 

optimoitu myös tuotantoprosessin kyvykkyyden mukaisesti. Rinnakkaissuunnittelu 

kytkee tuotekehityksen ja tuotantoprosessin toisiinsa, jolloin tuotesuunnittelun vastuu 

laajenee koskemaan myös tuotteen valmistettavuuden optimointia. 
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4.3.4 Virtauksen kehittäminen 

Yrityksessä on vuoden sisällä toteutettu laaja layout-muutos, jossa koko tuotantotilan 

layout on pyritty järjestämään virtauksen kannalta optimaalisesti. Piirikorttituotannossa 

virtaus onkin tällä hetkellä pääosin kunnossa lukuun ottamatta piirikorttien 

valmisvaraston sijoittelua. Kuvasta 26 nähdään, kuinka pakkauspiste on sijoiteltu 

virtaukseen nähden väärälle puolelle tuotevarastoa. Lisäksi kaikkia pakkausmateriaaleja 

ei ole sijoitettu pakkauspisteen välittömään läheisyyteen, vaan tilan on vallannut erään 

kokoonpanotuotteen kestotestaus. Tämä kaikki vaikeuttaa etenkin pakkaajan 

työskentelyä, kun välimatkat ja ylimääräiset liikkeet hidastavat pakkaustyötä. Pakkaajat 

toimivat yrityksessä myös vastaanottotarkastajina, joten heidän työpisteensä sijaitsee 

kuvaan nähden alaoikealla.   

Kuva 26. Tuotevaraston ja pakkausalueen layout-muutos 

 

Muutoksen jälkeen pakkaajan päivittäiset askeleet vähenivät huomattavasti ja työrauha 

parani, kun tuotekehityksen kestotestaus ei ole enää pakkauspisteen läheisyydessä. 

Myös kestotestaukselle löydettiin uusi paikka muualta tuotantotiloista. Pakkauspisteen 

visuaalisuus on korostunut entisestään, kun työpiste on nyt näkyvällä paikalla 

tuotantotilassa. Työpisteen ympärille saatiin muutoksen myötä myös enemmän tilaa, 

mikä helpottaa isojen pakkauslaatikoiden käsittelyä. 
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Tuotannon virtauksen kehittämiseen kannattaa ehdottomasti panostaa edelleen 

tulevaisuudessa, sillä FIFO ei välttämättä tällä hetkellä toteudu oikein, vaikka 

edellytykset sille on olemassa. Työpisteelle saattaa ajoittain tulla kaksi erää samaa 

tuotetta eri työmääräimillä, jolloin työntekijä saattaa ottaa vanhemman määräimen 

sijasta uudemman valmistuserän ensin käsiteltäväksi. Tämä vääristää tuotteiden 

läpäisyaikaa ja vaikeuttaa ainakin tällä hetkellä tuotteiden jäljitettävyyttä. 

Menettelytapaohjeistusta täytyy kehittää niin, että tuotteiden virtaus olisi 

johdonmukaista ja FIFO toteutuu tuotannossa kaikkialla. 

Tuotteiden virtausta voidaan kehittää pakkovuolla, eli varastoimalla esimerkiksi 

tuotantosoluihin menevät valmistuserät jonomuotoisena yhteen paikkaan, josta erät 

täytyy hakea soluun työstettäväksi järjestyksessä. Toimintamalli tasoittaa tuotteiden 

läpimenoajan vaihteluita, sekä selkeyttää tuotteiden ohjattavuutta. Työpisteillä on tällä 

hetkellä paikka paikoin isojakin välivarastoja, jotka on mahdollista siivota yhteen 

selkeään jonoon tällä menetelmällä. Toki menetelmän toimivuus edellyttää, että 

tuotannon työntekijät ovat moniosaavia ja pystyvät valmistamaan minkä tahansa 

valmistuserän, joka on putkessa ensimmäisenä. 

4.3.5 Työohjeiden päivittäminen ja henkilöstön moniosaaminen 

Yksi selkeä tuotelaatuun vaikuttava asia on tuotteiden valmistaminen aina tismalleen 

samalla tavalla riippumatta työntekijästä. Tähän päästään ainoastaan työn 

standardoimisella, eli tarkoilla toiminta- ja menettelytapaohjeilla. Kuten kappaleessa 

2.3.3 esitettiin, standardointi ei suinkaan poista työn luovuutta, vaan vapauttaa työaikaa 

vääristä tai tarpeettomista työvaiheista oleelliseen eli jalostavaan työhön. 

Toimintaohjeiden tarkkuus täytyy olla niin hyvä, että kuka tahansa pystyisi 

suorittamaan kyseisen prosessivaiheen lyhyellä perehdytyksellä ainoastaan ohjeiden 

avulla. Kukin työvaihe on kirjattava ohjeisiin lopputuloksen vaatimalla tarkkuudella. 

Näin ollen yksinkertaisiin työvaiheisiin riittää kevyempi kuvaus, kun vastaavasti 

erityistä tarkkuutta vaativien työvaiheiden jokainen kohta on tarkasti kuvattuna.  

Kun työohjeet on tarkoin määritelty, selkeästi kuvattu ja työpisteellä aina saatavissa 

jäljelle jää ainoastaan varmistaminen, että jokainen työntekijä myös noudattaa niitä. 

Mikäli ohjeissa havaitaan selkeä virhe tai kehitysmahdollisuus, ne päivitetään 

välittömästi. Joskus voi tulla tilanteita, jolloin täytyy suunnitellusti poiketa työ- tai 

toimintaohjeista. Tällöin käytetään poikkeuslupa-menettelyä, joka antaa luvan toimittaa 
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DMR:n (Device Master Record eli tuotteen valmistukseen tarvittavat dokumentit) 

vastaisia tuotteita asiakkaalle. Näissä tapauksissa käytetään poikkeuslupa-lomaketta, 

jota käytetään asiakkaalla hyväksyttävänä ennen tuotteen toimittamista. 

Työohjeiden päivittäminen on ensimmäinen askel kohti joustavaa ja moniosaavaa 

henkilöstöä. Satunnaisin väliajoin tulee tilanteita, joissa tarvitaan yksittäisen henkilön 

ammatillista osaamista, mutta kyseinen henkilö ei ole tavoitettavissa. Näistä tilanteista 

on päästävä eroon siten, että valmistuksen tieto ja taito on pyrittävä jakamaan 

laajemmalle alueelle. Työnkiertoa kannattaa ehdottomasti tukea, jotta tietyn työpisteen 

osaaminen ei jää ainoastaan yhdelle henkilölle, vaan työntekijät voivat joustavasti 

toimia lähes missä tahansa työvaiheessa. Toimintamalli lisää työn vaihtelevuutta, mutta 

selkeät työohjeen takaavat, ettei tuotelaatu kuitenkaan kärsi. 

4.3.6 Karanteenin toiminnan tehostaminen 

Karanteeniin siirretään ne tuotteet, joita ei ole kohtalaisessa ajassa saatu korjattua 

tuotannon korjauspisteillä. Siellä tutkitaan tuotteissa olevia haasteellisia ja piileviä 

vikoja. Karanteenin vastuuhenkilö vastaa myös asiakasreklamaatioiden vastaanotosta, 

niiden tutkinnasta ja korjaamisesta, sekä viallisten ja korjauskelvottomien tuotteiden 

romutuksesta. Poikkeavien tuotteiden korjaukseen ja käsittelyyn ei ole määritetty yhtään 

omaa työntekijää vastuuhenkilön lisäksi, sillä tuotteet korjataan tuotannon 

työntekijöiden asiantuntemusta käyttäen resurssien niin salliessa. Tämä tarkoittaa, että 

tuotantotahdin ollessa kiivas poikkeaviin tuotteisiin ei välttämättä riitä työntekijöitä, 

jotka tutkisivat vikoja.  

Karanteenissa tuotteet tutkitaan ja korjataan tällä hetkellä tuotehintoihin perustuvan 

karanteenilistan mukaisessa järjestyksessä arvokkaimmista tuotteista aloittaen, mikäli 

tuotannonohjaus ei kiirehdi tietyn erän valmistumista. Tämä  toimintatapa sekä 

vaihtelevat resurssit johtavat tilanteeseen, jossa karanteenivarasto ylikuormittuu ja 

tuotteet pahimmassa tapauksessa vanhenevat ja ne romutetaan ennen kuin niiden 

laatuvikoja ehditään edes tutkia. Osa tuotteista odottaa tutkimusta hyvinkin pitkään, sillä 

joidenkin vikojen korjaaminen vaatii ulkopuolista apua joko tuotekehityksestä, 

asiakkaalta tai toisesta valmistusyksiköstä. 

Työn aloitushetkellä karanteenivarasto oli päässyt kasvamaan valtavaksi. Muutaman 

karanteenin siivouspäivän jälkeen tilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti. 
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Karanteenivaraston kokoon onkin kiinnitettävä tulevaisuudessa tarkempaa huomiota ja 

karanteenivarastolle onkin määriteltävä joko määrään tai arvoon perustuva raja, jonka 

ylittyessä tuotannossa on pidettävä karanteenin siivouspäivä. Myös korjauspisteen 

menettelyohjeet on määriteltävä tarkasti niin, että tuote siirretään aina karanteeniin, 

mikäli sitä ei ole saatu tuotannon korjauspisteellä korjattua esimerkiksi kahdessa 

työpäivässä. Samalla karanteenin priorisointia tuotantoresurssien käytössä on 

korostettava, jotta toiminta pysyy tarkoituksenmukaisena. 

Kun PLM-järjestelmä otetaan käyttöön laajamittaisesti, korjaustiedot tallentuvat 

automaattisesti sähköiseen DHR:ään. Tämä tarkoittaa, että myös karanteenin tilannetta 

pystytään paremmin seuraamaan. Karanteenivarasto onkin pidettävä pienenä ja 

resursseja on oltava saatavissa joustavasti, jotta tutkittavaksi tulevat tuotteet pystytään 

ottamaan työn alle mahdollisimman pian. Tähänkin olisi hyvä määritellä aikaraja, jonka 

sisällä tuote on korjattava tai se romutetaan. Näin myöskin piilevät laatupuutteet 

saadaan paremmin tietoon ja tuotteet tulee korjattua välittömästi. Mikäli vikaa ei ole 

löydetty lyhyen ajan kuluessa, sitä tuskin koskaan löydetäänkään, jolloin tuote voidaan 

romuttaa ja tehdä uudestaan. Karanteenin prioriteetin kasvattaminen resursoinnissa 

nopeuttaa myös asiakasreklamaatioiden käsittelyä, mikä vaikuttaa suoraan 

asiakastyytyväisyyteen. 

4.3.7 Korttien valmisvaraston järjestäminen 

Kaikille tuotteille tehdään tällä hetkellä erillinen lopputarkastus. Osalle tuotteista 

lopputarkastus tehdään satunnaisotantana, mutta pääosa tuotteista tarkastetaan 

yksitellen. Tutkimusta aloitettaessa tuotteet kuitenkin vietiin ensin tuotevarastoon ja 

noudettiin sieltä vähitellen tarkastettavaksi. Tarkastusjärjestys oli satunnainen, joten 

FIFO ei toiminut lainkaan ja asiakas ei välttämättä saanut tuotteita 

sarjanumerojärjestyksessä. Toimintatapa aiheutti myös sen, että sekä tarkastamattomat 

että tarkastetut tuote-erät olivat samoilla hyllypaikoilla, joten selkeää kuvaa 

lähetysvalmiiden tuotteiden määrästä ei ollut saatavissa yhdellä silmäyksellä. Myös 

tuotantojärjestelmän saldot olivat epäluotettavia näiden tuotteiden osalta, sillä tuotteet 

kirjattiin valmiiksi jo ennen lopputarkastusta.  

Tutkimuksen aikana toimintamallia muutettiin siten, että tuotteet siirretään aina ensin 

tarkastuspisteelle, jossa ne tarkastetaan, merkitään tarkastetuiksi ja siirretään vasta sitten 
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tuotevarastoon oikealle varastopaikalle. Näin ollen tuotevarasto sisältää vain 

toimituskelpoisia tuotteita, mikä helpottaa pakkaajan työtä merkittävästi. 

Tuotteiden varastointitavat vaihtelevat sekä eri tuotteiden välillä että saman tuotteen eri 

tuote-erien välillä. Vaihtelu johtuu siitä, ettei jokaiselle tuotteelle ole määritelty tarkkaa 

varastointi- ja pakkaustapaa. Myös tuotteiden valmistuseräkoot ja ensisaanto vaihtelevat 

joissakin tapauksissa suuresti. Toimintatavat on määritelty niin, että tarkastuksen 

jälkeen valmis tuote-erä tuodaan oikealle varastopaikalle, joita voi olla useita 

rinnakkain. Varastopaikkojen täyttöjärjestys on osalle työntekijöistä hieman epäselvä tai 

sitä ei huomioida, jolloin tuotteet eivät ole varastossa välttämättä FIFOn mukaisesti. 

Tällöin asiakas ei välttämättä saa tuotteita sarjanumerojärjestyksessä, mikä joidenkin 

asiakkaiden kohdalla on merkittävää. Toiminta johtaa myös siihen, että varastopaikoilla 

vallitsee yleinen epäjärjestys ilman selkeää kuvaa varaston sisällöstä. Tilanne vaatii 

tarkempaa tutkimusta siitä, pystytäänkö pakkausmenetelmiä yhtenäistämään. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Sopimusvalmistajayritysten yksi suurimmista tuotannollisista haasteista on lukuisten 

erilaisten tuotteiden valmistuksen sopeuttaminen yhtenäiseksi ja toimivaksi 

tuotantoprosessiksi. Asiakkaan toimitusaikavaatimuksiin on varauduttava 

tuotevarastoilla, mutta toisaalta valmistusta tapahtuu myös suorista asiakastilauksista. 

Tuotannonohjaus on tällaisissa tapauksissa monimutkaista ja aikaa vievää, kun selkeitä 

tuotantotavoitteita ei pystytä määrittelemään kahden eri ohjausperiaatteen vuoksi. 

Valmistussuunnitelman merkitystä ei voi korostaa liikaa monimutkaisessa 

tuotantoympäristössä, jossa varasto- ja tilausohjaus luovat useita tavoitteita toiminnalle. 

Kohdeyrityksen tuotannonohjauksella ei tällä hetkellä ole käytössään työkaluja saatikka 

riittävästi tietoa prosessin toiminnasta, jotta valmistussuunnitelmat voitaisiin optimoida. 

Optimointi täytyisi aloittaa ennusteiden tarkastelusta ja tarkentua tuotannon 

karkeasuunnitelmaksi, joka hiljalleen selkeytyy yksityiskohtaiseksi ja luotettavaksi 

valmistussuunnitelmaksi.  

Tilannetta voidaan helpottaa prosessimittaroinnilla, joka antaa kattavasti tietoa 

tuotantoprosessin kyvykkyydestä ja tuotteiden laadusta, jotta tuotannonohjaus pystyy 

ennakoimaan tilanteet mahdollisimman pitkälle etukäteen. Näin vältetään 

tuotantokapasiteetin varaaminen ja koko prosessin tukkiminen ajoitukseen nähden 

väärillä tuotteilla. Toinen tilannetta helpottava asia on yrityksessä pian käyttöönotettava 

uusi toiminnanohjausjärjestelmä, jolta toivotaan työkaluja visuaaliseen 

tuotannonohjaukseen ja mahdollisuutta simuloida valmistussuunnitelmaa etukäteen. 

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa todennäköisesti tuotannon 

karkeasuunnitelman lisäksi myös tuotantotilojen puhdistamisen paperisista 

työmääräimistä, jotka tällä hetkellä kuormittavat tuotannonohjausta tarpeettomasti. 

Tuotannon virtauksen ja ohjattavuuden kehittäminen vaikuttavat parhaiten prosessin 

kokonaistuottavuuden parantamiseen. Hyvin ohjattavissa olevaa ja nopeasti virtaavaa 

prosessia on helppo ohjata ja suunnitella etukäteen. Nämä kaksi asiaa onkin syytä 

määritellä tuotannon päätavoitteiksi. Läpäisyajan lyhentäminen sekä tuotelaadun 

parantaminen tukevat parhaiten näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Matka on 

kuitenkin pitkä ja kehitettävää on paljon ennen kuin tuotanto on hyvin ohjattavissa. 
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Kappaleissa 4.2 ja 4.3 on esitelty useita kehityskohteita tuotannonohjaus- ja 

tuotantoprosesseihin, jotka auttavat yrityksessä tällä hetkellä pysähtyneen kehittymisen 

uudelleen alkuun. Kuvassa 27 on eritelty tärkeimmät kehityskohdat, joista jo osaa on 

päästy tämän tutkimustyön aikana aloittamaan. Kehittäminen ja toiminnan kehittyminen 

täytyy nähdä jatkuvana prosessina, joka kuuluu jokaisen työnkuvaan. Siksi tässä työssä 

esiteltyjä kehityskohteita täytyykin pitää alkuna uudelle, jatkuvasti kehittyvälle 

tuotantotoiminnalle. 

Kuva 27. Kehityksen suunta ja karkea aikataulu kehityskohteiden implementointiin 

kohdeyrityksessä 

 

Sekä tuotantoprosessin että tuotteen laatua voidaan parantaa tiimityön kehittämisellä ja 

systemaattisella ongelmanratkaisulla jo ennen uuden toiminnanohjausjärjestelmän 

käyttöönottoa. Myös työn standardointi ja henkilöstön työnkierron tukeminen ja 

moniosaamisen kasvattaminen vaikuttavat suoraan tuotelaatuun ja toiminnan 

kehittämiseen, eivätkä ne vaadi toiminnanohjausjärjestelmää. Karanteenin toiminnan 

tehostaminen on nähtävä panostuksena tulevaisuuteen, jolloin tuotannon nopeiden 

läpimenoaikojen ja pienien eräkokojen vuoksi yksittäiset viat on pystyttävä tutkimaan ja 

korjaamaan nopeasti. 
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Yrityksessä tällä hetkellä testikäytössä olevan PLM-järjestelmän tulee toimia ERP:n 

kanssa saumattomasti, jotta mittareiden tuottama tieto on tarkkaa ja helposti saatavissa. 

PLM-järjestelmä on oltava toiminnassa kaikkien tuotteiden osalta ennen uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän ottamista käyttöön. Tällöin PLM on jo kerännyt 

tuotantoprosessista tietoa, joka auttaa mittareiden konkreettisessa määrittelyssä. Mittarit 

tulevat vaatimaan etenkin alussa paljon säätöä, joten valmis mittausdata on tärkeässä 

asemassa mittariston käyttöönotossa. 

Mittariston tärkein indikaattori tuotannonohjauksen näkökulmasta on tuotannon 

läpäisyaika. Se auttaa suunnittelemaan valmistusajankohdat siten, että keskeneräisen 

työn määrä on pienempi. Täten myös keskeneräisen työn mittaaminen on tärkeää. 

Ennustetarkkuus auttaa karkeasuunnitelman teossa, mutta sen olisi hyvä saada 

seurakseen myös ennustamattomien tuotteiden kysynnän tutkiminen, sillä suurin osa 

tuotevalikoiman tuotteista on tällä hetkellä vailla ennustetta. Tuotteen ja prosessin laatu 

on myös tärkeä tietää, ja niitä varten mitataan AOI-tarkistusten ja testauksen 

ensisaantoa. Myös tuotteiden vikaprosentti kuvaa laatua, joka voidaan osittaa hyvinkin 

tarkasti, jotta oikeisiin laatupuutteisiin osataan tarttua ja tuotetta tai toimintaa kehittää 

niiden osalta. Tuottavuus puolestaan kuvastaa tuotannon suorituskykyä, jonka 

mittaaminen auttaa muun muassa kehitystoimenpiteistä johtuvien hyötyjen 

osoittamisessa. 

Vaikka yritys on hyvin asiakaslähtöinen sopimusvalmistaja, ei kaikkia asiakkaita 

pystytä palvelemaan yhtä suurella prioriteetilla. Yrityksessä on jo aiemmin tutkittu 

mahdollisuutta tuotekohtaiseen ABC-analyysiin, jonka lopputuloksena tuotannonohjaus 

ja tuotteiden priorisointi selkeytyisivät. Projekti on toistaiseksi jäädytetty, mutta se 

kannattaa ehdottomasti ottaa uudelleen käsittelyyn. Leanin oppien avulla 

tuotantoprosessia ja toimintamalleja on mahdollista kehittää niin, että pääosa 

valmistettavista tuotteista on laadukkaita ja kerralla valmiita. Prosessin kehitys ja 

asetusaikojen minimointi auttavat pienentämään eräkokoja ja lyhentämään läpäisyaikaa 

ja siten myös vähentämään keskeneräistä tuotantoa. Tämä tekee tuotannosta 

ohjattavamman ja vapauttaa tuotantokapasiteettia, joten uusia asiakkaita on mahdollista 

ottaa vastaan. Mikäli yritys jatkaa kasvuaan suuresti, on hyvä pitää mielessä 

mahdollisuus tuotantoprosessin eriyttämiseen siten, että varasto- ja tilaustuotteita ei 

valmistettaisi samalla tuotantokapasiteetilla. Tämä helpottaisi molempien prosessien 
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kehittämisen juuri oikeiden tuotantotavoitteiden mukaisesti siten, että palvelukyky 

kasvaa.  

Vaikka tässä tutkimuksessa perehdyttiin sopimusvalmistajana toimivan kohdeyrityksen 

elektroniikkatuotannon toiminnan kehittämiseen, voidaan tuloksia soveltaa hyvin myös 

muilla toimialoilla ja erilaisissa valmistusympäristöissä. Yrityksen kasvaessa hiljalleen 

moni perusasia saattaa unohtua, koska ennenkin on selvitty ilman. Prosessimittarointi 

on yksi näistä perusasioista ja sen puuttuminen aiheuttaa tilanteen, jossa kenelläkään ei 

ole konkreettista tietoa tuotantoprosessin kyvykkyydestä. Myös kehittäminen saattaa 

keskittyä vain suppealle osa-alueelle tai päinvastoin suuntautua liian suuriin 

kokonaisuuksiin, sillä omaa työympäristöä on hankala tarkastella objektiivisesti. Tällöin 

ulkopuolisesta arvioinnista voi olla suuri hyöty yritykselle, joka haluaa kehittyä. 
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6 YHTEENVETO 

Työ tehtiin elektroniikkatuotteita valmistavan yrityksen tuotannonohjauksen ja 

tuotannon ohjattavuuden kehittämiseksi. Yritys toimii sopimusvalmistajana, joten 

tuotevariaatioita on paljon ja kysynnän vaihtelu on suurta. Suurimenekkisten tuotteiden 

hyvä palvelutaso on turvattu tuotevarastoilla, mutta tuotteita valmistetaan myös 

ennustamattomista asiakastilauksista. Samaa tuotantokapasiteettia käytetään myös 

prototuotteiden valmistamiseen välillä hyvinkin nopealla aikajänteellä. Edellä mainitut 

seikat yhdistettynä vanhentuneeseen ja joustamattomaan toiminnanohjausjärjestelmään 

sekä ennakoimattomaan tuotantoprosessiin johtavat tilanteeseen, jossa tuotannonohjaus 

on monimutkaista ja haastavaa. Tulevaan tuotantotilanteeseen ei ole läpinäkyvyyttä, 

sillä käytössä olevat järjestelmät eivät tue pitkän aikavälin tuotannonsuunnittelua. Näin 

ollen valmistussuunnitelmaakaan ei saada optimaaliseksi. 

Tässä tutkimuksessa määriteltiin tuotantoprosessin kehittämistä tukeva 

prosessimittarointi, joka tullaan ottamaan käyttöön, kunhan uudet ja paremmin 

toimintaa tukevat järjestelmät saadaan ajettua ylös. Tuotantoprosessin suorituskyvyn 

tunteminen kohdistaa kehitystoiminnan oikeisiin asioihin, mikä puolestaan vaikuttaa 

tuotannon ohjattavuuteen ja sitä kautta myös toiminnan suunnitelmallisuuteen, jolloin 

voidaan valmistaa vain kulloinkin ajankohtaisia tuotteita. 

Määritellyistä mittareista etenkin läpäisyajan kaikkien eri osatekijöiden seuranta auttaa 

tuotannonohjausta ennakoimaan tuotantoprosessia ja ajoittamaan eri tuotteiden 

valmistusajankohdat oikein. Keskeneräisen tuotannon määrä vaikuttaa suuresti 

läpäisyaikaan, joten keskeneräisen tuotannon mittaaminen auttaa hahmottamaan 

tuotannon tilannetta ja vähentämään puolivalmisteisiin sitoutunutta pääomaa. 

Tuotteiden ensisaanto ja virheprosentti antaa arvokasta tietoa sekä tuotteiden että 

prosessien laadusta. Niiden seuraaminen auttaa havaitsemaan ja poistamaan arvoa 

tuottamattoman korjaustyön. Työn tuottavuuden mittaaminen auttaa muun muassa 

tehtyjen kehityshankkeiden todellisten hyötyjen havaitsemista ja antaa selkeän kuvan 

tuotantoprosessin suorituskyvystä. Mikäli halutaan optimoida eri tuotteiden 

valmistusajankohta ja valmistussuunnitelma hyvin, on tuotantoprosessin kyvykkyys 

oltava tiedossa. Karkeasuunnitelma on helpompi laatia, kun myös mahdollisista 

tulevista tilauksista on tietoa etukäteen, joten ennustetarkkuutta päätettiin myös alkaa 

seuraamaan systemaattisesti. 
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Hallittuun tuotannonohjaukseen on kuitenkin vielä matkaa. Uusi myöhemmin 

käyttöönotettava toiminnanohjausjärjestelmä tukee paremmin tuotannon karkea- ja 

hienosuunnittelua, jonka lisäksi kattava prosessimittaristo tarjoaa jatkuvaa tietoa 

tuotannon kyvykkyydestä. Järjestelmät ja mittausdata on kuitenkin nähtävä vain 

apuvälineenä, koska pääpaino on keskitettävä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tällä 

hetkellä tuotannonohjaus koetaan irralliseksi osaksi, vaikka todellisuudessa 

tuotannonohjaus on prosessi, joka yhdistää johdon, myynnin ja oston erilliset tavoitteet 

yhdeksi kaikkia tyydyttäväksi valmistussuunnitelmaksi. Kun tuotannonohjaus 

ymmärretään prosessina, tiimityön merkitys tuotannon optimaalisessa ohjauksessa 

korostuu entisestään. 

Työssä on eritelty useita erillisiä kehityskohteita, jotka antavat yritykselle suuntaviivat 

toiminnan kehittämiseen. Kehittyminen on välttämätöntä, sillä yritys pyrkii edelleen 

kasvamaan. Tuotantoprosessin tehostaminen ja hallitumpi tuotannonohjaus 

mahdollistavat uusien asiakkaiden hankkimisen ja toiminnan laajenemisen entisestään. 

Jossakin vaiheessa tulee vastaan tilanne, jossa yksi tuotantoprosessi ei kykene enää 

tukemaan useiden eri ohjaustavoitteiden täyttymistä. Tällöin tuotantoprosessi on 

jaettava kahdeksi täysin erilliseksi prosessiksi, joilla on omat resurssit. Tällöin toisessa 

prosessissa pystytään valmistamaan puhtaasti varasto-ohjautuvia tuotteita ja tarjoamaan 

asiakkaille nopeat ja varmat toimitukset, kun toisessa prosessissa voidaan keskittyä 

tilaustuotteiden ja prototyyppien eli ns. ”häiriötuotteiden” valmistukseen. 
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Liite 1. Diplomityön aikana haastatellut henkilöt 

 

# Asema yrityksessä Haastattelun aihe PVM 

1 Tuotannonohjaaja Tuotannonohjauksen toimintamallit 18.1.2016 

2 ERP-vastuuhenkilö Uuden ERP-järjestelmän tilanne 20.1.2016 

3 Tuotannonohjaajat Tuotantokierros 22.1.2016 

4 Ostopäällikkö Oston toimintamallit 22.1.2016 

5 Tuotannon vastuuhenkilö Tuotantokierros 25.1.2016 

6 Kokoonpanija PLM testikäyttö 26.1.2016 

7 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 28.1.2016 

8 Karanteenin vastuuhenkilö Karanteenin toimintamallit 1.2.2016 

9 Tuotannonohjaaja Tuotannonohjauksen toimintamallit 1.2.2016 

10 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 4.2.2016 

11 VOT-vastaava Varaston toimintamallit 5.2.2016 

12 Tuotannonohjaaja Tuotannonohjauksen toimintamallit 5.2.2016 

13 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 11.2.2016 

14 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 18.2.2016 

15 Laatujohtaja Laatu ja Lean kohdeyrityksessä 23.2.2016 

16 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 25.2.2016 

17 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 4.3.2016 

18 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 10.3.2016 

19 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 18.3.2016 

20 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 24.3.2016 

21 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 31.3.2016 

22 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 7.4.2016 

23 Tuotannonohjaajat Tuotannonohjauksen ongelmakohdat 12.4.2016 

24 Hankintajohtaja Tuotannonohjauksen kehittäminen 12.4.2016 

25 Laatujohtaja Tarkennuksia nykytilan kartoitukseen 19.4.2016 

26 Tuotannonohjaajat Tarkennuksia nykytilan kartoitukseen 20.4.2016 

27 Linjapäällikkö Tarkennuksia diplomityöhön 20.4.2016 

28 Ohjausryhmä Diplomityön ohjaus ja tilannekatsaus 28.4.2016 

    

    

 
Ohjausryhmä: 

  

 
Tuotantopäällikkö 

  

 
Linjapäällikkö 

  

 
Tuotannonohjaajat 

  

 
Ostopäällikkö 

  

 
Tuotannon vastaava 

   

 

 

 



 

 

 

Liite 2.Tuotannonohjauksen toimintaympäristöt 

 

 

 

 

 

 

 

(Jonsson & Mattsson 2003 mukaillen) 

 

 

  

 
Suunnitteluympäristö 

  Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 4 

Tuoteominaisuudet 
    Tuotteen (BOM) 

monimutkaisuus korkea keskitaso keskitaso alhainen 

Asiakastilauksen 
kytkentäpiste ETO ATO/MTO MTS MTS/ATO 

     Kysynnän ominaisuudet 
    Volyymi/Taajuus vähän/harvoin paljon/joskus paljon/usein kotiinkutsu 

     Valmistusprosessin 
ominaisuudet 

    Tuotantoprosessi yksittäisvalmistus 
 

erävalmistus massatuotanto 
Tuotannon layout funktionaalinen solu/linja solu/funktionaalinen linja 
Eräkoko pieni pieni keskikoko/suuri 

 Läpäisyaika pitkä lyhyt keskitaso lyhyt 
     



 

 

Liite 3. Tuotannonohjausmallien sopivuus eri toimintaympäristöihin 

 

 
Suunnitteluympäristö 

Tuotannonohjausmalli Tyyppi 1 Tyyppi 2 Tyyppi 3 Tyyppi 4 

Hienosuunnittelu 
    

Uudelleentilauspiste, ROP 
 

+ ++ + 

Materiaalintarvelaskenta, MRP + ++ ++ + 

Kanban - + + ++ 

Tilauksiin perustuva ++ + 
 

- 

 
    

Kapasiteettisuunnittelu 
    

Yleiset tekijät - 
 

- ++ 

Kapasiteettilaskenta 
 

+ + + 

Resurssiprofiilit ++ + + + 

Kapasiteettitarvelaskenta, CRP + + ++ + 

 
    

Aikataulutus, skedulointi 
    

Loputon kapasiteetin skedulointi 
   

++ 

Rajallinen kapasiteetin skedulointi + 
 

++ 
 

Panos/tuotos ohjaus 
 

++ + ++ 

 
    

Valmistusjärjestys 
    

Työnjohtajan määrittelemä + 
  

- 

Prioriteettisäännöt 
 

+ 
 

+ 

Lähetyslista ++ ++ ++ + 

     (++ sopii vahvasti, + sopii heikosti, - ei sovi lainkaan, tyhjä neutraali) 

 

 

 

(Jonsson & Mattsson 2003 mukaillen) 

  



 

 

Liite 4. Esimerkkejä menestyksen osatekijöistä ja mittareita niille 

 

1. Asiakastyytyväisyys 

- Laatu 

o Vaatimustenmukaisuus 

o Tuotteen toimintakyky 

o Vika-aste 

- Toimitus 

o Tilauksen ja toimituksen välinen aika 

o Toimitusvarmuus 

o Toimitustarkkuus 

o Pakkauslaatu 

- Hinta 

- Asiakasyhteistyö 

o Kommunikointi 

o Palvelu 

2. Asiakasyhteistyö 

- Asiakasreklamaatioihin perustuva läpimenoaika 

- Kuukausittaisten tapaamisten määrä / asiakas 

- Kommunikointiaste (kuukausittainen asiakastyytyväisyysraportti) 

- Palveluaste (kuukausittainen asiakastyytyväisyysraportti) 

3. Laatu 

- FPY saanto 

- Virheprosentti 

- Tuotteen tuottoprosentti (ei viallinen) 

- Tuotteen tuottoprosentti (viallinen) 

- Korjausprosentti 

- Hylkäysprosentti 

4. Toimitus 

- Toimitusvarmuusprosentti 

- Toimitustäsmällisyys 

- Myöhästyneiden toimitusten määrä päivinä 

- Kuljetuksen aikana vahingoittuneet tuotteet 

- Tilauksen ja toimituksen välinen aika 

5. Tuotannon läpimenoaika 

- Läpimenoaika tunteina 

- Arvoa tuottamattomien ja arvoa tuottavien toimintojen suhde 

6. Arvoa lisäämättömien toimintojen hinta 

- Arvoa tuottamattomien toimintojen vähennys euroina 

7. Prosessiteknologia 

- Teknologiaprosentti (< 3 vuotta) 

- Teknologiaprosentti  (3-5 vuotta) 

- Uuden teknologian hankkimiseen kohdennettu rahoitus 

8. Koulutus 

- Uran ja taitojen kehittämisen koulutus (tuntien määrä vuodessa / työntekijä) 

- Ristiinkoulutus tai työnkierto (tuntien määrä kuukaudessa / työntekijä) 

- Koulutusohjelmiin kohdennettu rahoitus  

 

(Ghalayini ym. 1997 mukaillen)  



 

 

Liite 5. Kohdeyrityksen tuotantoprosessi  

 

 
Kuva 28. Kohdeyrityksen tuotantoprosessi vaiheittain 


