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Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kohdeyritykseen toimintamalli, jonka avulla saadaan 

osallistettua työntekijät, tiiminvetäjät ja työnjohto tuotannon jatkuvaan parantamiseen sekä 

parannettua tuotannon takaisinkytkentää tiimitasolla. Tutkimus rajattiin pilottitiimiin sekä 

tiimissä olevien työpisteiden kautta reititettyihin tuotteisiin. Ennen tutkimuksen aloitusta 

yrityksellä oli jo olemassa sähköinen aloitejärjestelmä, mutta sen käyttö oli organisaation 

uudelleen järjestelyjen myötä vähentynyt. 

 

Tutkimuksen teoriaosassa tutustuttiin jatkuvan parantamisen kulttuuriin ja työkaluihin. 

Lisäksi tutustuttiin laadunhallinnan sisältöön, käsitteistöön ja laadunvalvontatyökaluihin 

sekä tuotannon mittareihin. Teorian pohjalta tutkimuksessa luotiin jatkuvan parantamisen 

toimintamalli, joka tunnistaa ja eliminoi prosessissa olevaa hukkaa osallistamalla 

pilottitiimin työntekijöitä hukkakorttien avulla. Lisäksi tutkimuksessa luotiin toimintamalli 

tuotannon kehitysideoiden raportointiin ja käsittelyyn.  Tuotannon takaisinkytkentää 

kehitettiin luomalla pilottitiimiin tuloskortti sekä perustamalla yritykseen 

päiväkatsauskäytäntö. Tutkimuksessa suoritettiin myös toimihenkilötason kehitysprojekteja 

käyttäen apuna teoriassa esiteltyjä malleja ja työkaluja. 

 

Tuloksena saatiin toimintamalli, joka tuottaa työntekijämäärään suhteutettuna enemmän 

kehitysideoita sekä käsittelee ne tehokkaammin kuin sähköinen aloitejärjestelmä. 

Hukkakorteilla toteutetun hukan raportoinnin kautta tunnistettiin ja raportoitiin seitsemän 

viikon tarkasteluajanjakson aikana yhteensä 23,6 tuntia hukka-aikaa.  Tiimin tuloskortin 

avulla tiimin työntekijät pystyivät viikkotasolla seuraamaan oman tiiminsä suorituskykyä 

tavoitearvoihin verrattuna. Tämä näkyi muun muassa tiimin suoritustason nousuna. 

Kehitysprojektien avulla saatiin parannettua pilottitiimin toiminnan ja tuotteiden laatua. 

Päiväkatsauskäytännön avulla saatiin osallistettua tiiminvetäjät ongelmaratkaisuun sekä 

tuotannon suorituskyvyn varmistamiseen.



ABSTRACT 

 

Lappeenranta University of Technology 

LUT school of Energy Systems 

LUT Mechanical Engineering 

 

Mikko Vesanto 

 

Continuous improvement of manufacturing environment in an SME company 

 

Master’s Thesis 

 

2015 

 

105 pages, 47 figures, 8 tables and 8 appendices 

 

Examiners: Professor Juha Varis 

 M.Sc. Jan Halinen 

 

Keywords:  Continuous improvement, quality management, quality control, quality 

improvement, production indicators 

 

The aim of this research was to create an operating model for the target company. The 

operating model involves employees, team leaders and production supervisors to continuous 

improvement, as well as improves feedback of production at the team level.  The research 

was limited to the pilot team and products that were routed through the pilot team‘s 

workstations. The target company already had an electronic system for new initiatives prior 

to the research, but its use had declined due to the company’s internal restructuring.  

 

The theory section of the research explored the culture of continuous improvement and its 

tools. Furthermore, other topics studied included quality management, quality improvement 

and measuring tools as well as the indicators of production. Based on the theory, an operating 

model was created. The operating model has emphasis on continuous improvement and aims 

to identify and eliminate the losses in the process by involving the workers of the pilot team 

and encouraging the use of ‘loss cards’. In addition, this thesis was used to create a model 

for reporting and processing employee’s ideas on improvements. The feedback of the 

employees was implemented by creating a team scorecard and establishing daily production 

overview.  This thesis was also utilized to carry out employee level development projects by 

using the models and tools that were presented in the theory part. 

 

The final result was an operating model that yields more development ideas and processes 

them more efficiently than the original electronic initiative system. In the seven week test 

period the pilot team identified and reported a total of 23.6 hours of loss time by ‘loss cards’. 

The team scorecard allowed the workers to follow the team’s performance on a weekly basis, 

and compare them to the target values. This affected the team’s performance positively. 

Additionally, the pilot team’s working efficiency and the product quality were improved by 

the development projects. The team leaders were more involved in the problem solving as 

well as production performance assurance due to the use of the daily production overview.
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa tutustutaan jatkuvan parantamisen filosofiaan, sen laatunäkökulmaan 

ja tuotannon mittareihin sekä luodaan näiden teorioiden pohjalta Peikko Finland Oy:n 

liitososatehtaalle jatkuvan parantamisen toimintamalli. Tässä luvussa käydään läpi 

tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja lähtökohdat sekä tutkimusongelma, tutkimuskysymykset 

ja esitellään Peikko Group Oy. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on luoda Peikko Finland Oy:n tuotantoon jatkuvan 

parantamisen toimintamalli, jolla saadaan jatkuvan parantamisen perusteet kuntoon 

yrityksen lattiatasolla ja ryhmitellään vastuualueet toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. 

Toimintamallin tehtävänä on tunnistaa tuotantoon kätkeytynyttä hukkatietoa ja ottaa vastaan 

kehitysehdotuksia, analysoida niitä sekä implementoida kehitettyjä ratkaisuja ongelman 

uudelleen esiintymisen estämiseksi. Toimintamallin ensisijainen tavoite on kytkeä 

tuotannon työntekijät osaksi Peikko Finland Oy:n tuotannon kehitystä jatkuvan 

parantamisen filosofian mukaisesti. Tutkimuksen toissijaisena tavoitteena on valita 

luotettavat mittarit, joilla mitataan tuotannon suorituskykyä tuottavuuden ja laadun 

näkökulmasta sekä kehittää takaisinkytkentää toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen teoria keskittyy jatkuvan parantamisen mukaiseen filosofiaan. Keskeisimpiä 

tarkastelukulmia ovat lattiatason laadunhallinta, jatkuva parantaminen sekä tuotannon 

suorituskyvyn mittaaminen. Tutkimuksen empiirinen osuus rajattiin prosessinäkökulmasta 

tarkasteltuna case-tuotteilla, joiden valmistusprosessiketjut reitittyivät pilottitiimin 

tuotantovaiheiden läpi sekä valmistusmenetelmäkohtaisesti tarkasteltuna samaisella 

pilottitiimillä. Case-tuotteet valikoituivat työssä suoritetun ongelman tunnistuksen kautta. 

Case-tuotteiden prosessitarkastelusta jätettiin pois varastot, koska tutkimuksessa haluttiin 

keskittyä tuotannon työntekijöiden tuottamaan panokseen valmistusketjussa. Pilottitiimiksi 

valittiin robottihitsaussolu, koska kohdeyritys seuraa tuotannon suorituskykyä 

laitetyypeittäin segmentoituna ja robottihitsaus on yksi yrityksen tuotannon tärkeimmistä 
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painopisteistä. Tuotannon ja toimitusketjun mittaamiseen rajattiin ne mittarit, joihin voidaan 

vaikuttaa tuotannon työntekijöiden ja esimiesten antamalla panoksella. 

 

1.3 Tutkimuksen taustat ja lähtökohdat 

Peikko Finland Oy:n tuotanto-organisaatioon haluttiin luoda toimintamalli, jolla pystytään 

kehittämään omaa toimintaa jatkuvasti kehittäen niin työntekijä, kuin 

toimihenkilölähtöisesti sekä parantamaan tiedonvaihtoa työntekijöiden ja työnjohdon välillä. 

Tutkimuksen avulla pyrittiin toteuttamaan yrityksen vuosisuunnitelman asettamia tavoitteita 

tuotannon kehityksessä. 

 

Ennen tutkimuksen aloitusta yrityksellä oli jo olemassa sähköinen aloitejärjestelmä, mutta 

sen käyttö oli organisaation uudelleen järjestelyjen myötä vähentynyt vuonna 2014. 

Aiemmin aloitetoiminnan koordinaattori otti viikkotasolla avoinna olevien aloitteiden 

käsittelijät yksittäin kokoukseen, jossa päivitettiin aloitteiden tila järjestelmään. 

Työturvallisuusaloitteet aloitekoordinaattori käsitteli pääsääntöisesti itse. Organisaation 

uudelleenjärjestelyn myötä yksittäisten käsittelytilaisuuksien määrä oli vähentynyt 

resurssien rajallisuudesta johtuen, jolloin käsittely oli hidastunut. Tämä oli vähentänyt 

aloiteaktiivisuutta. Sähköisen aloitejärjestelmän kautta käsiteltiin kaikki työntekijöiden 

tekemät aloitteet. 

 

Organisaation kytkeminen ja systemaattinen toimintamalli jatkuvan parantamisen prosessiin 

oli selkeä kehityskohde yrityksessä. Osa tuotannon mittareista oli tulkinnan varaisia ja niiden 

tuottaman datan juurisyihin oli vaikea päästä käsiksi. Lisäksi työnjohdon ja työntekijöiden 

välinen takaisinkytkentä ei ollut systemaattista eivätkä työntekijät saaneet jatkuvaa 

palautetta oman työnsä suorittamisen tasosta. Kuvassa 1 on esitetty organisaatiotasojen 

välinen kommunikointi työryhmittäin ennen tutkimusta. Kuvassa on esitetty katkoviivalla 

tutkimusalueen rajaus. 
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Kuva 1. Organisaation tila ennen tutkimusta. 

 

Yritys käyttää laadunhallinnassaan IMS:ää, jossa on muun muassa kuvattu vuokaavioilla 

erilaisten toimintojen prosessien kulkua. IMS:ää käytetään myös Peikko Groupin 

toimintayksiköiden välisten reklamaatioiden dokumentointityökaluna. Suurimmalta osalta 

työpisteistä löytyy työohje, jossa on kuvattu työn suoritus työpisteellä sekä työpisteellä 

suoritettava laadunvalvonta. 

 

1.4 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimusta lähdettiin suorittamaan tutkimusongelman kautta: Jatkuvan parantamisen 

toimintamallin puuttuminen tuotannonkehityksestä.  

 

Päätutkimuskysymykseksi määriteltiin: Millaisella toimintamallilla pystytään 

hallinnoimaan yrityksen tuotannon jatkuvaa kehitystä? 

 

Päätutkimuskysymys jaettiin seuraaviin osatutkimuskysymyksiin: 

1) Miten jatkuvan parantamisen toimintamalli saadaan juurrutettua yrityksen 

toimintakulttuuriin? 

2) Millainen organisaatio tarvitaan suorittamaan jatkuvaa parantamista? 

3) Millä mittareilla tuotannon kehitystä tulisi seurata? 

4) Miten tuotannon kehitys, ratkaisut ja poikkeamat saadaan visualisoitua? 
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5) Mitkä rajapinnat ovat oleellisia kokonaistuloksen kannalta? 

 

1.5 Yritysesittely 

Peikko Group Oy on betonirakenteiden liitososiin ja liittorakenteisiin erikoistunut 

suomalainen perheyritys. Alun perin Teräspeikko nimellä toiminut yritys perustettiin vuonna 

1965. Nykyisellä Peikko Groupilla on vuonna 2014 myyntitoimistoja yli 30 maassa, neljässä 

eri maanosassa. Tuotantoyksiköitä Peikko Groupilla on Suomessa, Liettuassa, Kiinassa, 

Saksassa ja Slovakiassa sekä pienempiä yksiköitä USA:ssa, Iso-Britanniassa, Saudi-

Arabiassa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Venäjällä. Suomen liiketoiminnasta vastaa 

Peikko Finland Oy, joka sijaitsee Lahdessa. 

 

Peikko Finland Oy muodostuu kolmesta tuotantoyksiköstä: Teräsosatehdas, Verkkotehdas 

ja Delta. Kaikki kolme tehdasta sijaitsevat Lahdessa samalla teollisuusalueella vain 

muutaman sadan metrin säteellä toisistaan. Jokaisella tehtaalla on omat valmistettavat 

tuotteensa, mutta tehtaat valmistavat myös komponentteja toisten tehtaiden tuotteisiin. 

 

Teräsosatehdas on massatuotantotehdas, jossa koneet ja työpisteet on sijoitettu ryhmittäin 

tuotantosoluihin valmistusmenetelmien mukaisesti. Tehtaasta löytyy koneistussolu, 

katkaisusolu, levyleikkaussolu, käsihitsaussolu, robottihitaussolu sekä piensarjatuotantoon 

suunnattu ”pienkonealue”, josta löytyy yksittäisiä koneita särmäyksestä lävistykseen. 

Komponentteja ja tuotteita valmistetaan pääsääntöisesti erätuotantona ja valmistuseriä 

varastoidaan solujen välille. Yritys valmistaa myös erikoistuotteita, jotka valmistetaan 

tilausohjautuvasti. Karkeasti kuvattuna Teräsosatehtaalla on koneet, joilla valmistetaan 

komponentit sekä kokoonpano, jossa komponentit pääsääntöisesti hitsataan valmiiksi 

tuotteeksi joko käsin tai robotisoidusti. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

 

Tiedonhaku suoritettiin tutkimalla Lappeenrannan teknillisen yliopiston käytössä olevia 

tietokantoja ja niistä löytyviä tieteellisiä artikkeleita. Lisäksi teoriaa haettiin Lappeenrannan 

teknillisen yliopiston kirjastosta, Lahdessa sijaitsevasta Fellmannian korkeakoulukirjastosta 

sekä Google scholarista. 

 

2.1 Kirjallisuustutkimuksessa käytetyt tiedonhakumenetelmät 

Tiedonhaku rajattiin review -artikkeleihin, jotta saatavat tiedot olisivat mahdollisimman 

luotettavia. Käytettyjä tietokantoja olivat Scopus ja Talentum lehtiarkisto. Kuvassa 2 on 

esitetty Scopus -tietokannasta tieteellisten julkaisujen määrät ajan funktiona hakusanalla 

”continuous improvement”. Haku rajattiin dokumenttityyppeihin ”articles and review”, 

jotka kuuluivat aihealueeseen ”engineering”. Haun tuloksena saatiin 6062 osumaa. 

 

 

Kuva 2. Lähteiden määrä Scopus -tietokannasta haulla ”continuos improvement”. 

 

Kuvaajasta voidaan huomata, että ensimmäiset tieteelliset julkaisut jatkuvasta 

parantamisesta kirjoitettiin vuonna 1982. Tämän syyksi voidaan katsoa Eiji Toyodan päätös 

vuonna 1982 NUMMI-tehtaan perustamisesta Yhdysvaltoihin. Hankkeen tarkoituksena oli 

opettaa GM:lle ”Toyotan tapaa”. (Liker, 2013, s. xvii.) 1980-luvun artikkeleiden määrän 

kasvun syyksi voidaan katsoa maailmanlaajuinen huomio, mitä Toyota sai tuotteidensa 

laadusta sekä tehtaidensa tehokkuudesta (Liker, 2013, s. 3).  
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1990-luvun räjähdysmäinen artikkeleiden määrän kasvuun johtui kolmen suuren 

autonvalmistajan kiinnostuksen heräämisestä Toyotan valmistusjärjestelmiin. Lisäksi 

vuonna 1992 Toyota perusti Yhdysvaltoihin Toyota Supplier Support Centerin, jossa 

Toyotan valmistusjärjestelmiä koulutettiin amerikkalaisille yrityksille.  (Liker, 2013, s. xii, 

xvii.) 

 

Vuodesta 2002 alkaneen seuraavan kasvupiikin jatkuvan parantamisen artikkeleiden 

kirjoittamisessa syyksi voidaan katsoa vuonna 2003 Toyotan julkaisemat talousluvut. Sen 

vuosituotto oli enemmän kuin GM:n, Fordin ja Chryslerin yhteensä sekä toisin kuin 

kilpailujoilla, sen osakkeet olivat kasvaneet vuodessa 24 %. (Liker, 2013, s. 4.) 

 

2.2 Kirjallisuuskatsaus 

Tutkimuksessa käytetyt kirjallisuuslähteet pohjautuvat tieteellisistä kirjastoista löydettyihin 

käsiteltävän aihealueen teoriakirjallisuuteen. Lähteitä etsiessä pyrittiin löytämään 

kirjallisuutta, joka olisi viimeisen 10 vuoden aikana painettua. Valtaosa tutkimuksessa 

käytetystä kirjallisuudesta on suomenkielistä. Kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 

tutkimuksessa käytetyn jatkuvan parantamisen teorian näkökulmasta merkittävimpiä 

lähteitä. 

 

Jeffrey K. Likerin kirjassa Toyotan tapaan (alkuperäinen nimi: The Toyota Way) käydään 

läpi Toyota -nimisen yrityksen matkaa sen perustamisvuosista aina 2000-luvulle asti. 

Kirjassa käydään läpi Toyotan suureen kansainväliseen menestykseen johtaneita tekijöitä 

sekä esitellään case-esimerkein, kuinka Toyotan valmistusjärjestelmiä voidaan hyödyntää 

myös muissa yrityksissä. Toyotan tavan filosofia, arvomaailma ja TPS ovat läpi kirjan hyvin 

keskeisessä roolissa. 

 

Kirjan kirjoittaja Jeffrey K. Liker toimii kirjassa kertojana. Hän on päässyt tutustumaan 

läheltä Toyotan tapaan toimia sekä keskustellut ja haastatellut useita tärkeissä tehtävissä 

Toyotalla toimineita henkilöitä. Kirjassa asiat on kerrottu hyvin ihmisläheisesti ja lukijan on 

helppo heittäytyä Toyotan kyytiin ja päästä pintaa syvemmälle Toyotan 

valmistusjärjestelmän ja kulttuurin ajatusmaailmaan sekä toimintatapoihin. 
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Markku Larikan, Pekka Heinilän, Keijo Selinin ja Jouni Tuomisen teos Tuottavuuden 

jatkuva parantaminen tarjoaa erinomaisia työkaluja ja menettelytapoja oman yrityksen 

tuottavuuden parantamiseen. Kirjassa esitellään erilaisia toimintamalleja, joiden avulla niin 

toimihenkilöt kuin tiimit voivat kehittää oman tuotantoympäristönsä toimintaa. Kirja on 

hyvin tekninen. Kirjassa esitettäviä toimintamalleja ja työkaluja on havainnollistettu hyvin 

visuaalisesti suurin ja selkein kuvin, joiden avulla lukijan on helppo ymmärtää ja käsitellä 

kirjan tuottamaa informaatiota. 

 

2.3 Tutkimuksen suorittaminen 

Tutkimus aloitettiin keräämällä ja tutustumalla aihealueesta julkaistuun materiaaliin sekä 

muiden yritysten tapaan suorittaa jatkuvaa parantamista. Tutkimuksessa toteutetun 

toimintamallin pohjaa suunniteltaessa tutustuttiin tutkimuskohteen nykytilaan sekä 

tunnistettiin ongelmia ja puutteita nykyisessä toiminnassa. Havaittuihin ongelmiin etsittiin 

vastauksia tutkimusmateriaalista. Kun tutkimuksen suorittamisen pohjalle perustettava 

toimintamalli oli luotu, seurattiin tutkimuksessa valittuja tuotannon tunnuslukuja sekä 

seurattiin ja kehitettiin itse toimintamallia tutkimuksen edetessä. Tutkimuksessa kerättiin ja 

tilastoitiin dataa päivätasolla sekä analysoitiin toimintamallin tuottamaa dataa viikkotasolla. 

Toimintamallin päivittäisen toteuttamisen, seurannan ja kehittämisen sekä itse 

toimintamallin tuottamien jatkuvien parannusten prosessoinnin rinnalla suoritettiin 

päivittäistä JP toimintaa laajempia kehitysprojekteja. Kehitysprojektit perustuivat tuotannon 

toimihenkilötason JP toimintaan ja ne keskittyivät prosessissa tunnistettujen ongelmien 

eliminoimiseen ja ennalta ehkäisemiseen. Tutkimuksessa osallistettiin tuotannon 

toimihenkilöitä sekä tuotannon työntekijöitä ja tiiminvetäjiä jatkuvan parantamisen 

toimintamallin suorittamiseen. 

 

  



18 

 

3 JATKUVA PARANTAMINEN 

 

 

Jatkuvan parantamisen perusajatus on lähtöisin amerikkalaiselta laatupioneeri W. Edwards 

Demingiltä, joka piti seminaareja japanilaisille amerikkalaisesta valmistuskulttuurista 1950–

luvulla. Japanilaiset ja erityisesti Toyota kiinnostuivat Demingin systemaattisesta 

ongelmanratkaisufilosofiasta ja otti sen osaksi Toyotan valmistuskulttuuria antaen sille 

nimeksi Kaizen. Toyotalla kaizen -filosofiasta tuli osa suurempaa lean -filosofiaa, joka 

tähtää pitkän tähtäimen ajatteluun, lisäarvoa tuottamattoman hukan tunnistamiseen ja 

eliminoimiseen sekä jatkuvaan oppimiseen ja kehittämiseen. (Liker, 2013, s. 6, 23.) 

 

Jatkuva parantaminen on prosessi, jolla pyritään kehittämään ihmisten 

ongelmanratkaisutaitoja ja sitä kautta omaa toimintaa. Jatkuvan parantamisen tavoitteena on 

luoda oppiva organisaatio, joka systemaattisesti tunnistaa, analysoi ja korjaa asiakkaalle 

lisäarvoa tuottamatonta hukkaa aiheuttavia tekijöitä sekä seuraa ja edelleen kehittää 

standardoituja prosesseja. Parannukset voivat olla isoja tai pieniä. Japanilainen kaizen -

kulttuuri opettaa tehokasta tiimityöskentelyä. (Liker, 2013, s. 23.) Jatkuvan parantamisen 

prosessin avulla yrityksen oppiminen on nopeaa ja ongelmista päästään nopeasti eroon, joka 

ajaa innovatiivisuuden ja evoluution kehittymiseen nostaen yrityksen seuraavalle tasolle 

jättäen kilpailijat jalkoihinsa. (Martin, 2013.) JP-ajattelun lähtökohtana on, että jokainen on 

oman työnsä paras asiantuntija ja tämän myötä paras kehittäjä. Kun jokainen ihminen 

saadaan kehittämään omaa työtään, tapahtuu yrityksessä kehitystä sen jokaisella osa-

alueella. Parantamisideoita tuotetaan yksilö- ja tiimitasolla, jonka jälkeen ideoita jalostetaan 

yhdessä sekä kehitetään parannusehdotuksia. (Larikka & Heinilä & Selin & Tuominen, 

2007, s. 204.)  

 

Jatkuvan parantamisen lisäksi toinen kehittämisen malli on prosessin uudistaminen, BPR. 

Prosessin uudistamisessa tähdätään pienin askelin tapahtuvan muutoksen sijasta mittaviin 

muutoksiin. Yrityksen toiminnan tuloksen parantamiseksi molemmat kehitystavat ovat 

tärkeitä. (Lecklin & Laine, 2009, s. 211.) Kuvassa 3 on esitetty jatkuvan parantamisen ja 

prosessin uudistamisen suhdetta ja vaikutusta toiminnan tulokseen ajan funktiona. 
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Kuva 3. Prosessin uudistaminen ja jatkuva parantaminen (mukaillen Lecklin & Laine, 2009, 

s. 211). 

 

Perusajatukseltaan jatkuva parantaminen on erittäin yksinkertaista. Haasteena kuitenkin on 

toteuttaminen käytännössä. Kiireisen arjen seurauksena pysytään mieluummin totutuissa 

rutiineissa ja työskentelytavoissa. Vuorotyö hankaloittaa työpisteen yhteistä kehitystä. 

Ideoiden keräys- ja käsittelyprosessit ovat epäselviä eikä vastuun jakoa ja valtuutusta 

parannusehdotusten totuttamisessa ole. (Larikka et al., 2007, s. 206.) 

 

3.1 Oppiva organisaatio 

Organisaatiota voidaan kutsua oppivaksi organisaatioksi kun se edistää jokaisen 

organisaatioon kuuluvan jäsenen oppimista sekä sillä on kyky muuttaa ja kehittää itseään. 

Oppivaa organisaatiota pidetään laatu- ja kehitysjohtamisen seuraavana vaiheena. Oppivan 

organisaation perustana ovat visio, missio ja strategia. (Lecklin, 2006, s. 232.) Lecklinin & 

Laineen (2009, s. 191) mukaan ”oppivan organisaation luominen voidaan jakaa viiteen eri 

vaiheeseen: 

 yhteisen näkemyksen ja vision muodostaminen 

 työkulttuurin ja ilmapiirin kehittäminen 

 laadun, tuottavuuden ja prosessien kehittäminen 

 oppimisen edistäminen 

 kehittämisverkostojen luonti.” 

Toiminnan tulos 

Aika 

Jatkuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen 

Prosessin uusiminen 
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Oppivassa organisaatiossa yksilöiden tiedot ja taidot yhdistetään toimivaksi 

kokonaisuudeksi. Oppimisen on tapahduttava luonnollisessa työympäristössä aktiivisen 

vuorovaikutuksen kautta. Vain aktiivisen vuorovaikutuksen kautta saadaan esille yrityksessä 

oleva hiljainen tieto. Hiljainen tieto sisältää ammattitaitoa, osaamista, ajatusmalleja, 

uskomuksia, mielikuvia ja näkemyksiä. Se on subjektiivista ja kokemusperäistä. Hiljaista 

tietoa tulee kerätä ja taltioida systemaattisesti sekä sen kautta kehittää organisaation 

ydinosaamista. Tämä toiminta pitää yllä organisaation kilpailukykyä ja antaa kestävän 

kilpailuedun. (Lecklin & Laine, 2009, s. 192–193.)  

 

Suurin haaste oppivan organisaation luomisessa on organisaation henkilöstön johtamisessa 

ja sitouttamisessa. Viestinnän avoimuus on yksi yksittäinen asia, joka aiheuttaa 

erimielisyyksiä johdon ja työntekijöiden välille. Osallistamalla työntekijät toiminnan 

kehittämiseen ja päätöksentekoon annetaan heille mahdollisuus itse ratkaista ja päättää 

työhön liittyvistä asioista tiimin sisällä. Oppimista ja tuloksia saavutetaan, jos tiimeillä on 

riittävä osaaminen eikä heidän tarvitse pelätä rangaistuksia mahdollisen virheen sattuessa. 

Kun päätöksiä pystytään tekemään paikan päällä, siellä missä ongelma on, ongelmanratkaisu 

tehostuu. Jotta yritykseen saadaan luotua oppivan organisaation kulttuuri, on ilmapiirin 

oltava avoin, henkilöiden tulee kunnioittaa toisiaan sekä olla motivoituneita yhteistyöhön. 

(Lecklin, 2006, s. 234.) 

 

3.2 Yhteistyö 

Yhteistyö ja tiimityö ovat yksi jatkuvan parantamisen perusedellytyksistä. Tehokkaan 

tiimityöskentelyn saavuttamiseksi on oltava riittävä luottamus, kunnioitus ja 

vastavuorovaikutus tiimin jäsenten välillä. Oli kyse sitten tiiminjäsenten välisestä 

kommunikoinnista tai esimies-alainen asetelmasta, vaatimukset ovat samat. Luottamus 

varmistaa oikean tiedon nopean liikkumisen ja kunnioitus toimii auktoriteettia 

tehokkaampana motivaattorina. Tietoa tulee jakaa avoimesti, jotta kaikki organisaatiossa 

tietävät tilanteen, tavoitteet ja ennen kaikkea itsensä tai tiiminsä suoritustason. Saumattoman 

tiedonsaannin ja -jaon avulla työntekijät huomaavat oman työnsä merkityksen yritykselle ja 

alkavat itseohjautuvasti kehittämään omaa tekemistään paremman lopputuloksen 

saavuttamiseksi. Tiedonjaon avulla myös todelliset ongelmat tulevat esille, joka on yksi 
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jatkuvan parantamisen lähtökohdista. (Larikka et al., 2007, s. 10–15; Liker, 2013, s. 6, 23, 

185–186; Martin, 2013.) 

 

3.3 Standardoidut toimintatavat 

Jatkuvan parantamisen perusedellytyksiin kuuluu vakaat, standardoidut toimintatavat. 

Mikäli prosessi ei ole standardoitu, jokaisesta prosessiin tehdystä parannuksesta tulee vain 

yksi uusi muunnelma eikä prosessi kehity. Aina hukan syntyessä ensimmäinen tehtävä on 

selvittää, suoritettiinko työ standardoidun työn mukaisesti. Mikäli työ on tehty standardien 

mukaisesti, mutta hukkaa ilmenee siitä huolimatta, tulee standardoitua toimintatapaa 

muuttaa, jotta hukasta päästään eroon. (Liker, 2013, s. 142–143.) 

 

3.4 JP-toimintamalli 

Jatkuvan parantamisen prosessi alkaa nykytilan selvittämisestä ja hukan tunnistamisesta. 

Tähän on syytä käyttää apuna mittareita, jotka tukevat yrityksen strategiaa. Erilaisia 

tuotannon mittareita esitellään kappaleessa viisi. On myös tärkeää, että kaikki yrityksessä 

suorittaisivat kehityskohteiden etsintää jokapäiväisen työnsä lomassa tarkkailemalla omaa 

työympäristöään ja raportoimalla kehitysehdotuksia eteenpäin. Kun nykytilan tunnistus on 

suoritettu ja ongelmia löydetty, on syytä priorisoida ja analysoida löydettyjä ongelmia. 

Priorisoinnin voi tehdä esimerkiksi toistuvuuden ja suurimman negatiivisen 

kustannusvaikutuksen mukaan. Tämän jälkeen suoritetaan juurisyyn tunnistus ja mietitään 

vaihtoehtoisia kehitysratkaisuja. Eri vaihtoehtoehtojen yksityiskohtaisen arvioinnin jälkeen 

paras vaihtoehto valitaan ja implementoidaan mahdollisimman nopeasti osaksi yrityksen 

standardoitua toimintaa. Lopuksi kehitystä seurataan, mitataan ja etsitään jatkuvasti uusia 

kehityskohteita toiminnan parantamiseksi. (Larikka et al., 2007, s. 16–18; Liker, 2013, s. 

251–252, 256.) 

 

3.5 Johtaminen 

Esimiesten ja johtajien rooli on erityisen tärkeä jatkuvan parantamisen kulttuurin 

juurruttamisessa yrityksen kulttuuriin sekä oppivan organisaation ja jatkuvan kehityksen 

luonnissa. Yrityksen ylemmän johdon tulee kasvattaa työnjohtajia ja tiiminvetäjiä jatkuvan 

parantamisen ajattelutapaan ja kehittää yrityksen sisäistä oppimista sen sijaan, että ostaisi 

johtajia talon ulkopuolelta. Oppivan organisaation luominen vaatii vuosien mittaista 

määrätietoista yhteistyötä, koulutusta ja arvostuksen rakentamista, joten jatkuva vaihtuvuus 
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ei anna edellytyksiä kypsän kulttuurin luomiseen. Jatkuvan parantamisen johtajilla täytyy 

olla myös päivittäisen työn yksityiskohtainen tuntemus, jotta he voivat ohjaamisen ja 

kouluttamisen kautta kehittää alaistensa osaamista ja suhtautumistapoja ongelmatilanteisiin. 

(Liker, 2013, s. 39, 173.) Jokaista ongelmatilannetta on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan 

pitämää myös koulutustilanteena. Kehittävän johtajan on tunnettava myös omat alaisensa ja 

olla perillä heidän tiedoistaan ja taidoistaan. (Larikka et al., 2007, s. 75.) 

 

Jatkuvaa parantamista opettavan ja kehittävän johtajan tulee toimia alaisilleen ennen kaikkea 

suunnannäyttäjänä, joka johtaa omalla esimerkillään ja ammattitaidollaan. Johtamisen tulee 

tukea työntekijää, joka tuottaa lisäarvoa ja laatua asiakkaalle. Vain johdonmukaisen 

johtamisen kautta työntekijät ymmärtävät ja oppivat mikä on tärkeää työssä ja mikä ei. 

(Liker, 2013, s. 176.) Tällaista opettavaa ja ohjaavaa, tiimin vahvuuksia tehokkaasti 

hyödyntävää johtajaa kutsutaan valmentavaksi johtajaksi (Larikka et al., 2007, s. 79). 

Esimiehen tulee opettaa työntekijää ohjautumaan mahdollisen ongelman kanssa 

asiantuntijan luo tai ratkaisemaan ongelma itse. Kun työntekijät oppivat itse ratkaisemaan 

ongelmia tai oppivat itsenäisesti hakeutumaan parhaan asiantuntijan luo, jää esimiehelle 

enemmän aikaa muiden työtehtävien suorittamiseen. Jotta esimies pysyy tilanteen tasalla 

lattiatason tapahtumista, tulee hänen vaatia raportointia ongelmatilanteista sekä niiden 

vakavuudesta ja toistuvuudesta. (Larikka et al., 2007, s. 79, 84, 88–89.) 

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, yhteistyössä ja ennen kaikkea tiimityössä, luottamus on 

esisijaisen tärkeää. Tämä koskee myös tiimin johtamista. Esimiehen tulee antaa tiimeilleen 

selkeitä ja haastavia tavoitteita sekä seurata itse tiimin suoriutumista niistä. Tiimin esimies 

voi alkaa kehittämään tiimiensä sisäistä yhteistyötä antamalla asteittain lisää valtuuksia 

tiimille. Haasteiden vaikeutumisen ja niistä selviämisen sekä jatkuvan palautteen antamisen 

kautta tiimi ”hitsaantuu” yhteen yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi, jolle voi asteittain 

antaa lisää valtuuksia ja vastuuta. Ideaalitilanne on tiimin 100 % valtuustaso, jolloin tiimiä 

voidaan pitää yrityksenä yrityksen sisällä, joka erittäin itsenäisesti palvelee asiakkaitaan ja 

parantaa omaa toimintaansa. (Larikka et al., 2007, s. 75–76.) 

 

Yksi JP johtamisen tärkeä elementti on osallistaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavat työntekijät 

oman toiminnan kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan itsessään riitä, sillä johtajalla tulee olla 

myös työn syvällistä tuntemusta, kuten jo aikaisemmin todettiin. Kuvassa 4 on esitetty 
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kaksiulotteisessa johtajuusmatriisissa erilaisia johtamistapoja sekä kuvattu JP johtajan 

paikka matriisissa. Kuten kuvasta nähdään, JP johtajan tulee olla tilanteesta riippuen niin 

kannustava, byrokraattinen kuin piiskurimainen johtaja, mutta ennen kaikkea oppivan 

organisaation rakentaja, joka johtaa alhaalta ylös ja kenellä on alaistensa työstä syvällinen 

ymmärrys. (Liker, 2013, s. 180–181.) Erilaisten tilanteiden tunnistaminen ja tilanneherkkyys 

on ensisijaisen tärkeää. Hyvän JP johtajan on jatkuvasti kyseenalaistettava omia 

näkemyksiään, ajattelumallejaan ja toimintatapojaan, jotta muokkautumis- ja 

muuttumiskyky säilyisivät. (Larikka et al., 2007, s. 73.) JP johtajan tyyppistä esimiestä 

kunnioitetaan, koska hänellä on osaamista, kyky kehittää ja olla mentorina sekä hänen 

johtajuustaitojansa arvostetaan. JP johtaja ei johda käskemällä vaan ennemminkin 

kysymällä. Tämä kehittää yksilön omaa ongelmanratkaisutaitoa, koska hänelle ei anneta 

vastausta valmiiksi vaan joutuu itse miettimään vastaukset kysymyksiin. (Liker, 2013, s. 

182.) 

 

 

Kuva 4. Jatkuvan parantamisen johtajuusmalli (Liker, 2013, s. 181). 

 

Jatkuvan parantamisen johtamismalli pitää sisällään myös johtajien koulutus- ja 

motivointitaidot, koska työntekijät ovat se voimavara ja potentiaali, jolla yritys pystyy 

kehittymään jatkuvaa parantamista noudattaen. Panostamalla ihmisiin yritys saa vastineeksi 

sitoutuneita työntekijöitä, jotka tulevat ajallaan töihin ja jaksavat sekä ennen kaikkea 
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haluavat parantaa jatkuvasti omaa työtään. Yhdistämällä sosiaaliset järjestelmät tekniseen 

järjestelmään saadaan luotua eteviä työntekijöitä ja tiimejä. Johtajien tulee luoda alaisilleen 

haasteita, joita yksilöt ja tiimit ratkovat. Työntekijöille tulee antaa myös jonkin verran 

itsenäisyyttä, jotta he tuntevat voivansa vaikuttaa omaan työntekoonsa. Jatkuvaa 

parantamista eteenpäin ajavan johtajan tulee asettaa alaisille tiimeilleen haastavia tavoitteita, 

mitata tiimiensä suoriutumista, antaa palautetta sekä ajoittain palkita tiimejä hyvistä 

suorituksista. Palkkiot voivat olla myös muodollisia. Pääasia on rakentaa hyvää 

yhteishenkeä ylläpitävä ja kehittävä, molempiin suuntiin tiedonjakoa suorittava, 

hallintoketju. (Liker, 2013, s. 198.) Yleensä vilpitön kiitoksenosoitus ja positiivinen palaute 

riittävät tuomaan onnistumisen tunteen työntekijälle. Näin myös esimies osoittaa 

arvostavansa alaisensa tekemää työtä. (Larikka et al., 2007, s. 74.) 

 

3.6 Hukka 

Yksi jatkuvan parantamisen tavoitteista on hukan eliminointi prosessista. Hukaksi 

määritellään kaikki työ, joka ei tuota lisäarvoa. Lisäarvoa tuottamattomia töitä tuotannossa 

ovat (Liker, 2013, s. 28–29, 89; Tuominen, 2010, s. 7): 

- Ylituotanto. Tuotteet, jotka valmistetaan ennen kuin on tarpeen tai enemmän kuin on 

tarpeen. Tämä vaatii ylämääräisiä resursseja varastojen yläpitoon. 

- Liiallinen varastointi. Liian suuret varastot kätkevät toimitusketjussa tai tuotannossa 

olevia ongelmia, lisäävät henkilöstökustannuksia, pidentävät läpimenoaikoja ja 

sitovat turhaan pääomaa. 

- Tarpeeton kuljetus. Keskeneräisten tuotteiden ja komponenttien pitkät 

kuljetusmatkat työpisteiden välillä tai varaston ja työpisteen välillä. 

- Tarpeeton liike. Kaikki työntekijän suorittama liikkuminen, joka hänen täytyy 

työpisteellään suorittaa työnsä aikana tuottamatta lisäarvoa asiakkaalle. Tällaista on 

esimerkiksi käveleminen, kurkottelu, etsiminen jne. 

- Viat ja virheet. Huonosta laadusta syntyvä lisätyö ja kustannukset. Esimerkiksi 

korjaaminen, uudelleen tekeminen ja reklamaatioiden selvittäminen ovat turhaa työtä 

ja hukattua aikaa. 

- Odottelu. Jos työntekijä joutuu odottamaan automaattisoidun koneen suorittamaa 

toimintoa, edellisessä työvaiheessa olevia komponentteja, komponenttien 

kulkeutumista työpisteelle tai jos kone joutuu odottamaan työntekijää. 
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- Ylimääräinen käsittely. Ylimääräistä käsittelyä ovat kaikki työvaiheet, jotka eivät 

tuota lisäarvoa ja tekevät tuotteista laadukkaampi kuin mitä asiakas vaatii. 

- Työntekijän luovuuden hyödyntämättä jättäminen. Jos työntekijöitä ei kuunnella ja 

sitouteta, heitetään hukkaa kaikki potentiaali, joka työntekijällä olisi antaa 

yritykselle. 

 

Hukan tunnistamisen ensimmäinen vaihe on tuoda hukka ja ongelmat esille. Tämän voi 

suorittaa esimerkiksi varastotasojen laskemisella. Ylituotantoa pidetään lean-ajattelussa 

suurimpana hukan aiheuttajana, koska se synnyttää varastoja. Massatuotantoajattelussa tässä 

vaiheessa voidaan miettiä: ”Mitä haittaa on valmistaa varastoon”, koska kaikki tehokkuus 

perustuu ihmisten ja koneiden tehokkuuden mittaamiseen. Suuret varastot kuitenkin 

kätkevät alleen suurimman määrän ongelmia ja sitovat ihmisiä lisäarvoa tuottamattomaan 

työhön sekä ovat usein juurisyy muun hukan aiheutumiselle. (Liker, 2013, s. 29.) 

 

Kun hukka on saatu esille, tunnistamisen prosessissa voi aloittaa kysymällä: ”Mitä asiakas 

haluaa prosessista?” Asiakkaaksi voi ajatella sisäisen asiakkaan kuten seuraavan työvaiheen 

tai ulkoisen asiakkaan eli asiakkaan, joka ostaa tuotteen.  On tärkeää oppia erottelemaan 

lisäarvoa tuottava ja lisäarvoa tuottamaton työ prosessissa. Myös välittömän ja välillisen 

työn tunnistus on tärkeää. Jatkuvassa parantamisessa on pyrittävä vähentämään välillisen 

työn osuutta prosessissa sekä vähentämään hukkaa välittömässä ja välillisessä työssä. 

Välitöntä työtä ovat tarpeelliset työtehtävät ja välillistä työtä taas tarpeettomat työtehtävät. 

Välillisessä työssä voi kuitenkin olla työnteolle arvoa tuottavia tehtäviä kuten koneen 

voitelu.  Yleensä prosessissa lisäarvoa tuottavan työn osuus on noin 10 % ja loppu on 

hukkaa, joten prosessin tehostaminen hukan vähentämisellä prosessissa on helppoa. Hukan 

eliminointiin jatkuva parantaminen on tehokas prosessi, koska se tunnistaa, analysoi ja 

eliminoi hukkaa sekä ehkäisee hukan syntymistä. (Liker, 2013, s. 27–29; Tuominen, 2010, 

s. 8, 48–49.) 

 

3.7 JP menetelmät 

Tässä kappaleessa on esitetty jatkuvassa parantamisessa käytettyjä prosesseja sekä 

jatkuvassa parantamisessa hyödynnettäviä työkaluja. Kuten aikaisemmin todettiin, jatkuva 

parantaminen on paljon muutakin kuin kokoelma työkaluja ja prosessikuvauksia. Se on 

kulttuuri, joka elää vain niissä ihmisissä, jotka sen ideologian sisäistävät, noudattavat sitä ja 
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opettavat sen muille henkilöille työyhteisössä. Kuvassa 5 on esitetty kuinka työssä 

käsiteltävät jatkuvan parantamisen työkalut sijoittuvat laajuus-suorittaja-koordinaatistoon. 

Hansei, genchi genbutsu ja 5 miksi kysymystä ovat sekä työntekijöiden, että 

toimihenkilöiden suorittamaa JP toimintaa. Nämä menettelyt toimivat myös pohjana muille 

toimihenkilötason JP työkaluille. 

 

 

Kuva 5. Työssä käsiteltävät jatkuvan parantamisen työkalut. 

 

Monesti selvitettäessä jonkin ongelman tai esimerkiksi hukan aiheuttajaa, ei ”porauduta” 

riittävän syvälle ongelmaan, jotta voitaisiin selvittää tilanteen todellinen aiheuttaja, juurisyy. 

Ongelman aiheuttajaksi mielletään helposti paikka tai prosessin vaihe, jossa ongelma on 

ilmennyt ja ongelman alkuperä jää selvittämättä. (Liker, 2013, s. 252–253.) Tässä 

kappaleessa on esitetty myös erinomaisia tapoja, joilla voi suorittaa juurisyyanalysointia 

yrityksen jokaisella tasolla. 

 

PDCA-ympyrä 

Yksi käytetyimmistä jatkuvaa parantamista kuvaavista prosesseista on kuvassa 6 esitetty W. 

Edwards Demingin ongelmanratkaisu- ja kehittämismalli, PDCA-ympyrä. PDCA-ympyrä 

koostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa (suunnittele) arvioidaan nykytilaa, 

etsitään systemaattisesti parannettavia kohteita, asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelma 
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ongelmien eliminoimiseksi. Toisessa vaiheessa toteutetaan valittu suunnitelma lattiatasolla 

ja mitataan sen suorituskykyä esimerkiksi jonkin pilotin kautta. Kolmannessa vaiheessa 

suoritetun toimenpiteen tila tarkastetaan, mitattua dataa analysoidaan ja raportoidaan sekä 

verrataan sitä asetettuihin tavoitteisiin. Neljännessä vaiheessa suoritetaan korjaavia 

toimenpiteitä, mikäli suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin ei ole päästy. Mikäli 

tehty parannus todetaan onnistuneeksi, se standardisoidaan ja vakiinnutetaan sekä sitä 

laajennetaan mahdollisuuksien mukaan yrityksen muihinkin toimiin. Tästä eteenpäin 

prosessi jatkuu uusien ongelmien tunnistamisella tai mikäli tavoitteisiin ei vieläkään päästy, 

analysoidaan tilanne ja aloitetaan sykli uudestaan. (Van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 28; 

Liker, 2013, s. 23, 246, 264; Haverila et al., 2005, s. 382.)  

 

 

Kuva 6. Demingin PDCA (Suunnittele-Toteuta-Tarkasta-Toimi) ympyrä (mukaillen Martin, 

2013). 

 

PDCA-ympyrän lisäksi käytettään myös PDSA-ympyrää, jossa s-kirjain tarkoittaa 

opiskelua. Opiskeluvaiheessa suoritetaan data-analyysi, verrataan saatua dataa 

odotusarvoihin, tehdään yhteenveto opitusta ja ohjataan toimintaa. Tarkoituksena on 

rakentaa uutta tietoa läpi oppimisprosessin. PDCA kysyy, miten mitatut tulokset poikkeavat 

tavoitearvoista kun taas PDSA kysyy, mitä voimme oppia siitä, miten tulokset poikkeavat 

tavoitteista? (Van Aartsengel & Kurtoglu, 2013, s. 28, 603, 605.) 

 

Genchi genbutsu 

Genchi genbutsu on japania ja tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”ongelmanratkaisua paikan 

päällä”. PDCA-ympyrän ongelmien tunnistus ja ratkaisujen suunnitteluvaiheessa on 

ensisijaisen tärkeää ymmärtää tapauksessa oleva todellinen ongelma. Ongelman 
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tunnistaminen, todellisen tilanteen hahmottaminen ja juurisyyn selvittäminen on tehokkainta 

kun menet itse paikan päällä katsomaan esimerkiksi jonkin työvaiheen suorittamista. Pelkät 

raportit ja mittarit eivät kerro riittävän yksityiskohtaisesti ongelman todellista luonnetta. 

Genchi genbutsu ei ole vain työpisteen vieressä suoritettavaa seisoskelua ja katselua vaan 

yksityiskohtaista ja syvällistä analysointia ja nykytilan tunnistamista. (Liker, 2013, s. 223.)  

 

Hansei 

Hansei on kaizenin lähtökohta. Hanseilla tarkoitetaan karkeasti arviointia, jota jokaisen 

ihmisen täytyy tehdä kehittyäkseen. Se on japanilainen käsite, jonka omaksuminen 

länsimaisessa kulttuurissa on erittäin haastavaa. Sitä kuvataan omien virheiden katumiseksi 

ja syyllisyyden tuntemiseksi, kun jokin asia tai tehtävä on mennyt pieleen. Se on rehellisyyttä 

omien heikkouksien suhteen. Vain hansein tuntemisen kautta yksilö voi suorittaa todellista 

kaizenia. Virheen vilpittömän myöntämisen ja katumisen kautta ihmiselle nousee todellinen 

halu päästä eroon heikkouksistaan. Hansei ei ole pelkkä filosofinen ajattelutapa vaan sitä 

käytetään myös PDCA ympyrän tarkastusvaiheessa. Tarkastusvaiheessa rehellinen 

suoritetun parannuksen arviointi auttaa henkilöä keräämään ja analysoimaan suorittamansa 

parannuksen onnistumista. Näin saadaan ilmenneet ongelmat esille ja päästään taas 

tunkeutumaan niiden syntymisen juurisyihin. Ongelmien tunnistuksesta tulee tehokasta ja 

jatkuvaa parantamista tapahtuu. (Liker, 2013, s. 257–259.) 

 

Kaizen-työpaja 

Kaizen-työpaja on yksi Toyotan käyttämistä työkaluista, joilla se kehittää omaa 

toimintaansa. Sitä käytetään yleensä leanin arvovirta-analyysi -projektien toteuttamisessa, 

mutta on myös toimiva prosessi jatkuvan parantamisen toteutuksessa. Ennen kuin varsinaista 

kaizen-työpajaa voidaan järjestää, on kuitenkin ensin: 

1. Määritettävä työpajassa käsiteltävän projektin tai prosessin laajuus. 

2. Asetettava tavoitteet kaizen-työpajalle. 

3. Luotava alustava arvio nykytilasta. 

4. Koottava yhteen kaikki materiaali, mitä työpaja tarvitsee. 

5. Valmisteltava työhuoneeseen tarvittava visuaalinen aineisto. (Liker, 2013, s. 278.) 

 

Kun alustavat valmistelut on suoritettu, voidaan itse Kaizen-työpaja toteuttaa (kuva 7). 

Työpaja alkaa projektin laajuuden ja työryhmän tavoitteiden suunnittelulla. Lisäksi 
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määritetään, kuka on kehitettävän prosessin asiakas. Asiakas voi olla sisäinen (seuraava 

työpiste) tai ulkoinen (loppuasiakas). Asiakkaan tunnistamisen jälkeen on helppo määrittää, 

mitkä prosessin vaiheet tuovat lisäarvoa asiakkaalle ja mitkä eivät. (Liker, 2013, s. 278–

279.) 

 

  

Kuva 7. Kaizen-työpajan kulku (mukaillen Liker, 2013, s. 279). 

 

Seuraavaksi tutustutaan parannettavan prosessin eri vaiheisiin, hukkaan ja materiaalin 

virtaukseen. Tunnistus on syytä suorittaa genchi genbutsun tapaan aina kun mahdollista. 

Tähän kuuluu kommunikointia työpisteellä työskentelevien työntekijöiden kanssa, jotta 

saadaan paras mahdollinen tieto prosessista asiantuntevimmalta henkilöltä. Syntyvän 

lisäarvon tunnistus on tämän vaiheen tärkein osa.  Kun kaikki tieto on saatu, on työryhmän 

helpompi paneutua ongelmien todellisiin juurisyihin ja sitä kautta toimenpiteiden 

suunnitteluun hukan poistamiseksi. (Liker, 2013, s. 279.) 

 

Kun hukka on tunnistettu, luodaan suunnitelma, minkälainen prosessin tulisi olla, jotta 

tunnistettu hukka saataisiin pois prosessista. Tässä vaiheessa on tarpeen käydä läpi kaikkien 

työpajaan osallistuvien henkilöiden kehitysehdotukset huolellisesti läpi esimerkiksi 

aivoriihen muodossa. Tulevan tilan suunnitelman toteuduttua tulee myös miettiä 

Kuka on 
asiakas

• Prosessin laajuus

• Mikä on lisäarvoa 
asiakkkaalle

• Mitattavat tavoitteet

Nykyisen 
tilan kaavio

• Prosessin vaiheet

• Prosessin virtaus

• Lisäarvoa tuottavan ja tuottamattoman ajan 
tunnistaminen

Tulevan tilan 
kaavio

• Lisäarvoa tuottamattoman ajan poistaminen

• Kyseenalaista pakollinen lisäarvoa tuottamaton työ

• Kyseenalaista lisäarvoa tuotava työ. Miksi? Miksi? Miksi?

• Luova harppaus

• Kaizen-purkaukset

Toteutus-
suunnitelma

• Mitä? Milloin? Kuka?

• Koulutus ja viestinäsuunnitelma

Tee se!

• Aloita työpajaviikon aikana

• Jatka työpajan jälkeen

• Tee välttämättömiä uudelleenjärjestelyjä 
arvovirtojen ymprillä

Arviointi

• Aseta prosessin mittaus

• Seuraa edistystä 
visuaalisesti

• Jatkuva parantaminen
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toteutussuunnitelma. Tässä vaiheessa on syytä miettiä ainakin mitä ollaan tekemässä, milloin 

ollaan tekemässä ja kuka on vastuussa projektin maaliin viennistä. (Liker, 2013, s. 281–282.) 

 

Kun kaikki tarvittava suunnittelu on tehty, on aika toteuttaa suunnitelma käytännössä. 

Projektin toteutus on syytä jakaa Kaizen-työpajan osanottajien kesken pienenpiin 

segmentteihin esimerkiksi toteutettavien aihealueiden mukaan kuten, dokumentointi, 5S 

toteutus, standardoitujen työohjeiden muuttaminen, kouluttaminen jne. Tämä mahdollistaa 

suunnitelman mahdollisimman tehokkaan toteutuksen. Eri vaiheiden toteutumista tulee 

seurata ja niille tulee asettaa valmistumispäivämäärät sekä vastuuhenkilöt. (Liker, 2013, s. 

282.) 

 

Kaizen-työpajan viimeisessä vaiheessa tulee luoda mahdollisimman visuaalinen mittari, 

jonka avulla seurataan parannuksesta saatavan hyödyn kehittymistä ja ennen kaikkea 

seurataan, että toteutettua parannusta ylläpidetään. Jokaiselle seurattavalle suureelle on hyvä 

sopia jokin vastuuhenkilö, joka kerää dataa ja seuraa kehitystä. Seurantataulukko voi olla 

erittäin yksinkertainen, missä esimerkiksi esitettään seurattavien suureiden lähtötaso, 

tavoite, parannusprosentti ja seurannan vastuuhenkilö. (Liker, 2013, s. 283.) 

 

Kaizen-työpajan jälkeen erikseen määrätty ylläpitotiimi kokoontuu viikoittain arvioimaan 

projektisuunnitelman avointen toimintojen tilaa, seuraamaan parannusten kehittymistä ja 

jatkamaan prosessin parantamista. Tämä vaihe voidaan mieltää PDCA-ympyrän ”tarkista-

toimi”-osaksi. (Liker, 2013, s. 283.) 

 

5S 

5S on jatkuvan parantamisen työkalu, jonka avulla eliminoidaan hukkia, jotka aiheuttavat 

vahinkoja, vikoja ja virheitä työpaikalla. Viisi S:ää koostuu japaninkilisistä sanoista (Liker, 

2013, s. 150): 

- Seire (lajittele). Käy työpisteellä olevat tavarat läpi ja säilytä vain ne, jotka ovat 

tarpeellisia, hävitä loput. 

- Seiton (järjestä). ”Kaikki paikallaan ja paikka kaikella.” 

- Seiso (puhdista). Tarkastuksen muoto, jossa paljastetaan puutteellisia ja 

epänormaaleja olosuhteita. Nämä olosuhteet voivat vahingoittaa laatua tai aiheuttaa 

ongelmia koneessa. 
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- Seiketsu (standardoi). Luo toimintaohjeet ja järjestelmä, joka valvoo ja ylläpitää 

kolmea ensimmäistä s:ää 

- Shitsuke (ylläpidä). Työpaikan siisteydestä ja järjestämisestä huolehtiminen on 

jatkuvan parantamisen prosessi. 

 

5S käy läpi ja tunnistaa työpisteellä piilossa olevia ongelmia ja virheellisiä toimintatapoja, 

joista on tullut vuosien aikana vakioituneita toimintatapoja. 5S avulla voidaan esimerkiksi 

erotella, mitä tavaroita tarvitaan päivittäin, mitä harvoin ja mitä ei ollenkaan lisäarvoa 

tuottavan työn suorittamiseksi työpisteellä. Työkalujen järjestäminen työpisteellä niiden 

tarpeellisuuden mukaan, vakiopaikkojen luonti tavaroille, päivittäinen siisteydestä ja 

järjestyksestä huolehtiminen sekä toimintatapojen standardointi ovat 5S:n peruselementtejä, 

jotka jatkuvan valvonnan kautta parantavat ja tehostavat toimintaa työpisteellä. Valvonnan 

voi suorittaa esimerkiksi viikoittain esimiehen toimesta standardisoidun tarkastusohjeen 

mukaisesti. (Liker, 2013, s. 150–151.) Kuvassa 8 on esitetty, miten myös 5S on jatkuva 

prosessi. 

 

 

Kuva 8. 5S prosessi (mukaillen Liker, 2013, s. 151.) 

 

  

Lajittele

Karsi pois harvoin 
käytetyt tavarat 

punaisilla lapuilla

Järjestä

Organisoi ja merkitse 
paikka kaikelle

Siivoa

Puhdista se

Standardoi

Luo sääntöjä kolmen 
ensimmäisen S:n 

ylläpitämiseksi

Ylläpidä

Käytä säännöllisiä, 
johdon tarkastuksia 
kurin säilyttämiseksi
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A3-raportointi 

A3-raportoinnilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti tarvittavan tiedon mahduttamista A3 

kokoisen paperin yhdelle puolelle. A3 raportti ei ole muistio vaan kehittämisprosessia 

ytimekkäästi sekä visuaalisesti havainnollistava ja esittävä raportointimalli. Jotta esittäjä saa 

kaiken tiedon A3 raporttiin, hänen on tiukasti määriteltävä, mitkä asiat projektissa on tärkeää 

raportoida ja mitkä ei. (Liker, 2013, s. 157.) Kuvien käyttö on tehokas ja tilaa säästävä tapa 

tuoda tietoa esille. A3 raportit noudattavat PDCA-ympyrän mukaista järjestystä, jossa 

kuvataan nykytilanne, annetaan ehdotus, suoritetaan analyysi, suunnitellaan, toteutetaan ja 

valvotaan. (Liker, 2013, s. 244–246.) A3 raportit auttavat kokoamaan parannuksia yhdeksi 

kokonaisuudeksi, linkittämään niitä toisiinsa sekä kuvaamaan selvästi parannusten 

onnistumista ja vaikutuksia, jolloin kenellekään ei jää epäselväksi jatkuvan parantamisen 

vaikutukset (Martin, 2013). Kuvassa 9 on esitetty A3 raportin muoto. Kuten kuvasta 

nähdään, A3 raportti on hyvin visuaalinen ja johdonmukainen. 

 

 

Kuva 9. Yleiskuva A3 raportista (Martin, 2013). 

 

Viisi miksi-kysymystä 

Viiden miksi-kysymyksen analyysi on erittäin tehokas ja yksinkertainen tapa juurisyiden 

etsimisessä, hukan tunnistamisessa ja todellisten ongelmanaiheuttajien löytämisessä. Toisin 

kuin Six Sigma, joka perustuu monimutkaisiin tilastollisiin analyysitaulukoihin, viiden 

miksi-kysymyksen avulla ongelmat tunnistaa nopeasti ja mikä parasta, sitä voivat tehdä 

kaikki työntekijöistä ylempään johtoon. Viiden miksi-kysymyksen toimivuudessa on 
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kysymys kurinalaisuudesta, kulttuurista ja ihmisten asenteista. Esitettäessä miksi-

kysymyksiä on tärkeää edetä ajattelemalla, miksi ongelma ilmeni. Tavallisesti miksi-

kysymykset johdattavat kysyjän taaksepäin prosessissa. (Liker, 2013, s. 252–253; 

Tuominen, 2010, s. 70.)  

 

Tuotannon 4-kenttäinen SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi koostuu englannin kielisistä sanoista strength, weakness, opportunity ja 

threat eli suomennettuna vahvuus, heikkous, mahdollisuus ja uhka. SWOT-analyysin avulla 

kyetään tunnistamaan esimerkiksi jonkin tiimin tuotantosolun sisäiset vahvuudet ja 

heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. Nykytilanteen tunnistamisen jälkeen on 

helppo alkaa suunnittelemaan toimenpiteitä heikkouksien eliminoimiseksi, vahvuuksien 

kehittämiseksi, mahdollisuuksien hyödyntämiseksi sekä uhkien välttämiseksi. (Larikka et 

al., 2007, s. 213.) SWOT-analyysiä voi käyttää tuottavuuden kehittämismahdollisuuksien 

tarkasteluun sekä suurempien kehityshankkeiden suunnitteluvaiheessa. Se antaa laatijalle 

selvän käsityksen oman toimintansa tilasta sekä mitä on tehtävissä ja saavutettavissa. 

(Larikka et al., 2007, s. 217.)  Kuvassa 10 on esitetty SWOT-analyysi eri osa-alueiden 

kuvauksineen. 

 

S - Vahvuudet W - Heikkoudet 
 

Sisäiset ”vahvuudet” 

Tähän kirjataan tiimin sisäiset ominaisuudet, jotka 

on organisaation omin toimin saatu aikaan ja jotka 

tiimin toiminta-ajatuksen puitteissa ovat selviä etuja. 

 

Sisäiset ”heikkoudet” 

Tähän kirjataan nykyiset tiimin sisäiset 

ominaisuudet, jotka omien toimien tai 

laiminlyöntien tuloksena ovat tiimin heikkouksia. 

Asiat ovat vaikutettavissa 

O - Mahdollisuudet T - Uhat 
 

Ulkoiset ”mahdollisuudet” 

Tähän kirjataan ne olennaiset ulkoiset, meistä 

riippumattomat tekijät, joiden varassa tiimi voi 

tulevaisuudessa toteuttaa toiminta-ajatustaan. Nämä 

ovat siis tiimin positiivisia tulevaisuuden 

mahdollisuuksia menestyä. 

Mitä mahdollisuuksia maailma tulee tarjoamaan. 

 

Ulkoiset uhat eli ”paha maailma” 

Tähän kirjataan ne ulkoiset asiat, jotka uhkaavat 

tulevaisuudessa mahdollisuuksia toteuttaa toiminta-

ajatusta. Ne ovat olemassa meidän tempuistamme 

riippumattomia. 

 

Seikat, jotka saattavat pienentää vahvuuksia tai 

suurentaa heikkouksien merkitystä. 

 

Nämä ovat tiimin menestyksen esteitä ja ulkoisia 

uhkakuvia. Ulkoista maailmaa ei voida muuttaa. 

Nämä asiat eivät siis ole meidän käsissä, paitsi jos 

todella osaamme ennakoida oikein ja teemme jotain 

toisin ja myös paremmin, kuin ennen 

Kuva 10. Nelikenttäinen SWOT-analyysi (mukaillen Larikka et al., 2007, s. 215). 
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4-kenttäisen SWOT-analyysin lisäksi on olemassa laajempi 8-kenttäinen SWOT-analyysi. 

Se tarjoaa syvällisemmän kuvauksen tarkasteltavan asian tilasta, mutta on vaativampi laatia 

ja siksi sitä suositellaan käytettäväksi vasta, kun on opittu käyttämään oikein ja tehokkaasti 

4-kenttäistä SWOT-analyysiä. (Larikka et al., 2007, s. 216.) 8 kenttäisessä SWOT-

analyysissä selvitetään vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien lisäksi 

(Larikka et al., 2007, s. 216): 

- Mahdollisuuksista ja vahvuuksista yhdistettynä syntyvät ”menestystekijät”. 

- Heikkouksista ja mahdollisuuksista yhdistettynä syntyvät ”heikkoudet 

mahdollisuuksiksi”. 

- Uhista ja vahvuuksista yhdistettynä syntyvät ”uhat mahdollisuuksiksi”. 

- Uhista ja heikkouksista yhdistettynä syntyvät ”mahdolliset kriisitilanteet”. 

 

Tuumasta toimeen -menettely 

Tuumasta toimeen -menettelyssä etsitään järjestelmällisesti tuottavuutta alentavia tekijöitä. 

Menettelyssä tunnistetaan ongelmat, suunnitellaan parannustoimenpiteet ja organisoidaan 

päätettyjen toimenpiteiden toteutus. Tuumasta toimeen -menettely sopii päivittäistä JP-

toimintaa suurempien ongelmien ratkaisemiseksi ja keskisuurten muutosten toteuttamiseen. 

Keskisuuret muutokset ovat toteutettavissa ilman erillisiä resursseja muun työn ohessa ja sitä 

voidaan toteuttaa niin esimies kuin tiimitasolla. (Larikka et al., 2007, s. 219–220.) 

 

Tuumasta toimeen -menettely koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä ”tuumasta” -osassa 

kuvataan ensiksi toiminnan nykytila sekä ihannetila valitussa kohderyhmässä, kun 

ihannetilaan vaikuttavia rajoitteita ei oteta huomioon. Tilannekuvaukset tehdään erilliselle 

lomakkeelle (kuva 10). Tämän jälkeen pohditaan ja kirjataan, millainen oli toiminnan tila 

aikaisemmin ja miten nykytilaan on tultu. Lomakkeeseen kirjataan lähiaikoina tapahtuneet 

keskeiset muutokset ja nykytilaan johtaneet toimet. Seuraavaksi verrataan nykytilaa ja 

ihannetilaa keskenään ja pohditaan, mikä aiheuttaa tilojen välisen eron ja miten tilojen 

välinen ero olisi mahdollista poistaa. Pohdinta suoritetaan SWOT-analyysillä kohderyhmän 

nykytilasta, jossa arvioidaan mahdollisuuksia parantaa nykytilaa. Tuumasta toimeen -

menettelyn rajoitteet ovat ulkopuolisia tekijöitä, jotka estävät ihannetilaan pääsyn ja joihin 

ei voida itse vaikuttaa. Kun SWOT-analyysi on suoritettu, ideoidaan realistisia 

vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan parantamiseksi käymällä läpi yksi kerrallaan SWOT-

analyysissä ”mahdollisuudet” -sarakkeessa olevia huomioita.  Mahdollisuudet saatetaan 
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konkreettisten toimenpiteiden muotoon, valitaan parhaat toimenpiteet ja päätökset niiden 

implementoinnista. (Larikka et al., 2007, s. 220–221.) 

 

Toisessa ”toimeen” -osassa valitaan vastuuhenkilöt toteutettaville toimenpiteille. Jokainen 

vastuuhenkilö laatii aikataulun, varaa resurssit ja toteuttaa toimenpiteen.  Vastuuhenkilön 

tehtäviin kuuluu myös raportoida kehitystiimille toimenpiteen etenemisestä ja tuloksista. 

Myös nämä tiedot kirjataan omaan ruutuunsa ”tuumasta toimeen” -lomakkeeseen. (Larikka 

et al., 2007, s. 220–221.) Kuvassa 11 on esitetty esimerkki ”tuumasta toimeen” -

lomakkeesta. Esimerkissä parantamiskohteeksi ovat valittu kohdeosastolla tapahtuvat 

materiaalisiirrot (Larikka et al., 2007, s. 223). 

 

 

Kuva 11. Esimerkki "tuumasta toimeen" -lomakkeesta (Larikka et al., 2007, s. 223). 

 

Six Sigma – kehittämismalli 

Siinä missä lean-pohjaiset jatkuvan parantamisen työkalut keskittyvät hukan eliminoimiseen 

koko arvovirtaketjussa, Six Sigma keskittyy prosessissa tapahtuvan vaihtelun 

minimoimiseen ja sitä kautta laadun parantamiseen. Vaihtelun ja virheiden minimoiminen 

tapahtuu niiden aiheuttajien tunnistamisen ja eliminoinnin kautta. (Tuominen, 2002, s. 11; 
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Liker, 2013, s. 296.) Six Sigma on kokonaisvaltaisen laatujohtamisen (TQM) laajennos. Sen 

tavoitteena on luoda prosessi, jossa virheiden määrä on 3,4 miljoonaa tuotetta kohden. Six 

Sigma perustuu monimutkaisiin tilastollisiin analyysityökaluihin, jotka ovat tarkoitettu Six 

Sigma -koulutuksen saaneen toimihenkilöiden käytettäväksi. (Liker, 2013, s. 252, 295.) Six 

Sigma -kehittämismallia kutsutaan DMAIC- ongelmanratkaisumenetelmäksi, joka koostuu 

sanoista määrittele, mittaa, analysoi, paranna ja ohjaa. (Tuominen, 2002, s. 81.) Lean- ja Six 

Sigma-työkaluista on syntynyt myös näiden kahden yhdistelmä, jota kutsutaan Lean 

Sigmaksi tai Lean Six Sigmaksi (Liker, 2013, s. 296; Lecklin & Laine, 2009, s. 287). 

 

Tässä työssä keskitytään ensisijaisesti työntekijälähtöiseen hukan tunnistamiseen sekä 

pyritään kehittämään työntekijöiden ongelmanratkaisutaitoja ja liittämään heidät osaksi 

jatkuvan parantamisen prosessia. Six Sigmaa ei käsitellä tässä työssä laajemmin, koska se 

on tarkoitettu toimihenkilöiden työkaluksi, jonka käyttöön vaaditaan erillinen sertifioitu 

mustan, vihreän tai keltaisen vyön Six Sigma-koulutus (Liker, 2013, s. 296; Lecklin & Laine, 

2009, s. 288). 
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4 LAADUNHALLINTA 

 

 

Jatkuvan parantamisen tärkeä osa-alue on laatutyö. Yrityksen laatutyöstä käytetään termiä 

TQM, kokonaisvaltainen laadunhallinta. Se on laajentunut käsite laatu-ajattelusta, johon 

kuuluu perinteisen tuotekeskeisen laatuajattelun sijaan koko toimintaprosessin laatu, sen 

johtaminen, strateginen suunnittelu ja organisaation kehittäminen. TQM:n perusta on 

asiakaskeskeisyys ja asiakkaiden tarpeiden täyttäminen. (Lecklin, 2006, s. 17, 28.) 

 

Sidosryhmät, etenkin asiakkaat ovat TQM -ajattelussa keskeisessä roolissa (Lecklin, 2006, 

s. 18). Kuten aikaisemmin todettiin, asiakas voi olla sisäinen tai ulkoinen. Tämän lisäksi 

asiakas voi olla välillinen tai välitön. Välillinen asiakas on se, joka käyttää yrityksen 

tuotteita, mutta ei yleensä ole suoraan tekemisissä yrityksen kanssa.  Välitön asiakas on 

asiakas, joka on suorassa yhteydessä yrityksen myyntiin. (Lecklin, 2006, s. 79–80.) Laatua 

mitataan ulkopuoleisen arvioijan, asiakkaan näkökulmasta ja yrityksen toimintaa pidetään 

laadukkaana, kun asiakas on tyytyväinen tuotteisiin. Asiakastyytyväisyys ei kuitenkaan ole 

itsetarkoitus, vaan se, että pystytään täyttämään asiakkaan tarpeet mahdollisimman 

tuottavasti ja kannattavasti. (Lecklin, 2006, s. 18.) 

 

Kehityksen tarve sitoo laadun osaksi jatkuvaa parantamista. Muuttuvat markkinat ja 

yhteiskunta, uudet innovaatiot sekä kilpailijoiden toiminta luovat tarpeen oman toiminnan 

laadun jatkuvaan parantamiseen. Sen lisäksi, että yrityksessä tehdään asiat ensimmäisellä 

kerralla oikein, ilman virheitä ja pystytään luotettavasti toistamaan oikea suoritus, 

kokonaislaadun näkökulmasta erityisin tärkeää on tehdä oikeita asioita. Oikeiden asioiden 

tekemisellä tarkoitetaan esimerkiksi ylilaadun tekemisen välttämistä. Ylilaatuna pidetään 

sellaista laatua, mistä asiakas ei ole tuotteessa valmis maksamaan. Ylilaatua ei pidä 

kuitenkaan sekoittaa asiakkaan odotukset ylittävään laatuun, sillä tämä voi olla tärkeä tekijä 

yritykselle kilpailuedun saamiseksi markkinoilla. (Lecklin, 2006, s. 19–20.) ISO 9000 – 

standardi (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 22) määrittelee sanan ”laatu” seuraavasti: ”se, missä 

määrin luontaiset ominaisuudet täyttävät vaatimukset”. Ominaisuudella tarkoitetaan 

tunnusomaisia piirteitä ja vaatimuksella tarvetta tai odotusta, joka on erityisesti mainittu. 

Yleisesti vaatimus on edellytetty tai pakollinen. Jatkuvan parantaminen on toistuvaa 
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Toimitusten vastaavuus 

Prosessit 

Laatujärjestelmät 

toimintaa, jolla yritys pyrkii parantamaan kykyään täyttää vaatimukset. (SFS-EN ISO 9000, 

2005, s. 22, 26, 32.) Kuvassa 12 on esitetty kokonaisvaltaisen laadunhallinnan perusajatus. 

 

 

 

Kuva 12. Kokonaisvaltainen laadunhallinta (mukaillen Lecklin, 2006, s. 19). 

 

4.1 Laadunhallintajärjestelmä 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan ISO 9000 – standardin (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 26) 

mukaan: ”koordinoituja toimenpiteitä, joiden avulla organisaatiota suunnataan ja ohjataan 

laatuun liittyvissä asioissa.” Laadunhallintajärjestelmä taas on johtamisjärjestelmä, jonka 

avulla organisaation laatutyöhön liittyvät suuntaukset ja ohjaukset tehdään. (SFS-EN ISO 

9000, 2005, s. 24.) ISO 9000 – standardi kattaa vain perusteet ja sanaston. 

Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset ja suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle 

käsitellään standardeissa 9001 ja 9004. (Lecklin, 2006, s. 309). 

 

Laadunhallintajärjestelmä on rakenne, joka toteuttaa yrityksen johdon asettamia päämääriä 

koko organisaatiossa. Näiden päämäärien toteutumiseksi laadunhallintajärjestelmässä 

luodaan tavoitteet. Tavoitteita voi olla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden varmistaminen, 

työn tuottavuuden parantaminen, yhtenäisten käytäntöjen luominen, hyväksyttyjen 

toimintatapojen dokumentointi tai järjestelmällisyyden luonti toiminnan ohjaukseen ja 

valvontaan. Tavoitteet tulee määritellä yrityskohtaisesti eikä järjestelmästä saa tehdä liian 
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raskasta tai yksityiskohtaista, jolloin se erkaantua liikaa käytännön asioista. (Lecklin, 2006, 

s. 29–30.) Liian yksityiskohtaisen ja raskaan laadunhallintajärjestelmän seurauksena voi olla 

motivaationtason lasku ja henkilöstön turhautuminen, kun taas laadukkaasta järjestelmästä 

saadaan tehokas yritysjohdon apuväline (Lecklin, 2006, s. 33). Yrityksen laatujärjestelmän 

kuvausta kutsutaan laatukäsikirjaksi. Laatukäsikirjassa esitetään yrityksen laatupolitiikka ja 

laadun kehityksen tavoitteet sekä dokumentoidaan vastuualueet ja menetelmät, joita yritys 

käyttää oman toimintansa ja tuotteidensa laadunvarmistuksessa. (Haverila et al., 2005, s. 

387.) 

 

Laadunhallintajärjestelmän rakenne luodaan yrityskohtaisesti eikä siihen ole olemassa 

mitään standardoitua mallia. Tärkeintä on, että järjestelmä on dokumentoitu. Kuvassa 13 on 

esitetty esimerkki johtamisjärjestelmän dokumentoinnista yrityksen eri tasoilla. Kuvassa 

esitetty dokumentointimalli on nelitasoinen. Ylimmällä tasolla ovat yrityksen johdon 

määrittämät periaatteet, keskeiset arvot, missio, visio, strategia ja laatupolitiikka. 

Seuraavalla tasolla on yrityksen sisäinen laadunhallinta rakenne ja yhteistyö. Tällä tasolla 

kuvataan yksityiskohtaisesti yrityksen avainprosessit prosessikaavioiden avulla. 

Järjestelmän tulee antaa vastaukset kysymyksiin mitä, miksi, miten, kuka, missä ja milloin. 

Prosessikaaviot ovat perusta selkeälle roolitukselle ja laadunhallinnan kehittämiselle. 

Toiseksi alimmalla tasolla ovat työtapakuvaukset ja työohjeet. Näissä dokumenteissa tulee 

kuvata yksityiskohtaisesti eri työmenetelmät ja antaa ohjeet, kuinka työ suoritetaan oikein. 

Työnohjeisiin sisältyy myös laatuvaatimukset, vastuut ja valtuudet. Pyramidin alla olevalla 

viiteaineistolla tarkoitetaan ulkopuoleisia aineistoja, joka vaikuttavat työnkulkuun ja 

prosesseihin. Tällaisia ovat esimerkiksi viranomaismääräykset, lainsäädäntö, suositukset 

sekä koneiden ja ohjelmien käsikirjat. (Lecklin, 2006, s. 30.) Tässä työssä keskitytään 

pyramidin ”toiminta” – tasoon.  
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Kuva 13. Johtamisjärjestelmän dokumentointimalli (mukaillen Lecklin, 2006, s. 31). 

 

4.2 Henkilökohtainen laatutyö 

Toimiva laadunhallintajärjestelmä on perusta organisaation tehokkaalle laadunhallinnalle. 

Toimiva laadunhallintajärjestelmä ei kuitenkaan takaa laatutyön onnistumista, koska laatu 

lähtee yksilöiden laadusta. Jotta organisaatio voi toimia laadukkaasti, on organisaatiossa 

työskentelevien ihmisten toimittava laadukkaasti. Työntekijöiden motivaatiota 

laatutyöskentelyyn voidaan parantaa erilaisilla kannustimilla. (Pesonen, 2007, s. 229.)  

Motivaatiota työympäristöön luo kokonaistehtävien anto työntekijöille tai tiimeille, 

työympäristön puitteet ja tiimin yhteishenki sekä työntekijöiden ylpeys omasta työstään 

(Pesonen, 2007, s. 69–70). Motivointi ei kuitenkaan yksinomaan riitä, tarvitaan sitoutumista 

ja sisäistämistä (Pesonen, 2007, s. 229). Tämä tarkoittaa henkilökohtaista halukkuutta 

ymmärtää ja oppia (Lecklin, 2006, s. 56). Tällöin saavutetaan tila, jossa työntekijällä on tahto 

ja halu saada jotain aikaiseksi vastoinkäymisistä huolimatta (Pesonen, 2007, s. 229). 

Henkilökohtaista laatutyötä saadaan kehitettyä kouluttamalla henkilöstä. Työntekijöiden 

osaamista, ongelmanratkaisukykyä laadunkehitysmenetelmiä parantamalla saadaan luotua 

yksilöitä, jotka ottavat vastuun laadusta sekä sen kehittämisestä. (Haverila et al., 2005, s. 

380.) 

 

Laatuvastuu kuuluu yrityksen jokaiselle henkilölle. Mahdollisuuksien mukaan laatuvastuu 

tulee yhdistää työn suorittamiseen. Myös laadun seuranta ja tarkastaminen tulee liittää 
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valmistustehtävään. Tällöin palaute mahdollisista häiriötilanteista saadaan välittömästi ja 

korjaavia toimenpiteitä voidaan suorittaa nopeammin ja helpommin. (Haverila et al., 2005, 

s. 379.) Kuvassa 14 on havainnollistettu laadunhallintajärjestelmässä suoritettavat toimet 

yrityksen organisaatiorakenteessa vastuualueittain. Laadunhallinnasta vastaa yhtiön 

laatuorganisaatio. Laadunohjaamisesta vastaavat sekä laatuorganisaatio, että tuotannon 

esimiehet. Laadunvarmistuksesta ja laadunvalvonnasta vastaavat tuotannon esimiehet. 

Laadunvarmistusta ja valvontaa suoritetaan tuotannon esimiesten ja tuotannon 

työntekijöiden toimesta. 

 

 

Kuva 14. Laadunhallintajärjestelmässä suoritettavat toimet yrityksen organisaatio-

rakenteessa (mukaillen Lecklin, 2006, s. 53–54). 

 

Sisäisen asiakkaan laatuvaatimusten määrittäminen ja ymmärtäminen tuotantoprosessissa on 

yhtä tärkeää kuin ulkoisenkin asiakkaan valmistusketjun tehokkuuden näkökulmasta. 

Ajattelutapa ”seuraava vaihe on vain meidän omaa väkeä” johtaa heikkoon laatuun 

puolivalmisteissa. Tästä syntyy tuotteiden palautumista edelliseen työvaiheeseen, 

korjaamista tai komponenttien hävittämistä, jotka häiritsevät tehokkaan prosessiketjun 

toimintaa. Jokaisessa työnvaiheessa työntekijä on ensin itse asiakas, jonka jälkeen hän 

suorittaa oman työtehtävänsä ja muuttuu tavaran toimittajaksi seuraavaan työvaiheeseen. 

Tästä syystä niin valmiille lopputuotteille kuin komponenteille, tulee asettaa 

laatuvaatimukset jokaiselle työvaiheelle aina asiakkaan asettamien vaatimusten mukaisesti. 
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(Pesonen, 2007, s. 232–233.)  Laadunohjauksen avulla pyritään täyttämään nämä asetetut 

laatuvaatimukset (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 26). 

 

4.3 Laadunohjaus 

Laadunohjauksessa mitataan, seurataan ja kehitetään tuotantoprosesseja tilastollisia 

menetelmiä hyödyntäen. Laadunohjauksessa tuotantoprosessille määritetään tavoitearvo 

sekä sallittu poikkeama. Seuraamalla ja kehittämällä tavoitellaan tasalaatua ja vaihtelun 

pienenemistä. Tuotantoprosessin laatua ohjataan asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. 

(Lecklin, 2006, s. 16.) 

 

4.4 Laadunvarmistus 

Laadunvarmistus on osa laadunhallintaa. Laadunvarmistus antaa laadunhallinnassa 

luottamuksen siihen, että tuotteiden laadun suhteen asetetut vaatimukset täytetään. 

Laadunvarmistus keskittyy yleensä tuotteeseen. (SFS-EN ISO 9000, 2005, s. 26, 30.) 

Laadunvarmistuksen avulla pyritään hallitsemaan järjestelmällisesti yrityksen toimintaa. 

Tavoitteena on päästä reagoivasta toiminnasta ennakoivaan toimintaan, jolloin laatuvirheet 

pystytään ehkäisemään jo ennen niiden syntymistä. (Lecklin, 2006, s. 17.) 

 

Toimintaohjeet ovat tärkeä edellytys yksittäisen työtehtävän suorittamisessa ja 

valmistettavien tuotteiden laadunvarmistuksessa. Ohjeissa tulee olla lyhyt kuvaus siitä, 

kuinka työtehtävä ja kuinka laadunvarmistus tulee suorittaa. Näin varmistetaan yksittäisten 

prosessien virheettömyys.  Prosessin virhealttius ja väärien toimintatapojen 

kustannusvaikutusten suuruus määrittävät toimintaohjeen tärkeyden. Ohjeita tehtäessä tulee 

kuitenkin välttää liian yksityiskohtaista ohjeistamista. Ohjeissa tulee kuvata vain 

laadunvarmistuksen kannalta oleellisimmat asiat. (Haverila et al., 2005, s. 387.) 

 

Tuotteen laadunvarmistus on seurantaa ja mittaamista. Tuotteen ominaisuuksia seurataan 

tuotantoprosessin aika ja sen jälkeen varmistaen, että tuotteelle asetetut vaatimukset 

täyttyvät. Mittaustapa ja seurattavat asiat ovat etukäteen määrätyt. Seuranta- ja mittaustavat 

voivat olla tarkastuslistoja, laatusuunnitelmia tai ohjeita. Dokumentaatiosta tulee näkyä, 

kuka tarkastuksen on tehnyt ja hyväksynyt. Myös poikkeamat tulee kirjata. Poikkeaman 

sattuessa tulee poikkeaman aiheuttaja poistaa, kysyä asiakkaalta, hyväksyykö hän 

poikkeavan tuotteen tai tuote romutetaan ja tehdään uudestaan. Dokumentaation avulla 
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tunnistetaan toistuvia poikkeamia, jonka johdosta voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä eli 

poistaa ongelman aiheuttaja. Korjaavan toimenpiteen lisäksi on syytä miettiä myös 

ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan toimia ennakoivasti ja tunnistaa 

ongelmat jo etukäteen. (Pesonen, 2007, s. 118–120, 122.) 

 

4.5 Laadunvalvonta 

Toimiva laadunvalvonta yksi metallirakenteita valmistevan konepajan ominaisuus, jota 

arvostetaan asiakkaiden keskuudessa. Toimiva laadunvalvonta on kilpailutekijä, jota 

arvostetaan niin kotimaan- kuin vientimarkkinoilla. (Valli, 2008.) Laadunvalvonnan 

tilastolliseen hallintaan on olemassa joukko erilaisia mittareita ja menetelmiä, joiden avulla 

voidaan tarkastaa laaduntuottoa, selvittää mahdollisia ongelmia ja niiden syitä sekä kehittää 

toiminnan ja tuotteiden laatua.  

 

4.5.1 Tilastollinen laadunvalvonta 

Tilastollinen laadunvalvonta on yksi TQM:n perusperiaatteista, jossa kehittäminen tapahtuu 

tosiasioiden pohjalta. Menetelmät ovat helppokäyttöisiä ja niiden tehokkuus perustuu 

toiminnan jatkuvaan parantamiseen, jonka pohjalta laatu ja tuottavuus kehittyvät jatkuvasti. 

Seuraavassa on esitetty Kaoru Ishiwan määrittämät laadunvalvonnan seitsemän 

perustyökalua. (Haverila et al., 2005, s. 390.) Sisäisten laatumittareiden tehtävä on antaa 

tietoa prosessin arvioimiseksi ja kehittämiseksi (Lecklin, 2006, s. 151). 

 

Tarkastuskortti 

Tarkastuskortti on lomake, johon kerätään määrällisiä laatutietoja. Tarkastuskorttien avulla 

pyritään helpottamaan tiedonkeruuta sekä dokumentoimaan tietoa myöhempää 

hyödyntämistä varten. Tarkastuskortteja voidaan käyttää muun muassa virheellisten 

tuotteiden tarkastuksessa ja vianmäärityksessä, virheen sijainnin ja syyn määrittämisessä 

sekä mittatulosten dokumentoinnissa. (Haverila et al., 2005, s. 390.) Tarkastuskortti on 

yksinkertaisimmillaan tukkimiehen kirjanpitoa, jossa havaintojen lukumäärät ryhmitellään 

eri ryhmiin. Tarkastuskortti voi olla myös atk-pohjainen tai kuva, johon nuppineuloilla 

merkitään virheen sijainti. Taulukossa 1 on esitetty yksinkertainen tarkastuskortti, jossa 

esimerkiksi laatupoikkeamien määrät kirjataan havainnon sijainnin ja laatupoikkeaman 

tyypin mukaan. (Salomäki, 1999, s. 328.) 
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Taulukko 1. Yksinkertainen tarkastuskortti (mukaillen Salomäki, 1999, s. 328).  

 Havaintopaikka 1 Havaintopaikka 2 Havaintopaikka 3 

Poikkeamatyyppi 1 II III IIII 

Poikkeamatyyppi 2 I II I 

Poikkeamatyyppi 3 III I II 

 

Histogrammi 

Histogrammi eli pylväsdiagrammi on graafinen esitys, jota käytetään kuvaamaan erilaisia 

tietojoukkoja (Lecklin, 2006 s. 176). Kuvassa 15 esitetyssä histogrammissa yksi pylväs 

kertoo yhdessä luokassa mitattujen tapausten frekvenssin eli esiintymistiheyden. 

Pylväsjoukko kuvaa mittaustulosten määrää ja jakaumaa valituissa jakoluokissa. (Salomäki, 

1999, s. 319.) Muuttujien jakaumaa käytetään tuotantoprosessin toiminnan analysoinnissa. 

Jakauma on helppo nähdä hyvin laaditusta histogrammista. (Haverila et al., 2005, s. 390–

391.) 

 

 

Kuva 15. Akselin halkaisijan histogrammi (mukaillen Haverila et al., 2005, s. 392). 

 

Pareto-diagrammi 

Pareto-diagrammia käytetään esimerkiksi tunnistettujen ongelmien luokitteluun ja 

järjestelyyn jonkin valitun suureen perusteella. Suure voi olla esiintymistiheys, lähde, luonne 

tai kustannusvaikutus. Ongelmat esitetään pylväsdiagrammissa suuruusjärjestyksessä. 

Tämän avulla on visuaalisesti helposti tunnistettavissa suurimmat ongelman aiheuttajat ja 
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niiden eliminoimiseen voidaan panostaa. Pareto-kaavion yksinkertaisuus tekee siitä 

äärimmäisen tehokkaan. Jatkuvassa parantamisessa pareto-analyysiä on syytä käyttää 

ongelmien tunnistusvaihetta seuraavassa analysoinnissa ja priorisoinnissa, jonka jälkeen 

viiden miksi-kysymyksen avulla voidaan ratkaista korkeimmin priorisoitujen ongelmien 

juurisyyt. (Liker, 2013, s. 255.) Pareto-diagrammiin liitetään yleensä myös käyrä, joka 

esittää eri tekijöiden kumulatiivisen vaikutuksen (Haverila et al., 2005, s. 392). Kuvassa 16 

on esitetty pareto-diagrammi, johon on liitetty kumulatiivista vaikutusta kuvaava käyrä. 

 

 

Kuva 16. Pareto-diagrammi (mukaillen Haverila et al., 2005, s. 392). 

 

Syy-seuraus -diagrammi 

Syy-seuraus-diagrammia käytetään kun halutaan tarkastella jonkin laatuominaisuuden 

suhdetta siihen vaikuttaviin tekijöihin. Sillä voidaan tarkastella esimerkiksi jonkin 

laatuvirheen syntymiseen vaikuttavien tekijöiden osuutta. Syy-seuraus-diagrammia 

kutsutaan myös nimellä kalanruotokaavio. (Haverila et al., 2005, s. 391.) Tavoitteena on 

löytää mahdollisimman monta syytä, jotka voivat aiheuttaa ongelman. Mitä enemmän syitä 

löydetään, sitä todennäköisemmin joukossa on myös suurin ongelman aiheuttaja. 

Aiheuttajan oletetaan olevan jokin prosessissa vaikuttava tekijä. Syy-seuraus-diagrammi on 

hyvä työkalu epäselvien häiriöiden perussyiden selvityksessä ja se nostaa esille syitä, joita 

ei välttämättä tule edes ensimmäiseksi ajatelleeksi. Selvityksen tuloksena syntyy kaavio, 
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jossa ongelman ympärille kerääntyy syy-seuraussuhteella toisiinsa liittyviä tekijöitä. Syy-

seuraus-diagrammin luomisen edellytyksenä on, että tekijä tuntee prosessissa olevat syy-

seuraussuhteet. (Salomäki, 1999, s. 326, 328.) Kuvassa 17 on esitetty esimerkki syy-seuraus-

analyysistä. Ohuimmat nuolet esittävät juurisyitä, jotka johtavat seuraavan syyn 

syntymiseen ja lopulta havaittuun ongelmaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristiintaulukointi 

Ristiintaulukointia käytetään esimerkiksi analysoitaessa valmistuksen eri tekijöiden 

vaikutuksia laatuominaisuuksiin. Tutkittavia tekijöitä voi olla esimerkiksi työntekijä, kone, 

raaka-aine, viikonpäivä jne. Ristiintaulukoinnin avulla pyritään ominaisuuksiin vaikuttavat 

tekijät tai eri tekijöiden yhdistelmät, jotka aiheuttavat huonoa laatua. (Haverila et al., 2005, 

s. 391.) 

 

Hajontadiagrammi 

Hajontadiagrammi on kuvaaja, jolla tutkitaan kahden toisiinsa vaikuttavan muuttujan 

suhdetta (Haverila et al., 2005, s. 391). Diagrammissa merkitään xy-koordinaatistoon 

kahden muuttujan, esimerkiksi jarrutusmatkan ja nopeuden välinen suhde. Suorittamalla 

mittauksia ja taulukoimalla niitä hajontadiagrammiin voidaan visuaalisesti havainnollistaa 
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Kuva 17. Syy-seuraus-diagrammi (mukaillen Salomäki, 1999, s. 328). 
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poikkeavat tulokset tai ennustaa jonkin muutoksen vaikutus tulokseen. Mittauksia tulee olla 

riittävä määrä riippuvuussuhteen todentamiseksi. Riippuvuus voi olla nouseva, laskeva, 

paraabeli tai riippuvuutta ei välttämättä ole ollenkaan. Riippuvuutta voidaan havainnollistaa 

regressiosuoran avulla. (Salomäki, 1999, s. 336–337.) Kuvassa 18 on esitetty 

hajontadiagrammi. 

 

 

Kuva 18. Hajontadiagrammi, jossa riippuvuutta on havainnollistettu regressiosuoran avulla 

(mukaillen Haverila et al., 2005, s. 394). 

 

Regressiosuora voidaan tehdä silmämääräisesti tai matemaattisesti. Matemaattisella 

regressioanalyysillä selvitetään kahden muuttujan välillä olevaa riippuvuussuhdetta 

numeeristen kaavojen avulla. Muuttujien suhteeseen voi vaikuttaa muuttujien keskinäinen 

vaikutus, syy-seuraussuhde tai ulkopuolinen tekijä. (Salomäki, 1999, s. 337.) 

Regressioanalyysissä regressiosuoran laskenta aloitetaan laskemalla kulmakerroin �̂� 

kaavalla 1. 

 

�̂� =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

    (1) 
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, jossa n on havaintoarvoparien lukumäärä, xi on i:s x:n havainto, 𝑦𝑖 on i:s 𝑦:n havainto, �̅� 

on keskiarvo 𝑦1 … 𝑦𝑛  ja �̅�  on keskiarvo 𝑥1 … 𝑥𝑛 . Seuraavaksi lasketaan vakiotermi �̂� 

kaavalla 2. (Salomäki, 1999, s. 338.) 

 

�̂� = �̅� − �̂��̅�     (2) 

 

Tämän jälkeen voidaan laskea havaintoarvopareja vastaavan suoran estimaatti kaavalla 3 

(Salomäki, 1999, s. 338). 

 

𝑦 = �̂� + �̂�𝑥     (3) 

 

x-R valvontakortti 

x-R valvontakortti on tuotantoprosessin laadunohjauksessa ja -valvonnassa käytettävä 

tilastollinen menetelmä. Sillä seurataan niin tuotantoprosessin suorituskykyä kuin siinä 

esiintyvää hajontaa. Tavallinen käyttökohde on prosessi, joka vaatii jatkuvaa valvontaa ja 

ohjausta, jotta laatu pysyy kunnossa kun valmistusmäärät ovat suuria. x-R valvonnassa 

mitataan esimerkiksi jotain tuotteessa olevaa mittaa, kuten halkaisijaa. Mittaus voidaan 

suorittaa joko jokaiselle valmistetulle tuotteelle tai yksittäisellä otannalla. Saadut tulokset 

sijoitetaan kahteen eri taulukkoon, x̄ ja R. X̄-taulukkoon sijoitetaan mitatun erän keskiarvo 

ja R taulukkoon mitatun erän suurin vaihteluväli eli suurin ja pienin mitattu arvo. 

Mittavaihteluita seurataan suurimmalle ja pienimäille arvolle annetun ylä- ja alarajan avulla. 

Ylä- ja alaraja eivät ole tuotteen hylkäysrajat vaan niiden avulla varmistetaan, että prosessin 

laaduntuottokyky on riittävä tuottamaan haluttua laatua. Mikäli mittatulosten keskiarvo x̄ 

siirtyy jompaakumpaa rajaa kohti, on prosessia säädettävä. Keskiarvon voimakas vaihtelu 

kertoo prosessin huonosta hallittavuudesta. Mikäli mittatulos ylittää määritetyn ylä- tai 

alarajan, on prosessin laaduntuottokyky riittämätön. Mikäli prosessin vaihteluväli R kasvaa, 

merkitsee se prosessin tasaisen laaduntuottokyvyn heikentymistä. Tällöin hajonnan 

vaihtelua tulee saada pienennettyä. (Haverila et al., 2005, s. 392–393.) Valvontakortista 

käytetään myös nimitystä ohjauskortti (Lecklin, 2006, s. 177). Kuvassa 19 on esitetty 

valvontakortti. 
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Kuva 19. x-R valvontakortti (mukaillen Haverila et al., 2005, s. 394). 

 

4.5.2 Gage R&R 

Gage R&R -testiä käytetään mittaustavan aiheuttaman virheen selvittämisessä. Gage R&R 

avulla pyritään selvittämään, johtuuko prosessissa havaittu vaihtelu mittauksessa olevasta 

vaihtelusta, johon vaikuttavat operaattorien välinen vaihtelu ja mittaustavan 

toistettavuudesta aiheutuva vaihtelu. (Vágó  & Kemény, 2011, s. 807.) 

 

Gage R&R mittauksessa valitaan joukko operaattoreita, jotka tarkastavat valitun joukon 

kappaleita. Valitut operaattorit tarkastavat valitut kappaleet vähintään kahdesti toistuvuuden 

arvioimiseksi. Tarkastuksessa operaattori joko hyväksyy tai hylkää tuotteen. Tämän jälkeen 

voidaan analysoida operaattorien henkilökohtaisen laatutarkastuksen toistuvuutta ja 

johdonmukaisuutta sekä verrata tuotteiden hyväksymisen ja hylkäämisen 

johdonmukaisuutta operaattoreiden välillä sekä määritettyyn referenssiarvoon. (Ridgway, 

2011.) 

 

  

x-R valvontakortti

Ylempi valvontaraja Alempi valvontaraja Keskiarvo x̄ Mittatulokset
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5 TUOTANNON JA TOIMITUSKETJUN MITTARIT 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi yleisimpiä mittareita, joilla voidaan mitata tuotannon ja 

toimitusketjun suoritus- ja palvelukykyä. Tarkoituksena ei ole käydä kaikkia mahdollisia 

mittareita läpi, vaan käsiteltävät mittarit ovat yksinkertaisia ja sellaisia, joiden antamaan 

mittatulokseen voidaan vaikuttaa jokapäiväisessä työskentelyssä tuotannon työntekijä tai 

tuotannon toimihenkilö lähtöisesti. 

 

5.1 Toimitusketjun palvelutason mittaaminen 

Palvelutason mittarit ovat tärkeitä asiakkaan näkökulmasta. Palvelutason mittareita ovat 

toimituskyky, toimitusvarmuus, toimitusaika ja toimitustäsmällisyys (Aminoff & Pajunen-

Muhonen & Hyppönen, 2002, s. 13). Puhuttaessa palvelutasosta, asiakkaan vaatimusten 

täyttymisestä tai toimitusketjun luotettavuudesta vaatimuksena on, että (Sakki, 2009, s. 79): 

- Toimituksessa on oikea määrä tuotteita. 

- Tuotteet ovat riittävää laatua. 

- Tuotteet ovat asiakkaalla sovittuna ajankohtana. 

- Toimitukseen liittyvät asiakirjat ovat kunnossa. 

- Toimitetut tuotteet voidaan ottaa käyttöön ilman ongelmia. 

 

Toimituskyky on yleisin toimitusketjun luotettavuuden tunnusluku. Se on suhdeluku, jossa 

toimitettujen tilausten määrä suhteutetaan tilausten kokonaismäärään. (Sakki, 2009, s. 79.) 

Toimituskyky voidaan laskea kaavalla 4 (Sakki, 2009, s. 79): 

 

𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑦𝑘𝑦 =
𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑘𝑎𝑖𝑘𝑘𝑖 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
∗ 100 %.   (4) 

 

Toimituskykyä voidaan mitata tuote- tai rivitasolla sekä toimituksen arvon mukaan. 

Laskennan perusteet on syytä määrittää ja tuntea tarkasti, sillä mittaustavasta riippuen 

voidaan saada erilaisia mittaustuloksia. (Sakki, 2009, s. 79.) 

 

Toimituskyvyn lisäksi toimitusten luotettavuutta voidaan seurata mittaamalla toimitusten 

toimitusvarmuutta. Toimitusvarmuutta voidaan mitata suhdelukuna tai kappaletasolla 

(Lecklin & Laine, 2009, s. 22; Sakki, 2009, s. 79). Sakin (2009, s. 79) mukaan: 
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”toimitusvarmuus on luvattujen ja toteutuneiden toimitusten ero.” Toimitusten 

luotettavuutta on syytä seurata toimitusketjun molemmissa päissä (Sakki, 2009, s. 79). 

Toimitusvarmuutta mitattaessa toteutuneita tilauksia ovat tilaukset, jotka on toimitettu 

oikeaan aikaan, oikeilla tuotteilla, riittävän laatuisina ja oikea määrä (Opetushallitus). 

 

Samaan tapaan kun tuotannossa mitataan jonkin komponentin tai tuotteen läpimenoaikaa, 

mitataan toimitusketjussa toimitusaikaa eli tilauksen läpimenoaikaa toimitusketjussa. 

Asiakkaan näkökulmasta tilauksen läpimenoajan mittaaminen alkaa siitä, kun asiakas tekee 

tilauksen ja päättyy, kun tilattu tuote on asiakkaalla. Sitä vastoin tavarantoimittajan 

näkökulmasta mittaus päättyy, kun tilattu tuote on pakattuna ja toimitusvalmiina asiakkaalle. 

Tästä syystä toimitusaika on tarkkaan määriteltävä toimittajan ja tilaajan välisessä 

sopimuksessa. (Opetushallitus.) 

 

Toimitustäsmällisyydellä tarkoitetaan tilausten aikataulun mukaista toimitusta. 

Toimitustäsmällisyys ilmoitetaan prosenttilukuna. Se on aikataulun mukaan toimitettujen 

toimitusten suhde toimitusten kokonaismäärään. Toimitustäsmällisyys ei ota kantaa 

toimitettujen tuotteiden laatuun. (Opetushallitus.) 

 

5.2 Tuotannon suorituskyvyn mittaaminen 

Tuotannon mittaamisen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä 

tuotantoympäristöstä sekä tätä kautta oppia hallitsemaan sitä paremmin. Tuotannon 

mittauskohteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, prosessit ja varannot. Prosesseista 

puhuttaessa tarkoitetaan kehityskulkuja, tapahtumasarjoja ja virtauksia, joita mitataan ajan 

funktiona määrän tai arvon perusteella. (Saari, 2006, s. 70.)  Prosesseja kuvaavia suureita 

Saaren (2006, s. 71) mukaan ovat ”erilaiset panos- ja tuotosmäärät, tuotot ja kustannukset ja 

kannattavuus, erilaisten raaka-aineiden käyttömäärät, tehty työmäärä työlajeittain, 

läpäisyajat jne. tietyn ajanjakson aikana.” Varannot taas kuvaavat varauksia ja vastaista 

käyttöä tai tarvetta varten olevia kertymiä. Varannot ovat kertymäsuureita, joita mitataan 

joko määrän tai arvon mukaan jonakin ajanhetkenä. Kertymäsuureita ovat esimerkiksi 

tuotantovälineiden määrä, varastomäärät ja varojen määrä. (Saari, 2006, s. 70.) Hyvän 

mittarin tunnusmerkkejä ovat yksiselitteisyys, luotettavuus, olennaisuus, ymmärrettävyys ja 

helppokäyttöisyys, nopeus, oikeudenmukaisuus ja edullisuus (Lecklin, 2006, s. 153). 
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5.2.1 Tuottavuus 

Tuotantoteoriassa tuottavuus on keskeisessä roolissa. Tuottavuus on suhdeluku, jossa 

tuotosten määrä suhteutetaan käytettyyn panoksen määrään. Se on prosessia kuvaava suure, 

joten mittaus tapahtuu aina jonakin määriteltynä aikavälillä. Tuottavuudessa käytetty panos 

voi olla esimerkiksi työpanos, materiaalipanos tai pääomapanos. (Saari, 2006, s. 75, 97.) 

Tuottavuuden muutos johtuu tuotoksen tai panoksen määrän tai laadun muutoksesta. 

Tuottavuus kasvaa, kun tuotosten määrä ja laatu suhteessa panoksen määrään ja laatuun 

kasvaa. (Saari, 2006, s. 89–99.) Reaaliprosessin tuottavuudella on suuri merkitys yrityksen 

kannattavuuteen. Kuvassa 20 on esitetty, kuinka eri lähtötietojen kautta yrityksen 

kannattavuutta voidaan arvioida. Kulmissa olevat laatikot ovat lähtötietoja, joista 

kannattavuus muodostuu. Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät saadaan jakamalla 

tuotossuureet panossuureilla. Liiketoimintaprosessin suureet saadaan kertomalla 

reaaliprosessin suureen tulonjakoprosessin suureella. (Saari, 2006, s. 116.) 

 

 

 

 

Kuva 20. Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät (mukaillen Saari, 2006, s. 116). 
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Hukkaa tunnistavassa ja eliminoivassa lean-ajattelussa on myös joukko omia tunnuslukuja, 

joita mitataan esimerkiksi kaizen-työpajan aikana (Liker, 2013, s. 281). Tuottavuuden 

tunnusluvun, ihmistyötunteja tapahtumaa kohti lisäksi muita tarkasteltavia tunnuslukuja 

ovat (Liker, 2013, s. 281, 309): 

- Läpimenoaika, joka kuvaa kokonaisaikaa, minkä tuote on järjestelmässä. 

- Lisäarvoa tuottavien henkilöiden kulkema matka. 

- Tuotteen kulkema matka. 

- Siirtelyiden lukumäärä. 

- Lisäarvosuhde, joka kuvaa lisäarvoa tuottavaa ja lisäarvoa tuottamattoman työn 

suhdetta. 

- Laatuaste, joka kuvaa ilman vikoja kulkevien tuotteiden määrän eli ensimmäisellä 

kerralla tuotetun laadun osuutta tuotteiden kokonaismäärästä. 

- Laitteiston kokonaistehokkuus (käytettävyys). 

- Visuaaliseen ongelmanilmaisemiseen reagointiajan pituus ja ongelmanratkaisuaika. 

- Tuotteen hinta. 

- Hukkamateriaalin eli jätteen määrä. 

 

5.2.2 KNL-laskenta 

KNL-laskenta on kokonaisvaltainen tuottavuuden mittari, jossa huomioidaan koneen 

käytettävyys, suorituskyky ja tuottama laatu. KNL-laskenta on suomenkielinen versio 

englannin kielisestä Overall Equipment Effectiveness (OEE) -laskentamallista. KNL-

laskennassa selvitetään aluksi koneen käytettävyys, tuotantonopeus ja tuotettu laatu kuvassa 

21 esitettyjen kaavojen avulla. Tämän jälkeen laitteiston KNL-tehokkuus saadaan 

kertomalla nämä suureet keskenään. KNL-laskennan yksikkö on prosentti. (Laine, 2010, s. 

20.)   
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Kuva 21. KNL-laskentakaavio (Laine, 2010, s. 20). 

 

Käyttöaste ja käytettävyys 

Käyttöaste on tuotannossa käytetty tuottavuuden tunnusluku, joka kertoo kuinka monta 

prosenttia esimerkiksi jonkin koneen kokonaiskapasiteetistä on ollut käytössä. 

Kokonaiskapasiteetti on 100 %, joka pystyttäisiin tuottamaan, mikäli kone tai laite olisi 

toiminnassa 8760 tuntia vuodessa. Käyttöasteeseen vaikuttaa kaikki koneen tai laitteen 

seisokit mukaan lukien tuotteiden kysynnän ja tilauskannan muutoksista johtuvat seisokit. 

(Haverila et al., 2005, s. 400; Rautio.) Käyttöaste saadaan jakamalla koneen käyttöaika 

kalenteriajalla (Laine, 2010, s. 22). Käyttöasteen laskentakaava on esitetty kuvassa 21. 

 

Toinen koneen tai laitteen käyntiajan ja seisokkiajan suhdetta ilmaiseva suure on 

käytettävyys. PSK 7501 standardin mukaan käytettävyydessä lasketaan tehollisen 

tuotantoajan suhdetta suunniteltuun käyttöaikaan. (Laine, 2010, s. 22.) Käytettävyyden 

laskentakaava on esitetty kuvassa 21. 

 

Koneseuranta on visuaalinen jatkuvan parantamisen työkalu, jonka avulla voi tunnistaa 

suurimpia hukkaa aiheuttavia osatekijöitä. Hukkaa tunnistamalla ja eliminoimalla päästään 

lähemmäksi koneen tai laitteen todellista kapasiteettiä. (Lehtinen, 2005.) 



55 

 

 

Nopeus 

KNL-laskennassa nopeus kuvaa mitattavan ajanjakson aikana tuotetun tuotantomäärän 

suhdetta teoreettiseen maksimimäärään, joka olisi voitu tuottaa toteutuneella käynnissä 

oloajalla. Teoreettisen maksimiarvon määrittäminen on haastavaa, koska siihen vaikuttavat 

monet eri tekijät kuten raaka-aineiden laatu ja tuotejakauma. (Laine, 2013, s. 22–23.) 

Nopeuden laskentakaava on esitetty kuvassa 21. 

 

Laatu 

Laatukerroin kuvaa viallisten komponenttien tai tuotteiden osuutta koko tuotannosta. 

Osaprosesseissa laadunvalvonta tapahtuu sisäisen tai ulkoisen asiakkaan pohjalta riippuen 

missä vaiheessa prosessia työpiste sijaitsee.  Ulkoisten asiakkaiden kohdalla laatuvirheiden 

tiedostaminen voi viedä pitkään, koska reklamaatio saattaa tulla vasta pitkän ajan päästä 

tuotteiden valmistuksesta. Tästä syystä laatutekijöitä voidaan joutua korjaamaa jälkikäteen. 

Tämän johdosta laatutekijää on vaikea hyödyntää lyhyellä aikavälillä. (Laine, 2010, s. 23.) 

Laatukertoimen määrittämisen laskentakaava on esitetty kuvassa 21. 

 

KNL-laskentaa täytyy soveltaa aina tapauskohtaisesti, koska eri prosessien välillä on 

eroavaisuuksia. Eroja prosessien välille syntyy esimerkiksi raaka-aineiden laadusta, 

läpimenoajoista, tuotantosarjojen pituuksista ja tuotevaihtojen määristä. Tärkeintä KNL-

laskennassa eivät ole absoluuttisen tarkat arvot vaan, että käytetään samaa laskentamallia ja 

seurataan tuottavuuden trendiä pidemmällä aikavälillä. (Laine, 2010, s. 21.) 
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6 JATKUVA PARANTAMINEN PEIKKO FINLANDILLA 

 

 

Peikko Finland Oy:llä aikaisemmin käytössä olleeseen sähköiseen aloitejärjestelmään 

työntekijät pystyivät kirjaamaan kehitysehdotuksia tuotantotiloissa olevilta tietokoneilta. 

Aloitejärjestelmä oli otettu käyttöön vuoden 2010 joulukuussa. Sähköinen aloitejärjestelmä 

maksaa yritykselle 300 €/kk. Kaikki Suomen tuotantolaitokset ovat järjestelmän piirissä. 

(Halinen, 2015, haastattelu.) Kuvassa 22 on esitetty sähköisen aloitetoiminnan 

kokonaismäärän kehitystä työntekijämäärään suhteutettuna implementointivuodesta. 

Kuvasta voidaan huomata, että sähköisen aloitetoiminnan aktiivisuus on ollut ensimmäisen 

kolmen vuoden ajan tasaista, jonka jälkeen aktiivisuus on laskenut vuonna 2014. 

 

 

Kuva 22. Sähköisen aloitetoiminnan aloiteaktiivisuus työntekijämäärään suhteutettuna 

2011–2012. 

 

Mitatulla aikavälillä yritykseen on kuulunut keskimäärin 140 työntekijää. Aloitteita tehtiin 

vuosina 2011–2014 yhteensä 452 kappaletta. Kuukausitasolla tarkasteltuna aloitteita on 

tehty kuukausitasolla 0,07 per työntekijä. 

 

Vuodesta 2013 alkaen järjestelmään on lisätty kuvaajia, joista voidaan seurata aloitteiden 

tilaa kuukausitasolla sekä aloitteiden käsittelyaikoja. Kun tarkastellaan tarkemmin vuotta 

2014 (kuva 23) voidaan huomata, että 52 tehdystä aloitteesta 28,8 % hyväksyttiin, 17,3 % 
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hylättiin ja 53,8 % on edelleen auki. Kuukausitasolla yrityksessä tuotettiin keskimääräisesti 

4,3 kehitysaloitetta vuonna 2014. Raporttia tarkasteltiin 30.1.2015. 

 

 

Kuva 23. Sähköisten aloitteiden tilanne kuukausitasolla 2014. 

 

Sähköiseen aloitejärjestelmään tehtyjen aloitteiden käsittelyajat on esitetty kuvassa 24. 

Aloitteiden käsittelyajan keskiarvo on 87 päivää, mediaani 246 päivää, alin 1 päivä sekä ylin 

993 päivää. Raporttia tarkasteltiin 30.1.2015. Raportin tarkasteluajanjakso on 2011–2014. 

 

 

Kuva 24. Aloitteiden käsittelyaika 2011–2014. 
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Aloitejärjestelmän ongelmana on, että työntekijät pitävät rimaa aloitteen tekemiseen liian 

korkealla, koska olettavat aloitteiden koskevan vain suuria keksintöjä.  Tämän johdosta 

ihmiset eivät uskalla tehdä aloitteita kehitysideoiden esiintuomiseksi. Aloitejärjestelmän 

organisointi on yleensä hidasta ja kankeaa eikä päätöksentekijöillä välttämättä ole edes 

parasta mahdollista tuntemusta työympäristöstä, koska päätöksentekijöihin ei kuulu 

työpisteellä työskenteleviä henkilöitä, joilla olisi paras tuntemus kehitettävästä prosessista. 

Yleensä yksilöiden tekemien aloitteiden rinnalle rakennettavan JP-mallin tarkoituksena on 

käyttää yksilöiden sijasta tiimien osaamista toiminnan kehittämisessä. (Larikka et al., 2007, 

s. 205.) 

 

Sähköisen aloitejärjestelmän rinnalle päätettiin rakentaa jatkuvan parantamisen 

toimintamalli, joka pystyy käsittelemään ja toteuttamaan aloitetoimintaa tehokkaammin 

kaikkein lähinnä työtä olevat kehitysehdotukset. Tavoitteena oli myös madaltaa kynnystä 

aloitteiden tekemiseen ja tämän avulla lisätä työntekijöiden kehitysidea-aktiivisuutta. 

Kuvassa 25 on esitetty vuorimalli, joka kuvaa aloitetoiminnan ja JP toiminnan välistä eroa. 

 

 

Kuva 25. Aloitetoiminnan ja JP toiminnan ero (Larikka et al., 2007, 205). 

 

Jatkuvan parantamisen toimintamallin luonti aloitettiin määrittämällä osatekijöitä, joita 

tarvitaan tehokkaan toimintamallin luomiseksi. Robottihitsaustiimin tiiminvetäjän kanssa 

käytyjen keskusteluiden aikana nousi esille, että työntekijät tarvitsevat sähköistä 

aloitejärjestelmää yksinkertaisemman tavan aloitteiden tekemiseen. Tämän lisäksi 

työntekijöiden pitäisi päästä mahdollisimman helposti seuraamaan oman 

kehitysehdotuksensa etenemistä käsittelyprosessissa ja antaa todellinen mahdollisuus 

vaikuttaa tiiminä omaan tuotantoympäristöönsä. 

 



59 

 

Jatkuvan parantamisen toimintamalille määritettiin kaksi tavoitetta: kehitysideoiden tehokas 

käsittely tukemaan työntekijöiden osallistamista jatkuvaan parantamiseen sekä päivittäisessä 

tuotantotyössä olevan hukan tunnistaminen ja systemaattinen eliminointi osallistamalla 

työntekijät hukan tunnistamiseen. 

 

Asetettujen tavoitteiden pohjalta päätettiin jatkuvan parantamisen toimintamalliin luoda 

kaksi prosessia. Toisen prosessin tehtäväksi määriteltiin tiimin työntekijöiden 

ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, kehitysideoiden tehokas käsittely ja toteutus. Toisen 

prosessin tehtäväksi määriteltiin tuottavuuden ja laadun parantaminen systemaattisen hukan 

eliminoinnin avulla kouluttamalla ja osallistamalla työntekijät hukan tunnistamiseen. 

Molemmat prosessit tukevat jatkuvan parantamisen perusajatusta: työntekijä on oman 

työnsä paras asiantuntija ja sitä kautta paras kehittäjä. 

 

Jatkuvan parantamisen prosessin luonti aloitettiin koulutustilaisuudella, johon osallistui 

valitun pilottitiimin henkilöstö. Koulutustilaisuudessa käsiteltiin mitä jatkuva parantaminen 

on, miksi sitä tehdään, kuka muu sitä jo tekee, mikä on tavoite, miten toteutetaan heidän 

tiimissään, mitä se vaatii sekä mitä sillä saavutetaan. Tämän lisäksi käytiin läpi, mitä hukka 

on, missä sitä esiintyy sekä mitä asiakas haluaa prosessista. Koulutuksen aikana pyrittiin 

luomaan yhteinen näkemys ja visio, joka on oppivan organisaation rakentamisen 

ensimmäinen vaihe (Lecklin & Laine, 2009, s. 191). 

 

6.1 JP-kehitysideoiden käsittelyprosessi 

Kehitysideoiden käsittelyprosessin nopeuttamiseksi sekä koko robottihitsaustiimin 

osallistamiseksi jatkuvaan parantamiseen, perustettiin robottihitsaustiimiin JP-työpiste. JP-

työpiste sisältää ilmoitustaulun ja kirjoitustason, jonka päällä tiimin työntekijät voivat 

täyttää paperisen kehitysidealomakkeen. Paperisten kehitysidealomakkeiden täyttämisen 

avulla jatkuvasta parantamisesta pyrittiin saamaan sähköistä aloitejärjestelmää 

konkreettisempi. Kehitysidealomakkeeseen merkitään kehitysidean tekijän nimi, 

kuormituspiste/alue, johon toteutusidea on suunnattu, nimetään kehitysehdotus, kuvataan 

ongelma tai idea sekä esitetään parannusehdotus ja toteuttamisen edellytykset. 

Kehitysideapohja on esitetty liitteessä 1. Paperiset kehitysideat suunnattiin kattamaan 

kaikkein lähinnä työtä olevat kehitysideat, joiden toteuttamiseen voitaisiin hyödyntää oman 
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tiimin henkilöstöä. (Larikka et al., 2007, s. 205.) Tarvittaessa apuna voitaisiin käyttää 

yrityksen omaa tehdaspalvelua eli huoltohenkilökuntaa. 

 

Työntekijät palauttavat täytetyt kehitysidealomakkeensa JP ilmoitustaululle kehitysideoille 

varattuun lokeroon. Keräämällä kehitysideat näkyvälle paikalle koko tiimin nähtäville siten, 

että esimiehet ja tiiminjäsenet pystyivät vaivatta visuaalisesti seuraamaan kehitysideoiden 

syntymistä sekä etenemistä käsittelyprosessissa. Jokainen tiimin jäsen voi käydä tutkimassa 

tiimissä syntyneitä kehitysehdotuksia, aloittaa ideoiden jalostamisen heti sen syntymisen 

jälkeen sekä seurata oman kehitysideansa käsittelyprosessin etenemistä. Näin viestinnän 

avoimuus kasvaa ja ongelmanratkaisu tapahtuu paikan päällä tiimissä. (Larikka et al., 2007, 

s. 209.) 

 

Kehitysehdotukset pyrittiin käymään läpi ja arvioimaan heti niiden syntymisen jälkeen, 

mutta viimeistään ne käsiteltiin koko tiimin kesken 1-2 kertaa kuussa järjestettävässä 

tiimikohtaisessa taulupalaverissa. Koko tiimin taulupalaverin avulla pyrittiin kehittämään 

tehokasta tiimityöskentelyä ja ongelmanratkaisu tapahtuu paikanpäällä tiimissä. 

Taulupalaverin kestoksi määriteltiin korkeintaan 15 minuuttia. Taulupalaverin veti alueen 

työnjohtaja. Palaverissa käytiin läpi käsittelemättömät kehitysideat ja tehtiin päätös, 

hyväksytäänkö vai hylätäänkö kehitysehdotus. Käymällä läpi kehitysehdotukset koko tiimin 

kesken pyrittiin kehittämään kaikkien tiimin työntekijöiden ongelmanratkaisutaitoja yhdellä 

kertaa sekä jalostamaan syntyneitä kehitysehdotuksia koko tiimin voimin. Päätöksen 

toteutuksesta teki tiimi, mutta viimekäden päätösvalta oli tiimin esimiehellä, työnjohtajalla. 

Osallistamalla tiimi päätöksentekoon omalla alueillaan tapahtuvaan kehitykseen työntekijät 

pyrittiin työntekijöille luomaan kuva, että heillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan 

työympäristöönsä. Toteutettavaksi päätetyille kehitysideaoille määritettiin vastuuhenkilö 

sekä suoritettavat toimenpiteet. (Larikka et al., 2007, s. 210–211.) 

 

Toteutettavan kehitysidean etenemistä käsittelyprosessissa kuvattiin suoraan tiimissä 

olevalla ilmoitustaululla. Ilmoitustaululla on neljä rinnakkaista lokeroa. Lokerot nimettiin 

prosessivaiheiden mukaan. jotka ovat ”ongelma tai idea”, ”aikataulu ja toteutus ok”, 

”toteutuksessa”, ”valmis ja testattu”. Visualisoimalla kehitysprosessin kulun tiimin 

ilmoitustaululle ja siirtämällä kehitysehdotusta prosessin etenemisen myötä laatikosta 

seuraavaan jokainen tiimissä työskentelevä työntekijä pystyi vaivatta näkemään, missä 
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vaiheessa toteutusprosessia kehitysidea on. (Larikka et al., 2007, s. 209.) Kuvassa 26 on 

esitetty periaate JP-taulusta. 

 

 

Kuva 26. Tiimin JP-taulu (Larikka et al., 2007, s. 209). 

 

Kuvassa 27 on kuvattu kehitysideoiden prosessi idean/ongelman havaitsemisesta idean 

toteutukseen ja seurantaan. Pitämällä prosessi yksinkertaisena, käsin kosketeltavana ja 

visuaalisesti helposti seurattavana pyrittiin saamaan jatkuvasta parantamisesta tehokasta 

yhteistoimintaa. 

 

 

Kuva 27. JP prosessi (mukaillen Larikka et al., 2007, s. 204–209). 
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JP toiminnan palkitsemisjärjestelmä kytkettiin sähköisen aloitejärjestelmän vuonna 2010 

hyväksyttyjen palkitsemiskriteereiden mukaiseksi. Palkkion suuruus perustui tiimin 

esimiehen yhdessä tiiminvetäjän kanssa tekemään vaikutusarvioon. Vaikutusarvio tehtiin 

kehitysidealomakkeessa olevaan taulukkoon, jossa arvioitiin kehitysidean vaikutusta 

laatuun, työn tuottavuuteen, käytettävyyteen, työn turvallisuuteen, ergonomiaan ja 

asiakastyytyväisyyteen. Vaikutusasteikko oli vähäinen- kohtalainen-huomattava. Vähäisestä 

vaikutuksesta annettiin yksi piste, kohtalaisesta kaksi pistettä ja huomattavasta kolme 

pistettä. Arviointitaulukko on esitetty kuvassa 28.  

 

Toimenpiteen vaikutus: Vähäinen Kohtalainen Merkittävä 

Laatu 
      

Työn tuottavuus 
      

Käytettävyys 
      

Työn turvallisuus 
      

Ergonomia 
      

Asiakastyytyväisyys 
   

Muu, mikä? _______________         
      

 
1 piste 2 pistettä 3 pistettä 

Kuva 28. Kehitysidean arviointitaulukko. 

 

Työnjohdolla on sähköiseen aloitejärjestelmään tehdyn palkkiotaulukon mukaan lupa 

myöntää palkkioita parannusehdotuksista aina 150 € asti. Tämä asetettiin myös JP-

toiminnan palkkion ylärajaksi, jotta palkitsemispäätös voidaan tehdä nopeasti eikä siihen 

tarvitse osallistaa muita toimihenkilöitä. Palkkioportaat on esitetty taulukossa 2. 

Kehitysehdotukset, joiden vaikutus pisteytettiin 1-3 pistettä, palkittiin ruokalipulla. Näin 

ollen mikäli kehitysidean vaikutus oli vähäinen, kohtalainen tai merkittävä vain yhteen 

tekijään, sai työntekijä kehitysehdotuksesta ruokalipun. Mikäli vaikutusta oli useampaan 

alueeseen, saattoi pistemäärä nousta yli kolmen, jolloin kehitysideasta myönnettiin 

rahallinen palkkio. Näin ollen mitä useampaan tekijään kehitysehdotus vaikutti, sitä 

suuremmaksi myönnettävä korvaus muodostui. Jos kehitysideaa jatkojalostettaessa tai 

muokatessa toteutuskelpoiseksi kehitysehdotus muuttui merkittävästi jonkun toisen 
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henkilön kuin kehitysidean alkuperäisen tekijän toimesta, palkittiin myös hänet ruokalipulla, 

mikäli kehitysidean pistemäärä jäi alle kolmen. 

 

Taulukko 2. Palkkioportaat. 

Pistemäärä Palkkio 

1-3 Ruokalippu 

4-8 50 € 

9-13 100 € 

14–18 150 € 

 

Rahalliset palkkiot kerrytettiin tiimin virkistyskassaan. Virkistyskassaan kertyneen rahan 

käyttökohteen ehdottavat tiimin työntekijät tiiminvetäjän johdolla. Hyväksymispäätöksen 

rahan käyttökohteesta tekee tiimin esimies. 

 

6.2 Hukan tunnistus ja raportointiprosessi 

Hukan systemaattisen tunnistamisen, visuaalisen havainnoinnin ja raportoinnin sekä tiimin 

työntekijöiden osallistamiseksi hukan tunnistamiseen toteutettiin hukan raportointi 

hukkakortteja apuna käyttäen. Työntekijöiden tunnistettavissa oleva hukka jaettiin kolmeen 

pääkategoriaan: odotus/häiriö, välillisen työn ylittyminen ja laatu. Hukkakorttikategorioita 

perustettiin robottihitsausprosessissa olevien hukkatyyppien mukaan. Perustetut 

hukkakorttikategoriat on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Hukkakorttikategoriat, väritunnukset ja hukkakortin täytön impulssirajat. 

Syy-kategoria Väritunnus Impulssiraja hukkakortin täyttämiselle 

Tekninen vika Punainen 10 minuuttia 

Tuotevaihto (asetteen teko) Sininen Robottikohtaiset vakioajat 

Pakkaaminen Oranssi 6 minuuttia 

Laatupoikkeama Harmaa 0 minuuttia 

Komponenttiongelma Musta 0 minuuttia 

Muu syy hukalle Keltainen Ei määritelty 

 

Hukkakortti-kategorioille määritettiin tavoiteaika, jonka ylittyessä työntekijän tulee täyttää 

hukkakortti. Aikarajat perustuvat vakioprosessien standardoituihin tavoiteaikoihin, jossa 
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ongelma tulee ratkaista tai työhön kuuluva välillinen työ kuten pakkaaminen suorittaa. 

Tavoiteajat otettiin LAM-tietokannasta, johon on määritetty eri työvaiheisiin kuluva aika. 

Hukkakortissa esitetään ongelmasta syntyneen hukan aika tai määrä, kuvataan syy hukan 

syntyyn sekä esitetään toimenpiteet mitä tehtiin ongelman ratkaisemiseksi. Hukkakortissa 

ilmoitetaan myös kuormituspiste ja tuote, jossa hukka havaittiin. Kuvassa 29 on esitetty 

esimerkki hukkakortista. 

 

 

Kuva 29. Tekninen vika -hukkakortti. 

 

Täytetyille hukkakorteille varattiin paikka JP-taulusta, johon tiimi palautti täyttämänsä 

hukkakortit. Hukkakortit kerättiin taululta joka aamu aamuvuossa olevan tiiminvetäjän 

toimesta päivittäin järjestettävää päiväkatsausta varten. Hukkakortit kerättiin 

päiväkatsaushuoneessa sijaitsevalle häviötaululle siihen pääryhmään, minkä tyyppistä 

häviötä ongelmasta aiheutui. Kuvassa 30 on esitetty jatkuvan parantamisen häviötaulun 

pohja. Taululla oleva häviötieto tallennettiin päivittäin myös sähköiseen häviöseurantaan, 

josta pystyttiin seuraamaan ja analysoimaan pidemmällä aikavälillä useinten toistuvia 

hukkaa aiheuttavia tekijöitä sekä aikayksilössä mitattuna suurimpia hukan aiheuttajia. 
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 Odotus/ 

häiriö 

Välillinen työ 

(ylittyminen) 

Laatu YHT. 

Kpl min 

Tiimi A      

Tiimi B      

Tiimi C      

YHT kpl     

min    

Kuva 30. Häviötaulu. 

 

Päiväkatsaus aloitettiin käymällä läpi toimenpidetaululle aiemmin kirjattujen tapausten tila. 

Tämän jälkeen käytiin läpi häviötaululla olevat hukkakortit. Hukkakorttien läpikäynnin 

jälkeen kirjattiin toimenpidetaululle (kuva 31) hukkakorttien pohjalta tai muuta kautta 

heränneet uudet ongelmat sekä mietittiin yhdessä tiiminvetäjien ja esimiesten kanssa 

välittömiä toimenpiteitä ongelmien eliminoimiseen sekä syntymisen estämiseksi 

tulevaisuudessa. Yhdessä päätettyjen ratkaisujen toteuttamiseen määrättiin vastuuhenkilö ja 

toimenpiteen kiireellisyys. Toimenpidetaululle kirjattu ongelma pysyi taululla niin kauan, 

ennen kuin korjaavat toimenpiteet oli suoritettu. Toimenpiteelle kirjattu vastuuhenkilö kävi 

kuittaamassa toimenpiteet suoritetuiksi. Tavoitteena oli, että kirjatut toimenpiteet saatiin 

suoritettua ennen seuraavan aamun palaveria. Kuvassa 32 on esitetty toimenpidetaulun 

pohja. 

 

PVM Ongelman kuvaus Toimenpide PRIO Vastuu Valmis PVM 

      

      

      

      

Kuva 31. Toimenpidetaulu. 

 

Päiväkatsaushuoneeseen perustettiin häviö- ja toimenpidetaulun lisäksi päivätasolla tehtaan 

palvelutasoa seuraava toimituskykyseuranta sekä päivittäisesti rivitasolla myöhästyneiden 

tilausten seuranta. Päiväkatsaushuoneeseen asennettiin televisio, johon päiväkatsauksen 

esittäjä pystyi siirtämään kuvan omalta päätteeltään. Päiväkatsausajan ulkopuolella 
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televisiossa näytettiin tehtaan kriittisimpien koneiden käytettävyystiedot reaaliaikaisesti. 

Näiden esitettyjen seurantojen tavoitteena oli viestiä tietoa tehtaan palvelutason ja 

tuottavuuden suorituskyvystä mahdollisimman reaaliaikaisesti kaikille tuotannon 

toimihenkilöille. 

 

Aamupalaveriin osallistui kunkin tiimin vuorossa oleva tiiminvetäjä, tuotannon ohjauksesta 

vastaava toimihenkilö sekä tuotannon työnjohtajat. Hukkakorttien ja ongelmataulun lisäksi 

päiväkatsauksessa tarkasteltiin edellisen päivän sekä kuluvan aamun käytettävyystietoja 

Machine Track -nimisen ohjelman avulla. Päiväkatsauksessa tarkastettiin myös kriittisten 

toimitusten tila. Kriittisiä toimituksia olivat toimitukset, jotka olivat jo myöhässä tai joiden 

toimituspäivä oli kuluva työpäivä. Päiväkatsauksen agendaan kuului myös 

lisäkapasiteettitarpeen selvittäminen tiimeissä sekä mahdolliset työntekijäsiirrot tiimien 

välillä. Päiväkatsauksessa tarkasteltiin myös laatuosastolta tulleet asiakasreklamaatio-

ilmoitukset, pohdittiin reklamaation juurisyytä sekä toimenpiteitä saman tyyppisen 

reklamaation toistumisen ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Aamupalaveri pidettiin joka 

arkiaamu klo. 9:00 ja palaverin kesto oli maksimissaan 15 minuuttia. 

 

6.3 Toimihenkilötason JP-toiminta 

Laatutyön kehittämistä suoritettiin Peikko Finlandille implementoidun jatkuvan 

parantamisen toimintamallin sekä hukan tunnistus-eliminointi -prosessissa ilmenneiden 

laatuongelmien kautta tapauskohtaisesti. Toimintamallin pohjana käytettiin Demingin 

PDCA-ympyrää. Laadun kehittämistä suoritettiin tilastollisia laadunvalvontamenetelmiä 

apuna käyttäen sekä implementoimalla laadunohjausta ja laadunvarmistusta parantamia 

toimintatapoja ja työkaluja. 

 

6.3.1 Laadunvalvonnan yhtenäistäminen 

Työntekijöiden laadunvalvonnan arvioimiseen ja yhtenäistämiseen käytettiin Gage R&R 

menetelmää. Tapaukseksi otettiin uusi kiinnityslevytuote, jonka Peikko Finland oli tuomassa 

markkinoille. Tuote valmistetaan kaaritapitushitsaamalla metallilevyyn neljä tappia. 

Tuotteen laadunvalvonta suoritetaan ensisijaisesti visuaalisesti sekä joka 50. kappaleelle 

suoritetaan vetokoe. 
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Kokeeseen valittiin 12 kappaletta valmiita kiinnityslevyjä, joista kuusi täytti visuaalisen 

laadunvarmistuksen kriteerit. Gage R&R mittausta varten valittiin viisi operaattoria, joilla 

oli laadunvalvontakokemusta hitsattavista tuotteista. Koe suoritettiin siten, että jokainen 

valittu operaattori suoritti esimerkkikappaleille visuaalisen tarkastuksen kahteen kertaan, 

molemmat tarkastuskerrat eri päivinä. Tämän jälkeen analysoitiin tulokset ja pidettiin 

laatukoulutus, jossa käytiin läpi visuaalisen tarkastuksen tarkastuskriteerit 

erillistarkastusohjetta sekä esimerkkikappaleita apuna käyttäen. Koulutuksen jälkeen 

operaattorit suorittivat saman tarkastuksen samoille 12 esimerkkikappaleelle kahdesti 

erillisinä päivinä. 

 

Kokeessa arvioitiin operaattoreiden valintapäätöksen toistuvuutta, valinnan oikeellisuutta 

sekä kuinka koulutus yhtenäistää operaattorien laatunäkemystä. Referenssinä käytettiin 

Peikko Groupin laatupäällikön valintoja, jotka hän teki, tarkastaessaan esimerkkituotteet. 

Tulosten kirjaaminen suoritettiin taulukkoon binääriluvuilla (1=hyväksytty, 0=hylätty). 

 

6.3.2 Laadun jatkuva parantaminen 

Laadun parantamis -projektiksi valittiin asiakkaalta tullut tuotereklamaatio pilarikengästä. 

Reklamaatiossa ilmoitettiin, että tuotteessa olevan pienahitsin a-mitta on alamittainen. 

Laadun parantamis -projekti suoritettiin demingin ympyrän toimintamallin mukaisesti. 

 

Projekti aloitettiin tunnistamalla ongelman juurisyy. Ongelman juurisyyn tunnistamiseen 

osallistettiin työpisteellä työskentelevä hitsausoperaattori, tiiminvetäjä sekä yrityksen 

robottispesialisti. Laatuongelman juurisyyn tunnistus suoritettiin paikanpäällä sillä 

työpisteellä, jossa virheelliset tuotteet oli valmistettu. Juurisyy selvitys suoritettiin viiden 

miksi-kysymyksen avulla. Seuraavassa on esitetty projektissa käytetty juurisyyselvitys 

viiden miksi kysymyksen avulla. 

 

Ongelman asettelu: Monipalkopienahitsin laatu epätasaista case-tuotteessa. 

Miksi? 

Hitsipalkojen paikat monipalkohitsissä vaihtelevat prosessissa tuotettavien tuotteiden 

välillä. 

Miksi? 

Hitsausohjelma ei hitsaa aina samaan paikkaan. 
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Miksi? 

Komponentit paikoittuvat eri tavalla hitsauskiinnittimiin, jolloin palkojen paikat vaihtelevat 

tuotteiden välillä. 

Miksi? 

Kaksi käytössä olevaa hitsauskiinnitintä eivät ole 100 % identtisiä ja hitsauskiinnittimet ovat 

kuluneet käytön aikana. Molemmilla hitsauskiinnittimillä käytetään samaa hitsausohjelmaa. 

Miksi? 

Hitsauskiinnittimiä ei ole huollettu. Hitsaukseen on olemassa vain yksi käynnistyslaatikko. 

 

Ongelman juurisyyn selvittämisen jälkeen suunniteltiin suoritettavat toimenpiteet: 

- Hitsauskiinnittimien huolto. 

- Toisen käynnistyslaatikon hankinta hitsausrobotille. Tällöin saadaan molemmille 

hitsauskiinnittimille tehtyä omat hitsausohjelmat. 

- Hitsausohjelman läpikäynti kun edellä mainitut toimenpiteet ovat suoritettu. 

 

Deminigin ympyrän tarkastusvaihe suoritettiin tilastollista laadunvalvontaa hyödyntäen 

tehtyjen muutosten toimivuuden todentamiseksi. Työkaluna käytettiin histogrammia. 

Tarkastus suoritettiin mittaamalla pienahitsattavien komponenttien paikoittumista toistensa 

suhteen hitsauskiinnittimessä sekä hisauksen jälkeen pienahitsin reunan ja tuotteessa olevan 

pohjapalan (kuva 33) kulman välistä etäisyyttä työntömitalla. Pienahitsin a-mittaa ei voitu 

mitata suoraan hitsistä tuotteen geometrian takia ilman hieen tekemistä. Kuvassa 32 on 

esitetty hitsattavien komponenttien paikoitusetäisyydeksi 25 mm. Kun komponenttien 

välille on hitsattu monipalkopienahitsi 14 mm a-mitalla, tulisi Pythagoraan lauseen 

mukaisesti kuvassa esitetyn pohjapalan kulman ja pienahitsin väliin jäädä 5 mm hitsaamaton 

alue sekä pienahitsin toisen reunan tulisi ylettyä kylkilevyn koko korkeudelle. 
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Kuva 32. Tarkasteltavan pilarikengän pienahitsi. 

 

Mittaustulosten keräämisen jälkeen valittiin mitatuista tuotteista kappale, jossa pienahitsin 

reunan pohjapalan kulman välinen etäisyys oli kaikista suurin. Kyseisestä hitsistä 

valmistettiin hie (kuvat 43 ja 44), josta mitattiin hitsin a-mitta sekä arvioitiin hitsin 

tunkeumaa. 

 

6.3.3 Hukan analysointi-eliminointi -projekti 

Toimihenkilötason hukantunnista-eliminointi -projekti suoritettiin analysoimalla 

työntekijöiden täyttämien hukkakorttien sekä raportoimien hukkakilojen pohjalta neljän 

viikon aikavälillä suurimpia hukan aiheuttajia. Projektissa selvitettiin suurimmat tekijät, 

jotka aiheuttavat hukkaa tuotantoprosessissa, tehtiin juurisyy-analysointi sekä ehkäisevät 

toimenpiteet hukan eliminoimiseksi prosessissa. 

 

6.3.4 Kehitysprojektin aloitus-analyysi 

JP-toimintamallin luomisen rinnalla toteutettiin yrityksessä robottihitsaustiimiin 5S:ää 

mukaileva kehitysprojekti. 5S:än ensimmäistä s:ää (lajittelu) toteutuksessa huomattiin, että 

tiimin työpisteillä säilytetään henkilökohtaisia työvaatteita ja -varusteita työvuorojen 

ulkopuolella. Ongelman tunnistamisen jälkeen selvitettiin, miksi työntekijät säilyttävät 

työvaatteita työpisteillä eivätkä henkilökohtaisissa kaapeissa pukutiloissa. Juurisyyksi 

ilmeni kaappien ahtaus ja siviilivaatteiden likaantuminen, jos niitä säilyttää samassa 

kaapissa likaisten työvaatteiden kanssa. 

 

Kylkilevy 

Pohjapala 
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Päätettiin suorittaa koko tehtaan kattava projekti, jossa suunniteltiin tuumasta toimeen -

toimintamallia hyödyntäen toimenpiteet ongelman korjaamiseksi. Projektin suunnittelu 

suoritettiin tuumasta toimeen -lomakkeen avulla, koska toimenpiteet haluttiin suunnitella 

mahdollisimman tarkasti, jotta toteutusvaiheessa muutoksella olisi mahdollisimman pieni 

vaikutus tuotantoon.  

 

6.4 Tiimin takaisinkytkentä 

Tuotannon takaisinkytkentä suoritettiin tiimikohtaisella tuloskortilla. Tuloskortti päivitettiin 

kerran viikossa ja vietiin vakioidulle paikalle JP-työpisteelle. Tiimin tuloskortissa esitetyt 

mittarit valittiin yrityksessä ennestään seurattujen tunnuslukujen ja käytettyjen mittareiden 

pohjalta. Valintaa tehdessä oli myös tärkeää valita mittarit, joita oli helppo seurata ja mitata 

sekä joihin tiimi pysyisi omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Tavoitteena oli luoda 

yksiselitteinen, visuaalinen, luotettava sekä helposti käytettävä ja ymmärrettävä 

tiimimittaristo.  

 

Tiimin tuloskortin mittarit jaettiin neljään pääkategoriaan, joita olivat prosessi, laatu, 

palvelutaso ja jatkuva parantaminen. Prosessimittareihin kuuluivat tiimin hitsausrobottien 

käytettävyys ja tuottavuus [kg/h], tiimin työtehokkuusindeksi sekä tuottavan työn suhde 

kokonaistyöaikaan. Jokaiselle mitattavalle suureelle määritettiin tavoite ja niitä seurattiin 

tapauskohtaisesti joko viikko tai kuukausitasolla sekä keskiarvoa vuoden alusta. Mittarit 

päätettiin kerätä yhdelle A3 kokoiselle paperille, jolloin kaikki informoitava data on yhdellä 

paperilla helposti esitettävissä. Visualisointi suoritettiin kahdella värillä, punaisella ja 

vihreällä. Mikäli tiimin suoritustaso oli tavoitetasossa tai sen yli, muuttui tuloskortissa luvun 

pohja vihreäksi ja vastaavasti mikäli tiimi suoritustaso oli alle tavoitteen, oli pohja punainen. 

Luvut ja väritunnukset koettiin helpommaksi ymmärtää työntekijöiden keskuudessa kuin 

graafiset kuvaajat. Liitteessä 2 on esitetty esimerkki tiimin tuloskortista. 

 

6.4.1 Prosessimittarit 

Käytettävyyttä mitattiin vuorotasolla 8 tunnin ajanjaksoissa, joka oli Peikko Groupin 

ohjeistus käytettävyyden mittaamiseen. Käytettävyyden mittaamisessa käytettiin Machine 

Track -nimistä järjestelmää, jossa pystyttiin seuraamaan laite tai laiteryhmäkohtaisesti 

koneiden ja robottien käyntiaikaa sekä odotusaikaa koneenkäyttäjien kuittausten mukaisesti. 

Odotusajalle oli aiemmin määritetty syy-koodit, joita työntekijät kuittasivat robotilla 
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olevasta näppäintaulusta. Seurannassa pystyttiin erottelemaan eri syykoodeille kuitatut 

odotusajat halutulla tarkasteluajanjaksolla.  

 

Roboteilla hitsattavien tuotteiden työkiertoajat vaihtelivat. Osassa tuotteita voitiin päästä 

teoreettisesti 100 % käytettävyyteen ilman taukoja, mutta osalla tuotteista työkiertoajat 

olivat niin lyhyitä, että kone pysähtyi aina työkierron jälkeen odottamaan työntekijää.  

Käytettävyyttä mitattaessa odotusaikaan kuului myös lakisääteiset tauot, joiden osuus oli 

10,5 % työvuorosta. Näiden huomioiden sekä aikaisemman käytettävyystiedon analysoinnin 

pohjalta robottien käytettävyyden tavoitteeksi asetettiin 75 %. Robottien käytettävyystieto 

ilmoitettiin viikkotasolla tiimissä olevien hitsausrobottien keskiarvona. 

 

Käytettävyysmittari valittiin tässä työssä tuotannon mittareiden kehitysprojektiksi, koska 

tarkasteltaessa mittarin antamaa dataa huomattiin, että nykyinen mittaustapa on 

puutteellinen, sillä se ei huomioi vuoron sisällä tehtyjä suunniteltuja siirtymisiä työpisteiden 

välillä. Pilottitiimin työntekijöitä ohjeistettiin kuittaamaan erikseen määritettyä 

kuittauspainiketta, mikäli he joutuivat vaihtamaan vuoron aikana hitsausrobottia 

työnjohtajan tai tiiminvetäjän käskystä robotin jäädessä suunnitellusti seisomaan työvuoron 

sisällä.  

 

Käytettävyyttä seurattiin tarkastelemalla robotin käyntiaikaa suhteessa 

kokonaisodotusaikaan. Saatua arvoa verrattiin tulokseen joka saatiin, kun vähennettiin 

odotusajoista aika, jonka robotti seisoi vuoron aikana suunnitellusti. Suunnitelluksi 

odotusajaksi katsottiin, jos työntekijä vaihtoi vuoron sisällä robottia työnjohdon tai 

tiiminvetäjän ohjeistuksen mukaan tuotannon kannalta kriittisemmälle robotille.  

 

Tuottavuuden yksiköksi valittiin kg/h, koska painossa mitattuna tuottavuus luku ei ole yhtä 

altis tuotannossa olevien tuotevariaatioiden vaihtelulle kuin esimerkiksi tuotetut 

kappalemäärät/aikayksikkö. Tarkasteltaessa tuottavuuden trendiä tarkasteltiin myös 

tuotettujen kappaleiden keskipainon vaihtelua ajan funktiona. Valintaan vaikutti myös se, 

ettei materiaalin vaihtelusta johtuvaa painonvaihtelua robottihitsattavissa tuotteissa ollut. 

Tuottavuus tavoite asetettiin selvittämällä vuoden 2014 tuottavuuden keskiarvo ja lisäämällä 

siihen yrityksen määrittämä yleinen kasvutavoite vuodelle 2015. Mittaamalla suhdelukuja 
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saadaan trendi paremmin esille, koska vaikuttavia tekijöiden muutos tapahtuu suhteessa 

muiden tekijöiden muutokseen. 

 

Yrityksessä käytetyn palkkiopalkkajärjestelmän johdosta päätettiin tiimin tuloskortissa 

esittää myös tiimin indeksi, joka kertoi tiimille palkkiopalkkauksen muuttuvat osuuden 

määrän. Teoriassa automatisoidulla koneella ei voida saavuttaa yli 1,0 indeksiä, jos 

työntekijä joutuu odottamaan robotin suorittamaa työtä. Työehtosopimuksen määrittämien 

ehtojen mukaan automaattikoneelle lasketaan menetelmälisä 20 % ja apuaika 20 %, joka 

sisältää päivävakion sekä elpymisen. Molemmat apukertoimet ovat Peikolla sovittuja 

vakiokertoimia. Apukertoimien avulla maksimi-indeksi nousee 1,44, joka vaatisi koneiden 

käymisen myös tauoilla. (Kuisma, 2015, haastattelu). Tavoite-indeksiksi määritettiin 1,2, 

koska se ylittää 20 % normaalin joutuisuuden huomioiden lakisääteisten taukojen 

aiheuttamat koneseisokit. 

 

Tuottavan työn määrityksessä laskettiin tuotantotilauksille kuitattujen työtuntien suhdetta 

kokonaistyöaikaan. Kohderyhmäksi rajattiin viikkotasolla hitsausrobottitiimiin kuitanneet 

työntekijät. Seurantaa suoritettiin viikkotasolla, koska osa tiimin työntekijöistä saattoi 

työskennellä yksittäisiä päiviä tai viikkoja muiden tiimien kuormituspisteillä. Mikäli 

työntekijä oli viikon aikana kuitannut tehtyjä työtunteja muihin tiimeihin kuin robottitiimiin, 

vähennettiin kuitatut tunnit viikkotuntimäärästä. 

 

6.4.2 Laatumittarit 

Laatumittareiksi valittiin prosessissa syntyvien hukkakilojen suhde tuotettuihin kiloihin, 

sisäisten laatupoikkeamien määrä suhteessa tuotettuihin kappaleisiin sekä 

asiakasreklamaatioiden määrä. Hukkakiloja seurattiin lajittelemalla prosessissa syntyvä jäte 

omiin astioihinsa ja punnitsemalla prosessissa romutetuille komponenteille ja lopputuotteille 

tarkoitettua romulava aina tyhjennyksen yhteydessä. Punnitsemalla saatiin aina todellinen 

romutettu paino. Punnitun romulavan paino merkattiin aina tyhjennyksen yhteydessä 

romulavan yhteyteen laitettuun seurantalomakkeeseen, josta tieto kerättiin viikkotasolla 

sähköiseen seurantaan. Seurantalomakkeeseen merkittiin tyhjennyspäivä ja punnittu 

romulavan paino miinus romulavan oma massa. Kontit tyhjennettiin sitä mukaan kun ne 

täyttyivät sekä aina perjantaisin viimeisen työvuoron lopussa, jolloin saatiin seurattua 

prosessissa syntyvän jätteen suuruutta viikkotasolla. Yrityksessä on myös käytössä myös 
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ERP-järjestelmä, johon työntekijät voivat kuitata hukkakilot. Kiloseuranta päätettiin tästä 

huolimatta suorittaa punnitsemalla, koska oli aiemmin havaittu, että kaikki työntekijät eivät 

kuittaa järjestelmään romutettujen komponenttien ja lopputuotteiden määriä, joten 

järjestelmää ei voitu pitää luotettavana. 

 

Sisäisten laatupoikkeamien hallintaa ja laadunohjausta varten perustettiin karanteenialue, 

johon toimitettiin prosessissa havaitut tuotteet ja komponentit, joissa oli laatupoikkeama. 

Työnjohtaja arvioi laatupoikkeaman sekä jatkotoimenpiteet, korjataanko tuotteet vai 

menevätkö tuotteet romutukseen. Samalla selvitettiin työntekijä, joka oli tuotteet 

valmistanut ja poikkeamasta syntyneet kustannukset. Poikkeaman juurisyy, kustannukset ja 

korjaavat toimenpiteet saman poikkeaman toistumisen ehkäisemiseksi käytiin työntekijän 

kanssa läpi tapauskohtaisesti. 

 

Reklamaatioita seurattiin kuukausitasolla, sillä varastoon valmistettavien tuotteiden 

varastointiajat saattoivat olla useampia viikkoja ja näin mahdolliset reklamaatiot tuotteista 

saattoivat tulla esille vasta viikkoja tuotteen valmistuksen jälkeen. Reklamaatiomäärät 

saatiin kuukausitasolla suoraan laatuosaston kuukausiraportista. Reklamaatiossa seurattiin 

reklamaatiotapausten määrää, koska reklamoituja kappalemääriä ei ollut aina ilmoitettu 

raportissa. Näin ollen niitä ei pystytty suhteuttamaan esimerkiksi valmistettujen tuotteiden 

määrään. Reklamaatioiden määrän tavoitteeksi asetettiin nolla, koska tavoitteena oli, että 

laatupoikkeamat havaittaisiin valmistusprosessin aikana, sisäisessä tarkastuksessa tai 

viimeistään lähettämössä, kun tuote kerätään varastosta lähetystä varten. 

 

6.4.3 Palvelutasomittarit 

Palvelutason mittariksi valittiin toimituskyky. Toimituskyvyn mittaaminen rajattiin niihin 

tuotteisiin, joiden valmistusprosessi kulkee tiimin kautta sekä tuotteisiin, joita valmistetaan 

tilanteen mukaan robotti- tai käsihitsaamalla. Vaikka toimituskykyyn vaikuttavia tekijöitä 

on myös pilottitiimin vaikutuspiirin ulkopuolella, on tiimin hyvä tiedostaa prosessiketjun 

toiminnassa vaikuttavat tekijät sekä oman panoksensa vaikutus yrityksen tasoon palvella 

asiakasta. Toimituskykyä mitattiin niiden tuotteiden osalta, joiden valmistusketju sisältää 

valmistusprosessin tiimin konekannalla. Mittaamalla roboteista koostuvan 

tiimikokonaisuuden sijaan prosessia, saadaan aktivoitua myös tiimien välistä 

yhteistoimintaa antamalla yhteinen tavoite, johon eri tiimit tähtäävät yhdessä. 
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Toimituskyky-mittarin valintaan vaikutti myös se, että siitä oli tulossa yksi mittari 

suunnitteilla olleeseen, keväällä käyttöönotettavaan uuteen palkkiopalkkausjärjestelmän 

pilottiversioon. 

 

6.4.4 JP-mittarit 

JP toiminnan vaikutukset näkyvät työntekijöiden työmotivaatiossa sekä edellä mainituissa 

prosessi, laatu ja palvelutasomittareissa. Tämän lisäksi päätettiin antaa tiimin tuloskortissa 

tietoa tiimille tehtyjen JP-kehitysideoiden määrästä, JP-kehitysideoiden käsittelyasteesta ja 

hyväksyttyjen JP-kehitysehdotusten määrästä suhteessa tuotettuihin ehdotuksiin. 

 

JP ehdotusten määrää seurattiin viikkotasolla. Tavoitteeksi asetettiin yksi ehdotus viikossa. 

Tavoite arvioitiin aiemmin käytössä olleen sähköisen aloitejärjestelmän aktiivisuuden 

kautta. 13 henkilön tiimi oli täyttänyt vuosina 2011–2013 keskimäärin 0,24 

kehitysehdotusta, joten tiimitasolla yksi kehitysidea viikossa oli nelinkertainen tavoite 

lähtötilanteeseen verrattuna. Tavoitteen asettamisessa ei otettu huomioon vuotta 2014, koska 

silloin aktiivisuus oli selvästi alentunut organisaation rakennemuutosten johdosta. Tavoite 

haluttiin asettaa korkealle verrattuna sähköiseen aloitejärjestelmään, koska JP toiminnan 

tarkoitus oli kattaa kaikkein lähinnä työtä olevat kehitysehdotukset, jolloin viikkotasolla yksi 

ehdotus tiimiltä oli realistinen tavoite. 

 

Ilmoittamalla tiimille käsiteltyjen kehitysehdotusten määrää haluttiin motivoida tiimin 

työntekijöiden aktiivisuutta tehdä kehitysehdotuksia. Ideana oli, että mitä tehokkaammin 

ideoita saadaan käsiteltyä heti niiden syntymisen jälkeen, sitä enemmän se innostaa 

työntekijöitä tekemään kehitysideoita. Tavoitteeksi asetettiin 90 %, jolloin mikäli 

kuukausitasolla oltiin määrällisesti asetetussa tavoitteessa, piti kaikkien ehdotusten olla 

myös käsiteltynä. Tämä toimi ennen kaikkea mittarina tiiminvetäjille ja työnjohdolle, joiden 

vastuulla oli JP ehdotusten käsittely. 

 

Hyväksyttyjen ehdotusten määrän tavoitteeksi asetettiin niin ikään 90 %. Suuri 

prosentuaalinen tavoite verrattuna kehitysideoiden määrälliseen tavoitteeseen 

kuukausitasolla perustui siihen, että vaikka kehitysidea ei välttämättä sellaisenaan 

menisikään läpi, oli sitä aina pyrittävä muokkaamaan mahdollisuuksien mukaan sellaiseksi, 

että se pystyttäisiin toteuttamaan. 
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Tämän työn rinnalla yrityksessä toteutettiin Peikko Finlandin henkilökunnan toimesta 

5S:ään perustuva projekti robottihitsaussoluun. Tässä työssä luotiin 5S projektissa 

saavutettavien tulosten jatkuvuuden varmistamiseksi viidennen S:än mukainen 

seurantaraportti, jolla pystytään mittaamaan ja antamaan palautetta tiimin toiminnasta. 5S 

auditointiin tarkoitettu seurantalistalle kerättiin jokaisesta 5S projektissa suoritetusta osa-

alueesta; lajittelu, järjestys, siisteys, standardisointi ja seuranta oma pääkohta, joiden alle 

listattiin yksityiskohtaisemmin asiakohtia, joita tarkastuksessa tulisi ottaa huomioon. 

Arvosteluperusteena toimi havaittujen ongelmien määrä. Mikäli ongelmia kyseisestä 

asiakohdasta ei havaittu, pisteytetään asiakohdan tulokseksi 5. Jos ongelmia havaittiin 1, 

pisteytetään 4 jne. Mikäli ongelmia havaittiin viisi tai enemmän, pisteytetään tulos nollaksi. 

Jokaisen osa-alueen pisteytyksen lisäksi pisteytetään myös kokonaistulos. Tiimin JP-

työpisteelle varattiin paikka tarkastuslistasta, jolloin tiimin työntekijät näkisivät 

yksityiskohtaisemmin, mistä tarkastuksen tulos koostui. Tällöin tiimin työntekijät 

pystyisivät seuraamaan itsenäisesti suoritustasoaan ja reagoimaan poikkeamiin 

itseohjautuvasti parantamalla poikkeamakohtia tarkastuslistalla. Liitteessä 3 on esitetty 5S 

seurantaa varten tehty tuloskortti. 

 

Tiimin tuloskortin vaikutusta tiimin toimintaan seitsemän viikon tarkastelujaksolla arvioitiin 

niiden mittareiden osalta, joilta oli mittaustulosta saatavilla vuodelta 2014. Kehitystä 

arvioitiin suhteessa vuoden 2014 keskiarvoon. Vaatimustason täyttäneitä mittareita olivat 

käytettävyys, tuottavuus, työaikasuhde ja toimituskyky tiimin valmistamille lopputuotteille. 

 

Kuvassa 33 on esitetty robottihitsaussoluun perustettu JP-työpiste. Työpiste sisältää JP-

taulun, tiimin tuloskortin, tiimin viikkoinfo -tiedotteen sekä hukkakortti- ja 

kehitysehdotuslomakkeita. JP-taulun investointikustannukset olivat yhteensä 300 €. 
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Kuva 33. Robottihitsaustiimin JP-taulu 

 

Kuvassa 34 on esitetty työnjohtotilaan perustettu päiväkatsaushuone. Huone sisälsi 

häviötaulun hukkakorteille, toimenpidetaulun sekä television, jonka kautta esitettiin muun 

muassa koneiden käytettävyystiedot. 

 

 

Kuva 34. Päiväkatsaushuone. 
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7 TULOKSET 

 

 

Jatkuvan parantamisen toimintamalleja testattiin seitsemän viikon ajan. Tässä kappaleessa 

on esitetty tulokset, joita saatiin työssä toteutettujen toimintamallien kautta sekä työssä 

tehdyillä laadunkehitysprojekteilla. 

 

7.1 JP-kehitysideoiden käsittelyprosessi 

Tarkasteluajanjaksolla pilottitiimiin perustetulle JP-taululle täytettiin yhteensä 10 

kehitysehdotusta, joista kuusi syntyi pilottitiimin työntekijöiden toimesta. Loput neljä 

kehitysehdotusta tulivat muiden tiimien työntekijöiltä. Liitteessä 4 on esitetty tuotetut 

kehitysideat sekä niiden etenemisajat prosessissa kehitysidean jättämispäivään verrattuna. 

 

Kuvassa 35 on esitetty kaikkien JP-taululla prosessoitujen kehitysideoiden toteutusaikojen 

jakautuminen viikkotasolla. Kuvasta voidaan huomata, että yli 60 % käsittelyprosessin läpi 

menneistä kehitysehdotuksista prosessoitiin viikon sisällä kehitysidean 

jättämispäivämäärästä. 

 

 

Kuva 35. JP-kehitysehdotusten käsittelyprosessien läpimenoaikojen jakautuminen 

viikkotasolla. 
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Pilottitiimin työntekijöiden tarkasteluajanjaksolla tuottamasta kuudesta kehitysideasta 

hyväksyttiin neljä kappaletta. Yksi kehitysehdotus jäi toteutusprosessiin ja yksi 

kehitysehdotus jäi odottamaan hyväksyntäpäätöstä. Kehitysideamäärät on esitetty kuvassa 

36.  

 

 

Kuva 36. Kehitysehdotusten kokonaistilanne robottihitsaustiimissä 

 

Kuvassa 37 on esitetty pilottitiimissä tuotettujen kehitysehdotusten käsittelyaika 

mittausajanjaksolla. Käsiteltyjen kehitysehdotusten käsittelyprosessin pituuden keskiarvo 

oli 14 päivää, alin käsittelyaika 1 päivää ja suurin 36 päivää.  

 

 

 

Kuva 37. Kehitysehdotusten käsittelyaika robottihitsaustiimissä. 
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Kuvassa 38 on esitetty JP-taulu -kehitysideatoiminnan aktiivisuus työntekijämäärään 

suhteutettuna tarkasteluajanjaksolla. Verrattaessa kuvaajaa sähköisen aloitetoiminnan 

aktiivisuuteen ensimmäisen kahden kuukauden ajalta (kuva 22) voidaan huomata, että JP-

taulutoiminnan aloiteaktiivisuus on henkilömäärään suhteutettuna kolminkertainen. 

 

 

Kuva 38. JP-taulun kehitysidea-aktiivisuus kuukausitasolla tarkasteluajanjaksolla. 

 

Taulukossa 4 on esitetty pilottitiimin kehitysehdotuksista saadut pisteet ja palkkiot. 

Hyväksytyistä kehitysehdotuksista jaettiin pisteitä 1-3. Jokainen kehitysehdotus palkittiin 

ruokalipulla. 

 

Taulukko 4. Kehitysehdotusten pistemäärät ja palkkiot. 

Kehitysehdotus Pisteet Palkkio 

Mitta-asteikko särmän terän paikoitukseen 3 Ruokalippu 

Särmän terien merkitseminen 1 Ruokalippu 

Toimintamalli lavakoukkujen tekoon 2 Ruokalippu 

Suojaverho robottihitsausasemalle 2 Ruokalippu 

 

Taulukossa 5 on verrattu robottihitsaustiimin JP-kehitysidea-aktiivisuutta Peikko Finlandin 

aloitetoiminnan vuosien 2013–2014 keskiarvoon sekä JP-kehitysidea -toiminnan arviointi-

ajanjaksoon (helmi-maaliskuu 2015).  
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Taulukko 5. Aloitetoiminnan ja JP-kehitysehdotus -toiminnan tulokset. 

 Kuukausitaso 

Aloite-

toiminta 

2011 aloitus 

(koko 

yritys) 

Aloite-

toiminta 

2011–2014 

(koko 

yritys) 

Aloite-

toiminta 

2014 

(koko 

yritys) 

Aloite-

toiminta 

2015 

(koko 

yritys) 

JP-kehitysidea-

toiminta  

2015 

(pilottitiimi) 

Aloitteet/ ideat 

per hlö [kpl] 

0,13 0,07 0,06 0,014 0,23 

Käsittely % - - 41 33 83 

Käsittelyajan 

keskiarvo [pv] 

- 87 - 56 14 

 

JP-kehitysidea -toimintamallin tuottamaa kehitysideamäärää verrattaessa yrityksellä 

käytössä olevaan aloitetoimintaan huomataan, että JP-taulun kehitysideoiden kautta 

aktiivisuus oli henkilömäärään suhteutettuna 1,8 kertainen aloitetoiminnan ensimmäisen 2 

kk aktiivisuuteen ja 3,3 kertainen vuosien 2011–2014 keskiarvoon verrattuna. Verrattuna 

aloitetoimintaan, JP-toiminnan aktiivisuus oli henkilömäärään suhteutettuna 16,4 kertainen 

ja käsittelyprosentti 50 % suurempi aloitetoimintaan verrattuna samalla mittausajanjaksolla 

(helmi-maaliskuu 2015). Käsittelyaika tippui suhteessa vuosien 2011–2014 keskiarvoon 84 

% ja vuoden 2015 helmi-maaliskuun tarkasteluajanjaksoon 75 %. 

 

7.2 Hukan tunnistus ja raportointiprosessi 

Pilottisolun työntekijät täyttivät tarkasteluajanjakson aikana yhteensä 34 hukkakorttia. 

Hukka-aikaa tunnistettiin yhteensä 23,6 tuntia. Kuvassa 39 on esitetty operaattoreiden 

tunnistama hukka-aika hukkakategorioittain pareto-analyysin avulla. Pareto-analyysistä 

voidaan huomata, että suurin määrä raportoidusta hukasta syntyi erillisistä tekijöistä, joita ei 

ollut jaoteltu minkään tarkemmin määritellyn pääkategorian alle. Suurin yksittäinen hukkaa 

aiheuttanut ennalta määritelty pääkategoria oli komponenttiongelma. 
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Kuva 39. Hukkakorttien hukka-ajan pareto-analyysi. 

 

”Muu syy hukalle” -kategoriaan raportoidusta hukasta 52 % aiheutui uusien 

hitsauskiinnittimien käyttöönoton yhteydessä ilmenneistä ongelmista. Samassa kategoriassa 

suurin toistuvuus oli trukin odotuksessa. Trukin odotuksesta johtuneita hukkakortteja 

raportoitiin yhteensä 6 kappaletta ja osuus ”muu syy hukalle” -kategorian hukka-ajasta oli 

20 %. 

 

Kuvassa 40 on esitetty täytettyjen hukkakorttien määrä viikkotasolla. Kuvasta voidaan 

huomata, että hukkakorttien määrä on vähentynyt tasaisesti tarkasteluajanjakson 

loppupuolella. 
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Kuva 40. Täytettyjen hukkakorttien määrä viikkotasolla. 

 

Päiväkatsauskäytännön avulla saatiin osallistettua tiiminvetäjät kehittämään oman tiiminsä 

sekä tiimien välistä toimintaa. Arvioimalla yhdessä tiiminvetäjien ja tuotannon esimiesten 

kanssa työntekijöiden täyttämiä hukkakortteja hukkataululta sekä implementoimalla 

välittömiä toimenpiteitä toimenpidetaululle ongelmien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa 

saatiin aikaan tehokas ongelmien raportointi, tunnistus ja eliminointi -toimintamalli. Sen 

lisäksi, että yhdessä suunniteltiin ja toteutettiin korjaavia tai ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä 

jokaiseen hukkakorttiongelmaan, tunnistettiin myös useita muita ongelmia. 

 

Päiväkatsauksissa kommunikointia tapahtui esimies-alainen tasolla, vertaistasolla eri tiimien 

tiiminvetäjien kesken sekä tuotannon esimiesten kesken. Päiväkatsauksen avulla kaikki 

vastuuhenkilöt tiesivät reaaliaikaisesti mikä oli tuotannon ja tiimien tila kyseisenä päivänä. 

Tuotannon mittareiden seuraaminen, ongelmien tiedostaminen ja niihin välitön puuttuminen 

sekä ehkäisevien toimenpiteiden suorittamisen ansiosta esimerkiksi tarkasteltaessa yrityksen 

toimituskykyä, pysyttiin keskiarvollisesti 4 % toimituskyvyn tavoitetason yläpuolella. 

Viikkotasolla tarkasteltaessa toimituskyvyn tavoitearvo alitettiin 10 viikon 

tarkasteluajanjaksolla vai yhden kerran. Tällöinkin vain 0,75 prosentilla. 
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7.3 Toimihenkilötason JP-toiminta 

Tässä kappaleessa on esitetty tulokset, jotka saatiin työssä suoritettujen toimihenkilötason 

JP-projektien toteutuksessa. Toimihenkilötason JP-projekteina suoritettiin laadunvalvonnan 

yhtenäistäminen, tuotannon laadun parantaminen case-tuotteella, hukan tunnistus-

eliminointi-projekti mittaamalla ja analysoimalla yleisimmät hukan aiheuttajat pidemmällä 

aikavälillä sekä projektisuunnittelu tuumasta toimeen -lomakkeella. 

 

7.3.1 Laadunvalvonnan yhtenäistäminen 

Laadunvalvonnan yhtenäistämisprojektissa suoritetut Gage R&R -testin tulokset on esitetty 

taulukossa 6. Taulukossa 1 kuvaa hyväksyttyä ja 0 hylättyä kappaletta. Taulukkoon on 

merkitty keltaiselle pohjalle hyväksytyt referenssikappaleet luettavuuden parantamiseksi. 

Punaisella pohjalla on merkitty ne tarkastukset, jossa operaattori teki referenssiarvosta 

poikkeavan valinnan. Jokainen operaattori suoritti samoille kappaleille neljä 

tarkastuskierrosta. 

 

Taulukko 6. Gage R&R mittauksen tulokset. 

 

 

Taulukossa 7 on esitetty tulokset operaattoreiden valinnan oikeellisuudesta suhteessa 

referenssiin sekä operaattorin oman valinnan toistuvuus. Toistuvuutta arvioidessa taulukossa 

verrattiin 2. tarkastuskerralla saatuja tuloksia suhteessa 1. tarkastuskerran tuloksiin sekä 4. 

tarkastuskerran tuloksia suhteessa 3. tarkastuskertaan. 
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Taulukko 7. Operaattoreiden valintojen toistuvuus ja valinnan oikeellisuus. 

 

 

7.3.2 Laadun jatkuva parantaminen 

Tässä kappaleessa esitetään laadunkehitysprojektissa korjaavien toimenpiteiden jälkeen 

suoritetun laadunvalvonnan tulokset. Kuvassa 41 on esitetty mittaustulokset komponenttien 

asemoitumisesta toistensa suhteen hitsauskiinnittimessä. Suurin mittapoikkeama 

tavoitearvosta oli 28 mm. Jokaisen tarkastetun pienahitsin kylkilevyn puoleinen hitsi ylsi 

kylkilevyn koko korkeudelle, joten pienahitsin kokoa arvioitiin ainoastaan pohjalevyn 

kulman ja pienahitsin välisen etäisyyden avulla. Tarkemmat mittatulokset on esitetty 

liitteessä 5. 

 

 

Kuva 41. Komponenttien asemoituminen hitsauskiinnittimessä. 

 

Kuvassa 42 on esitetty pienahitsin ja komponentin reunan välistä etäisyyttä, jonka avulla 

arvioitiin pienan a-mittaa. Mittaustavan sekä pienan reunan epätasaisuuden vuoksi 

mittaustulokset kirjattiin 0,5 mm suuruisiin ryhmiin. 
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Kuva 42. Pienahitsin reunan etäisyys komponentin reunasta. 

 

Kuvassa 43 on esitetty hie, joka valmistettiin kappaleesta, jonka pienahitsin etäisyys 

pohjapalan reunasta oli mitatuista kappaleista suurin. Kuvaan on piirretty merkkauskynällä 

komponenttien rajapinnat hitsissä, hitsin tunkeuma sekä apuviiva a-mitan mittaamiseen. 

 

 

Kuva 43. Pienahitsistä valmistettu hie. 

 

Kuvassa 44 on esitetty pienahitsin a-mitta. Pienahitsin a-mitaksi saatiin 14,5 mm. Kuvaan 

on piirretty merkkauskynällä kylkilevyn rajapinta, hitsin tunkeuma sekä apuviiva a-mitan 

mittaamiseen. 
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Kuva 44. Pienahitsin a-mitan mittaus. 

 

7.3.3 Hukan analysointi-eliminointi -projekti 

Hukkakorteista tehdyssä pareto-analyysissä (kuva 40) huomattiin, että 

komponenttiongelmat olivat suurin yksittäinen hukkaa aiheuttava tekijä robottihitsauksessa. 

Tulosta verrattiin ristiin romutettuihin hukkakiloihin. Huomattiin, että suurin yksittäinen 

komponenttihukka oli kuumamuovattava harjaterästappi. Samasta komponentista oli tullut 

aikaisemmin myös asiakasreklamaatio. Komponenteissa esiintyvä ongelma oli, että 

kuumamuovattu pää ei täyttänyt sille asetettuja dimensioita. Ongelman tunnistamisen 

jälkeen siirryttiin valmistusprosessissa taaksepäin alkutuotantoon siihen työvaiheeseen, 

jossa kuumamuovatut harjaterästapit valmistettiin. 

 

Kuumatyssäyskone kuumentaa harjateräksen pään, joka jälkeen pää puristetaan haluttuun 

mittaan ja muotoon. Tuotantoprosessi on automatisoitu robottikäsivarren avulla, joka toimii 

kappaleenkäsittelijänä. Työpisteellä olevan tarkastusohjeen mukaan työntekijän tulee 

tarkastaa sarjatuotannossa joka 50. kappale. 

 

Tarkasteltaessa valmistusprosessia havaittiin, että työntekijä joutuu tarkastusvaiheessa 

pysäyttämään koneen päästäkseen tarkastamaan valmistettuja kappaleita. Työpisteellä ei 

myöskään ollut taulukkoa, josta referenssimitta-arvot olisivat löytyneet. Dimensiot löytyivät 



87 

 

tulostettavissa olevasta valmistuspiirustuksesta. Tarkasteltaessa eri kokoluokkien 

valmistuspiirustuksia havaittiin, että kaikkiin valmistuspiirustuksiin ei ollut merkitty 

tarkastettavia mittoja. Osassa valmistuspiirustuksia oli ilmoitettu vain yleistolerassi. 

 

Laadunvalvonnan helpottamiseksi ja laadunvarmistuksen parantamiseksi työpisteelle tehtiin 

erillinen A3 kokoinen mittataulukko, johon kerättiin kaikkien valmistettavien 

komponenttikokojen mitattavien dimensioiden mitta-arvot. Tämän lisäksi laadunvalvontaa 

helpotettiin ohjelmoimalla kappaleenkäsittelyrobotti niin, että se tuo joka 50. kappaleen 

erilliseen tarkastuspisteeseen, josta operaattori voi tarkastaa kappaleen ilman, että kone 

joudutaan pysäyttämään. Toimenpiteen avulla pyrittiin myös varmistamaan, että 

laadunvalvontaa suoritetaan työpisteellä. 

 

7.3.4 Kehitysprojektin aloitus-analyysi 

Kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa täytetty tuumasta toimeen -lomake on esitetty 

liitteessä 6. Lomaketta täyttäessä huomattiin, että etenemällä tuumasta toimeen -mallin 

mukaisesti, tulee projektia suunniteltaessa otettua huomioon hyvin yksityiskohtaisesti 

tilanteen lähtötaso sekä mitä toimenpiteitä voidaan ja mitä ei voida suorittaa. Projektin 

suunnittelussa tehdyn SWOT -analyysin (liite 6) avulla saatiin kerättyä kaikkien projektiin 

osallistuvien henkilöiden huomiot nykytason tilasta. Projektiryhmän kanssa täytettynä 

toimenpiteiden suunnitteluun saatiin kerättyä monia huomioita useasta näkökulmasta, joka 

varmisti sen, että suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat juuri niihin ongelmiin, joita 

nykytasolla on. Syvällisen analysoinnin jälkeen toimenpiteiden vastuuhenkilöiden 

määrittäminen ja vastuiden jakaminen oli helppoa. 

 

7.4 Tiimin takaisinkytkentä 

Toteuttamalla tuotannon mittareiden visualisointi tiimitasolla A3 kokoiselle tiimin 

tuloskortille, saatiin kaikki tärkeimmät mittarit samalle paperille helposti tiimin 

työntekijöiden luettavaksi. Käyttämällä värejä ilmaisemaan tiimin tasoa tavoitetilaan nähden 

pystyi työn tekijä yhdellä vilkaisulla arvioimaan, mikä on tiimin tila tavoitetasoihin nähden. 

Mittareiden visuaalisella esittämisellä on myös oma vaikutuksensa tiimin tuottavuuden 

paranemiseen, koska jatkuvan tiimitason takaisinkytkennän avulla tiimin työntekijät alkavat 

itse kehittää toimintaansa saadakseen tuloskortin punaiset ruudut vihreiksi. Tiimitason 

mittareiden käyttö lisäsi myös tiimin työntekijöiden yhteenkuuluvuutta, koska nyt heitä ei 
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tarkastella yksilötasolla vaan yhtenä ryhmänä - tiiminä. Taulukossa 8 on esitetty tiimin 

suoritustason muutos seitsemän viikon tarkastelujaksolta vuoden 2014 keskiarvoon 

verrattuna. Tuotteiden keskipaino nousi tarkasteluajanjaksojen välillä 7 %. Kappaleita 

tehtiin tuntitasolla yhtä paljon molemmilla tarkasteluajanjaksoilla. 

 

Taulukko 8. Robottihitsaustiimin suorituskyvyn muutos vuoden 2014 keskiarvosta 

tarkasteluajanjakson keskiarvoon. 

Mittari Muutos vuoden 2014 keskiarvoon 

Käytettävyys [%] +3,7 % 

Tuottavuus [kg/h] +11,3 % (kappaleiden keskipainon muutos +1 kg/kpl) 

Työaikasuhde +14,6 % 

Toimituskyky +5,3 % 

 

7.5 Käytettävyys-mittarin luotettavuuden kehittäminen 

Kuvassa 45 on esitetty käytettävyysmittarin antama käytettävyysero verrattuna 

käytettävyyteen, joka saadaan kun työntekijä on suunnitellusti siirretty toiselle koneelle ja 

kone jää pysähdyksiin työvuoron aikana. Seitsemän viikon mittaus-ajanjakson kahden eri 

mittaustavan käytettävyyseron keskiarvoksi saatiin 7,7 %. 

 

 

Kuva 45. Mittaustapojen välinen käytettävyystieto ero. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä luvussa käydään läpi toimintamallien ja kehitysprojektien tuloksista tehdyt 

johtopäätökset. Lisäksi pohditaan mahdollisia jatkokehitystoimenpiteitä ja -ehdotuksia, joita 

on herännyt tätä tutkimusta tehdessä. Kuvassa 46 on esitetty kuinka tutkimuksessa toteutetut 

toimintamallit luotiin tukemaan yrityksen organisaatiovastuuta ja vuosisuunnitelman mallia. 

Hukkakortit sijoittuvat tunti- ja päivätason toimintaan, päiväkatsaus päivätason toimintaan, 

JP-taulu päivä- ja viikkotason toimintaan sekä tiimin tuloskortti viikkotason toimintaan. 

 

 

Kuva 46. Organisaation rakenne ja vastuu tutkimuksen jälkeen. 

 

8.1 JP-kehitysideoiden käsittelyprosessi 

JP-taululla toteutettu jatkuvan parantamisen toimintamalli on erittäin visuaalinen tapa 

prosessoida työntekijöiden tuottamia kehitysehdotuksia. Tämän ansiosta prosessin 

etenemisen seuraaminen tiimissä on helppoa. Visuaalisuuden ansiosta kehitysehdotukset 

eivät jää odottamaan käsittelyä sähköisiin tietojärjestelmiin, vaan paine käsittelylle säilyy 

koko ajan tiimin esimiehellä. 

 



90 

 

Kehitysideoiden prosessin läpivientinopeuteen vaikuttaa se, minkä laatuinen kehitysidea on. 

Jos kehitysidean prosessin suunnitteluun ja toteutukseen täytyy osallistaa henkilöitä tiimin 

ulkopuolelta, kasvaa kehitysehdotuksen läpimenoaika prosessissa. Tästä syystä 

aikataulutuksen laatiminen ja vastuiden jakaminen prosessin tehokkaan toteutuksen 

varmistamiseksi on erittäin tärkeää. 

 

JP-kehitysidea -toimintamallin tuloksia ei voida suoraan verrata aloitetoiminnan tuloksiin 

vuosilta 2011–2014, koska kehitysehdotusten laatu vaihtelee enemmän useamman vuoden 

tarkastelujaksolla suhteessa tutkimuksessa suoritettuun kahden kuukauden 

tarkastelujaksoon. Sen sijaan, kun tarkastellaan samalla ajanjaksolla JP-kehitysidea -

toiminnan ja aloitetoiminnan välistä suhdetta voidaan kiistattomasti todeta, että visuaalinen 

tapa esittää ja kehittää toimintaa lisää aloiteaktiivisuutta ja lyhentää huomattavasti 

käsittelyprosessien läpivientiä. Pidempi arviointiajanjakso olisi antanut 

vertailukelpoisempia tuloksia sillä JP-toiminnan uuden aineiston rajallisuus vaikuttaa 

tulosten luotettavuuteen. 

 

Verrattaessa JP-toiminnan aktiivisuutta sähköisen aloitejärjestelmän vuoden 2011 alun 

aktiivisuuteen voidaan todeta, että JP-taulun aktiivisuus oli tarkasteltuun henkilömäärään 

suhteutettuna suurempi. Riskinä kuitenkin on, että alun innostuksen jälkeen JP-toiminnan 

aktiivisuus laskee aloitetoiminnan aktiivisuuden tavoin. Tämä on kuitenkin estettävissä 

kehitysideoiden tehokkaan prosessoinnin ja aktiivisen osallistamisen sekä työntekijöiden 

innostamisen kautta. JP-taulutoiminta ei ole yhtä altis organisaatiossa tapahtuville 

rakennemuutoksille, koska prosessointi suoritetaan tiimi-tiimin esimies -tasolla 

 

Paperilla suoritetussa JP-toiminnassa ei saada järjestelmästä suoraan grafiikoita toiminnan 

tilasta, vaan järjestelmän vastuuhenkilön täytyy tehdä ne manuaalisesti esimerkiksi Excelin 

avulla. Tämä vaiva kuitenkin maksaa itsensä takaisin kustannuksissa, koska JP-taulu-

toiminnassa ei ole ylläpitokustannuksia kuten aloitejärjestelmän ylläpidossa. JP-taulun 

investointikustannukset maksavat itsensä takaisin seitsemässä kuukaudessa sähköiseen 

aloitejärjestelmään verrattuna mikäli JP-taulu perustettaisiin jokaiseen Peikko Finland Oy:n 

tuotantotiimiin, joka kuuluu sähköisen aloitejärjestelmän piiriin. 
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Mittausajanjaksolla kehitysehdotuksia tuli myös muista tiimeistä ilman, että heidän 

tiimeilleen oli annettu koulutusta saatikka edes edellytyksiä suorittaa uuden toimintamallin 

mukaista JP-toimintaa. Tämän on vahva signaali siitä, että uusi toimintamalli on nähty 

kiinnostavaksi ja toimivaksi myös muissa tiimeissä. 

 

8.2 Hukan tunnistus ja raportointiprosessi 

Työntekijöiden hukkakorttiraportointi on suoraan verrannollinen tiimin innostukseen 

raportoida ongelmistaan ja tunnistamastaan hukasta tuotantoprosesseissa. Innostuksen 

ylläpitämiseksi tiiminvetäjillä ja työnjohdolla on suuri vastuu ohjeistaa, vaatia sekä ennen 

kaikkea tehdä korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä hukan vähentämiseksi. Kun 

työntekijät huomaavat, että hukkakorttien täyttämisestä on hyötyä, aktiivisuus raportointiin 

säilyy. 

 

Virheellisten lopputuotteiden tunnistus-raportointi prosessin täytyy kehittää, jotta saadaan 

tilastoitua myös virheellisten lopputuotteiden tekemisestä syntyvä hukka. Yritys saa 

palautetta reklamaatioiden kautta virheellisistä tuotteita ja tätä kautta syntyy 

hukkakustannuksia, joiden kehitystä voidaan arvioida. Seuraamalla, tunnistamalla ja 

raportoimalla hukkatuotteiden syntymistä, saataisiin suoritettua tehokkaammin jo yrityksen 

sisällä juurisyiden tunnistusta. Tällöin asiakkaille menevien virheellisten lopputuotteiden 

määrää voitaisiin saada pienennettyä, sekä varastoon tehtävien virheellisten lopputuotteiden 

määrää vähennettyä. Perustettu karanteeni-alue toimi hyvin käytännön paikkana kerätä 

virheelliset komponentit ja lopputuotteet, mutta ongelmien raportoimiseen jäi kehitettävää. 

 

”Muu syy hukalle” -kategoriaan kertynyt hukka-aika uusien hitsauskiinnittimien säädöstä 

vaikutti eniten kyseisen kategorian hukka-ajan suuruuteen. Tapauksissa oli toistuvuutta sekä 

hitsauskiinnittimien säätö vei tiiminvetäjältä joka kerta työaikaa useamman tunnin verran. 

Päiväkatsauksessa suoritettiin välittömiä toimenpiteitä raportoimalla eteenpäin ongelmasta 

hitsauskiinnittimien valmistajalle sekä kutsuttiin vastaava henkilö tuotantoon paikanpäälle 

katsomaan ongelmaa ja miettimään ratkaisuja ongelman poistamiseksi. Nämä toimenpiteet 

eivät kuitenkaan poistaneet ongelmaa vaan se toistui kerta toisensa jälkeen. Tapausten 

toistuvuuden sekä suuren ajallisen vaikutuksen takia yrityksen keskijohdon tulisi ottaa asia 

käsiteltäväksi, jotta ongelma saataisiin eliminoitua. 
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Päiväkatsauskäytännön avulla saatiin osallistettua tiiminvetäjät ongelmanratkaisuun ja 

tuotannon tavoitteiden saavuttamiseen. Tiiminvetäjät ovat tärkeä linkki työnjohdon ja 

työntekijöiden välillä, koska he työskentelevät, seuraavat ja ohjaavat tiimin toimintaa 

paikanpäällä. Heillä on myös ammattitaitosta tuntemusta ja arvokasta hiljaista tietoa tiimissä 

olevista valmistusprosesseista. Tutkimuksessa perustettua päiväkatsauskäytäntöä tuki ennen 

tutkimusta yrityksessä aloitettu organisointimalli, jossa tiiminvetäjien roolia muokattiin. 

Uusi organisointimalli otettiin käyttöön yrityksessä saman aikaisesti tämän tutkimuksen 

empiriaosan alkamisen kanssa. 

 

Toimituskykyä mitattaessa työkuorman suuruus ja tilattujen tuotteiden laatu (vakio-

/erikoistuote) vaikuttavat toimitusketjun toimituskykyyn. Tarkasteluajanjaksolla työkuorma 

oli perustasolla. Kesän sesonkiaika ja kesälomat nostavat päiväkatsauksen merkitystä sekä 

testaavat toiminnan todellista vaikutusta yrityksen toimituskykyyn.  

 

Liitososatehtaan toimituskyky oli parantunut tutkimusta edeltäneen kuuden kuukauden 

aikana 13,5 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen alussa Liitososatehtaan toimituskyky oli 

kuukausitasolla tarkasteltuna tavoitetason yläpuolella. Päiväkatsauksen avulla toimintaa 

kyettiin täsmentämään ja vakiinnuttamaan toimituskyky tavoitetason yläpuolelle. 

 

Uusien toimintamallien ja kulttuureiden juurruttaminen on pitkäjänteistä työtä ja tarvitsee 

alussa runsaasti tukea ja vaatimista, jotta luodut toimintamallit jäävät käyttöön. Tämä 

huomattiin hukkakorttien täyttämisen määrän vähenemisessä alun innostuksen jälkeen. 

Hukkakorttien avulla on helppoa osallistaa työntekijät jatkuvaan parantamiseen hukan 

tunnistamisen ja raportoinnin kautta. 

 

8.3 Toimihenkilötason JP-toiminta 

Tässä kappaleessa on esitetty johtopäätökset tuloksista, joita saavutettiin toimihenkilötason 

JP-projekteja suoritettaessa. Osassa projekteista toteutettiin tehtyjen johtopäätösten 

perusteella jatkotoimenpiteitä. 

 

8.3.1 Laadunvalvonnan yhtenäistäminen 

Tarkasteltaessa Gage R&R testin tuloksia operaattorikohtaisesti voidaan huomata, että 

operaattoreilla 2, 3, 4 ja 5 valinnat lähenivät referenssiarvoja laatukoulutuksen jälkeen. Tämä 
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johtui siitä, että operaattoreiden hylkäyskriteerit alenivat. Operaattorilla 1 sen sijaan 

kriittisyys kappaleiden hyväksymiseen kasvoi laatukoulutuksen jälkeen. Operaattoreiden 4 

ja 5 valinnan toistuvuus parani huomattavasti koulutuksen jälkeen. 

 

Kokonaisuudessaan operaattoreiden hyväksymis-/hylkäyskriteerit saatiin testin avulla 

lähemmäs toisiaan sekä referenssiarvoja. Testi myös osoitti, että henkilöt joiden valinnan 

toistuvuus oli alussa selvästi heikompi, paransivat valinnan toistuvuutta testin aikana. 

Testillä voi olla myös negatiivinen vaikutus niihin henkilöihin, jotka testin takia alkavat 

epäilemään omia hyväksyntäkriteereitään, kun tässä testissä operaattorin 1 kohdalla 

huomattiin. Tuloksista voidaan huomata, että testattavissa kappaleissa oli selviä 

laatukriteerit täyttäviä ja alittavia kappaleita. Ongelmallisimpia kappaleita operaattoreiden 

laatukriteereiden yhtenäistämisessä oli selvästi rajatapaukset, kappaleet 9 ja 11. 

 

Projektin tulokset ja tuloksista tehdyt johtopäätökset käytiin läpi henkilökohtaisesti jokaisen 

kokeeseen osallistuneen operaattorin kanssa. Näin saatiin suoritettua takaisinkytkentä 

projektissa testattuihin henkilöihin sekä jalkautettua johtopäätöksistä ylös nousseet 

jatkotoimenpiteet. 

 

8.3.2 Laadun jatkuva parantaminen 

Komponenttien asemoitumistuloksista (liite 5) hitsauskiinnittimeen voidaan huomata, että 

79 % hitsauskiinnittimeen asemoiduista komponenteista asemoitui ± 1 mm toleranssiin 

tavoitearvosta. 92 % toleranssin ulkopuolelle jäävistä mitoista esiintyi hitsauskiinnitin 1 

oikeassa kiinnittimessä. Jatkotoimenpiteinä kyseistä hitsauskiinnitintä tulee säätää, jotta 

hajontaa saadaan pienennettyä. 

 

Valmiiden tuotteiden mittatuloksissa havaittiin, että ääriarvot esiintyvät hitsauskiinnitin 1 

vasemmanpuoleisen lopputuotteen oikeassa kyljessä sekä oikeanpuoleisen lopputuotteen 

vasemmassa kyljessä (liite 5). Näiden kahden pienahitsin ohjelmaa tulee korjata 

laadunvaihtelun pienentämiseksi. 

 

Tässä kokeessa ei komponenttien välisten mittaheittojen katsottu vaikuttavan kriittisesti 

hitsipalkojen asemoitumiseen. Suuremmat erot syntyivät hitsauskiinnittimien välisistä 

eroista sekä ohjelmoinnista. 
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Tuloksissa havaituista heitoista huolimatta, pienahitsi täyttää sille asetetun a-mitta 

vaatimuksen, koska poikkeavinkin mittaheitto tuloksissa ylitti pienahitsille mitoitetun a-

mitan. Tämän perusteella voidaan todeta, että projektissa suoritetut korjaavat ja 

ennaltaehkäisevät toimenpiteet poistivat reklamoidun laatuongelman prosessista.  

 

Jatkotoimenpiteiden toteutuksen avulla saatiin pienennettyä komponenttien asemoitumisen 

mittahajontaa hitsauskiinnittimessä sekä yhtenäistettyä pienahitsin paikkaa valmiissa 

tuotteessa. Toimilla saatiin näin kasvatettua tuotannon prosessi-ikkunaa, jolloin 

todennäköisyys hukan tuottamiseen pieneni. 

  

8.3.3 Hukan analysointi-eliminointi -projekti 

Hukkakorttien pohjalta suoritetun hukan analysointi-eliminointi -projektin avulla saatiin 

tunnistettua ja kehitettyä prosessiketjussa eniten hukkaa aiheuttavan prosessivaiheen 

laadunvarmistusta ja laadunvalvontaa. Tarkastelemalla hukkatietoja pareto-analyysissä on 

helppo löytää kehityskohteita prosessista. Toimintamallin suorittaminen vaatii kuitenkin 

työntekijöiden hukkatiedon tunnollista ja jatkuvaa raportointia. Hukan tunnistus-eliminointi 

-projekteja voidaan suorittaa myös muiden luotettavien tuotannon mittareiden osoittamien 

ongelmien ja hukkatietojen avulla. 

 

8.3.4 Kehitysprojektin aloitus-analyysi 

Pukukaappiprojektin yhteydessä täytetty tuumasta toimeen -lomake on erinomainen työkalu 

sellaisten projektien toimenpiteiden suunnitteluun, jotka vaativat yksityiskohtaista nykytilan 

tunnistusta ja arviointia. Tuumasta toimeen -lomake etenee järjestelmällisesti ja auttaa 

tekijäänsä hahmottamaan niin nykytilan, tavoitetilan kuin toimenpiteet, joiden avulla 

nykytilasta päästään tavoitetilaan. 

 

Kaikkia lomakkeessa suoritettavia toimenpiteitä ei ehditty suorittamaan tutkimusajan 

puitteissa, joten ei voida todentaa, kuinka kaikkien toimenpiteiden aikataulutus ja toteutus 

eteni tavoitetilan tavoiteaikaan verrattuna. Voidaan kuitenkin arvioida, että suorittavat 

toimenpiteet tulevat helpottamaan pukukaappien käytön organisointia ja luovat edellytykset 

sille, että työntekijät voivat säilyttää siviili ja työvaatteita erillisissä pukukaapeissa pois 

tuotantotiloista. 
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8.4 Tiimin takaisinkytkentä 

Tiimin tuloskortti on yksinkertainen ja visuaalinen tapa ilmasta tiimille heidän 

suorituskyvystään viikkotasolla. Tuloskorttiin saatiin valittua sellaiset mittarit, joihin tiimi 

pystyi omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Myös tiedon kerääminen tuloskorttiin pitää olla 

nopeaa ja vaivatonta, ettei tuloskortti jää tuotannon toimihenkilöiltä täyttämättä muiden 

työtehtävien takia. 

 

Tutkimuksessa ei suoraan pystytty arvioimaan tuloskortin vaikutusta tiimin tuottavuuden 

parantamiseen. Tiimin toimintaa seurattaessa kuitenkin havaittiin, että tiimin työntekijät 

kävivät katsomassa tuloskortin tietoja. Tiimissä tapahtui myös tuottavuuden kehitystä 

vuoden 2014 keskiarvoon verrattuna, joka oli mittarissa määritettyjen nykytilojen ja 

tavoitteiden visualisoinnin perimmäinen tavoite. 

 

Tuottavuuden [kg/h] prosentuaalinen nousu oli suurempi kuin kappaleiden keskipainon 

prosentuaalinen nousu tuotettujen kappalemäärien pysyessä vakiona. Tämän perusteella 

voidaan todeta, että tiimin tuottavuus nousi myös silloin kun otetaan huomioon kappaleiden 

keskipainon noususta johtuva tuottavuuden nousu. 

 

5S tarkastuslistan toimivuudesta ei saatu vielä tuloksia, koska 5S -projektia ei ehditty 

suorittamaan loppuun tämän tutkimuksen aikataulun puitteissa. Robottihitsaustiimin 10 

robottipisteestä neljässä päästiin neljänteen ässään ja kahdessa robottipisteessä päästiin 

kolmanteen ässään. Lopuissa robottipisteissä 5S projektia ei ehditty tämän tutkimuksen 

aikana aloittamaan. Tiimissä saatetaan 5S projekti loppuun jokaisen työpisteen osalta. 

Tämän jälkeen tarkastuslista on tarkoitus ottaa käyttöön tiimissä siisteyden jatkuvuuden 

varmistamiseksi. Tätä ennen on kuitenkin luotava tiimille edellytykset ylläpitää 5S vaatimaa 

siisteyttä suorittamalla tiimin joka pisteellä ässät 1-4 sekä kouluttamalla tiimin työntekijöille 

5S:n perusajatus. 

 

8.5 Käytettävyys-mittarin luotettavuuden kehittäminen 

Mittaustuloksista voidaan huomata, että mittaustapojen välinen ero käytettävyydeksi 

saatavaan arvoon on keskimäärin 8 %. Suunnitelluilla vuoron sisäisillä konevaihdoilla on 

siis merkittävä vaikutus mitattavaan käytettävyystietoon. Erillinen syy-koodi suunnitellulle 
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seisokille työvuoron sisällä antaa kuitenkin lähempänä todellisuutta olevan tiedon ja tukee 

paremmin sellaisen tuotannon käytettävyyden mittaamista, jossa haetaan joustavuutta 

työvuoron aikana tehtävillä henkilökapasiteettisiirroilla kuin, että mitattaisiin käytettävyyttä 

konekohtaisesti operaattoreiden työvuorojen mukaan. Työkuorman tippuessa alle 

perustason, on kannattavampaa purkaa työkuormaa useammalta robotilta pitäen 

materiaalivirtaus mahdollisimman lean-mäisenä kuin, että valmistetaan suuria määriä 

komponentteja ja lopputuotteita varastoon yhden robotin työvuoron aikaisen käytettävyyden 

optimoimiseksi. Työkuorman vaihtelut eivät saisi vaikuttaa mitattavaan käytettävyystietoon, 

ainoastaan käyttöasteeseen. 

 

Käytettävyystiedon mittaamistavan luotettavuudessa operaattori on merkittävässä asemassa, 

koska mittarin antama seisokkien syy-koodeille kohdistuva aika riippuu täysin siitä, mitä 

syy-painiketta operaattori painaa työpisteellä. Käyttöastetta mitattaessa voidaan mittarin 

perusteella luotettavasti arvioida, kuinka paljon koneen tai koneryhmän kapasiteetistä on 

käytössä.  

 

8.6 Jatkokehitys 

Jatkossa luodut toimintamallit vaativat tuotannon toimihenkilöiden panosta, jotta 

toimintamallit ja JP-kulttuuri saadaan juurrutettua osaksi yrityksen tuotannon kulttuuria. JP-

kehitysidea -toimintamalli ja hukkakorttiraportointia tulisi laajentaa myös muihin tehtaan 

tiimeihin. Hukkakorttikategorioiden luokittelua tulisi myös tutkia, koska ajallisesti suurin 

osa hukasta kategorioitiin muuhun syyhyn. JP-kehitysidea -toimintamallista syntyviä 

laajempia kehitysehdotuksia varten tulisi perustaa aloitetoimikunta, joka säännöllisin 

väliajoin kokoontuu ja käsittelee laajemmat kehitysideat. Tutkimuksen perusteella JP-taulu 

olisi suositeltava vaihtoehto nykyiselle aloitetoiminnalle, sillä JP-kehitysidea -toimintamalli 

osoitti, että työntekijät täyttävät aktiivisemmin kehitysideoita paperille kuin sähköiseen 

järjestelmään. Sähköisestä aloitejärjestelmästä luovuttaessa yritys säästäisi myös kiinteissä 

kustannuksissa. Jos yritys kuitenkin katsoo sähköisen aloitejärjestelmän käytön toiminnan 

kannalta välttämättömäksi, voitaisiin sitä käyttää JP-taululle syntyneiden kehitysehdotusten 

tilastoimiseen ja seurantaan tai suunnata kattamaan laajempien kehitysideoiden organisointi. 

 

Yrityksen kannattaisi myös tutustua syvällisemmin lean-ajatteluun sekä mahdollisuuksiin 

hyödyntää sitä omassa tuotannossaan. Yksi hyödynnettävissä oleva malli voisi olla 
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arvovirtaketju-ajattelu. Myös käytössä olevien, hyvin massatuotantomaisten tuotannon 

mittareiden lisäksi olisi syytä arvioida tuotannon ja toimitusketjun suorituskykyä lean-

ajattelussa käytettävillä mittareilla. 

 

Teoriaosuudessa esitettyjä jatkuvan parantamisen työkaluja ja periaatteita olisi syytä 

hyödyntää toimihenkilötason JP projekteissa myös tämän tutkimuksen jälkeen. Esimerkiksi 

kaizen -työpaja olisi hyvä projekti tuotannon lean ajattelun kehittämisen yhteydessä 

esimerkiksi yrityksen alkutuotantoon. 

 

Yrityksen laadunhallinnan kehittämistä tulisi jatkaa saman toimintamallin mukaisesti kuin 

mitä tässä tutkimuksessa käytettiin. Yrityksen sisäisen laadunhallinnan kehityksen lisäksi 

laadunhallintaa tulisi kehittää myös asiakasrajapintaan ja muihin tytäryhtiöihin kysymällä: 

”miten me näemme ja tarkastamme laadun, miten asiakas näkee?” Laatunäkemyksen 

yhtenäistämisen kautta voitaisiin saavuttaa yhtenäinen mielipide hyvästä, huonosta sekä 

riittävästä laadusta. 

 

Käytettävyys-mittarin antamaa tietoa voitaisiin parantaa entisestään vähentämällä 

kuittauspainikkeita sekä suurentamalla ja visualisoimalla kuittauspainikkeet työpisteellä. 

Tällöin oikean napin painaminen helpottuisi työntekijälle ja vaihtoehtoja olisi vähemmän. 

Liitteessä 7 on esitetty esimerkki-idea kuittauspainikelaatikon visualisoinnista ja syykoodien 

uudelleenluokittelusta. 

 

Tutkimuksessa toteutettu toimintamalli on helposti monistettavissa muihin yrityksen 

tiimeihin esitetyn mallin mukaisesti. Liitteistä löytyy tarvittavat lomakkeet kehitysideoiden 

raportointiin (liite 1) ja hukkatiedon raportointiin hukkakorteilla (liite 8). Tiimin tuloskorttia 

tehdessä on syytä huolellisesti miettiä, miten ja millä tiimin suorituskykyä kannattaa mitata. 

Mittarit ja mittaustavat mitä toisen tiimin mittaamisessa käytetään, eivät välttämättä ole 

parhaat mahdolliset toisen tiimin suorituskyvyn arvioimisessa. 

 

8.7 Tiivistelmä johtopäätöksistä 

Tässä kappaleessa on esitetty tiivistetysti keskeisimmät asiat, jotka tutkimuksessa nousi 

esille: 
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- JP-taulun avulla voidaan prosessoida ja toteuttaa tehokkaasti sekä visualisoida 

selkeästi tiimitason kehitysideat. Parhaiten toimintamalli toimii niiden 

kehitysideoiden kohdalla, joiden toteutuksesta voidaan päättää ja organisointi 

suorittaa tiimissä tai tiimin lähimmän esimiehen toimesta. Prosessin tilaa on koko 

tiimin helppo seurata. 

- Hukkakorttien avulla pystytään osallistamaan tuotannon työntekijät visuaalisesti 

jatkuvaan hukan tunnistamiseen ja raportointiin. Hukkatiedon käsittelyn ja 

eliminoinnin tehokkuus sekä positiivisten vaikutusten aktiivinen esittäminen on 

suoraan verrannollinen työntekijöiden aktiivisuuteen raportoida hukkatietoja. 

- Seuraamalla hukkatietoja pareto-analyysin avulla voidaan tunnistaa suurimmat 

hukkaa aiheuttavat tekijät ja eliminoida hukan aiheuttajat juurisyy-analyysin kautta. 

- Organisoitu ja esivalmisteltu päivittäinen kokoontuminen tiiminvetäjien ja tuotannon 

toimihenkilöiden välillä on tehokas tapa parantaa osallistujien tietoisuutta tuotannon 

tilasta, lisätä vuorovaikutusta tiiminvetäjä-tiiminvetäjä ja toimihenkilö-tiiminvetäjä 

-akseleilla sekä kehittää yhteistoimintaa ja tehostaa ongelmanratkaisua.  

- Jatkuvan parantamisen työkalut ja menetelmät ovat hyviä apuvälineitä 

toimihenkilötason projekteissa sekä niiden avulla saadaan positiivisia tuloksia. 

- Tiimin tuloskortin avulla pystytään yksinkertaisesti viestimään tiimille heidän 

suoritustasostaan. Tuloskortin tulee olla visuaalinen, helposti luettavissa sekä siinä 

esitettävien tietojen tulee tukea tuotannon yhteisiä tavoitteita. Tiedon tulee olla 

luotettavaa ja helposti kerättävissä. 

- Uusien kulttuurien ja toimintamallien juurruttaminen on aikaa vievä prosessi, joka 

vaatii jatkuvaa seuraamista ja koulutusta ennen kuin sitä suorittava organisaatio 

omaksuu sen sekä alkaa suorittamaan toimintaa itsenäisesti. Mitä nopeammin ja 

helpommin toiminnan hyöty nähdään, sitä yksinkertaisempaa on toiminnan 

jalkauttaminen kohdeorganisaatioon. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että Peikko Finland Oy:llä oli jo olemassa sähköinen 

aloitejärjestelmä, mutta sen käyttö oli organisaation uudelleen järjestelyjen myötä 

vähentynyt. Organisaation osallistaminen ja systemaattinen toimintamalli JP-prosessin 

ympäriltä puuttui. Tuotannon mittareista osa oli tulkinnanvaraisia ja takaisinkytkentä 

työntekijöille puuttui. Organisaatioon haluttiin luoda JP-toimintamalli, jolla yritys pystyy 

kehittämään omaa toimintaansa jatkuvilla parannuksilla niin työntekijä kuin 

toimihenkilölähtöisesti sekä tunnistamaan ja eliminoimaa tuotannossa esiintyviä ongelmia. 

Tavoitteena oli luoda toimintamalli, joka ottaa vastaan, prosessoi, toteuttaa ja osallistaa 

työntekijät, tiiminvetäjät ja työnjohdon JP-mallin mukaiseen tuotannon kehitykseen. 

 

Teoriassa keskityttiin jatkuvan parantamisen kulttuurin perusajatukseen, työkaluihin ja 

toteutustapoihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin laadunhallintajärjestelmän rakennetta ja 

työkaluja, joilla tuotannon laatua pystytään mittaamaan, analysoimaan ja parantamaan. 

Lisäksi tutustuttiin erilaisiin tuotannon ja toimitusketjun mittaustapoihin. 

 

Empiriaosa rajattiin 13 henkilön robottihitsaustiimiin, jossa toimintamalleja testattiin ja 

tiimin toimintaa mitattiin ja analysoitiin seitsemän viikon aikana. Tuotannon 

prosessiketjujen laatua mitattiin ja analysoitiin niiden prosessiketjujen osalta, jotka 

reitittyivät pilottitiimissä olevien työvaiheiden läpi. 

 

JP-kehitysehdotusten prosessointi toteutettiin pilottitiimiin perustetun JP-taulun avulla. JP-

taulu on visuaalinen ja konkreettinen tapa raportoida ja prosessoida tiimin 

kehitysehdotuksia. Jokainen tiimin työntekijä pystyy seuraamaan kehitysideoiden 

etenemistä prosessissa sekä tuomaan esille omat ajatuksena kehitysidean 

jatkojalostamiseksi. 

 

Työntekijöiden, tiiminvetäjien ja työnjohdon osallistaminen jatkuvaan parantamiseen 

toteutettiin hukan tunnistus-eliminointi -toimintamallilla. Toimintamallissa työntekijät 

tunnistavat ja raportoivat hukkaa prosesseissa. Hukkakortteja käsitellään joka arkiaamu 

järjestettävässä päiväkatsauksessa. Tuotannon päivän tilan arvioimisen lisäksi 
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päiväkatsauksessa tiiminvetäjät ja työnjohto käsittelevät yhdessä täytetyt hukkakortit sekä 

suunnittelevat ja toteuttavat välittömiä toimenpiteitä hukan eliminoimiseksi ja toistuvuuden 

ehkäisemiseksi. Tämän lisäksi työnjohto analysoi pidemmällä aikavälillä hukkatietoja 

niiden toistuvuuden tai hukan määrän suhteen pareto-analyysin avulla. Suurimpien hukan 

aiheuttajien tunnistamisen jälkeen suoritetaan valitulle kehityskohteelle projekti, jossa 

tunnistetaan ongelman juurisyy sekä suunnitellaan ja toteutetaan ennaltaehkäisevät 

toimenpiteet hukan eliminoimiseksi. Jatkuvan parantamisen työkaluja käytettiin myös 

muiden kehitysprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamalli on esitetty 

vastuuhenkilöittäin kuvassa 47. 

 

 

Kuva 47. Peikko Finland Oy:ssä toteutettu JP toimintamalli vastuualueittain. 

 

Toimihenkitason laadunkehitysprojekteja suoritettiin tutkimuksessa myös tapauskohtaisesti. 

Tutkimuksessa tehtiin tuotannon laadun yhtenäistämisprojekti Gage R&R menetelmän 

avulla sekä tuotteen laadun kehitysprojekti tytäryhtiöltä tulleen reklamaation pohjalta, jossa 

käytettiin tilastollisia laadunvalvontamenetelmiä suoritettujen toimenpiteiden vaikutuksen 

arvioimiseen. 
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Tuotannon mittareiden visualisointi ja työntekijöiden takaisinkytkentä suoritettiin tiimin 

tuloskortilla. Tiimin tuloskortti tehtiin A3 kokoiselle paperille ja siihen valittiin sellaiset 

tuotannon ja toimitusketjun mittarit, joihin tiimi pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

 

Tuotannon mittareiden luotettavuuden kehitysprojektiksi valittiin käytettävyyden 

mittaaminen, koska havaittiin, että yrityksessä käytössä ollut mittaustapa ei antanut todellista 

mittaustulosta joustavaan tuotantomuotoon, jossa työntekijät vaihtavat suunnitellusti 

työpisteitä työvuoron sisällä. Uudessa mittaustavassa määriteltiin syy-koodi, jota työntekijät 

painoivat siirtyessään työvuoron sisällä joka tiiminvetäjän tai työnjohtajan käskystä toiselle 

työpisteelle. Arvioinnissa tarkasteltiin näiden kahden mittaustavan tuottaman datan eroa. 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin toimintamalli, joka tuotti pilottitiimissä seitsemän viikon 

tarkasteluajanjaksolla kuusi kehitysideaa. Kehitysideoista kolme saatiin toteutettua 

tarkasteluajanjakson aikana, yksi kehitysidea jäi toteutusprosessiin, yksi kehitysidea jäi 

odottamaan hyväksyntäpäätöstä ja yksi hylättiin. Kaikista JP-taululle tehdyistä ja 

tarkasteluajanjakson aikana loppuun käsitellyistä kehitysideoista yli 60 % saatiin vietyä 

käsittelyprosessin läpi alle viikossa kehitysidean jättöpäivästä. 

 

Hukkakortteja tiimi täytti tarkasteluajanjakson aikana 34 kappaletta. Hukka-aikaa tiimi 

raportoi yhteensä 23,6 tuntia. Hukkakorttien hukkatiedon pohjalta suunniteltiin ja 

suoritettiin päivittäisiä välittömiä toimenpiteitä päiväkatsauksessa. Hukkakorttien 

hukkatietoja analysoinnissa huomattiin, että suurin yksittäinen hukkaa aiheuttaneet tekijät 

olivat komponentit. Tämän tiedon pohjalta tehtiin juurisyyselvitys sekä suoritettiin 

laadunkehitysprojekti, jossa parannettiin ongelmaksi havaitun työpisteen laadunvarmistusta 

tekemällä työpisteelle erillinen mittataulukko sekä kehitettiin laadunvalvontaa helpottamalla 

näytekappaleiden mittaamista tuotantoprosessin aikana. 

 

Laadunvalvonnan yhtenäistämisprojektissa saatiin parannettua Gage R&R projektin avulla 

operaattoreiden laadunvalvonnassa suoritettavan visuaalisen tarkastuksen toistettavuutta ja 

hyväksymis-/hylkäys prosenttia referenssiarvoon nähden sekä yhtenäistettyä valintapäätöstä 

eri operaattoreiden välillä.  Laadunparannusprojektissa saatiin toteutetuilla toimenpiteillä 

parannettua case-tuotteen tuotelaatua. 
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Johtopäätöksenä voidaan todeta luotujen toimintamallien kehittäneen yrityksen toimintaa ja 

parantaneen JP-toiminnan tehokkuutta. Toimintamallit vaativat kuitenkin pitkäjänteistä 

juurruttamista yrityksen toimintaan, jotta niistä saadaan malleja, joita siihen kuuluvat 

henkilöt suorittavat itseohjautuvasti. Myös JP-kehitysprojekteissa saadut tulokset osoittivat 

projektien kehittäneen niitä toimintoja, joihin toimenpiteet kohdistettiin. 
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Liite I 

JP-kehitysidealomake 

ARVIOINTI 

Toimenpiteen vaikutus: Vähäinen Kohtalainen Merkittävä 

Laatu       

Työn tuottavuus       

Käytettävyys       

Työn turvallisuus       

Ergonomia       

Asiakastyytyväisyys    

Muu, mikä? _______________               

 

 

KEHITYSIDEA 

Kehitysidean 

eteneminen 

Idea Aikataulu ja 

vastuu OK 

Toteutuksessa Valmis ja 

testattu 

PVM: 

    

T
y

ö
n

te
k
ij

ä/
ti

im
in

v
et

äj
ä 

tä
y
tt

ää
 

Työntekijän nimi:  

Kuormituspiste/alue:  

Kehitysehdotus: 
(nimi) 

 

Ongelman tai idean kuvaus: (nykytila: mitä ongelmia esiintyy) 
 

Parannusehdotus: (Mitä ja miten kehitetään) 

Toteuttamisen edellytykset: (tarvittavat lisäselvitykset, tarvittavat resurssit, esteet, 

yms.) 

T
J/

 J
P

-

v
as

tu
u
h

en
k

il
ö

 

tä
y
tt

ää
 

K
äs

it
te

ly
 

Toteutetaan □ Ei toteuteta □ 

Perustelut:  

Päätöksentekijä:  

Vastuuhenkilö:  

Suoritettavat toimenpiteet: 



Liite II 

Esimerkki tiimin tuloskortista 

           

PÄIVITETTY: 
xx.xx.xxxx  

  TIIMIN TULOSKORTTI  

  ROBOTTIHITSAUS  

 
Kohde 

Päivitys 
Tavoite vk x vk y 

Vuoden 
alusta 

 

 
taajuus   

  Prosessi  

  
Käytettävyys [%] vk 80 % 75 % 81 % 77 %  

  
Tuottavuus [kg/h] vk 300 280 310 305  

  
Index vk 1,10 1,20 1,17 1,23  

  
Tuottava työ [%] vk 90 % 91 % 85 % 88 %   

  Laatu  

  
Hukkakilot [%] vk 1,0 % 0,4 % 0,9 % 0,7 %   

  

Sisäiset laatupoikkemat 
kappaletasolla [%] kk 3 % 2 % 4 % 

  

  
Reklamaatioiden määrä [kpl] kk 0 3 3  

  Palvelutaso  

  

Toimituskyky robotti- ja 
käsihitsattavat tuotteet [%] 

vk 90 % 97 % 90 % 94 % 

 

  Jatkuva parantaminen  

  JP-kehitysideoiden määrä [kpl] vk 1 2 0 5  

  
JP käsitellyt ehdotukset [%] kk 90 % 100 % 100 %  

  
JP hyväksytyt ehdotukset [%] kk 90 % 83 % 100 %  

      

 



Liite III 

5S TARKASTUSLISTA 

Päivämäärä: _______________________ 

Tiimi:_____________________________                               Tarkastaja: ________________________ 

Osa-alue Asiakohta 

Ongelmien määrä: 

0    1    2    3    4    5+ 

Lajittelu 

(Sort) 

Alueella on tarpeettomia laitteita, tarvikkeita, varastoa, työkaluja, huonekaluja jne. 5    4    3    2    1    0 

Tavaroita on käytävillä, kulkureiteillä, kulmissa, laitteiden alla jne. 5    4    3    2    1    0 

Punaisella merkittyjä tavaroita ei ole merkitty oikein tai poistettu ajoissa 5    4    3    2    1    0 

Summa: Ero tarpeellisten ja tarpeettomien tavaroiden välillä /15 

Järjestys 

(Straighten) 

Tavaroiden oikeita paikkoja ei ole merkitty selvästi 5    4    3    2    1    0 

Tavarat eivät ole oikeilla paikoillaan (tarkasta kulkutiet, kulmat, pöydänaluset yms.) 5    4    3    2    1    0 

Käytävien, työpisteiden ja laitteiden sijainteja ei ole merkitty 5    4    3    2    1    0 

Laatu ja määrä. Informaatio ei ole selvää (dokumentit ja näytteet) 5    4    3    2    1    0 

Summa: Kaikki paikallaan ja paikka kaikella /20 

Siisteys 

(Shine) 

Lattiat, seinät, portaat, laitteet, pinnat ovat likaiset 5    4    3    2    1    0 

Siivousvälineet eivät ole helposti käytettävissä 5    4    3    2    1    0 

Viivat, tarrat, merkit, jne. ovat likaisia, repeytyneitä, puuttuvat tai eivät ole luettavissa. 5    4    3    2    1    0 

Muita siisteysongelmia (minkälaisia tahansa) esiintyy 5    4    3    2    1    0 

Summa: Siisteys, siisteyden ja järjestyksen ylläpito /20 

Standardi-

sointi 

(Standardize) 

Dokumentit ja info ovat saatavilla ja päivitetty (ohjeet, JP-taulu, jne.) 5    4    3    2    1    0 

Tarkastuslistaa ei käytetä puhdistus ja huoltotöihin (jos ei tarkastuslistaa, pisteytä nolla) 5    4    3    2    1    0 

Komponentit ja tuotteet ovat omilla paikoillaan lavoilla ja laatikoissa 5    4    3    2    1    0 

Kuinka moni työssä tarvittava väline ei ole paikannettavissa 5 sekunnissa 5    4    3    2    1    0 

Summa: Ylläpito ja seuranta ensimmäisestä kolmesta osa-alueesta /20 

Seuranta 

(Sustain) 

Kuinka moni työntekijä ei ole saanut 5S koulutusta tai ei noudata 5S sääntöjä 5    4    3    2    1    0 

Edellinen 5S tarkastus on jäänyt tekemättä tiimissä 5    4    3    2    1    0 

Kuinka monen työntekijän henkilökohtaiset tavarat eivät ole siististi varastoituna 5    4    3    2    1    0 

Tarkastuksia ei ole suoritettu tehokkaasti (ei ole otettu vakavasti) 5    4    3    2    1    0 

Työnjohtaja on osa ylläpitoprosessia 5    4    3    2    1    0 

Summa: Kurinalaisuus ylläpidossa ja parantamisessa /25 

 Yhteensä /100 

Turvallisuus 

Turvallisuusriskin kuvaus Raportoitu: Ratkaistu:  

    

    

(vähennä 3 pistettä jokaisesta turvallisuusriskistä)  

 Kaikki yhteensä /100 



Liite IV 

Tarkasteluajanjaksolla tuotetut kehitysideat

Kehitysehdotus Tiimi Aikataulu ja 

vastuu ok 

Toteutuksessa Valmis ja 

testattu 

Päivää kehitysidean jättämispäivästä 

Mitta-asteikko särmän 

terän paikoitukseen 

Robottihitsaus 10 20 36 

Särmän terien 

merkitseminen 

Robottihitsaus 2 20 Prosessissa 

Toimintamalli 

lavakoukkujen tekoon 

Robottihitsaus 5 5 5 

Suojaverho 

robottihitsausasemalle 

Robottihitsaus 1 1 1 

Peilin asennus singolle Alkutuotanto 1 2 2 

Anturi lattaleikkurille Robottihitsaus Hylätty 

Toinen painelinja singolle Alkutuotanto 0 1 1 

Liikuteltava taso 

työpisteelle 

Alkutuotanto 5 6 7 

Akkuväännin työpisteelle Käsihitsaus Hylätty 

Kuivauskaappi 

pukuhuoneeseen 

Robottihitsaus Prosessissa   



Liite V 

Pilarikengän laadunparantamisprojektissa saadut mittaustulokset 

Hitsauskiinnitin 1 

Asetus Tuote 

Vasen kiinnitin Oikea kiinnitin Vasen tuote Oikea tuote 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen 
kylki 

oikea 
kylki 

25,3 25,9 28 26,4 3,1 0 6,1 5 

24,4 25,8 27 26,6 4,2 0 7,1 4,1 

24,2 26 27 26,6 4 0 7,2 4,1 

24,1 24,6 25,5 25,4 2,9 2,2 7,4 4,2 

24,5 24,4 25,1 26,3 3,2 0 6,4 4,1 

24,3 25,1 26,1 26,2 3,1 0 7,4 4,4 

24,2 24,1 26,5 26,2 3 3,7 7,3 4,4 

Hitsauskiinnitin 2 

Asetus Tuote  

Vasen kiinnitin Oikea kiinnitin Vasen tuote Oikea tuote 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen kylki 
oikea 
kylki 

vasen 
kylki 

oikea 
kylki 

24,6 24,6 25,6 25,6 2,8 3,7 4 4,6 

24,6 24,1 25,7 25,8 3,1 1,5 6,5 5,9 

24,4 24,7 24,9 25,2 6,1 3,7 4,9 5,2 

24,7 24,1 25,4 25,1 5,5 3,4 4,9 4,8 

25,2 24,6 25,5 25,1 4,6 3,6 5,5 4,3 

25,1 24,5 25,6 25 5,5 3,3 5,1 4,1 

24,3 24,1 25,2 24,9 4,9 0 5,8 3,5 

 

 



Liite VI 

Pukukaappiprojektissa täytetty tuumasta toimeen -lomake 



Liite VII, 1 

Käytettävyysmittarin syypainikkeiden visuaalisuuden parantaminen ja yksinkertaistaminen 

 

 

 



Liite VII, 2 

 

Painike-numero Painikkeen selite Liittyy tilaan 

1 Komponentit puuttuvat tai ovat 

virheellisiä 

Odotus 

2 Ohjelmoinnin aloitus Odotus 

3 Jigien korjaus tai huolto Odotus 

4 Pakkaaminen Odotus 

5 Asioiden selvitystä Odotus 

6 Ei työkuormaa Odotus 

7 Häiriö robotissa Häiriö 

8 Tuotevaihto/asete Tuotevaihto 

9   

10 Suunnitelmallinen huolto  

11 Huoltopyynnön kirjaaminen  

12 Ohjelmoinnin lopetus  

 

 

Painikenumero Painikkeen selite Liittyy tilaan 

1 Ohjelmoinnin aloitus Painetaan, kun aloitetaan 

ohjelman korjaus 

2 Ohjelmoinnin lopetus Painetaan, kun lopetetaan 

ohjelman korjaus 

3 Komponentit puuttuvat Suunnittelematon odotus 

4 Komponentit ovat virheellisiä Suunnittelematon odotus 

(laatuongelma) 

5 Pakkaaminen Välillinen työ 

6 Tuotevaihto/ asete Välillinen työ 

7 Suunnitelmallinen huolto Ei näy käytettävyydessä, 

suunniteltu seisokki 

8 Ei työkuormaa Ei näy käytettävyydessä, 

suunniteltu seisokki 

Nykyinen 

Uusi 



Liite VIII, 1 

Hukkakorttilomakkeet 

Tavoiteaika 10 min 

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

TEKNINEN VIKA Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 

Tavoiteaika 0 min 

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

LAATUPOIKKEAMA Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Määrä: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 



Liite VIII, 2 

 

 

Tavoiteaika 
Laite 1: 

x min 

Laite 2: 

x min 

Laite 3: 

x min 

Laite 4: 

x min 

Laite 5: 

x min 

Laite 6: 

x min 

Laite 7: 

x min 

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

ASETTEEN TEKO Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 

Tavoiteaika 6 min 

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

PAKKAAMINEN Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 



Liite VIII, 3 

 

 

Tavoiteaika 0 min 

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

KOMPONENTTI- 

ONGELMA 

Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Määrä: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 

Tavoiteaika  

Hukka-aika 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

60 65 70 75 80 85 90 95 100 105  

 

MUU SYY HUKALLE Kuormituspiste: 

Hukan syyn kuvaus (mikä ongelma, miksi syntyi) Tuote: 

Määrä: 

Välittömät toimenpiteet (miten ongelma ratkaistiin) 

PVM: KLO: HLÖ: 


