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LYHENNELUETTELO 

 

 

5S Työympäristön järjestyksen ja siisteyden kehittämiseen 

käytettävä menetelmä (Sort, Set-in-order, Shine, Standardize, 

Sustain) 

ERP  Toiminnanohjaus (Enterprise Resource Planning) 

KauVo Kaukaan Voima Oy 

KPI Key Performance Indicator 

Lean Johtamisfilosofia, jonka perusajatuksia ovat jatkuva kehitys ja 

turhien vaiheiden poistaminen prosessista. 

MRP Materiaalitarpeiden suunnittelu (Material Requirements 

Planning)  

MRP Planner  Tehtaan varaosakunnostusta ohjaava henkilö 

Muda Japanilainen termi prosessin vaiheille, jotka ovat tuotteen 

valmistumisen kannalta hidastavia, hyödyttömiä 

Mura Prosessin vaiheita kuvaava japanilainen termi, joka tarkoittaa 

prosessissa esiintyvää vaihtelua, epäsäännöllisyyttä ja tuotannon 

laadun epätasaisuuksia 

Muri Prosessin vaiheita kuvaava japanilainen termi, joka viittaa 

raskaisiin tai ylirasittaviin työvaiheisiin 

NVA  Arvoa lisäämätön vaihe (No-Value-Added) 

PM10  Kunnostustyö, kun ei ole kyse nimikkeellisestä tuotteesta 

PM15  Nimikkeellisen varaosan kunnostustyö 

Regional Planner Suomen laajuisesti varaosakunnostusta ohjaava henkilö 

REPI Varastotunnus, joka indikoi varaosan olevan sisäisessä 

kunnostuksessa 

REPE Varastotunnus, joka indikoi varaosan olevan kunnostuksessa 

ulkoisella toimijalla 

REPU Varastotunnus, joka indikoi varaosan olevan väliaikaisvarastossa 

kunnostusta odottamassa 
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ULKO Varastopaikan indikaattori, joka tarkoittaa että varaosaa 

säilytetään keskusvaraston ulkopuolella 

SAMI Strategic Asset Management, Inc on yhdysvaltalainen 

konsultointiyritys.  

SAP ERP Saksalaisen ohjelmistoyrityksen SAP AG:n kehittämä 

toiminnanohjausjärjestelmä, jota yritys käyttää omaan 

toiminnanohjaukseensa. 

TPS  Toyotan tuotantosysteemi (Toyota Production System) 

VA  Arvoa lisäävä vaihe (Value-Added) 

VSM  Arvovirtakuvaus (Value Stream Map) 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä kandidaatintutkinnon opinnäytetyössä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Kaukaan 

tehtaan varaosakunnostuksen toimintaan. Työssä muodostetaan kuvaus 

varaosakunnostuksen nykytilasta ja havaitaan varaosakunnostuksen kehityskohteita. 

Tutkimuksen teoriapohjana hyödynnetään Lean-filosofiaa, jonka perusajatuksena on jatkuva 

kehitys ja turhan työn poistaminen prosessista. Tutkimuksessa kartoitetaan lisäksi leanin 

tarjoamia kehitysmahdollisuuksia tehtaan varaosakunnostuksen prosessiin. 

 

1.1 Yritysesittely 

UPM Kymmene Oyj on metsäteollisuusyritys, joka on muodostunut Kymmene Oy:n ja 

Repola Oy:n yhdistyessä 1995 (UPM Kymmene, 2015a). Yrityksen 20000 työntekijää 

toimivat maailmanlaajuisesti 45 eri maassa. Vuonna 2014 yritys saavutti yli 9,9 miljardin 

euron liikevaihdon.  Viime vuosina UPM Kymmene Oyj on toiminut metsä- ja 

bioteollisuuden yhdistämisen edelläkävijänä. (UPM Kymmene, 2015b.) 

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

Yrityksessä on havaittu, että varastossa ei ole aina saatavilla tarvittavia varaosia. Tämä on 

johtanut odottamattomiin laite- ja tehdasseisokkeihin sekä useisiin läheltä piti tilanteisiin. 

Lisäksi varaosakunnostuksessa on havaittu esiintyvän lukuisia laatuhäiriöitä. 

Kunnostusprosessi koetaan yleisesti liian pitkäksi ja vaihtelevaksi, minkä vuoksi prosessin 

tämänhetkistä toimintaa pidetään epäluotettavana. Nämä havainnot ovat herättäneet tarpeen 

tutkia varaosakunnostuksen tilaa sekä mahdollisia toimenpiteitä sen tehostamiseksi. 

 

1.3 Ongelmat varaosakunnostuksessa 

Kohdeyrityksen varaosakunnostuksessa ei ole selkeää aikataulua varaosien kunnostamiselle, 

mikä aiheuttaa paljon vaihtelua kunnostusten läpimenoaikoihin. Osalla prosessissa 

toimivista vastuuhenkilöistä ei ole selkeää käsitystä kaikkien varaosakunnostuksen parissa 

toimivien henkilöiden vastusta ja tehtävistä, mikä hankaloittaa kokonaiskuvan 

ymmärtämistä. Lisäksi varastosaldojen ja varastopaikkojen paikkansapitävyydessä on koettu 
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esiintyvän puutteita. Nämä ilmenevät erityisesti nimikkeellisten varaosien vääränä sijaintina 

varastossa. 

 

1.4 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on analysoida varaosakunnostuksen tehokkuutta. 

Asetettu kokonaistavoite on varaosien kunnostusketjun kehityskohteiden tunnistaminen. 

Tavoitteena on selvittää myös Lean-ajattelun soveltuvuus prosessin kehittämiseen. 

Kokonaisuutta tarkastellaan pääasiassa tehtaalla tapahtuvan toiminnan osalta. 

 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi asetetaan neljä pääkysymystä: 

 Mikä on varaosakunnostuksen nykytila? 

 Mitkä ovat varaosakunnostuksen kehityskohteita?  

 Miten Lean-ajatusmallia voidaan soveltaa varaosakunnostusprosessiin? 

 Millä toimenpiteillä varaosakunnostusta voidaan lähteä kehittämään? 

 

1.5 Tutkimusmetodit 

Yhtenä tutkimusmetodina hyödynnetään haastattelua. Tutkimuksen aikana pidetään kaksi 

haastattelukierrosta. Haastateltaviksi valitaan varaosakunnostuksen parissa työskenteleviä 

vastuuhenkilöitä.  Ensimmäisellä haastattelukierroksella vastuuhenkilöille pidetään avoin 

haastattelu. Avoimien haastatteluiden avulla luodaan prosessikaavio varaosakunnostuksen 

nykytilasta. Toisella haastattelukierroksella vastuuhenkilöiden haastattelu suoritetaan 

avoimen ja strukturoidun haastattelun yhdistelmänä. Toisella haastattelukierroksella 

kartoitetaan syitä, jotka johtavat varaosien kunnostusaikojen venymiseen sekä muihin 

varaosakunnostuksen ongelmiin. Eri toiminnoissa työskenteleviä henkilöitä haastattelemalla 

pyritään muodostamaan hyvä kokonaiskuva toiminnan tämänhetkisestä tilasta. Molemmilla 

haastattelukierroksilla haastatellaan samoja vastuuhenkilöitä. 

 

Haastatteluiden lisäksi tietolähteenä hyödynnetään yrityksen SAP ERP-järjestelmästä 

poimittavaa dataa, jonka avulla pystytään tarkkailemaan varaosien kunnostuksessa 

tapahtuneita muutoksia. SAP ERP on saksalaisen SAP AG yrityksen kehittämä 

toiminnanohjausjärjestelmä. Yritys käyttää SAP ERP-järjestelmää omaan 

toiminnanohjaukseen ja SAP ERP on tärkeä työkalu varaosakunnostuksen toiminnassa.  
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SAP ERP-järjestelmästä saatujen tietojen perusteella havainnollistetaan 

varaosakunnostuksessa esiintyviä vaihteluita sekä esitetään esimerkkejä haastatteluissa 

esille nousseista ongelmista.  

 

Lopuksi prosessikaaviosta muodostetaan analysoitu malli, joka havainnollistaa eri 

toimintotyyppien jakautumista kunnostusprosessin alueelle. Näin prosessista on helpompi 

löytää ne kohteet, joissa viivettä esiintyy.  Toimitusketjun läpimenoajassa esiintyviä 

vaihteluita havainnollistetaan aikajanalle venytettyjen lohkokaavioiden avulla. 

 

1.6 Tutkimuksen rajaus 

Prosessin analysointi suoritetaan yhdysvaltalaisen Strategic Asset Management 

Incorporation nimisen konsultointiyrityksen kehittämän SAMI-logistiikkakolmion pohjalta, 

joka keskittyy tarkemmin kunnossapidon logistisiin osa-alueisiin (SAMI, 2015; Junkkari, 

2014). Logistiikkakolmiossa esiintyvää Lean-ajatusmallia käytetään tutkimuksen 

teoriapohjana ja Lean-mallia verrataan yrityksen nykyiseen toimintaan. Tällä tavoin 

nostetaan esille varaosakunnostuksen ongelmakohdat ja esitetään ehdotuksia niiden 

korjaamiseksi. Tutkimus ei luo valmista suunnitelmaa varaosahuollon kehittämiseen, mutta 

työn tulosten avulla yrityksen henkilöstö saa tietoonsa toiminnan kehityskohteet ja työkaluja 

toiminnan kehittämiseen. Lisäksi työssä tehtävä SAP ERP-järjestelmän datan tarkastelu 

rajataan koskemaan jaksoa 01.01.2010−31.12.2014 kohdeyrityksestä kootun aineiston 

perusteella. SAP ERP-järjestelmän datan tarkastelu rajataan käsittelemään kahta nimikettä 

toiminnanohjausjärjestelmästä löytyvän laajan datamäärän vuoksi. Prosessikaaviot kuvaavat 

mekaanisen varaosahuollon tämänhetkistä rakennetta, mutta myös automaatiopuolen 

näkemystä varaosakunnostuksen kehityskohteista selvitetään. 

 

1.7 Tutkimuksen tarjoama uusi tieto 

Työn tavoitteena on tarjota kohdeyritykselle tieto, jonka avulla yritys osaa havaita 

varaosakunnostuksen heikosti toimivat osa-alueet. Havaittujen kehityskohteiden lisäksi 

lopuksi nostetaan esille mahdollisia kehitysmenetelmiä, joilla yrityksen varaosakunnostusta 

voidaan kehittää. Käytännön ratkaisuna esitetään Lean-ajattelun toimintamallien 

soveltamista toimintaympäristöön sekä prosessin vastuualueiden määrittämistä RACI-

matriisin avulla. RACI-matriisi on projektijohtamisen työkalu, jolla määritellään eri 
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henkilöiden vastuut ja roolit kussakin tehtävässä (Haughey, 2014, s. 1). Laatuongelmien 

ehkäisemiseksi suositellaan kunnollisten laitepiirustuksien sekä työohjeiden laatimista. 

Työn tuloksia voidaan hyödyntää kunnossapidon ja varastoinnin tehostamisessa. Tutkimus 

antaa lähtökohdat kehittää yrityksen toimintamalleja myös sen muissa prosesseissa. Lisäksi 

tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla teollisuuden aloilla erilaisten prosessien hallinnassa 

ja kehittämisessä. 
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2 LEAN TOIMITUSKETJU 

 

 

Varaosakunnostuksen prosessia tarkasteltaessa käytetään apuna yhdysvaltalaisen SAMI:n 

julkaisemaa logistiikkajohtamiseen liittyvää kolmiota. Logistiikkakolmio on esitetty 

kuvassa 1. Lean-ajatusmallin soveltaminen toimitusketjuun esiintyy kolmiossa eräänä 

logistisen johtamisen apuvälineenä. (Junkkari, 2014.) Tutkimuksessa tarkastellaan 

varaosakunnostusprosessin leanin mukaisuutta sekä leanin tarjoamia mahdollisuuksia 

prosessin kehittämiseen. 

 

 

Kuva 1.  SAMI-logistiikkakolmio (Junkkari, 2014). 

 

2.1 Lean ajatusmalli 

Lean-käsite on muotoutunut alkujaan Toyotan tuotantojärjestelmän pohjalta (TPS) (Quality 

Knowhow Karjalainen, 2014). Toyotan tuotantojärjestelmän kehitettiin 1930-luvulla, Henry 

Fordin vuonna 1913 kehittämän virtaustuotannon aatteiden pohjalta (Lean Enterprise 

Institute, 2014a). Ajatusmallin perimmäisen tavoitteena on luoda lisäarvoa asiakkaalle 

vähentämällä hukkaa. Lean koostuu laatujohtamisen menetelmistä, joita sovelletaan 
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kehitettävään prosessiin. Tarkoituksena on kehittää toimintaa kokonaisuudessaan, eikä vain 

keskittyä prosessin osatoimintoihin. Onnistuessaan Lean parantaa prosessin 

virtaustehokkuutta ja resurssitehokkuutta.(Quality Knowhow Karjalainen, 2014.) 

 

Lean-ajattelumallia pidetään usein virheellisesti vain valmistukseen sovellettavana 

menetelmänä. Se on kuitenkin sovellettavissa kaikkiin organisaatiossa esiintyviin 

prosesseihin.(Raunio, 2015b, s. 30.) Lean ei ole erillinen menetelmä, vaan tapa toimia ja 

ajatella yrityksessä. Leanin tavoite on kehittää prosessin arvoketjua siten, että hukka 

poistettaisiin prosessista täysin. Hukan poistaminen pienentää prosessin kustannuksia ja 

lyhentää läpimenoaikoja. (Lean Enterprise Institute, 2014b.) 

 

2.2 Prosessissa esiintyvä hukka ja vaihtelu 

Yritys joutuu käyttämään resursseja jokaiseen työvaiheeseen huolimatta siitä, edistääkö 

työvaihe tuotteen valmistumista vai onko työvaihe tuotteen valmistumisen kannalta 

merkityksetön. Lean-johtamisen perimmäinen tavoite on muokata prosessia siten, että 

toiminnasta saadaan poistettua siinä esiintyvä hukkatyö. Lean-johtaminen pyrkii poistamaan 

prosessista kolme Toyotan tuotantojärjestelmän mukaista tarpeetonta asiaa ja ne ovat muda, 

mura ja muri. Nämä kaikki ovat japanilaisia termejä, jotka kuvaavat prosessissa esiintyvää 

hukkaa. (Charron et al., 2015, s. 157.) 

 

Muda kuvaa prosessin vaiheita, jotka ovat tuotteen valmistumisen kannalta hidastavia, 

hyödyttömiä tai eivät tuota asiakkaalle lainkaan arvoa. Mura tarkoittaa toiminnassa 

esiintyvää vaihtelua, epäsäännöllisyyttä ja tuotannon laadun epätasaisuuksia. Muri viittaa 

raskaisiin tai ylirasittaviin työvaiheisiin. Muda, mura ja muri auttavat Lean-johtajaa 

tunnistamaan prosessissa esiintyvän hukan ja sitä myötä aloittamaan prosessin kehittämisen. 

(Charron et al., 2015, s. 157.) 

 

2.3 Hukan tunnistaminen 

Hukkaa voi olla vaikea tunnistaa ja se liittyy usein arvokkaaseen työhön. Toiminnot jaetaan 

usein niiden asiakkaalle tarjoaman arvon mukaan VA- ja NVA-vaiheisiin. VA-vaihe 

tarkoittaa arvoa lisäävää vaihetta, jossa tehty työ tuo asiakkaalle lisäarvoa. NVA-vaihe 

tarkoittaa vaihetta, joka ei luo asiakkaalle minkäänlaista lisäarvoa. Aina välttämättömät 
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toimet eivät kuitenkaan tuo asiakkaalle lisäarvoa. Näin ollen kaikkia vaiheita ei voi määrittää 

vain VA- tai NVA-vaiheeksi. Siksi NVA-vaiheesta tehdäänkin usein laajennus NVA, mutta 

välttämätön. Prosessia analysoitaessa tulisi selvittää prosessin VA-vaiheet, NVA-vaiheet 

sekä NVA-vaiheet, jotka ovat kuitenkin välttämättömiä. Tavoitteena olisi poistaa prosessista 

kaikki NVA-vaiheet, joiden myötä prosessista saataisiin tehokkaampi. Prosessissa esiintyvä 

hukka muodostuu usein, kun ei tiedetä miksi jokin asia tehdään ja se tehdään vanhasta 

tottumuksesta. (Charron et al., 2015, s. 160−163.) 

 

Isoissa organisaatioissa keskitytään usein vain omiin tehtäviin, eikä sen vuoksi huomata 

ympärillä tapahtuvaa selkeää hukkatyötä (Charron et al., 2015, s. 163). Toiminnan 

kehittäminen edellyttää kaikkien panostusta jatkuvaan kehitykseen ja turhan työn 

havaitsemiseen.  

 

2.4 Hukan eri tyypit 

Lean-ajatusmallissa hukan tyypit jaetaan perinteisesti seitsemään tai kahdeksaan luokkaan 

(Raunio, 2015a, s. 34; Charron et al., 2015, s. 164). Lisättäessä näihin vielä ihmisen 

käyttäytyminen, hukan tyypit voidaan laajentaa myös yhdeksään luokkaan: 

1. Ylituotanto 

2. Kohtuuton varastointi 

3. Virheet 

4. Yliprosessointi 

5. Odotus 

6. Liike 

7. Kuljetus 

8. Alihyödynnetyt ihmiset 

9. Työntekijöiden käyttäytyminen (Charron et al., 2015, s. 164.) 

 

Ylituotannossa tuotetta tehdään suurempia määriä kuin niiden kysyntä on. Ylituotanto 

aiheuttaa usein myös monia muita hukkia toimintaan. Se johtaa ylimääräisiin varastoihin, 

sekä ylimääräiseen liikkeeseen ja kuljetukseen. Ylituotanto johtuu usein siitä, että tuotetta 

tehdään varmuuden vuoksi, aikataulutus on puutteellista tai työkuormat ovat epätasaisia. 

Varmistelu aiheutuu usein prosessia johtavien puutteellisesta prosessin tuntemuksesta tai 
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hallinnasta, jolloin epävarmuus ilmenee ylituotantona. Työskentelyn puutteellinen 

aikataulutus aiheuttaa toiminnassa jatkuvan tuotannon, kysynnästä riippumatta. 

Työkuorman epätasaisuus aiheuttaa osaan prosessin vaiheista kohtuuttomia vaatimuksia, 

kun muissa vaiheissa resurssit voivat olla toimintaan ja vaatimuksiin nähden liian suuria. 

(Charron, et al., 2015, s. 165−168.) 

 

Liian suuret varastot ovat usein merkki prosessin heikosta toiminnasta. Prosessin heikkoa 

suorituskykyä paikkaillaan usein liiallisella varastoinnilla. Liiallinen varastointi on usein 

seurausta ylituotannosta, jonka vuoksi sitä aiheuttavat asiat ovat pitkälti samanlaisia kuin 

ylituotantoa aiheuttavat asiat. Muita liiallista varastointia aiheuttavia asioita ovat 

epäluotettavat tai huonoa laatua toimittavat tavarantoimittajat sekä kommunikointiongelmat. 

Epäluotettavat tavarantoimittajat aiheuttavat usein viiveitä ja ongelmia prosessin VA-

vaiheisiin. Kommunikointiongelmat aiheuttavat varastojen kasvua ja laadun heikkenemistä. 

Tämä johtaa usein kannattavuuden heikkenemiseen. Organisaatioissa on useita merkkejä, 

jotka paljastavat heikon kommunikoinnin: 

 Huonosti ymmärretyt asiakasvaatimukset 

 Säännölliset myöhästymiset tuotteen toimituksessa 

 Asiakastyytymättömyys 

 Keskeneräinen tai epätarkka dokumentointi 

 Huonot työohjeet 

 Johtamisjärjestelmän puutteellinen informointi 

 Osastojen välisen kommunikoinnin vajavaisuus tai puuttuminen 

 Ristiriitaiset mittausjärjestelmät (Charron et al., 2015, s. 169−171.) 

 

Virheet ovat hukkaa, joka aiheuttaa jonkin työvaiheen uudelleen tekemistä tai tuotteen 

korjaamista. Ne voivat esiintyä missä tahansa prosessin vaiheessa. Prosessissa tapahtuvat 

virheet johtuvat monesti heikosta prosessin hallinnasta, huonosta materiaalin laadusta, 

huonosti suunnitellusta kunnossapidosta tai välinpitämättömyydestä asiakkaan tarpeita 

kohtaan. Puutteellinen koulutus tai puutteelliset työohjeet ovat myös merkittäviä virheiden 

aiheuttajia. Virheet ovat usein tuotteessa nähtäviä vikoja. Kaikkia toimintoja, jotka 

joudutaan tekemään useampaan kertaan virheellisen toiminnan vuoksi, voidaan kuitenkin 

pitää virheinä. (Charron et al., 2015, s. 172−175.) 
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Yliprosessoinnissa tuotteelle tehdään turhaan työtä, jota asiakas ei koe hyödyllisenä, eikä 

siten ole valmis maksamaan siitä. Yliprosessointia voidaan ehkäistä parantamalla 

kommunikointia ja määrittelemällä asiakkaan tarpeet ja vaatimukset. Myös turha varmistelu 

ja turhat hyväksyttämiskäytännöt pitkittävät prosessin läpimenoaikoja. Liian laajasti jaettu 

informaatio nostaa usein esille enemmän uusia ongelmia ja kysymyksiä, kuin tarjoaa 

vastauksia. Lisäksi se vie paljon energiaa ja aikaa prosessin parissa toimivilta henkilöiltä. 

(Charron et al., 2015, s. 175−180.) 

 

Odottamista esiintyy useissa eri prosesseissa materiaalin saatavuuden viiveistä, heikosta 

aikataulusta, odottamattomista seisokeista tai työympäristön heikosta suunnittelusta johtuen. 

Odottamista voi esiintyä kaikkialla prosessissa. Se voidaan havaita seuraamalla eri vaiheisiin 

kuluvaa aikaa ja selvittämällä, joutuuko jokin vaihe odottamaan toimettomana edellisen 

vaiheen valmistumista. (Charron et al., 2015, s. 180−183.) 

 

Liikkeestä aiheutuva hukka ilmenee usein ihmisen omassa toiminnassa. Työntekijän 

työskentely voi olla epäjohdonmukaista, jolloin aikaa menee turhiin liikkeisiin. Hukkaa 

ilmenee, kun työntekijä joutuu hakemaan tarvittavia osia pitkien etäisyyksien päästä. Myös 

työympäristö voi olla huonosti suunniteltu, jolloin osien ja työkalujen etsiminen vie usein 

paljon aikaa. Liikkeestä aiheutuvan hukan merkittäviä syitä ovat epäsiisteys ja epäjärjestys 

työpisteissä. Työpisteen järjestystä ja siisteyttä olisi tärkeä ylläpitää jatkuvasti. Lisäksi 

kaikki prosessin kehittämisohjelmat olisi hyvä aloittaa työpisteiden organisoinnista ja 

siisteydestä. Havaitakseen prosessissa tapahtuva liikkeestä aiheutuva hukka, kannattaa ensin 

selvittää missä kaikkialla prosessissa esiintyy liikettä. (Charron et al., 2015, s. 183−186.) 

 

Kuljetuksesta aiheutuu prosessille hukkaa, kun tuotteita joudutaan kuljettamaan tehtaalla 

pitkiä matkoja. Kuljetuksesta aiheutuva hukka liittyy usein ajoneuvoihin toisin, kuin 

ihmisiin liittyvä liikkeestä aiheutuva hukka. Kuljetuksesta aiheutuva hukka johtuu usein 

heikosta osastojen sijoittelusta tai suurista varastointialueista. Myös rajoittuneesta prosessin 

tuntemuksesta aiheutuu usein merkittävää kuljetushukkaa. Kaikilla on tärkeää olla hyvä 

käsitys prosessin toiminnasta, jotta tuote voi edetä sulavasti prosessissa. (Charron et al., 

2015, s. 186−189.) 
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Ihmisten alihyödyntäminen on suuri ongelma erityisesti vanhanaikaisessa 

toimintakulttuurissa, jossa ei osata hyödyntää työntekijöiden tietoja ja taitoja. Näissä 

organisaatioissa ideat ja uudet ajatukset arvotetaan usein suoraan henkilön aseman 

perusteella. Tällöin pätevien alhaisessa asemassa olevien henkilöiden ideat ja ajatukset 

jäävät usein huomioimatta. Laadukkaan työvoiman palkkaus on myös hyvä tapa välttää 

ihmisten alihyödyntämistä. Heikosti toimivassa rekrytointitoiminnassa tehdään epätarkkoja 

työpaikkailmoituksia, sorrutaan nepotismiin tai ei osata tunnistaa vaihtoehdoista tarvittavia 

tietoja ja taitoja toimia tehtävässä. Jatkuva panostus työntekijöiden osaamiseen 

kouluttamalla työntekijöitä vähentää merkittävästi toiminnassa esiintyvää hukkaa. 

Perinteisten organisaatioiden tapa maksaa pientä palkkaa ja kierrättää työvoimaa 

vaihtamalla toistuvasti työntekijöitä ei kasvata yritykselle osaavaa henkilökuntaa. Tämä 

toimintatapa jättää asiakkaan täysin huomioimatta. (Charron et al., 2015, s. 189−191.) 

 

Ihmisten käytöksellä ja ajatuksilla on suuri vaikutus siihen, miten Lean-malli toimii 

organisaatiossa. Työntekijöiden keskinäiset sekä työntekijöiden ja johtajien väliset suhteet 

vaikuttavat merkittävästi prosessin toimivuuteen. Ihmisten huonot asenteet usein hidastavat 

tai jopa estävät toimintaa kehittymästä. (Charron et al., 2015, s. 191−193.) 

 

2.5 Vaihtelu ja sen havaitseminen 

Vaihtelu tarkoittaa jonkin arvon vaihteluiden mittausta määritellyltä aikaväliltä. Kaikissa 

organisaatoissa ja prosesseissa esiintyy vaihtelua. Leanin mukaisessa toiminnassa on 

oleellista ymmärtää, mikä aiheuttaa vaihtelua sekä miten sitä voidaan hallita ja rajoittaa. 

Tärkeää on myös oppia tunnistamaan vaihtelua aiheuttavat syyt ja sen myötä tekemään 

vaadittavia toimenpiteitä vaihtelun ehkäisemiseksi. Tavoitteena on poistaa vaihtelu VA-

vaiheista, jolloin prosessista tulee ennustettavampi. Vaihtelun ymmärtäminen antaa 

mahdollisuuden kehittää koko toimitusketjua sekä saada tietoa materiaalinvaihteluista ja 

tuotantovälineistä. (Charron et al., 2015, s. 158−160.) 

 

2.6 Leanin käytännön sovellukset  

Lean-ajatusmallin mukaista toimintaa on sovellettu prosesseihin erilaisille aloille 

menestyksekkäin seurauksin. Planmeca Oy on yksi maailman suurimmista 
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hammashoitolaitteiden ja erilaisten röntgenlaitteiden valmistajista. Se on erilaisiin 

terveysteknologian sovelluksiin ja laitteisiin keskittyneen Planmeca Groupin emoyhtiö. 

Yrityksen maailmanlaajuinen henkilöstön määrä on yli 2600 henkilöä ja koko yhtiöryhmän 

vuoden 2013 liikevaihto oli noin 680 miljoonaa euroa.(Planmeca, 2015.) 

 

Planmeca on monien muiden yritysten tavoin löytänyt leanin ja havainnut sen tarjoamat edut 

yrityksen toiminnalle. Useissa suomalaisissa hyvin menestyvissäkin yrityksissä on totuttu 

työympäristön huonoon järjestykseen ja sotkuisuuteen. Usein käytössä on suuria 

työkalulaatikoita, joissa työkaluilla ei ole minkäänlaista järjestystä. Planmecalla toiminnan 

puutteet havaittiin ja niihin päätettiin puuttua Lean-ajattelun avulla. Planmeca aloitti leanin 

soveltamisen toimintaansa neljä vuotta sitten. Ennen leania Planmecan tuotannossa 

esiintyvät epäsäännöllisyydet korjattiin jatkamalla tuotantoa ylitöiden muodossa. Leanin 

myötä Planmecan tuotannossa ei tarvitse enää tehdä ylitöitä ja tästä huolimatta tuotteita 

tuotetaan 30 prosenttia enemmän, kuin neljä vuotta sitten. Tuotantomäärien kasvun lisäksi 

Planmecan tuotannon läpimenoajoissa on tapahtunut 50 prosentin parannus. Planmecan 

tuotantopäällikön näkemyksen mukaan yritysten suorituskyky heikkenee, kun turvaudutaan 

vanhoihin, hyviksi havaittuihin toimintamalleihin liian pitkään ja unohdetaan toiminnan 

jatkuva kehittäminen. Lean on kasvattanut Planmecassa työntekijöiden osaamista ja 

työntekijät osallistuvat enemmän yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tuotantopäällikön 

mukaan lean on lisännyt työyhteisön avoimuutta ja kykyä havaita ongelmat. Tämän myötä 

ongelmia ei enää piilotella vaan ne tuodaan esille ja korjataan. (Raunio, 2015b, s. 30–31.) 

Leanin tärkeimpiä teemoja ovat työyhteisön jokaisen yksilön kunnioittaminen sekä tavoite 

jatkuvasta toiminnan kehittämisestä. (Raunio, 2015a, s. 34.) 

 

Myös sairaanhoidon palvelut ovat saavuttaneet Lean-ajattelulla hyviä tuloksia. Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiirissä aloitettiin vuonna 2014 projekti vuodeosastojen ja 

päivystystoiminnan hukan poistamiseksi. Vuoden aikana sairaanhoidon toiminnoista 

onnistuttiin havaitsemaan merkittäviä määriä hukkatyötä. Projektin myötä työympäristön 

havainnoinnista ja hukan havaitsemisesta pyritään tekemään osa päivittäistä toimintaa. 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri käyttää hukkien tunnistamisessa listaa, johon merkitään 

erilaiset hukkaa aiheuttavat asiat. Leanin soveltaminen on lisännyt työyhteisön avoimuutta 

ja havaittuihin epäkohtiin puututaan entistä rohkeammin. Eräässä Varsinais-Suomen 
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sairaanhoitopiirin yksikössä havaittiin ylläpidettävän kolmea turhaa nestelistaa. Listojen 

ylläpito vaati päivässä 1,5 tunnin työpanoksen. Viikossa tehtiin siis 10,5 tuntia turhaa työtä. 

Vuoden aikana nestelistat aiheuttivat yhden hoitajan kolmen kuukauden työpanoksen verran 

hukkaa. (Miettinen, 2015, s. 10.) 
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3 VARAOSAKUNNOSTUKSEN TOIMITUSKETJU 

 

 

Varaosakunnostuksen toimintaa kuvaava prosessikaavio rakennetaan sen eri toiminnoista 

vastaavien asiantuntijoiden näkemyksen perusteella. Varaosakunnostuksen toimitusketjussa 

käsitellään mekaanisen kunnossapidon toimintoja. Laatimalla prosessikaavio toiminnoista 

vastaavien haastatteluiden perusteella pyritään mahdollisimman realistiseen kuvaukseen 

varaosakunnostuksen nykytilasta. Varaosakunnostuksen toimitusketju on esitetty liitteessä 

I. Rakenne koostuu seitsemästä eri tasosta, joita ovat kunnossapito, MRP Planner, sisäinen 

varaosahuolto, ulkoinen varaosahuolto, osto ja varasto. MRP (Material Requirements 

Planning) tarkoittaa materiaalitarpeiden suunnittelua. MRP Planner on vastuussa 

varaosakunnostuksen ohjauksesta, sekä varastojen riittävyydestä. Rakenne perustuu 

kohdeyrityksen kunnossapidon vastuuhenkilöiden ja kirjallisuuslähteen näkemykseen 

(Järviö et al., 2007, s. 184). Eri toimintoihin liittyvät muodot on valittu tietojenkäsittelyn ja 

dokumentoinnin muotoihin liittyvää standardia SFS-ISO 5807 mukaillen (SFS-ISO 5807, 

1989, s. 1−25). Tarkemmat selitykset muodoille on esitetty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Selitykset toimitusketjua kuvaavan prosessikaavion toiminnoille 

 

Varaosan vaurioitumisen havaitseminen kuuluu tehdaskunnossapidon, kunnonvalvojien ja 

käytön tehtäviin. Varaosan vaurioitumisen jälkeen kunnossapidon työnjohtaja suunnittelee 

työn varaosan irrottamiseksi ja määrittää siihen aikataulun. Samalle työlle tilataan 

kohteeseen uusi varaosa, joka vaihdetaan linjaan samalla kuin edellinen irrotetaan. Varaosan 
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kunnostus suoritetaan tehtaalla tai varaosan kunnostuksesta tehdään kunnostustyö eli PM15-

työ ja varaosa lähetetään keskuskorjaamolle. (Nevalainen, 2014.) Joissain tapauksissa 

keskuskorjaamolla on kunnostettavia varaosia, joista on tehty PM15-työ, mutta niiden 

varastosaldo ylittää tilauspisteen. Tällöin varaosa sijoitetaan REPU-varastoon odottamaan 

kunnostusta. Kun nimikkeen varastosaldo alittaa tilauspisteen, MRP Planner näkee sen SAP 

ERP-järjestelmän kautta työlistallaan. MRP Planner tarkistaa, onko kyseistä nimikettä 

REPU-varastossa tai muilla yrityksen tehtailla. Jos nimikettä ei löydy, aloittaa MRP Planner 

tiedustelun tehtaalle nimikettä koskeviin kunnostustöihin liittyen. PM15-työn valitsemisen 

jälkeen MRP Planner valitsee käytettävissä olevien resurssien puitteissa yrityksen oman 

varaosahuollon tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa kunnostuksen. Mikäli MRP Planner ulkoistaa 

varaosan kunnostuksen, hän tarjoaa kunnostusta ensin keskuskorjaamon tiloissa toimivalle 

ulkoiselle toimijalle. Jos kyseisellä toimijalla ei ole resursseja varaosan kunnostukseen, 

MRP Planner kilpailuttaa kunnostuksen mahdollisuuksien mukaan muilla toimittajilla. 

Toimittajan valittuaan MRP Planner tekee hankintaehdotuksen ostolle. Jos varaosan 

kunnostus hoidetaan tehdasalueen ulkopuolella, MRP Planner tekee varaosalle lähetteen ja 

lähettää varaosan kunnostajalle keskusvaraston kautta. (Herttuainen, 2014.) 

 

Kun varaosaa kunnostetaan yrityksen omassa varaosahuollossa, varaosahuollon työnjohtaja 

ottaa PM15-työn vastaan MRP Plannerilta. Jos varaosakunnostuksessa on useampi varaosa 

samaan aikaan kunnostuksessa, määrittelee varaosahuollon työnjohtaja niiden 

kunnostusjärjestyksen tarpeen mukaan. Tämän jälkeen varaosa pestään ja puretaan. Pesun ja 

purkamisen jälkeen tarkistetaan varaosan kunto ja työnjohtaja määrittää kunnostukseen 

tarvittavat varaosat. Kunnostettavan varaosan kunnon perusteella päätetään yhdessä MRP 

Plannerin kanssa, kannattaako varaosaa kunnostaa. Jos varaosa romutetaan, merkitsee MRP 

Planner romutuksen PM15-työlle ja huolehtii uuden varaosan hankinnasta yhdessä oston 

kanssa. Varaosahuollon työnjohtaja tekee mahdollisen kilpailutuksen varaosien toimittajien 

välillä. Usein vain kalliimmat varaosat kilpailutetaan. Toimittajien valinnan jälkeen 

varaosahuollon työnjohtaja tekee hankintaehdotuksen ostolle varaosien ostamisesta. 

Varaosien vastaanottamisen jälkeen asentajat kasaavat varaosan uusilla osilla ja koeajavat 

tai koeponnistavat varaosan silloin, kun se on mahdollista. Jos varaosa ei toimi, vika 

selvitetään ja korjataan. Kun varaosa toimii, sille tehdään varastosuojaus ja se lähetetään 

keskusvarastolle. (Purtilo, 2014.) Keskuskorjaamolla toimivan ulkoisen kunnostajan 
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toiminnot ovat lähes samanlaiset, kuin sisäisen varaosahuollon toiminnot. Erot ovat 

nähtävissä liitteessä I esitetystä prosessikaaviosta. 

 

Osto saa SAP ERP-järjestelmän kautta ilmoituksen hankintapyynnöistä. 

Hankintaehdotuksen havaittuaan ostaja tekee tilauksen halutulle toimittajalle ja vastaanottaa 

toimittajalta tarjouksen tilaukseen liittyen. Kunnostustarjouksia käsitellessä osto ja MRP 

Planner tekevät kunnostuksen hinta-arvioon perustuen päätöksen, kannattaako varaosaa 

kunnostaa. Mikäli varaosaa ei kannata kunnostaa, maksetaan ulkoiselle kunnostajalle 

vikaselvityksestä ja tilataan tarvittaessa uusi varaosa. Jos kunnostustyö kannattaa suorittaa, 

toimittajan tarjous hyväksytään ja toimittajalle maksetaan työn suorittamisesta. (Vahala, 

2014.) 

 

Varaosan kunnostuksen jälkeen se toimitetaan säilytykseen tehtaan keskusvarastolle. 

Ulkoisesta kunnostuksesta varastoon saapuvaan varaosaan liittyvät rahtikirjat kuitataan ja 

kunnostustyöhön liittyvälle ostotilaukselle tehdään vastaanotto. Kaikista varastoon 

saapuneista varaosista tarkistetaan että saapunut varaosa vastaa työtilausta, jonka jälkeen se 

toimitetaan sille määritettyyn osoitteeseen varastossa. Kun varaosa on siirretty oikealle 

paikalle varastossa, tehdään varaosan kunnostukseen liittyvälle PM15-työlle vastaanotto 

varaosan saapumisesta. Kun varastolla havaitaan tehtaalla tehty varastovaraus, varaus 

kuitataan. Tämän jälkeen varaosa noudetaan varastohyllystä ja lähetetään sisäisen 

kuljetuksen mukana varauksen tehneelle osastolle. (Herttuainen, 2014.) 

 

Yrityksen tehdaskunnossapidon toimintaohjeen mukaan kaikki kunnostuksen kustannukset 

tulee liittää kunnostettavaan varaosaan. Varaosan kunnostuksessa tulisi aina käyttää PM15-

töitä koskevaa kunnostuskäytäntöä. Tämän lisäksi varastosaldo on tarkistettava aina ennen 

kunnostuksen aloittamista. Näiden toimintojen analysoimiseen käytetään kolmea KPI:a eli 

suorituskykyä mittaavaa arvoa. (UPM Kymmene, 2013; Reh, 2015.) Näitä ovat PM15-

töiden kustannukset, varastoarvo sekä varastokierto. Varaosat joissa on puutteellinen 

kokonaisuus, tulisi aina romuttaa tai toimittaa tehtaalle, josta puuttuvat osat löytyvät. Kun 

tarve varaosalle ilmenee, tarkistetaan aina ensin kaikki yrityksen tehtaat, ennen kuin ostetaan 

uutta tai aloitetaan kunnostusta. Varaosien tehdasvaihtoihin käytettävä KPI on 

varastosiirtojen määrä. (UPM Kymmene, 2013.) 
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4 METODIT TOIMITUSKETJUN ONGELMIEN SELVITTÄMISEKSI 

 

 

Varaosakunnostuksen toimitusketjun kehityskohteita havaitaan haastatteluiden pohjalta, 

jotka pidetään eri toiminnoista vastaaville ammattilaisille. Lisäksi SAP ERP-järjestelmästä 

löytyvää dataa analysoidaan paneutumalla erityisesti kustannuksellisiin ja ajallisiin 

vaihteluihin. Mahdollisimman kattavan näkemyksen saamiseksi aiemmin käsitelty sekä 

liitteessä I esitetty toimitusketjun kaaviokuvaus venytetään aikajanalle selkeiden 

rajatoimintojen suhteen. 

 

4.1 Haastattelut 

Toimitusketjun ongelmiin paneutuminen aloitetaan strukturoidun ja avoimen haastattelun 

yhdistelmällä. Haastattelun pohja luotiin mukailemalla kuvassa 1 esitettyä SAMI-

logistiikkakolmiota. Pohja koostuu 38 väittämästä ja niitä seuraavista tarkentavista 

kysymyksistä. Väittämät on ryhmitelty 16 luokkaan, jotka kattavat kolmion tasot yhdestä 

kolmeen. Väittämien vastausvaihtoehdot: 

 1 Täysin eri mieltä 

 2 Osittain eri mieltä 

 3 En osaa sanoa 

 4 Osittain samaa mieltä 

 5 Täysin samaa mieltä 

 

Haastattelulla selvitetään varaosakunnostuksesta vastaavien henkilöiden näkemys 

toiminnan nykytilasta. Lisäksi tavoitteena on saada selville mahdollisia vastuuhenkilöiden 

näkemyksiä toiminnan kehittämisestä. Haastateltavia vastuuhenkilöitä tällä 

haastattelukierroksella ovat tehtaan kunnossapidon työnjohtaja, automaation työnjohtaja, 

MRP Planner, keskuskunnossapidon työnjohtaja, ulkoisen varaosahuollon työnjohtaja sekä 

ostaja.  Kootuista vastauksista muodostetaan vastausten lukumääriä kuvaavat 

pylväsdiagrammit, jotka havainnollistavat varaosakunnostuksen tilaa ja näkemysten 

jakautumista eri vastuuhenkilöiden välillä. Yhdistämällä kootut näkemykset muilla 

tiedonkeruutavoilla tuotettuun dataan voidaan tehdä päätelmiä kunnostusketjun nykytilasta 

ja kehityskohteista. 
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4.2 SAP ERP-järjestelmästä kerättävä data 

Tarkasteluun valitaan kaksi nimikettä. Molemmille nimikkeille oli neljän vuoden 

tarkastelujakson aikana tehty runsaasti kunnostustöitä, minkä perusteella ne valittiin 

tarkasteluun. Tarkastelujaksona käytetään aikaväliä 01.01.2010−31.12.2014, jonka aikana 

nimikkeelle 1 oli tehty 52 kunnostustyötä ja nimikkeelle 2 74 kunnostustyötä. Nimikkeet 

valittiin kunnostustöiden määrän perusteella. Tarkastelemalla nimikkeitä, joille on kertynyt 

paljon kunnostustöitä, saadaan luotettavampi kuva kunnostuksessa esiintyvistä vaihteluista 

ja mahdollisia toistuvia vikaantumisista.  Kunnostustöitä tarkasteltaessa huomiota 

kiinnitetään erityisesti kunnostustöiden kustannusvaihteluihin. 

 

4.3 Prosessikaavion analysointi logiikkakaavion periaatteita soveltaen 

Prosessikaaviosta erotetaan prosessin erilaisia vaihetyyppejä ja tarkastellaan vaiheita, joita 

suoritetaan vain ulkoisen kunnostajan tapauksessa.  Prosessikaaviosta eroteltavat tapahtumat 

ovat samoja, jotka ovat tulkittavissa toimintojen muotojen perusteella. Prosessikaavion 

muodot on selitetty kuvassa 2. Prosessikaavion erityyppisten toimintojen havainnoimista 

helpotetaan niihin liitettävällä värikoodauksella.  

 

Lisäksi toimitusketjun logistisia viiveitä tarkastellaan nimikkeen 2 suhteen vuoden 2014 

kunnostusten osalta ja nimikkeen 1 suhteen vuosien 2013 ja 2014 kunnostusten osalta. 

Logistisia vaiheiden välisiä kestoja kuvataan aikajanalle venytettyjen lohkokaavioiden 

avulla liitteissä III ja IV. Aikajanalle venytetyt lohkokaaviot ovat muodostettu avoimen 

haastattelun perusteella tehdyn prosessikaavion ja kunnostustöiltä löytyvien toimiloki- ja 

tositevirtatietojen perusteella. Toimitusketjun prosessikaavion tulkinta osoittaa ketjusta ne 

kohdat, joissa voi esiintyä päätöksentekoon, käsittelyaikaan ja erilaisiin vaihtoehtoisiin 

ratkaisuihin liittyviä ongelmia. 

 

Haastattelut, SAP ERP-järjestelmästä kerätty data ja prosessikaavioanalyysi muodostavat 

triangulaation, jota käytetään selvitettäessä kuinka hyvin yrityksessä toteutuu Lean-

ajatusmallin mukainen toiminta. Koottujen havaintojen ja tulosten perusteella tuotetaan 

kehitysehdotuksia leanin toimintamalleja soveltaen.  
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5 TULOKSET 

  

 

Tutkimuksessa saadut tulokset esitellään erikseen kunkin tutkimusmetodin osalta. Saadut 

tulokset antoivat paljon uutta tietoa toimitusketjun toiminnasta ja sen kehittämiskohteista. 

Niiden avulla voidaan tutkia myös prosessissa esiintyviä vaihteluita ja hukkia. 

 

5.1 Haastatteluiden tulokset 

Haastattelut tuovat esille varaosakunnostuksen parissa toimivien vastuuhenkilöiden 

näkemyksen varaosakunnostuksen tilasta. Väittämiin liitetyillä kysymyksillä pyrittiin myös 

nostamaan esille haastateltavien ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Haastatteluvastausten 

tulkinta voi antaa näkemyksen vastuuhenkilöiden asenteista tarkasteltavaa prosessia 

kohtaan. Haastatteluvastausten jakautuminen on esitetty liitteessä V olevissa 

pylväsdiagrammeissa. 

 

5.1.1 Materiaalitarpeen havaitseminen 

Näkemykset materiaalitarpeen havaitsemisesta liittyivät tehtaalle vaihdettaviin varaosiin ja 

osiin, jotka vaihdetaan kunnostettaviin varaosiin. Tehtaalle vaihdettavissa varaosissa 

koettiin esiintyvän yllättäviä vaurioitumisia, mutta vaurioitumisten määrästä oli kuitenkin 

erimielisyyttä. Varaosakunnostuksessa ei luoteta SAP ERP-järjestelmästä löytyvään 

nimikkeen osaluetteloon. Materiaalitarpeiden liian myöhäinen tiedostaminen koettiin 

varaosakunnostuksessa yleisimmäksi syyksi toistuvaan kiireeseen. (Herttuainen, 2015; 

Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015.) 

 

5.1.2 Varaosakunnostuksen rakenne ja uuden varaosan hankinta 

Varaosakunnostuksen toimitusketjua pidettiin haastateltavien mielestä pääosin selkeänä. 

Kuvausta tai selkeää ohjetta ei kuitenkaan haastateltavien mukaan ollut olemassa tai siitä ei 

ainakaan ollut tietoa. Haastatteluissa selvisi myös, että PM15-töille ei määritellä ollenkaan 

kunnostusaikataulua, vaikka se olisi mahdollista. Näkemykset aikataulun tarpeellisuudesta 

vaihtelivat ostajan ja muiden varaosakunnostuksen vastuuhenkilöiden välillä. (Herttuainen, 

2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 
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Kun havaitaan että varaosaa ei voida kunnostaa, ottaa tehtaan tai keskuskunnossapidon 

työnjohtaja yhteyttä MRP Planneriin. Työnjohtaja keskustelee MRP Plannerin kanssa 

tarpeesta hankkia uutta varaosaa kunnostuskelvottoman tilalle. Keskusvarastolla voi olla 

ylisaldoa, jolloin uutta varaosaa ei tarvitse välttämättä hankkia. Joissain tapauksissa varaosa 

voidaan myös ottaa toiselta UPM:n tehtaalta, jossa on kyseisen nimikkeen kohdalla 

ylisaldoa. Jos joudutaan kaikesta huolimatta hankkimaan uusi varaosa, työnjohtaja voi 

avustaa MRP Planneria teknisten ominaisuuksien osalta. Uutta varaosaa hankkiessaan MRP 

Planner valitsee toimittajan yhteistyössä oston kanssa ja huomioi mahdolliset olemassa 

olevat toimittajasopimukset. Lopulta MRP Planner tekee hankintaehdotuksen ostolle ja osto 

tilaa uuden varaosan. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; 

Vahala, 2015.) 

 

5.1.3 Varaston rakenne ja varaosakunnostuksen ohjaus 

Varaston rakennetta pidettiin pääosin selkeänä, eikä osoitejärjestelmän kehittämiseen koettu 

tarvetta (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 2015). Epämääräisenä 

pidettiin kuitenkin varastopaikkaa ULKO, joka indikoi varaosaa säilytettävän 

keskusvaraston ulkopuolella. Haasteena koettiin erityisesti sen tuomat ongelmat varaosan 

yöllisessä varaosan noutamisessa. (Nevalainen, 2015.) Varaosat on sijoitettu varastoon 

pääasiassa satunnaisesti, mutta kemikaalit ja KauVon eli Kaukaan Voima Oy:n varaosat 

säilytetään erikseen määritellyissä paikoissa. Lisäksi sähkömoottorit ja elektroniikka on 

sijoitettu varaston lämpimiin tiloihin. (Herttuainen, 2015.) 

 

Varaosien varastosaldojen paikkansapitävyys koettiin hyväksi. Kaikilla UPM:n 

henkilökuntaan kuuluvilla haastateltavilla oli myös näkemys siitä, että varaston 

henkilökunta on vastuussa varastosaldojen paikkansapitävyydestä. (Herttuainen, 2015; 

Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) MRP Planner korosti 

kuitenkin yöllisten varastonoutojen yhteydessä tehtävien varastovarausten tärkeyttä saldojen 

ylläpitämiselle (Herttuainen, 2015). 

 

Haastateltaville oli selkeää, että MRP Planner vastaa tehtaan varaosakunnostuksen 

ohjauksesta (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 

2015). Uudet Regional Plannerit, jotka ohjaavat kunnostuksia koko Suomen alueella, 
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koetaan kuitenkin erikoiseksi ratkaisuksi varaosakunnostuksen ohjaamiseen. SAP ERP-

järjestelmä koetaan hyvänä työkaluna varaosatarpeen välittämisessä tehtaalta varastolle sekä 

vajaiden varastosaldojen välittämisessä varastolta MRP Plannerille. (Herttuainen, 2015; 

Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 2015.) 

 

5.1.4 Toiminnassa esiintyvät viiveet ja käsitys kokonaisuudesta 

Haastateltavien näkemys varaosakunnostuksen viiveistä poikkeaa erityisesti varaosahuollon 

ja muiden haastateltavien välillä. Kunnostuksessa esiintyy viiveitä, kun kunnostusta vaativa 

varaosa seisoo tehtaalla eikä sitä lähetetä keskuskorjaamolle. Tähän ongelmaan on olemassa 

ohjeistus, että varaosa tulee lähettää keskuskorjaamolle viiden päivän kuluessa sen linjasta 

irrottamisesta. Muita varaosakunnostuksessa esiintyviä ongelmia ovat kunnostettavien 

nimikkeiden varaosien toimituksen odottaminen sekä kunnostusaikataulujen puutteesta 

aiheutuva sekavuus. Varaosien kunnostukseen liittyviä häiriöitä ei haastateltavien 

näkemyksen mukaan seurata, vaikka häiriöiden seuranta olisi SAP ERP-järjestelmän avulla 

mahdollista. Kiireen koetaan olevan yksi merkittävä häiriönaiheuttaja erityisesti 

kunnostuksen laadussa. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 

2015; Vahala, 2015.) 

 

5.1.5 Historiatietojen seuranta ja analysointi 

SAP ERP-järjestelmään kerätään huonosti historiatietoja tehtaan kunnossapitotoiminnan 

sekä varaosakunnostuksen näkökulmasta. MRP Planner ja ostaja kuitenkin pitävät SAP 

ERP-järjestelmään kerättäviä historiatietoja riittävinä. Yksilöiden seuranta ei ole 

mahdollista yksilönumeron ylläpitämättömyyden vuoksi, mutta nimikekohtainen 

historiaseuranta on mahdollista. Kunnostustöistä ei tehdä kunnostusraportteja tai 

vikadokumentaatiota, mutta kunnostustyöltä näkee sille tilatut varaosat. Mikäli kuitenkin 

käytetään käsivarastoja, varaosat eivät jää näkyviin kunnostustyölle. Ulkoisen toimittajan 

kunnostaessa varaosan vaihdettujen osien tiedot näkyvät vain kunnostusraportilta, jos 

sellainen on pyydetty tai laskulta, mikäli ne on siihen eritelty. (Herttuainen, 2015; 

Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 

 

Historiatietojen analysoinnin suhteen näkemykset jakautuivat paljon. Historiatietoja ei 

juurikaan analysoida toistuvien vikaantumisien tai vaurioiden osalta, mutta aikaisempien 
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kunnostustöiden kustannuksia seurataan oston toimesta. Oston osalta analysointi kohdistuu 

pääasiassa kulutushistorian seuraamiseen ja ulkoisessa kunnostuksessa olleiden varaosien 

kunnostusajan seurantaan. Joitain kunnostajia on myös vaihdettu pitkittyneiden 

kunnostusaikojen vuoksi. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 

2015.) 

 

5.1.6 Varaosakunnostuksen ulkoistaminen ja REPU-varaston toiminta 

Yrityksessä ei ole erikseen määritelty varaosia, jotka kunnostetaan aina ulkopuolisilla 

toimittajilla. Tieto siitä voidaanko kunnostus suorittaa itse vai tuleeko varaosa kunnostaa 

ulkoisella toimijalla, on vastuuhenkilöiden oman käsityksen ja historiatietojen varassa. 

Varaosia kunnostavia yrityksiä ei ole kilpailutettu ennen varaosassa esiintyvää 

kunnostustarvetta vaan ohjeistuksena on pyytää jokaisen kunnostuksen yhteydessä kolme 

tarjousta, joista MRP Planner valitsee parhaimman ja tekee hankintaehdotuksen ostolle. 

Käytännössä kunnostaja valitaan usein kuitenkin vain historiatietojen pohjalta. (Herttuainen, 

2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 2015.) 

  

REPU-varaston ylläpidosta, järjestyksestä ja varaston saldojen paikkansapitävyydestä vastaa 

MRP Planner. REPU-varaston olemassaoloa pidetään haastatellun UPM:n henkilöstön 

mielestä hyvänä vaihtoehtona vaurioituneiden varaosien säilyttämiseen silloin, kun 

vaurioitunutta nimikettä on varastossa jo tilauspisteen määrittämä tai ylittävä määrä. 

Varaosasta ei tehdä vaurioanalyysiä tai vika-arviota ennen sen siirtämistä REPU-varastoon, 

mikä aiheuttaa epävarmuuden REPU-varastossa olevien varaosien kunnosta. (Herttuainen, 

2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 2015.) 

 

5.1.7 Kunnostusprosessin selkeys ja siinä esiintyvät viiveet 

Toimitusketjun kokonaisuutta pidettiin selkeänä ja melko hyvin koulutettuna. 

Haastateltavien mielestä varaosakunnostuksen kokonaisuus oli helposti hallittavissa. 

Varaosakunnostusprosessin muutoksista tiedotetaan pääosin hyvin, mutta haastateltavien 

näkemyksen mukaan kehitystarvettakin on. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 

2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 
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Saman nimikkeen kunnostustöiden vertailussa on havaittu paljon ajallisia ja 

kustannuksellisia vaihteluita. Ajallista vaihtelua aiheuttavina asioina koettiin vikaantumisten 

laajuuden vaihtelu, muut samaan aikaan käynnissä olevat työt, varaosien saatavuus ja 

apuosastojen, esimerkiksi koneistuksen toiminta. Kustannusvaihteluihin vaikuttaa lähinnä 

vaurioiden laatu. Yhtenä vaihtelua aiheuttavana asiana koettiin myös kunnostustyöt, joissa 

kunnostaja on osa-aikaeläkkeellä. Näissä tapauksissa kunnostustyön jäädessä kesken 

eläkejakson alkaessa, jatketaan työtä vasta kahden viikon kuluttua eläkejakson päätyttyä. 

(Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 

 

5.1.8 Vastuut ja resurssien hyödyntäminen 

Kaikki haastateltavat kokivat ymmärtävänsä omat sekä muiden vastuut ja tehtävät osana 

varaosakunnostuksen toimintaa. Haastateltavat kokivat myös osaavansa auttaa toisiaan 

kunnostusprosessissa, jos sille tulee tarvetta. Lisäksi osa haastateltavista koki tarvittaessa 

osaavansa jopa hoitaa osittain toisen varaosakunnostuksessa toimivan henkilön tehtäviä. 

(Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 

 

Haastateltavien mielipiteet resurssien suhteen jakautuivat paljon. Erityisesti kunnossapito 

tehtaalla ja keskuskorjaamolla piti resursseja riittämättöminä varaosakunnostuksen 

luotettavaan toimintaan. Resurssien ei uskota riittävän, jos on kiire tai toimintaa haluttaisiin 

jollain tavalla kehittää. (Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015.)  MRP Plannerin ja ostaja pitivät 

olemassa olevia resursseja riittävinä varaosakunnostuksen luotettavalle toiminnalle 

(Herttuainen, 2015; Vahala, 2015). Kaikkien haastateltujen mielestä ulkoisten resurssien 

hyödyntäminen oli tehokasta. MRP Plannerin mukaan enää hyvin pieni osa kunnostuksista 

tehdään itse. Ongelmina kunnostuksen ulkoistamisessa nähtiin lähinnä toimittajien 

puutteellinen kilpailuttaminen sekä töiden kiirehtiminen ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset. 

(Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 

 

5.2 Havainnot SAP ERP-järjestelmästä kerätyn datan perusteella 

SAP ERP-järjestelmän dataa tutkittaessa tarkastelujakson kunnostustöistä ilmenee, että 

yritys ulkoistaa lähes kaikki tarkastelussa olleiden varaosien kunnostukset. Tarkastellessa 

kunnostustöitä vuoden 2010 alusta nykyhetkeä kohti, voidaan havaita kunnostustöiden 

ulkoistamisen lisääntyvän. Tämä kehitys voidaan nähdä erityisesti nimikkeen 2 
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kunnostustöissä. Nimikkeen 1 kunnostus on ulkoistettu pääasiassa koko tarkastelujaksolla.   

Kunnostukset myydään näiden kahden nimikkeen osalta suurimmaksi osaksi 

keskuskorjaamon tiloissa toimivalle ulkoiselle toimittajalle. 

 

Nimikkeen 2 vaihdon syyksi on suurimmassa osassa töitä ilmoitettu kytkimen vuoto. Vain 

muutamalla työllä oli tarkempaa tietoa kytkimessä esiintyneestä vauriosta. Nimikkeellä 1 

vaihdon syy oli useimmilla kerroilla tuoton hiipuminen tai loppuminen kokonaan. 

Suurimmassa osassa näitä töitä ei löytynyt tarkempaa vauriokuvausta pumpussa 

esiintyneistä vaurioista. Kunnostustöille tilatut varaosat olivat kuitenkin havaittavissa 

kunnostustöiltä. Kunnostustöihin liittyvää kunnostusraporttia ei ollut olemassa yhdessäkään 

tarkastellussa kunnostustyössä. 

 

Jaksolle sijoittuvia kunnostustöitä tarkasteltiin myös niiden kustannusvaihteluiden osalta. 

Kummassakin nimikkeessä havaittiin paljon vaihtelua yksittäisten varaosien 

kunnostuskustannusten osalta. Nimikkeen 1 varaosakohtaiset kustannusvaihtelut on esitetty 

kuvassa 3 ja nimikkeen 2 kustannusvaihtelut kuvassa 4. Kuvissa esiintyvät kustannukset 

perustuvat kunnostustöille merkittyihin toteutuneisiin materiaali- ja työveloituksiin. Niissä 

on otettu huomioon vain työn ja tarvittujen materiaalien kustannukset, nimikkeen omaa 

arvoa ei ole hyvitetty kustannuksista. Kustannusten laskemisessa otettiin huomioon vain 

työt, joilta kunnostettava varaosa oli valmistunut. Yhden nimikkeen 2 kunnostus maksoi 

kalleimmillaan 1745,13 € ja nimikkeen 1 kunnostus maksoi kalleimmillaan 11955,82 €. 

Halvimmillaan nimikkeen 2 kunnostus ei veloitusten perusteella maksanut mitään. 

Nimikkeen 1 kunnostuskustannukset olivat halvimmillaan 205,50 €. Nimikkeen 2 

kunnostuksia tarkasteltaessa havaittiin kuitenkin kolme kunnostustyötä, joille oli kertynyt 

kustannuksia, mutta niiden myötä varastoon ei ollut toimitettu yhtään tuotetta. 

Korkeimmillaan valmistumattoman työn kustannukset olivat 5 907,20 €. 
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Kuva 3. Nimikkeen 1 kunnostuskustannukset  

 

Kuva 4. Nimikkeen 2 kunnostuskustannukset 

 

5.3 Analysoitu toimitusketjun prosessikaavio 

Liitteessä II esitetystä prosessikaaviosta eroteltiin eri toiminnot värikoodauksen avulla: 

 Punainen Päätökset 

 Tummanvihreä Toiminnot, joissa prosessi etenee käytännössä 

 Valkoinen Päätoiminnon alitoiminto 

 Keltainen SAP ERP:n kautta tehtävä tiedustelu tai pyyntö 

 Sininen SAP ERP:n kautta saatava tieto 

 Oranssi Dokumentti 
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 Vaaleanpunainen SAP:iin tehtävät merkinnät kunnostustyöhön liittyen 

 Vaalean vihreä Huomautus 

 

Lisäksi eroteltiin varaston toiminnot ulkoisesta kunnostuksesta saapuvan varaosan 

yhteydessä, kaikkien varaosien yhteydessä sekä varaosan lähettämiseen liittyvät toiminnot. 

Toimintojen erottelu auttaa tulkitsemaan prosessikaaviota. Päätöstilanteet voidaan nähdä 

eräänlaisina solmukohtina, joissa toiminta saattaa hidastua, mikäli päätöksiä ei pystytä 

tekemään riittävän nopeasti. Oranssien dokumentti-toimintojen perusteella nähdään missä 

vaiheissa kunnostukseen liittyvät dokumentit laaditaan. Näiden avulla voidaan tehdä 

päätelmiä oleellisista puuttuvista dokumenteista ja mahdollisista turhista dokumenteista. 

 

Prosessin ajallisia vaihteluita selvitetään avoimien haastatteluiden perusteella muodostetun 

prosessikuvauksen ja SAP ERP-järjestelmästä löytyvän datan avulla. Läpimenoaika 

määritetään siten, että kunnostusprosessi alkaa PM15-työn tekemisestä ja päättyy siihen kun 

varaosa otetaan vastaan varastossa. Läpimenoaikojen laskenta suoritetaan kunnostustöiden 

toimilokista ja tositevirrasta saataviin päivämäärätietoihin pohjautuen. Nimikkeen 

säilytysaika REPU-varastossa jätetään huomioimatta läpimenoaikaa laskettaessa. 

Nimikkeen 2 kunnostusten läpimenoaikoja tarkastellaan vuoden 2014 kunnostustöiden 

osalta. Nimikkeellä 1 läpimenoaikoja tarkastellessa tarkastelujaksoon sisällytetään myös 

vuoden 2013 kunnostustyöt pienemmän datamäärän vuoksi. Nimikkeen 2 tarkastelussa 

havaitaan, että ajanjaksolla 01.01.2014−31.12.2014 lyhyin kunnostusprosessin 

läpimenoaika on 8 vuorokautta ja pisin 72 vuorokautta. Nimikkeen 1 tarkastelu osoitti, että 

ajanjaksolla 01.01.2013−31.12.2014 lyhyin kunnostusprosessin läpimenoaika oli 15 

vuorokautta ja pisin 218 vuorokautta. Kunnostusprosessin kesto jaetaan eri vaiheisiin, jotta 

voitaisiin havaita missä kohtaa prosessi hidastuu. Liitteessä III on esitetty nimikkeen 1 

kunnostuksen vaiheiden kestot ja vaiheiden kestojen vaihteluvälit. Liitteessä IV on esitetty 

nimikkeen 2 kunnostuksen vaiheiden kestot ja vaiheiden kestojen vaihteluvälit. Nimikkeen 

1 osalta on esitetty myös kahden REPU-varastossa säilytetyn varaosan säilytysajat. 

Kunnostusvaiheiden ajat olivat todella vaihtelevia. Ainoastaan vaihe ostotilauksen 

tekemiseen kunnostustyön hyväksymisen jälkeen oli molempien nimikkeiden osalta yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta alle yhden vuorokauden mittainen.  
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6 POHDINTA 

 

 

Lopuksi tarkastellaan Lean-ajatusmallin soveltuvuutta varaosakunnostusprosessin 

kehittämiseen. Lean-ajatusmallia voidaan hyödyntää myös yrityksen muussa toiminnassa ja 

se toimii parhaiten silloin kun sillä johdetaan kokonaisuutta, eikä vain yhtä osa aluetta. 

Tutkimuksen aikana havaittiin myös paljon muita kehityskohteita, jotka eivät suoraan sovi 

Lean-malliin ja niitä käsitellään erillisenä kokonaisuutena. 

 

6.1 Virhetarkastelu 

Haastatteluissa haastatellaan yhteensä kuutta varaosakunnostuksen parissa toimivaa 

henkilöä. Vastaukset perustuvat näiden kuuden vastuuhenkilön näkemykseen toiminnan 

nykytilasta ja kehitysehdotuksista. Teettämällä kysely laajemmalle määrälle 

vastuuhenkilöitä saadaan tarkempi kuva todellisesta toiminnasta ja henkilöstön 

näkemyksistä. 

 

PM15-töiden tarkastelussa esitetyt kustannukset ovat nimikekohtaisia, muilla nimikkeillä 

vaihtelu voi olla erilaista. Kaikilla töillä kustannukset eivät vastaa välttämättä todellisia 

materiaalimääriä tai työtunteja. Erityisesti sisäisessä kunnostuksessa kunnostettujen 

varaosien kunnostuksissa on jätetty tunteja leimaamatta. Osalle kunnostustöistä ei ollut 

myöskään kertynyt ollenkaan materiaalikustannuksia. Tämä viittaa keskuskorjaamolla 

olevien käsivarastojen hyödyntämiseen, jolloin käytetyt materiaalit eivät kirjaudu 

työtilaukselle. 

 

Myös aikajanalle venytetyn lohkokaavion tulkinta perustuu kunnostustöille kirjattuihin 

tietoihin. Kirjattujen tietojen ajat ja päivämäärät eivät välttämättä vastaa varaosan todellisia 

liikkeitä kunnostuksessa. Varaosan kunnostuksen ajallista kestoa ei seurata, vaan 

läpimenoaikojen arvio joudutaan tekemään kunnostustöille tehtyjen muutosten perusteella. 
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6.2 Arvio Lean-ajatusmallin käytöstä kohdeyrityksessä 

Vaikka Lean-ajatusmallia sovelletaan usein tuotannon kehittämiseen, se soveltuu myös 

moneen muuhun prosessiin. Varaosakunnostuksen näkökulmasta sillä voitaisiin nopeuttaa 

prosessin läpimenoaikoja ja poistaa prosessista turhaa liikettä. Lean-ajattelu auttaa myös 

pienentämään varastointimääriä, mikä on tähän mennessä toteutettu tilauspisteen 

pienentämisellä. Lean-ajattelulla voitaisiin vähentää varaosien kunnostuksessa tapahtuvaa 

vaihtelua kustannusten ja kunnostuksen keston osalta. Näin varaosakunnostuksesta tulisi 

ennustettavampaa ja yllättävät tilanteet olisi helpompi hallita. 

 

Leanin mukainen toiminta edellyttää henkilöstön sitoutumista ja Lean-ajatusmallin 

omaksumista. Varaosakunnostuksessa Lean-toimitusketjun soveltaminen on haastavaa 

laajan laitekannan ja sitä myötä monien erilaisten kunnostettavien varaosien vuoksi. Myös 

vauriolaajuuden ja vauriotyyppien vaihtelu vaikeuttaa Lean-toimitusketjun soveltamista 

tässä ympäristössä. Koska toiminnassa esiintyy tällä hetkellä erittäin paljon vaihtelua, Lean-

ajatusmallin mukaista hukkaa vaikuttaa olevan paljon. Vaihtelun ollessa alkuvaiheessa 

todella suurta, Lean-toimitusketjun soveltaminen saattaa kehittää prosessia huomattavasti.   

Onnistuessaan Lean-ajatusmallin istuttaminen yrityksen toimintatapaan ja toimintamalleihin 

tekee toiminnasta sujuvampaa ja virheettömämpää. Lean vaikuttaa oikein toimiessaan myös 

työilmapiiriin ja työntekijöiden asenteisiin. 

 

6.3 Kehitysehdotukset Lean-ajatusmalliin perustuen 

Lean-ajattelun toteuttamiseksi apuna käytetään useita erilaisia työkaluja, joilla toiminnassa 

esiintyvää hukkaa pystytään havaitsemaan ja prosessin toimintaa tehostamaan. 

Tutkimuksessa esitellään näistä työkaluista kaksi varaosakunnostusprosessiin 

sovellettavissa olevaa menetelmää. 

 

Varaosakunnostukseen voidaan soveltaa VSM-menetelmää (Value Stream Mapping) eli 

arvovirtakuvausta. Prosessista on tärkeää muodostaa kuhunkin tuoteperheeseen perustuen 

oma VSM. Arvovirtakuvauksessa jokainen toiminto prosessissa määritetään VA-, NVA- tai 

NVA-vaiheeksi, joka on silti välttämätön. VSM on visuaalinen työkalu prosessivaiheiden 

arvonmääritykseen. Toiminnon arvokkuus perustuu sen asiakkaalle tuomaan arvoon. 

Arvovirtakuvauksen avulla voidaan myös muodostaa tavoitteena oleva arvovirta, josta on 
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poistettu havaitut NVA-vaiheet. Jäljellä olevat arvokkaat vaiheet tulisi sovittaa yhteen siten, 

että tuote kulkee sulavasti asiakkaalle asti. (Charron et al., 2015, s. 268−269.) Käyttö voidaan 

mieltää asiakkaaksi arvovirtakuvausta muodostettaessa. 

 

5S (Sort, Set-in-order, Shine, Standardize, Sustain) ohjelma on työympäristön puhtautta ja 

järjestystä edistävä työkalu, joka voi tuoda lisäarvoa erityisesti varaosan 

kunnostusvaiheeseen. 5S-projekti alkaa työympäristössä olevien tarpeellisten tavaroiden 

määrittämisestä. Työympäristöön kuulumattomat tavarat merkitään punaisella lapulla. 

Lappuihin kirjoitetaan, mikä tavara on kyseessä, tavaran löytöpaikka, päivämäärä, syy 

merkintään sekä mahdollinen oikea sijoituspaikka kyseiselle tavaralle. Punainen lappu tulisi 

liittää myös tavaroihin, jotka ovat haluttuja vaikka niitä ei tarvita. Kaikki punaisilla lapuilla 

merkityt tavarat viedään ennalta määriteltyyn paikkaan, jossa työnjohtaja tai työnjohtajan 

esimies päättää tavaran uudelleensijoituksesta. (Charron et al., 2015, s. 255−256.) 

 

Kun tarpeettomat tavarat on poistettu työympäristöstä, alkaa työympäristön järjestely. 

Kaikki työympäristössä käytettävät tavarat ja työkalut tulisivat olla selvästi näkyvillä ja ne 

tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle käyttökohdetta, jossa niitä käytetään. Työalueen 

järjestely helpottaa useamman työntekijän työskentelyä samalla työalueella samanaikaisesti. 

(Charron et al., 2015. s. 256.)  

 

Tavaroiden järjestelyn ja oikean sijoittelun jälkeen tulee huolehtia työympäristön 

siisteydestä. Myös työalueiden valaistus on tärkeä osa työympäristön puhtaanapitoa. 

Työalueen siistinä pitäminen tulisi olla osa päivittäistä toimintaa. Se helpottaa mahdollisten 

alkavien ongelmien tunnistamista, minkä myötä sillä voidaan ehkäistä myös toiminnassa 

esiintyviä laatuongelmia. (Charron et al., 2015. s. 256−257.) 

 

Näiden toimenpiteiden jälkeen toiminnasta tulisi tehdä selkeä ohje. Aiemmin mainittujen 

toimenpiteiden tekemistä voidaan helpottaa aikatauluilla ja visuaalisilla kuvilla siitä miltä 

työalueen tulisi näyttää. Tämä estää työalueita palaamaan takaisin epäjärjestykseen. Neljän 

työympäristön siisteyttä ja järjestystä kehittävän vaiheen jälkeen toiminnan ylläpitäminen 

on tärkeää. 5S-menetelmän onnistuminen edellyttää, että sen vaiheet otetaan osaksi 

päivittäistä toimintaa ja niistä tehdään tapa. (Charron et al., 2015, s. 257−258.) 
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6.4 Muita kehitysehdotuksia 

Varaosahuollossa materiaalitarpeet koettiin havaittavan usein liian myöhään. Varaosiin 

vaihdettavien osien toimitusajat voivat olla pitkiä, minkä vuoksi ne tulisi tilata ajoissa. 

Kehitysehdotuksena esitettiin, että REPU-varastoon menevät varaosat purettaisiin ennen 

varaosan varastoon sijoittamista. Puretun varaosan kasaaminen olisi lisäksi nopeampaa, jos 

laitteesta olisi kunnolliset piirustukset ja työohjeet. (Purtilo, 2015; Tuononen, 2014.) 

Varaosien kunnostuksessa tarvittavien osien tilausaikataulun suunnittelussa suositellaan 

käytettävän tilaustietoa osien tehdaskohtaisesta keskimääräisestä aikataulusta, joka on 

esitetty liitteessä VI. 

 

Varaosakunnostuksen aikataulutuksen avuksi ehdotettiin varaosan kiertoon ja 

tarpeellisuuteen perustuvaa kriittisyysluokittelua sekä mahdollisuutta määrittää toimitusaika 

SAP ERP-järjestelmässä. Tehtaalla toimiva kunnossapidon työnjohtaja ehdotti myös, että 

osa ulkoistetuista varaosakunnostuksista voitaisiin toteuttaa suoraan tehtaalta, mikä 

nopeuttaisi varaosien lähtemistä ulkoiseen kunnostukseen. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 

2015; Purtilo, 2015.) 

 

Uusien varaosien hankinnassa ehdotettiin tarkempaa toimittajien kilpailutusta. Esille 

nostettiin tilanne, jossa tuote ostetaan jälleenmyyjältä, vaikka se olisi mahdollista hankkia 

suoraan valmistajalta. (Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015.) 

  

Vaikeasti kuljetettavien varaosien sijoittamista tehtaalle ehdotettiin vaihtoehdoksi niiden 

varastossa säilyttämiselle. Varaosan sijoittamista väärälle varastopaikalle voitaisiin ehkäistä 

lisäämällä valokuva varaosan varastopaikalle. PM15-työn kunnostettavan varaosan ja 

nimikkeen yhteensopivuuden tarkistaminen keskuskorjaamolla vähentäisi myös 

nimikkeiden sijoittamista virheellisiin osoitteisiin. Varastosaldojen paikkansapitävyyden 

kehittämiseksi suositellaan tiheämpiä inventointivälejä sekä varastovarausten tekemistä 

myös yöllä tehtävissä noudoissa. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; 

Vahala, 2015.) 
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Toistuvien vaurioitumisen syiden selvittämiseksi ehdotettiin tarkempaa historiatietojen 

seuraamista. Kunnostustöistä tulisi lisäksi tehdä kunnostusraportti, jolle voitaisiin merkitä 

tarkemmat tiedot varaosan vaurioitumisesta. Ulkoistetuissa kunnostuksissa toimittajalta 

tulisi pyytää aina vauriokuvaus ja loppuraportti. (Herttuainen, 2015; Nevalainen, 2015; 

Purtilo, 2015; Tuononen, 2015; Vahala, 2015.) 

 

Varaosakunnostuksen kehityskohteina nähtiin erityisesti vastuuhenkilöiden keskinäisen 

yhteistyön lisääminen sekä toimitusketjun selkeän kuvauksen jakaminen kaikkien osastojen 

vastuuhenkilöille. Toimitusketjussa tapahtuvista muutoksista koettiin tarvittavan tarkempaa 

tietoa. REPU-varaston ja Regional Plannereiden roolia varaosakunnostuksen toiminnassa 

esitettiin tarkennettavaksi erilaisissa yhteispalavereissa. (Herttuainen, 2015; Ketvell, 2015, 

Nevalainen, 2015; Purtilo, 2015; Vahala, 2015.) Eri henkilöiden vastuiden ja toimenkuvan 

määrittämiseksi esitetään RACI-matriisin käyttöönottoa. RACI-matriisi on projektihallinnan 

työkalu, jolla määritellään eri henkilöiden vastuut ja roolit toiminnassa: 

 R (Resposible)tarkoittaa henkilöä, joka on vastuussa tehtävän suorittamisesta. Näitä 

henkilöitä voi olla yhden tehtävän kohdalla yksi tai useampi  

 A (Accountable) tarkoittaa henkilöä, joka on vastuussa siitä että tehtävä suoritetaan 

oikein. R-henkilö hyväksyttää työnsä A-henkilöllä 

 C (Consulted) tarkoittaa henkilöä, jolta voidaan kysyä apua tehtävän suorittamisessa 

 I (Informed) tarkoittaa henkilöä, jota pidetään ajan tasalla tehtävän etenemisestä 

Jos vastuita ei ole selkeästi määritelty, se johtaa usein epävarmuuteen tehtävän suorittajasta. 

Tämä aiheuttaa toiminnassa viivästymistä sekä ylimääräisiä kustannuksia. (Haughey, 2014, 

s. 1−4.) Taulukossa 1 on esitetty esimerkki RACI-matriisin käytöstä. 

 

Taulukko 1. Esimerkki RACI-matriisista 

 Henkilö 1 Henkilö 2 Henkilö 3 Henkilö 4 

Tehtävä 1 R A - C 

Tehtävä 2 C A I R 

Tehtävä 3 I R A I 
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6.5 Arvio kehittämistoimenpiteiden vaikutuksista 

Lean-ajattelun apuna käytettävä VSM tarjoaa yritykselle visuaalisen mahdollisuuden 

tarkastella toimintaansa liittyvää arvoketjua, jonka avulla toiminnassa esiintyvää hukkaa 

voidaan vähentää. Varaosahuoltoa käsitellessä voidaan ajatella, että tuotannon tehokkuus ja 

tuotannon ylläpitäminen tuo arvoa asiakkaalle. Tämän vuoksi varaosahuollon sujuvuus ja 

luotettavuuden kehittäminen on leanin näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Tarkasteluun voi 

valita kohtuullisen laajan kokonaisuuden. Tällöin toimintaa voitaisiin tarkastella varaosan 

linjasta irrottamisen ja varaston vastaanoton välillä. Kokonaisuus voidaan jakaa myös 

pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin tarkasteltu kokonaisuus olisi todennäköisesti 

helpommin hallittavissa. Tämä tarkoittaa erillistä tarkastelua käytön, tehdaskunnossapidon, 

MRP Plannerin, oman varaosahuollon, oston tai varaston toimintojen osalta. 

 

5S-menetelmä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden järjestelmällisempään ja puhtaampaan 

työympäristöön. Puhtaampi ja järjestelmällisempi työympäristö vaikuttaa toimintaan 

tehostavasti, kun tavaroita ei tarvitse etsiä vaan ne löytyvät aina samasta paikasta. Puhtaampi 

työympäristö lisää myös työtyytyväisyyttä sekä turvallisuutta työympäristössä. 

 

Varaosien purkaminen ennen REPU-varastoon sijoittamista mahdollistaa varaosien 

kuntokartoituksen ja tätä myötä estää romutettavien varaosien turhan säilytyksen. Se 

tarjoaisi MRP Plannerille myös mahdollisuuden tilata työlle tarvittavat varaosat ajoissa. 

Tämän myötä kunnostusaikataulu lyhentyisi, kun työn alkaessa varaosatarpeita ei tarvitse 

enää määrittää vaan osat olisi tilattu jo valmiiksi. Varaosakunnostuksen nopeutta ja hallintaa 

voidaan kasvattaa kriittisyysluokittelulla ja toimitusaikarajalla. Nämä työkalut tarjoaisivat 

mahdollisuuden suunnitella tulevaa toimintaa luotettavammin ja sen myötä toiminnassa 

esiintyvä vaihtelu vähentyisi. 

 

Toimitusketjussa esiintyvään kuljetushukkaan voitaisiin puuttua ulkoisten kunnostusten 

lähettämisellä suoraan tehtaalta ja sijoittamalla vaikeasti kuljetettavia varaosia niitä 

käyttävälle osastolle varaston sijaan. Jos varaosaa käytetään vain yhdellä alueella, nimikkeen 

poistolla vähennettäisiin myös varaosan kunnostukseen liittyvää turhaan jaettavaa 

informaatiota. Nimikkeen poistosta tulee kuitenkin ongelmallista, mikäli tuotetta käytetään 

useammalla UPM:n tehtaalla.  
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Varaston hallintaa ja varastopaikkojen paikkansapitävyyttä voidaan kehittää lisäämällä 

valokuva nimikkeen varastopaikalle. Varastointitietojen ylläpitoa voidaan tukea myös 

tiheämmillä inventointiväleillä. Nämä toimenpiteet lisäisivät varastointitietojen 

luotettavuutta ja poistaisivat varaosakunnostuksessa esiintyvää toistuvaa kiirettä. 

 

Dokumentoinnin lisäämisellä varaosien vauriomekanismien tulkitseminen olisi helpompaa. 

Kunnostus- ja vaurioraportit antaisivat tietoa vikaantumisväleistä ja syistä. 

Vikaantumisvälien määrittäminen edellyttäisi tosin varaosien identifiointia yksilönumerolla. 

Kunnostusraporttien myötä vikaantumisten syitä on helpompi arvioida ja tämän myötä 

vaihtaa tarvittaessa prosessiin huonosti sopiva laite. Raportit antavat myös tietoa 

kunnostuksessa tehtävistä toiminnoista ja mahdollisista toistuvista virheistä. Huolellisesti 

täytetyt kunnostusraportit tarjoavat myös pohjan varaosan kunnostukseen liittyvän 

työohjeen laatimiselle. 

 

Varaosahankinnoissa tehtävä huolellinen kilpailutus ja alkuperäisen valmistajan etsiminen 

tuo todennäköisesti suuria kustannussäästöjä uusien varaosien hankintaan. Jälleenmyyjiltä 

varaosan ostaminen on usein kalliimpaa, kuin suoraan valmistajalta ostaminen. Mikäli 

valmistaja on ulkomaalainen, kannattaa uusien varaosien tilaamista ulkomailta harkita. 

 

Varaosakunnostuksen tärkeimpänä kehitysehdotuksena voidaan nähdä yhteistyön 

lisääminen. Toiveiden ja tavoitteiden jakaminen käytön, kunnossapidon, MRP Plannerin, 

varaosahuollon, oston ja varaston välillä helpottaa prosessin kokonaistavoitteiden 

muodostamista sekä muiden toiveiden huomioon ottamista. Kun prosessi tehdään 

yhteistyössä, kaikille muodostuu selkeä kuva prosessin kokonaisrakenteesta. Tällöin 

prosessin toimintaa on myös helpompi ennakoida. 

 

RACI-matriisin muodostaminen tarjoaa yritykselle mahdollisuuden määrittää vastuualueet 

ja roolit jokaisen prosessiin liittyvän tehtävän kohdalla. Tämä vähentää turhan informaation 

jakamista muille kuin oleellisille henkilöille. RACI-matriisi ohjaa myös tehtävään liittyvien 

kysymisten ohjaamista oikealle, niistä tietävälle henkilölle 
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7 YHTEENVETO 

 

 

Yrityksen varaosakunnostus pohjautuu tällä hetkellä suurimmaksi osaksi vastuuhenkilöiden 

kokemukseen ja karkeisiin ohjeisiin varaosakunnostuksen toteuttamisesta. Prosessista ei ole 

tähän mennessä ollut selkeää kokonaiskuvausta, minkä vuoksi prosessin tuntemus saattaa 

olla suppea osalle vastuuhenkilöistä.  Tutkimuksen aikana luotiin prosessikuvaus 

varaosakunnostuksen tämänhetkisestä toiminnasta vastuuhenkilöiden näkemyksen pohjalta. 

 

Kunnostuksissa esiintyy paljon ajallisia ja kustannuksellisia vaihteluita, jotka vaikeuttavat 

varaosahuollon ennakointia. Ajalliset viiveet aiheutuvat usein varaosatarpeen liian 

myöhäisestä havaitsemisesta. Ne johtavat kiireeseen, joka näkyy usein virheinä 

kunnostuksen laadussa. Kustannukselliset vaihtelut johtuvat käsivarastojen käytöstä, työhön 

käytettyjen tuntien leimaamattomuudesta ja vauriotyyppien vaihtelevuudesta. Suuren 

vaihtelun vuoksi tämän hetkinen toiminta ei vaikuta Lean-ajattelun mukaiselta toiminnalta. 

Varaston toiminnassa havaitut puutteet liittyivät lähinnä varaosien väärään sijaintiin. Tätä 

voidaan ehkäistä lisäämällä varaosan osoitepaikalle valokuva varaosasta. Myös nimikkeen 

paikkansapitävyyttä suositeltiin tarkistettavaksi useammassa prosessin vaiheessa. 

 

Lean-ajattelun käyttöönottamisella nähdään olevan paljon hyötyjä toiminnan kehittämiseen. 

Se auttaa yritystä varastoarvojen pienentämisessä, varaosakunnostusprosessin 

jäsentämisessä sekä työympäristön järjestämisessä. Leanin apuna käytettävinä työkaluina 

yritykselle suositeltiin ainakin 5S-ohjelman ja VSM-kuvauksen toteuttamista. Lean-ajattelu 

auttaa yritystä poistamaan prosessista turhat toiminnot, kun opitaan tunnistamaan erilaisia 

hukkatyyppejä. Vastuualueiden ja työnkuvan selkeyttämiseksi suositellaan, että prosessista 

muodostetaan RACI-matriisi. 

 

Tärkeimpinä kehitysehdotuksina voidaan siis esittää: 

 vastuualueiden tiiviin yhteistyön lisäämistä 

 Lean-ajatuksen hyödyntämistä yrityksen toimintamalleissa 

 vaurio- ja kunnostusdokumentaation lisäämistä sekä analysointia 
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määritellyssä aikataulussa
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Uusien varaosien hankintaan on 
määritetty vakiotoimittajat, kun 
kunnostusta ei voida suorittaa.
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Varaston rakenne on selkeä.
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Varastosaldot pysyvät hyvin ajan 
tasalla.

1 0 1 0

4

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

On määritelty selkeästi, kuka 
vastaa varastosaldojen 
paikkansapitävyydestä.
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Varaosien kunnostuksesta 
vastaava on selkeästi määritelty.
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Tehtaan varaosatarve välittyy 
varastolle tehokkaasti SAP-

tietojärjestelmän avulla. 
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Tieto tilauspisteen alittaneista 
varastosaldoista välittyy MRP 
Plannerille  tehokkaasti SAP-

tietojärjestelmän avulla.
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Varaosa kulkee toimitusketjun läpi 
sulavasti ilman viiveitä
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Toimitusketjun toimintaa ja siinä 
esiintyviä häiriöitä seurataan 

aktiivisesti
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Toimitusketjun kokonaisuus on 
koulutettu tarpeeksi hyvin kaikille 

toimitusketjuun liittyville 
osapuolille
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Toimitusketjuun liittyviä tietoja 
päivitetään tarpeeksi usein 
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SAP-tietokantaan kerätään 
varaosakunnostuksen 

historiatietoja
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Esiintyneet viat dokumentoidaan 
selkeästi
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Saman tyyppisiin varaosiin liittyvät 
kunnostusketjun vaiheiden kestot 

ovat vertailtavissa SAP-
tietojärjestelmään tallennettujen 

historiatietojen pohjalta
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Varaosatarpeiden dokumentointi 
on selkeää 
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SAP-tietojärjestelmään kerättyjä 
historiatietoja seurataan ja 

analysoidaan
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Analyysien perusteella on tehty 
tarpeellisia muutoksia 

toimitusketjun toimintaan
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Varaosat joita kunnostetaan vain 
ulkopuolisilla toimittajilla on 

määritelty selkeästi
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Ulkopuolisilla toimittajilla 
kunnostettavien varaosien 

toimittaja on määritetty selkeästi
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SAP-tietokannoista löytyy tieto 
siitä, kuka varaosan on lähettänyt 

kunnostukseen ulkoiselle 
toimittajalle
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Varastolle on määritetty 
tilauspisteet jokaiselle varaosalle. 

REPU-varaston olemassaolo on 
siitä huolimatta tärkeää
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Yhden nimikkeen alla olevia 
puolivalmiita varaosia on REPU-

varastossa sopiva määrä.
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REPU-varastolla on määritetty 
ylläpitäjä, joka vastaa varaston 

sisällöstä ja järjestyksestä.
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Varaosakunnostuksen nopeudessa 
on havaittu vaihtelua 

samanlaisten osien kohdalla.
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Varaosakunnostuksen 
toimitusketju on yksinkertainen ja 

helposti hallittavissa.
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Koen ymmärtäväni ja osaavani 
omat tehtävät ja vastuut 

varaosakunnostuksen 
toimitusketjussa.
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Koen ymmärtäväni myös muiden 
varaosakunnostukseen liittyvien 
henkilöiden tehtävät ja vastuut 

varaosakunnostuksen 
toimitusketjussa.
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Koen osaavani tarvittaessa 
hoitaa myös toisen 

toimitusketjun osan tehtäviä
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Kaukaan tehtaan 
varaosakunnostuksen 

toimitusketjua verrattu toisten 
tehtaiden varaosakunnostuksen 
toimitusketjun tehokkuuteen.
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Muulla havaittua tehokkaan 
toiminnan mallia on sovellettu 

Kaukaalla mahdollisuuksien 
mukaan.
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Kaukaalla on tarpeeksi resursseja 
toimitusketjun luotettavaan 

toimintaan.
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Ulkoisia resursseja osataan 
hyödyntää tehokkaasti.


