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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän diplomityön johdanto-osiossa käsitellään työhön liittyvää tutkimusongelmaa, työhön 

liittyviä tavoitteita ja tutkimusongelmasta muodostettuja tutkimuskysymyksiä. Lisäksi 

johdannossa esitellään työssä käytettävät tutkimusmenetelmät, joiden avulla haetaan 

ratkaisua tutkimusongelmaan. Osion viimeisessä kappaleessa käsitellään työhön liittyviä 

rajauksia. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Kohdeyrityksen tuotanto on perustamisesta lähtien painottunut ohutlevytuotteiden 

sopimusvalmistamiseen. Ajan myötä tuotannon luonne on muuttunut niin että omiksi 

tuotteiksi on muokkautunut sadevesi- ja kattoturvatuotteet, ja ne ovat kasvattaneet osuutta 

valmistusvolyymista, ja tällä hetkellä sopimusvalmistus ovat pienemmässä osassa tuotantoa 

ajatellen. Yrityksen tuotteisto on kasvanut samalla, kun omien tuotteiden osuus tuotannossa 

on noussut merkittävämpään rooliin. Tuotteiston rakenne on muokkautunut vuosien myötä 

asiakkailta tulleiden tarpeiden mukaan. Tämä on periaatteessa hyvä asia, koska on kyetty 

tyydyttämään asiakastoiveet ja asiakkaat ovat saaneet haluamansa hyödykkeen. Tuotteiston 

rakenteen muodostuminen asiakastoiveiden ja -räätälöinnin perusteella on kuitenkin 

aiheuttanut sen, että tuotteisto on muodostunut 20 vuoden aikana rikkonaiseksi. Tuotannossa 

on tuotteita, jotka aiheuttavat tuotannon tehottomuutta, vaikeuttaa sarjatuotannon ohjausta 

ja hidastaa tuotannon muutoksia. 

 

Tämän diplomityön tutkimusongelma on kohdeyrityksen tuotteiston rakenne, jossa on paljon 

erillään ohjattavia tuotevariantteja ja nimikkeitä. Tämä suuri tuotevarianttien ja nimikkeiden 

määrä vaikeuttaa tuotantoa, tuotannonohjausta, kasvattaa varastoa ja hankaloittaa tehokkaan 

sarjatuotannon toteuttamista. Tuotteistossa on paljon nimikkeitä, joilla on myynnillisesti 

pieni osuus, mutta aiheuttavat valmistuksellisesti suhteessa paljon kustannuksia niin 

hallinnollisella kuin käytännön tasolla. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Jotta kohdeyritys voi tulevaisuudessa harjoittaa toimintaa tuottavammin ja 

kilpailukykyisemmin, on nykyistä tuotteistoa harmonisoitava. Tämän diplomityön 
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tavoitteena on analysoida yrityksen nykyisen tuotteiston rakennetta ja antaa kehitysehdotus 

tuotteiston uudesta rakenteesta, jolla voidaan toteuttaa tehokasta sarjatuotantoa tuottavasti ja 

kilpailukykyisemmin. Työn tavoitteeseen päästäkseen, haetaan seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin vastauksia: 

 Millainen on kohdeyrityksen tuotteisto tulevaisuudessa paremman tuotantorakenteen 

näkökulmasta ja miksi? 

 Miten tuoterakenteita tulisi kehittää ja miksi? 

 Millä rakenteellisilla tuoteuudistuksilla voidaan vähentää variaatioiden määrää? 

 

Työn konkreettisena lopputuloksena saadaan tuotteiston nykytila-analyysi ja ehdotus siitä, 

miten tuoterakenteita voidaan kehittää sekä millainen yrityksen sadevesi- ja 

kattoturvatuotteiston tulisi olla tehokkaampaa sarjatuotantoa ajatellen. Lisäksi tehdään 

kohdennetut asiakashaastattelut, joissa haetaan asiakkaiden mielipiteitä yrityksen 

valmistamien tuotteiden tulevaisuuden näkymistä.   

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Työssä hyödynnetään triangulaatiota, joka muodostuu kirjallisuustutkimuksesta, 

teemahaastattelusta ja tuotteiden myynti- käyttötilastojen tarkastelusta. Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää, kun käytetään kolmen riippumattoman tutkimusta vahvistavan 

menetelmän yhdistämistä. Kuva 1 havainnollistaa työssä käytettävän triangulaation 

periaatetta. 

 

 

Kuva 1. Periaate työssä käytettävästä menetelmätriangulaatiosta (mukaillen Eskelinen & 

Karsikas, 2014, s. 71). 
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Kirjallisuustutkimuksen pääpaino on liiketoiminnan ja tuotteiston kehitykseen, 

tuotearkkitehtuuriin ja tuotehallintaan liittyvissä lähteissä. Työssä tutkitaan ja vertaillaan eri 

lähteitä, ja saadaan niistä ajatuksia siitä, miten tuotteistoa ja tuoterakenteita voi kehittää 

tehokkaammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on  selvittää 

tuotteiston analysointitapoja, joita myöhemmmin hyödynnetään työn case-tutkimuksessa. 

Liiketoiminnan kehittämiseen ja analysointiin liittyvät lähteet koostuvat pääasiassa 

Kamenskyn ja Jylhän kirjallisuudesta, koska he ovat tehneet useita aiheeseen liittyviä 

teoksia. Tuotteiston analysoinnin ja hallinnan teorioita tarkastellaan Sakin tuottamasta 

kirjallisuudesta, koska hän on erikoistunut nimenomaan tuotteiden ja tuotenimikkeiden  

hallintaan. Tuotearkkitehtuuria koskevat lähteet muodostuvat pääasiassa Whitneyn ja 

Simpsonin tuottamasta kirjallisuudesta, koska he ovat tehneet monia tuotearkkitehtuuriin ja 

tuotekehitykseen liittyviä teoksia, ja näiden teoksien viittaus määrät ovat suuria.  

 

Haatattelututkimus toteutetaan puolistruktuoituna teemahaastatteluna, johon kohderyhmäksi 

valitaan yrityksen tuotteistoa hyvin tuntevia asiakasyrityksiä. Valitakriteerinä pidetään 

lisäksi, että asiakasyrityksellä on näkemys alan tulevista suuntaviivoista. 

 

Tuotteiston nykytilaa analysoidaan toteutuneiden myyntitilastojen perusteella. 

Tarkoituksena on tuotekohtaisesti käydä läpi, miten yritys on saanut myyntituloja 

valmistettavista tuotteista. Pääasiallisena analysointimenetelmänä on tuotteen 

prosentuaalisten myyntiosuuksien tarkastelu yrityksen tuotteiston kokonaismyynnistä. 

Tämän lisäksi tutkitaan tuotteiden myyntitapahtumien lukumääriä valitulta tarkasteluajalta. 

 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 

Yritys valmistaa tällä hetkellä niin räätälöityjä alihankintatuotteita kuin vakiotuotteita 

asiakastarpeeseen. Alihankintatuotteet ovat käytännössä mitä tahansa ohutlevystä 

valmistettuja osia tai kokoonpanoja. Kohdeyrityksen vakiotuotteisto koostuu sadevesi-, 

tikas- ja kattoturvatuotteista. Tässä tutkimuksessa keskitytään vakiotuotteista koostuvan 

tuotteiston analysointiin. Vakiotuotteisto koostuu nimiketasolla pääasiassa yksittäisistä 

tuotteista, tuotepaketeista, ja asennussarjoista. Näistä tuotepaketit ja asennussarjat koostuvat 

yksittäisistä tuotteista. Tarkastelun kohteeksi valitaan tuotteiston yksittäiset tuotenimikkeet, 

joita analysoidaan toteutuneiden myyntilukujen ja asiakaspalautteen perusteella. 
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2 LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ VALMISTAVASSA TEOLLISUUDESSA 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään valmistavan yrityksen näkökulmasta liiketoimintaympäristön 

analyyseja, liiketoimintaprosessien kehittämistä ja kehitysprosessin vaiheita. Näiden lisäksi 

tarkastellaan tuotekehitysprosessia ja jatkuvan parantamisen ajatusmallia PDCA (Plan-Do-

Check-Act) -laatuympyrän avulla.   

 

2.1 Liiketoimintaympäristön analyysit 

Liiketoiminnassa on tärkeätä tutkia ja tehdä erilaisia analyysejä jo yrityksen 

perustamisvaiheessa. Analyyseillä pyritään arviomaan yrityksessä käytettävissä olevia 

resursseja kuten osaamista, pääomaa, työvoimaa, tiloja, koneita ja laitteita, asiakas- ja 

toimittajaverkostoja. Näitä resursseja tutkimalla ja analysoimalla selvitetään yrityksen 

sisäistä tehokkuutta. Ulkoisia tekijöiden arviointiin käytetään toista analyysimuoto, jota 

kutsutaan toimintaympäristön analyysiksi. Tässä analyysissä keskitytään markkinoihin, 

kysyntään, vallitsevaan kilpailu tilanteeseen ja yleisiin makrotekijöihin sekä asioihin, jotka 

liittyvät ympäröivään luontoon. (Viitala & Jylhä, 2013 s. 44.) 

 

Liiketoimintaympäristön analysoinnissa on tyypillistä, että lähiympäristö ja laaja 

makroympäristö käsitellään erillään. Yrityksen potentiaalisiin asiakkaisiin, 

yhteistyökumppaneihin ja kilpailijoihin sekä olleellisiin sidosryhmiin kuuluvat asiat 

luokitellaan lähiympäristöön. Makroympäristöstä puhuttaessa, tarkoitetaan laajoja, 

taloudellisia, teknisiä, poliittisia ja väestöön liittyviä tekijöitä sekä lainsäädännöllisiä asioita. 

Näitä edellä mainittuja asioita ja tekijöitä yrityksen on analysoitava ja mietittävä, miten ne 

vaikuttavat omaan toimintaan, ja millä tavalla yritys voi kehittää toimintaansa. (Viitala & 

Jylhä, 2013, s. 44.)    

 

Seuraavissa kahdessa luvussa käsitellään tarkemmin analyysejä, joita yritys voi tehdä 

kehittäessään liiketoimintaa. Ensiksi perehdytään PESTE-analyysiin, jolla tutkitaan 

ympäristön tilaa ja tulevaisuutta. Tämän jälkeen tarkastellaan kilpailuanalyysia, jossa 

pääpaino on nykytilan ja tulevaisuuden arvioinnissa. 
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2.1.1 PESTE-analyysi 

PESTE-analyysi painottuu makrotason asioiden eli ulkoisten tekijöiden analysointiin ja sen 

tarkoituksena on arvioida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Analysoinnin 

kohteena ovat poliittiset (P), ekonomiset (E), sosiaaliset (S), teknologiset (T) ja ekologiset 

(E) tekijät. Poliittisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi lainsäädäntöä, kansainvälisiä 

sopimuksia ja rikollisuutta. Ekonomisia tekijöitä voivat olla muun muassa talouden kasvu, 

suhdanteet ja työllisyyden kehitys. Sosiaalisiin tekijöihin luetaan esimerkiksi syntyvyys, 

väestön ikärakenne, arvot ja kulutustavat. Teknologisilla asioilla tarkoitetaan muun muassa 

verkkokauppaa, tietoliikennettä ja energiateknologiaa. Ekologisillä tekijöillä ympäristöön 

liittyviä asioita kuten kasvihuoneilmiötä, muutosta infrastruktuurissa ja jäteongelmia. 

(Kamensky, 2010, s. 132.) 

 

Poliittiset tekijät voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan riippumatta siitä missä toimintaa 

harjoitetaan, ja niillä saattaa olla vaikutusta kannattaviin mahdollisuuksiin tai mahdollisiin 

uhkiin tai näihin molempiin. Poliittinen epävakaus voi aiheuttaa mahdollisia uhkia 

esimerkiksi lakien tai säädösten muutoksilla, jotka taas puolestaan saattavat muuttaa 

kuluttajien tottumuksia ostaa ja valita tuotteita. Tämän takia on tärkeätä seurata ja analysoida 

poliittisia tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta yrityksen tuotteiden kysyntään. (Wood, 2007, 

s. 33.) 

 

Ekonomisilla tekijöillä on merkittävä vaikutus kokonaisostovoimaan, koska vallisteva 

taloudellinen tilanne on merkittävässä roolissa kuluttajien ja yritysten tuloihin, velkoihin ja 

luottojen käyttöön (Viitala & Jylhä, 2013, s. 45). Talouskasvun hidastuessa yritykset 

joutuvat usein miettimään uudestaan mahdollisia hankintoja. Voi olla, että kotimaan kasvun 

hidastuessa yritykset miettivät laajentumista maihin, jossa talouskasvu on nopeampaa. 

(Wood, 2007, s. 33.)  

 

Sosiaaliset tekijät vaikuttavat voimakkaimmin markkinoiden ja segmenttien kokoon ja 

rakenteeseen. Väestön kasvu tai lasku, pidempi elinikä ja maahanmuutto voivat kasvattaa tai 

supistaa markkinoita. Muutokset väestössä ja sen rakenteessa voivat muuttaa eri  tavaroiden 

ja palveluiden käyttöä ja vaatimuksia. Nämä mahdolliset muutokset on otettava huomioon 

yrityksen toiminnan suunnittelussa. (Wood, 2007, s. 33.) 
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Yrityksen toiminnan ehtoja määräävät osaltaan toimintaympäristön teknologinen taso.  

Maiden ja alueiden välillä saattaa olla suuri ero teknologista kehitystä tarkasteltaessa. 

Muuttuva ja kehittyvä teknologia antavat yrityksille entistä paremman mahdollisuuden 

toimia tehokkaammin ja globaalisti. Esimerkiksi sähköinen liiketoiminta on antanut tähän 

mahdollisuuden. Teknologisesta osaamisesta ja sen kehittämisestä käydään kovaa kilpailua 

ja yritysten on varmistuttava, että pysytään riittävän korkella teknologisella tasolla 

kilpailijoihin nähden. (Viitala & Jylhä, 2013, s. 45.) 

 

Ekologiset tekijät vaativat yrityksiltä tarkkaa toiminnan arviointia. Ekologiset asiat on 

huomoitava aina raaka-aine valinnoista tuotteen pakkaus- ja kuljetusvalintoihin. Yritysten 

toimintaa ekoligiselta kannalta säätelee hyvin pitkälti ympäristölainsäädäntö ja normit. 

Yrityksen pitää toimia säädettyjen lakien puitteissa ja sidosryhmien mielipiteet vaativat 

yrityksiltä ekologisesti kestävää kehitystä. (Viitala & Jylhä, 2013, s. 48.) 

 

2.1.2 Kilpailuanalyysi 

Kilpailu on markkinataloudessa se tekijä, joka kehittää yrityksiä ja työtekijöitä entistä 

paremmiksi. Kilpailun vaikutuksesta ihmiset ja organisaatiot pysyvät liikkeessä ja lisäksi 

kilpailu vaikuttaa yrityksen voimavaroihin kuten resurssien määrään laatuun, hintaan ja 

käyttöasteeseen. Niille yrityksille, jotka toimivat kilpailutaloudessa, voi kehityksen ja 

kasvun sijaan muodostua ongelma. Kovana käyvä kilpailu voi rasittaa liikaa ja pahimmassa 

tapauksessa ajaa yrityksen todella vaikeaan tilanteeseen. Yksi strategisen ajattelun perustana 

onkin se, miten yritys pystyy rajoittamaan vallitsevaa kilpailua eli erottautumaan kilpailussa. 

Erottautumiskeinoilla pyritään muuttamaan kilpailulajien pelisääntöjä. Keskeisenä 

menestystekijänä on yrityksen tuntemus toimialan tulevaisuuden näkymistä. (Kamensky, 

2010, s. 150–51.) 

 

Perehdyttäessä tarkemmin yrityksen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin, voidaan 

apuna käyttää kilpailuanalyyseja. Analysointi kohteena ovat itse yritys, toimiala, verkostot 

ja koko makroympäristö. Kilpailua käsitteenä on tarkasteltava useasta näkökulmasta ja 

monilla kriteereillä. Kuvassa 2 on esitetty kilpailuanalyysit pääryhmittäin. Näiden avulla 

liiketoiminta-alueen ja yrityksen kilpailutilannetta pyritään tutkimaan. (Kamensky, 2010 s. 

150–151.) 
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Kuva 2. Kilpailuanalyysien pääryhmät, joiden avulla kilpailutilannetta pyritään 

hallitsemaan (mukaillen Kamensky, 2010, s. 150–151). 

 

Kilpailijatuntemusanalyyseihin Kamensky (2010) luokittelee kilpailijoiden 

peruskartoituksen, arvoketjut ja – verkostot sekä kustannusanalyysit. Peruskartoituksessa 

kilpailijat määritellään neljään eri ryhmään: ydinkilpailijoihin, marginaalikilpailijoihin, 

tarvekilpailijoihin ja potentiaalisiin kilpailijoihin. Ydin- ja marginaalikilpailijoiksi 

luokitellaan ne, joiden tuotteet, teknologiat ja toimintatavat vastaavat oman yrityksen 

vastaavia. Jako näiden kahden kilpailijatyypin välillä on oltava tarkka. 

Marginaalikilpailijoiksi luokiteltuja tarkastellaan usein haastajina, mutta voivat hyvinkin 

nopeasti muuttua ydinkilpailijoiksi. (Kamensky, 2010, s. 152.) 

 

Tarvekilpailijoiksi luokitellaan ne, jotka pyrkivät asiakastarpeiden täyttämiseen erilaisilla 

tuotteilla, teknologioilla ja toimintavavoilla. Tarvekilpailijat voivat olla pahempia kuin 

ydinkilpailijat, koska ne saattavat muuttaa koko toimialan ja sen vallitsevat pelisäännöt. 

Tämän takia tarvekilpailijoita on seurattava erittäin tarkasti. Potentiaalisilla kilpailijoilla 

tarkoitetaan yrityksiä, jotka mahdollisesti tulevaisuudessa tulevat samalle toimialalle. Nämä 

yritykset voivat tulla jo tunnetulta toimialalta tai sitten toimialarakenteiden muuttumisen 

myötä mahdollisilta uusilta toimialoilta. (Kamensky, 2010, s. 152.) 
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Jokaisesta kilpailijaryhmästä tulisi selvittää yrityksen perustiedot: liikevaihto, kannattavuus 

ja markkinaosuus. Potentiaalisten kilpailijoiden kohdalla on järkevää miettiä, minkä vuoksi 

yritys tulisi oman yrityksen strategiselle bisnesalueelle (SBA). Kilpailijatuntemusanalyysin 

peruskartoituksessa on perusteltua tutkia syitä, miksi asiakkaat ostavat tietyltä kilpailijalta 

ja samalla miettiä mitä asioita, joita voidaan oppia kilpailijalta. Analyysin jälkeen on tehtävä 

johtopäätökset oleellisista asioista ja mahdolliset ehdotukset jatkotoimenpiteistä. 

(Kamensky, 2010, s. 152.) 

 

Kilpailijatuntemusta voidaan lisätä kilpailijoiden arvoketjujen ja – verkostojen analysointien 

avulla. Analysoinnin kohteeksi on ydinkilpailijoiden lisäksi syytä ottaa myös 

tarvekilpailijoita ja potentiaalisia kilpailijoita, koska näistä ryhmistä voi saada arvokkaita 

oivalluksia oman toiminnan kehittämiseen arvoketjua ajatellen. (Kamensky, 2010, s. 152.) 

Arvoketjun kehittämiseen ja tehostamiseen voidaan joutua myös tuotteen kovan 

hintakilpailun vuoksi. (Peltonen, 1997, s. 15.) Kilpailijoiden kustannusanalyysien tekeminen 

on tärkeää, mutta voi olla työläs ja vaikea tehtävä, koska oman yrityksen SBA-tason 

yritysten kustannustietoja on vähän saatavilla. Tarkat arviot kustannuksista eivät ole 

välttämättömiä, koska karkeatkin arviot voivat kertoa mitä toimenpiteitä on tehtävä. 

Kustannusanalyysien tekeminen on sitä tärkeämpää mitä enemmän toimialalla on kilpailua 

hinnoista ja kustannustehokkuudesta. (Kamensky, 2010, s. 152.) 

 

Kilpailun voimistuminen on hyvin tyypillistä toimialasta riippumatta. Oman yrityksen 

toimialan kilpailunvoimakkuutta on järkevää analysoida tarkemmin ja analyysi on 

suoritettava kaikkien kilpailijaryhmien osalta ja erikseen. Lopuksi on tehtävä yhteenveto, 

jossa on kaikkien kilpailijaryhmien tulokset, ja josta voidaan päätellä koko toimialan 

vallitseva kilpailunvoimakkuus. (Kamensky, 2010, s. 155.) 

 

Analyysi kilpailijoiden draivereista on kilpailustrategian määrittelyn kannalta järkevää, 

koska on hyvä, että yritys tietää kilpailijoiden toiminnasta ja siitä minkälaiseen strategiaan 

toiminta perustuu. Esimerkiksi kilpailijan päädraiveri voi olla tarvelähtöisyys, 

asiakaslähtöisyys, teknologialähtöisyys tai tuotelähtöisyys. Kamenskyn (2010, s. 158–159) 

mielestä kilpailuanalyysien heikoiksi kohdiksi on muodostunut niiden staattisuus. Yleensä 

yrityksissä havahdutaan vasta sitten, kun jotain tapahtuu ja korjataan vasta sitten. 

Kilpailussakin tapahtuu muutoksia koko ajan. Vanhoja kilpailijoita häviää, uusia tulee 
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tilalle, verkostoidutaan ja toimialan rakenteet ja tavat voivat muuttua. Kilpailijat muuttavat 

toimintatapojaan ja strategioitaan, ja näitä muutoksia tietyiltä osin yritetään pitää salassa, 

mutta usein niistä voi saada asioita omaan tietoon. Kilpailijat haluavat menestyä 

markkinoilla, ja joissain tapauksissa joutuvat kertomaan strategisia ajatuksiaan asiakkaille, 

toimittajille ja muille sidosryhmille. (Kamensky, 2010, s. 158–159.) 

 

Kilpailuanalyysit toimivat apuna kun halutaan saada näkemys vallitsevasta 

kilpailutilanteesta ja antavat näkemyksen mihin suuntaan kilpailustrategiaa tulisi ohjata. 

Kilpailuanalyysien perusteella tehdyt analyysikartat auttavat osaltaan hahmottamaan 

nykytilannetta. Edellä mainitut ja kuvassa 2 esitetyt kilpailuanalyysit kokoaa hyvin yhteen 

seuraavat synteesit, jotka ovat Kamenskyn (2010, s. 160) mukaan: 

- ”toimialan menestystekijäprofiili 

- kilpailuasemointi arvo/kustannukset-matriisissa 

- SWOT-analyysit 

- analyysikartat” 

(Kamensky, 2010, s. 160.) 

 

Nämä edellä esitetyt analysointikeinot ovat hyviä työkaluja arvioitaessa yrityksen tilaa 

omassa liiketoimiympäristössä. Työn kohdeyrityksen toimialalla kilpailu on haastavaa ja 

liiketoiminnan kehittämisen kannalta toiminnan nykytilan arviointi on ensiarvoisen tärkeää. 

Analyysien avulla voidaan selvittää, mitä asioita yrityksessä tulee kehittää, jotta saavutetaan 

kilpailuetua muihin alan toimijoihin nähden.   

 

2.2 Liiketoimintaprosessin kehittäminen 

Yritysten toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja niihin on sopeuduttava. Jos yritetään 

pysyä samalla tasolla niin se ennen pitkää johtaa siihen, että jäädään kilpailijoista jälkeen. 

Mikäli ei kehitetä prosesseja kiristyvässä kilpailussa, se voi viedä yrityksen katastrofaaliseen 

lopputulokseen. Toimintojen sopeutumiskeinot voivat vaihdella paljon yritysten välillä. 

Prosessien kehityskeinoja voidaan kopioida toisilta yrityksiltä ja muokata omaan toimintaan 

sopivaksi. Näin syntyy uusia toimintatapoja, jotka antavat mahdollisuuden parempaan 

menestykseen. (Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 27.) 
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Edellisessä kappaleessa mainittiin miksi liiketoimintaprosesseja on kehitettävä. Yrityksen 

liiketoimintaprosessiketjua voi verrata tuotteeseen. Oikein organisoitu prosessi tuottaa hyvin 

ja menestyy markkinoilla. Sama pätee tuotteeseen, jos sitä ei kehitetä, se vanhenee ja poistuu 

markkinoilta. Liiketoimintaprosessi käyttäytyy siis samalla tavalla. Yksi tärkeä osa 

yrityksen kilpailukykyä on tiedostaa oman toiminnan prosessit. (Savolainen, Saaren-Seppälä 

& Savolainen, 1997, s. 13–15.) 

 

Liiketoimintaprosessien uudistamiseen ryhdyttäessä, on tiedettävä, mitä prosessia halutaan 

kehittää. Käytännössä se voi olla jokin pienikin asia, joka saa prosessin toimimaan 

kokonaisuutta ajatellen paremmin. (Savolainen et al., 1997, s. 13–15). Se voi olla 

esimerkiksi tuotesuunnittelun uudelleen järjestely niin että keskitytään vain niiden tuotteiden 

suunnitteluun ja kehitykseen, jotka antavat lisäarvoa yritykselle. Tällöin saadaan resurssit 

kohdistettua järkevämmin. 

 

Kun on päätetty miksi ja mitä prosessia halutaan kehittää, on seuraavaksi mietittävä miten 

kehitysprosessi saadaan vietyä läpi. Pienet kehitysasiat voidaan sopia viikkopalavereissa 

ilman suurempaa selvitystyötä. Tällaisia voi esimerkiksi olla lomien näkyminen yleisessä 

kalenterissa tai tiettyyn aiheeseen liittyvän palaverin pitäminen. Suuremmat muutokset on 

järkevää toteuttaa projekteina, johon valitaan vastuuhenkilöt, määritetään aikataulu ja 

budjetti sekä sovitaan mikä on se tahtotila, jossa halutaan olla projektin päätyttyä. Isompi 

askel voi olla vaikka täysin uuden tuotteen kehittäminen. Kehittämisprojekteja voidaan 

käynnistää strategisista syistä ilman, että ne konkreettisesti perustuvat johonkin yrityksessä 

todettuun ongelmaan. (Savolainen et al., 1997, s. 13–15.) 

 

2.2.1 Tuotekehitysprosessin vaiheet 

Yrityksessä on monenlaisia prosesseja, joita voidaan kehittää. Tässä työssä lähestytään 

kehitysprosessin vaiheita tuotteiston ja tuotteen näkökulmasta. Tuote on yritystoiminnan 

ydin ja usein tuotteen elinkaari on lyhyt. Tämän vuoksi yritysten pitää kehittää uusia 

tuotteita, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeet entistä paremmin ja mielellään vielä 

tehokkaammin kuin kilpailijoiden tuotteet. Monissa yrityksissä tehdään jatkuvaa tuotteiden 

kehittelyä ilman, että sitä erotellaan konkreettisesti muusta toiminnasta. Yrityskoon 

kasvaessa, tuotteiden kehittämisestä vastaa oma organisoitu osasta, jolla on erilliset resurssit 

toiminnan harjoittamiseen. Riittävillä resursseilla ja oikealla organisoinnilla varmistetaan, 
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että tuotekehitysprosessi toimii tehokkaasti ja saadaan vietyä loppuun. (Viitala & Jylhä, 

2013, s. 146.) 

 

Kehitysprojektit on aina järkevää vaiheistaa ja tämä pätee myös tuotekehitysprosesseihin. 

Perinteisin tuotekehitysprosessin vaiheistus on tuotekehitysprojektin suunnittelu, konseptin 

kehitys asiakaspalautteen perusteella, tuotteen suunnittelu, tarkempi yksityiskohtainen 

tuotteen suunnittelu, testaus ja viimeistely sekä tuotannon valmistelu. Viitala ja Jylhä (2013, 

s. 146) mainitsevat porttimallin yhdeksi yleisimmäksi perinteiseksi tuotekehitysmalliksi. 

Porttimalli muodostuu viidestä eri vaiheesta ja päätöksentekoportista. Menetelmän vaiheet 

ovat idean arviointi ja rajaus, tarkennus ja liiketoiminnan suunnittelu, itse tuotteen 

suunnittelu ja kehitys, testaus ja tuotteen toiminnan varmistus sekä lanseeraus. Projektin 

riskin hallintaa auttaa vaiheittain etenevä prosessi, jossa jokaisen vaiheen jälkeen pidetään 

päätöksentekoportti. Päätös projektin jatkosta tehdään aina päätöksentekoportissa, ja jossa 

voidaan pohtia projektin onnistumisen edellytyksiä. Viitalan ja Jylhä (2013, s. 146) 

esittelevät myös toisen tuotekehitysmallin jota kutsutaan vesiputousmalliksi ja se jaetaan 

seuraaviin vaiheisiin: esitutkimus, määrittely, suunnittelu, toteutus, integrointi ja testaus 

sekä käyttöönotto ja ylläpito. Ensimmäisessä eli esitutkimusvaiheessa on tarkoituksena 

kartoittaa tuotekehitysprojektin tarpeellisuus asiakastiedon avulla. Määrittelyvaiheessa 

kootaan kaikki asiakkaan vaatimat ominaisuudet yhdeksi 

vaatimustenmäärittelydokumentiksi. Suunnitteluvaiheessa edetään konseptitasolta 

yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Viimeisessä vaiheessa luodaan tuoteselostukset ja 

pyritään testauksen avulla havaitsemaan mahdolliset ongelmakohdat. (Viitala & Jylhä, 2013, 

s. 146.) 

 

Edellä esitettyjä perinteisiä tuotekehitysmalleja pidetään nykyään tehottomina ja työläinä, 

koska raportointimäärät ovat suuria ja projektien kokonaiskestot varsin pitkiä. Vaarana voi 

olla, että tuotteen kysyntä ja tarve on jo hiipunut, kun tuote on valmis markkinoille. Näiden 

perinteisten menetelmien positiivisiksi puoliksi on kuitenkin koettu, että ne etenevät 

selkeästi ja tuovat järjestelmällisyyttä kehitysprosesseihin. Perinteisesti toteutetut 

tuotekehitysprojektit tehdään yleensä yrityksen sisällä ja salassa muilta. Tämän tyyppisiä 

projekteja kutsutaan suljetuiksi innovaatioiksi. (Viitala & Jylhä, 2013, s. 150–151.) 
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Kasvava kilpailu ja nopeasti muuttuvat markkinat vaativat yrityksiltä yhä nopeampaa ja 

tehokkaampaa toimintaa. Tuotteiden elinkaaren lyhentyminen ja teknologiset muutokset 

ovat normaalia tämän päivän globaaleilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa, että yritysten on 

luotava strategisia kumppanuussuhteista muiden yritysten kanssa saavuttaakseen 

kilpailuetua. Pitkät kumppanuussuhteet, kommunikointi ja korkea luottamus ovat avain 

ehtoja kilpailuedun saavuttamiseen. Myös joustavuus, yhteinen kustannusten alentaminen 

ovat avaintekijöitä sille, että tuote saadaan markkinoille nopeammin ja pystytään vastaamaan 

asiakasvaatimuksiin paremmin. Uudet dynaamiset suhteet asiakkaisiin ovat aiheuttaneet 

voimakasta muutosta kilpailussa ja auttaneet yrityksiä sitoutumaan entistä lähemmin 

toimitusketjun muihin osapuoliin. Yksi avain asia on, että yritykset ovat tajunneet 

hyötyvänsä siitä, että ovat aikaisessa vaiheessa mukana uuden tuotteen kehittämisessä. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että aikainen sidosryhmien mukaan tulo (ESI, early supplier 

involvement) uuden tuotteen kehittämisprosessiin (NPD, new product development) ovat 

vaikuttaneet positiivisesti tuotteen koko toimitusketjun kustannuksiin, palveluun ja laatuun. 

(Cadden & Downes, 2013, s. 715–716.) 

 

2.2.2 NPD-prosessi 

Liiketoiminnassa ja tekniikassa uuden tuotteen tai palvelun markkinoille tuomista ja siihen 

liittyvää kehitysprosessia voidaan kutsua termillä NPD (new product development). Kuvassa 

3 on esitetty Handfield ja Lawson (2007, s. 44) malli NPD-prosessista, joka on jaettu viiteen 

erilliseen vaiheeseen: ideointi, arviointi, konseptin kehitys, suunnittelu ja testaus. 

Ajatuksena tässä on, että jo ensimmäisessä vaiheessa idea uudesta tuotteesta tai palvelusta 

tulee asiakkaalta, ja asiakas on mukana tiiviisti prosessin jokaisessa viidessä vaiheessa. 

(Handfield & Lawson, 2007, s. 44). Tavoitteena on, että viimeisen vaiheen jälkeen päästään 

täysimittaiseen tuotantoon tai toimintaan. (Cadden & Downes, 2013, s. 718). 
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 Kuva 3. NPD-prosessin vaiheet jaetaan Handfiel ja Lawsonin mallin mukaan viiteen eri 

vaiheeseen: ideointi, arviointi, konseptin kehitys, suunnittelu ja testaus (mukaillen Handfield 

ja Lawson, 2007, s. 44).   

 

Von Corswant ja Tunälv (2002, s. 249) korostavat, että yritysten pitää ymmärtää tuotteiden 

kehittämisen ja toimittajayhteistyön monimutkaistuneen entisestään. Tämän takia yritysten 

on tehtävä yhteistyötä tuotekehityksen ja valmistuksen parissa jo hyvissä ajoin aikaisessa 

vaiheessa prosessia, jotta kaikki mahdolliset saatavilla olevat voimavarat saadaan 

hyödynnettyä tehokkaasti. Tällä tavalla toimimalla voidaan oppia toisilta yrityksiltä tapoja 

ja teknologioita, joilla kyetään tuottamaan yhä parempia tuotteita ja palveluita. (Von 

Corswant & Tunälv, 2002, s. 249.)  

 

2.2.3 Jatkuva parantaminen 

Yrityksessä saavutettu liiketoimintaprosessin parannus voi unohtua, vaikka sitä olisi 

kehitetty systemaattisella menetelmällä. Kuvassa 4 on esitetty kolme mahdollista 

kehityspolkua, joihin yrityksessä voidaan ajautua. Organisaatio ja ihminen joutuvat helposti 

niin sanotun unohtumiskäyrän uhriksi. Välttyäkseen tälle käyrälle joutumista, pitää 

huolehtia, että kehitettyä asiaa ylläpidetään. Yhtenä keinona tähän on asian standardointi ja 

vakiointi. Saavutettu tapa tai asia pitää kuvata tarkasti, ohjeistaa työntekijöitä tai 

automatisoida niin että se kyetään säilyttää. Liiketoimintaprosesseihin on sisällytettävä 

jatkuvan parantamisen malli, jos halutaan varmistaa asian asteittaista kehittymistä, ja että 

uusia merkittäviä parannuksia saadaan aikaan. (Savolainen et al., 1997, s. 22.)  
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Kuva 4. Kolme eri kehityspolkua on unohtajan, standardoijan ja jatkuvasti parantajan 

kehityspolku, ja näistä erityisesti jatkuvan parantajan kehityspolkua tulisi seurata 

liiketoiminnan kehittämisessä (mukaillen Savolainen et al., 1997, s. 22).  

 

Yksi erittäin hyödyllinen ja käyttökelpoinen työkalu liiketoimintaprosessien kehittämisessä 

on Demingin PDCA-laatuympyrä. Se on iteratiivinen prosessi, joka jaetaan neljään osa-

alueeseen: suunnitteluun, toteutukseen, tarkastukseen ja jatkotoimenpiteisiin. Sitä voi 

hyödyntää niin laadun parantamisessa kuin missä tahansa liiketoiminnan kehittämisessä. 

(Pietrzak & Paliszkiewicz, 2015, s. 152). Kuvassa 5 on havainnollistettu PDCA-ympyrän 

periaate, ja prosessi voi edetä esimerkiksi vaiheittain seuraavalla tavalla: 

1. SUUNNITTELE(PLAN): Suunnittele toteutettava asia ja määritä milloin tiedetään 

asian toteutuneen. Älä toimi ilman kunnon suunnitelmaa. Määritä tavoitteet, johon 

pyritään ja tavat joilla tavoitteet saavutetaan. 

2. TOTEUTA(DO): Toteuta se, mitä on suunniteltu. Toimeenpane asia suunnitelman 

mukaan. 

3. TARKISTA(CHECK): Tarkista kuinka hyvin tulokset on saavutettu ja tarkkaile 

vaikutuksia. Onko suunnitelman tavoitteet saavutettu? Tarkastele mahdollisia 

poikkeamia. Testaa suunnitelma saadun tiedon avulla. 

4. TOIMI(ACT): Mitä asioita on opittu? Omaksu uudet tavat, jolla saavutetaan 

tavoitteet. Onko järkevää jatkaa suunnitelmaa? Tarvitseeko suunnitelmaa muuttaa 

seuraavaan kierrokseen? Pitääkö suunnitelmaa miettiä uudestaan? 
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PDCA-ympyrän ajatuksena on, että joka vaihe käydään läpi aina uudestaan ja uudestaan – 

prosessi etenee iteratiivisesti. Toistamalla kierto systemaattisesti ja säännöllisesti, voidaan 

toiminnan laatua ja prosesseja parantaa. PDCA-ympyrä on erittäin hyödyllinen työkalu 

jatkuvan parantamisessa. (Pietrzak & Paliszkiewicz, 2015, s. 152). Vaikka jatkuvaan 

parantamiseen on työkaluja, ehdoton edellytys kuitenkin on, että parantamiseen osallistuvat 

ovat selvillä mitä tavoitellaan ja missä tilanteessa ollaan. Tämän takia on todella tärkeää, että 

yrityksen työntekijöillä on tieto nykytilasta ja tavoitteista. (Savolainen et al., 1997, s. 22.)    

 

 

 

Kuva 5. Demigin PDCA-Laatuympyrä, joka on koettu hyväksi laadun ja prosessien 

kehitystyökaluna (mukaillen Pietrzak & Paliszkiewicz, 2015, s. 153). 

 

Tässä pääluvussa käsiteltiin liiketoiminnan analyysejä, joita voidaan tehdä liiketoiminnan 

kehittämisprosessien yhteydessä. Kehittämisprosessit on suunniteltava ja vaiheistettava niin 

että niiden hallinta ja toteuttaminen on helpompaa. Tämän luvun tarkoituksena on antaa työn 

kohdeyritykselle käsitys siitä miten liiketoimintaympäristöä voi analysoida, esimerkiksi 

kilpailija-analyyseillä, ja millä tavalla kehitysprosesseja voi viedä järjestelmällisesti 

eteenpäin. Lisäksi luvun tarkoituksena on herättää ajatus jatkuvan parantamisen 

ajatusmallista, jota voi toteuttaa esimerkiksi Demingin PDCA-laatuympyrän avulla. Tätä 

laatuympyrää voidaan hyödyntää, missä tahansa yrityksen toiminnan kehittämisessä.   
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3 TUOTTEIDEN LUOKITTELU TUOTANTOYRITYKSESSÄ 

 

 

Tässä kolmannessa luvussa käsitellään kahta eri menetelmää, joilla voidaan luokitella 

yrityksen tuotteita. Luokitteluiden avulla selvitetään myynnillisesti tärkeät tuotteet. 

Ensimmäisenä tarkastellaan ABC-analyysia, jolla voidaan selvittää yrityksen tuotteiden ja 

menekin tasapainoa. Suurin osa myynnistä koostuu pienestä osasta tuotteista, mutta ne 

tuotteet, joilla on volyymillisesti vähän myyntiä voivat aiheuttaa paljon työtä. Toisena 

menetelmänä tarkastellaan XYZ-analyysia, jonka periaate on kuten ABC-analyysi, mutta 

siinä tuotteet analysoidaan myynnintapahtumien lukumäärän perusteella. Lopuksi 

tarkastellaan ABC- ja XYZ-analyysin yhdistämistä, ja miten ne täydentävät toisiaan. 

 

3.1 Pareto 20/80-sääntö 

Pareto 20/80-säännön voi todeta omassa yrityksessä tutkiessa yksittäisten tuotenimikkeiden 

myyntilukuja. Kuvassa 6 on esitetty Pareto-käyrä, jossa on esitetty tuotteiden myynnin 

kumulatiivista kertymää. Myynti on esitetty pystyakselilla ja esimerkkitapauksessa se on 2,2 

miljoonaa euroa. Kun tuotteet järjestetään myynnin perusteella suuruusjärjestykseen vaaka-

akselilla, muodostavat 20 % tuotteista noin 80 % myynnistä. Kuten kuvasta 6 voi huomata, 

kumulatiivinen kertymä tasaantuu alun jälkeen, ja todellisuudessa suurin osa tuotteista ei 

muodosta merkitsevää määrää myynnistä. Pääajatus pareto-käyrässä on havainnollistaa, että 

myynnin kertymän kannalta valtaosa tuotteista vaikuttaa turhilta. Pelkän käyrän perusteella 

ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä mahdollisista turhista tuotteista vaan asia vaatii 

tarkempaa tutkimusta. (Sakki, 2009, s. 90–93.) 
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Kuva 6. Pareto-käyrän esimerkki, jonka avulla voidaan havainnollistaa kuinka suuresta 

osasta tuotteista yrityksen myynti muodostuu (mukaillen Sakki, 2009, s. 90–93). 

 

3.2 ABC-analyysi tuotteiden luokittelussa 

ABC-analyysilla tarkoitetaan tuotenimikkeiden luokittelua niiden euromääräisen myynnin 

perusteella. Luokkia voi olla tapauksesta riippuen kolmesta viiteen. Luokittelun 

tarkoituksena on saada käsitys, miten nimikkeiden myynti jakaantuu. Tämän perusteella 

voidaan pohtia miten tuotteita tulisi ohjata tuotannollisesti ja mihin on syytä käyttää 

resursseja. Luokittelun perusteet ja luokat yritys voi määrittää itse. Seuraavassa esimerkki 

miten luokittelun voi tehdä (Sakki, 2009, s. 90–93): 

- A-tuotteet: ensimmäiset 70 % kumulatiivisesta myynnistä 

- B-tuotteet: seuraavat 15 % myynnistä 

- C-tuotteet: seuraavat 10 % myynnistä 

- D-tuotteet: viimeiset 5 % myynnistä 

 

Esimerkissä tuotteet on arvostettu myynnin perusteella, mutta sen voi tehdä yhtä hyvin 

tuotteiden myyntikatteen tai niiden liiketuloksen perusteella. Usein päädytään arvostamaan 

tuotteet myynnin perusteella, koska tuotteiden myyntitiedot ovat näistä kolmesta helpoiten 

saatavilla.  ABC-analyysissä on tärkeä muistaa, että tarkastelun kohteeksi otetaan yksittäiset 

tuotteet, koska analyysin avulla pyritään selvittämään miten yksittäisiä tuotenimikkeitä on 

järkevää ohjata. On kuitenkin huomioitava, että joidenkin nimikkeiden myyntimäärät voivat 
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olla todella pieniä, mutta tuotteet voivat liittyä toisiin merkittävään tuotteisiin ja ovat sen 

takia tarpeellisia ja pidettävä mukana tuotteistossa. (Sakki, 2009, s. 90–93.) 

 

3.3 ABC-analyysin tulosten hyödyntäminen 

ABC-analyysin tuloksia pitää tulkita ja soveltaa oikealla tavalla. Varastotasojen 

pienentäminen ja materiaalin ohjaus pohjautuvat ABC-luokittelusta saatujen tulosten 

hyödyntämiseen. Saatava raportti ja siitä tehtävä yhteenveto ei vielä muuta mitään vaan 

niistä on tehtävä oikeat päätelmät. Pitää tehdä tarkasteluja miten kustannus- ja 

myyntitapahtumat jakautuvat eri luokissa. Tämän lisäksi on selvitettävä, kuinka varaston 

arvo jakautuu luokkien kesken. (Sakki, 2003, s. 92–93.) 

 

Kun nimikkeiden tapahtumien määrät ja varastojen arvot tiedetään, voidaan laskea tilaus-

toimitusketjussa syntyneet kustannukset. Kun muodostuneita kustannuksia verrataan 

myyntikatteeseen, saadaan nettokate eri ABC-luokissa. On huomioitava, että nettokatteen 

ollessa kokonaisuutena positiivinen, voi olla, että tarkemmin tutkittaessa c- ja d-luokissa se 

on negatiivinen. Tämän takia on tärkeää, että kootaan nimikkeiden todelliset kustannukset, 

jotta saadaan selville eri luokissa olevien nimikkeiden kannattavuus. Osto- ja 

myyntitapahtumia pitää seurata ABC-luokittain. Voi olla mahdollista, että alemmissa 

luokissa osto- ja myyntitapahtumia on kohtuuttoman paljon ja niiden koot eivät ole 

taloudellisesti järkeviä. (Sakki, 2003, s. 92–93) 

 

ABC-analyysin tuloksia sovellettaessa, varaston arvon jakautuminen eri luokkien kesken on 

yksi tärkeimmistä tutkittavista asioista. Pitää selvittää, jakautuuko suurin osa varastosta a- 

ja b-luokkiin vai alempiin c- ja d-luokkiin.  Keskeisenä tavoitteena on lisätä varaston 

kiertonopeutta koko varaston osalta. (Sakki, 2003, s. 92–93). Esimerkiksi a-luokan 

tuotteiden osuus myynnistä voi olla 50 %, mutta varaston arvon osuus vain 5 %. B-luokan 

tuotteet 15 % myynnistä ja varastoarvo 15 % ja c-luokan tuotteet vain 10 % myynnistä, mutta 

osuus varaston arvosta 30 %. D-luokan tuotteiden osuus myynnistä voi olla vain 5 %, mutta 

muodostavat 50 % varaston arvosta. (Ng, 2005, s. 344). Jos varaston arvo jakautuu näiden 

prosenttien mukaan eli c- ja d-luokan tuotteiden osuus varastosta peräti 80 %, niin se 

tarkoittaa, että on ostettu tai valmistettu vähämenekkisiä tuotteita ja liian isoja määriä 

suhteessa menekkiin. On tyypillistä, että a-luokan nimikkeet muodostavat pienen osan ja 

puolestaan d-nimikkeet valtaosan kokonaisnimikemäärästä. Jos d-nimikkeet vielä 
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muodostavat suurimman osan varastosta, tulisi pohtia, miten d-nimikkeiden määrää voidaan 

vähentää. (Sakki, 2003, s. 92–93.) 

 

D-luokan suuri nimikemäärä on merkki siitä, että tuotteita on ostettu tai valmistettu liian 

paljon suhteessa myyntimäärään. Tähän on syynä se, että ostoja tai tuotantoa ei ole 

suunniteltu oikein. Osto- tai valmistuserät eivät ole sopusuhteessa menekin määrään ja 

tuotteita kerääntyy koko ajan varastoon. Vanhan epäkurantin tuotteen poistaminen voi olla 

vaikeaa ja tämän takia on pohdittava, miten jatkossa vältytään vähämenekkisten tuotteiden 

varaston muodostumiselta. A- ja b-tuotteet tulee ostaa tai valmistaa oikean kokoisissa erissä.  

c- ja d-tuotteiden osalta on pohdittava tarkasti, mitä on järkevää pitää varastossa tai 

ylipäätään valikoimassa. Lisäksi on määritettävä järkevät täydennyserät ja yksikertaiset 

ohjaustavat. 

 

3.4 XYZ-analyysi tuotteiden luokittelussa 

Edellä esitetty ABC-analyysi on helppo käyttää ja ymmärtää ja se perustuu yhden 

historiatiedon tarkasteluun, yleensä vuosimyyntiin. Ng (2005, s. 344) mukaan on järkevää 

tarkastella tuotteiden luokittelua myös toisesta näkökulmasta. XYZ-analyysi on vastaava 

kuin ABC- analyysi, mutta siinä tarkastelun kohteena ovat nimikkeiden myyntitapahtumat. 

Tarkoituksena on tutkia mahdollisimman tarkasti, miten myyntitapahtumat jakautuvat 

nimikkeiden kesken. Luokittelu voi olla esimerkiksi seuraava (Sakki, 2003, s. 95): 

- X- luokka: tuotteella myyntitapahtumia yli 52 kpl vuodessa 

- Y-luokka: tapahtumia 6 – 51 kpl vuodessa 

- Z-luokka: tapahtumia 1- 5 kpl vuodessa 

- ZZ-luokka: tapahtumia 0 kpl vuodessa. 

 

ABC- ja XYZ-analyysit tukevat toisiaan ja niitä käytetään varaston ja tuotannon hallinnassa. 

Tarkoituksena on optimoida tuotteiden määrä niin että varaston ja tuotteiden hallinta on 

helpompaa. (Errasti, Chackelson, & Poler, 2010. s. 129). Sakki (2003, s. 95) mainitsee myös, 

että analyysit toimivat toistensa tukena ja XYZ-analyysi on hyödyllinen erityisesti silloin, 

kun halutaan kehittää tavarankäsittelyä kuten varastopaikkoja. (Sakki 2003, s. 95.) 
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3.5 ABC-XYZ -matriisi tuotteisen luokittelussa 

ABC- ja XYZ-analyysin yhdistäminen havainnollistaa, miten tuotteet jakautuvat 

euromääräisen myynnin ja myyntitapahtumien määrän perusteella. Yhdistämisen voi tehdä 

esimerkiksi matriisimuotoiseksi taulukoksi, jossa koordinaatiston vaaka-akselilla on 

myynnin kertymä ja pystyakselilla toteutuneet myyntitapahtumat. Taulukossa 1 on esitetty 

esimerkkinä, kuinka tuotteistossa olevat nimikkeet jakautuvat eri luokkiin. Tällaisen 

matriisimuotoisen taulukon avulla saa nopeasti kuvan tuotteiston nykytilasta, ja siitä kuinka 

suuri osa tuotteista on merkittäviä liiketoiminnan kannalta. 

 

Taulukko 1. ABC-XYZ-matriisi, jonka avulla voi huomata nimikkeiden kokonaismäärän eri 

luokissa (mukaillen Bulinski, Waszkiewicz, & Buraczewski, 2013, s. 94). 

 

 

Esimerkki matriisin perusteella voidaan päätellä, että valikoimassa on todella paljon 

nimikkeitä, joilla ei ole ollut myyntiä viimeisen vuoden aikana. Luokat D-ZZ ja D-Z 

edustavat noin 70 % koko nimikemäärästä. Tällaisissa tapauksissa on viisainta käydä koko 

tuotevalikoima läpi ja tarkastella yksityiskohtaisesti, mitä tuotteita kuhunkin ryhmään 

kuuluu, ja tehdä arviointi tuotteiden tuotannollisista ohjausperiaatteista ja erityisesti 

luokkien D-ZZ ja D-Z tuotteiden tarpeellisuudesta. (Bulinski et al., 2013, s. 94.)   

 

Tämän kolmannen pääluvun tarkoituksena oli antaa käsitys, miten tuotteiston tilaa voi 

analysoida. Luvussa esiteltiin ABC-analyysi, jonka avulla voidaan luokitella tuotteita 

toteutuneen euromääräisen myynnin perusteella. Lisäksi käsiteltiin XYZ-analyysia, jolla 

voidaan selvittää tuotteiden toteutuneita myyntitapahtumamääriä. Luvun viimeisessä osiossa 
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tarkasteltiin näiden kahden analyysin yhdistämistä, jossa muodostettiin ABC-XYZ-matriisi. 

Tämän matriisin avulla voidaan havainnollistaa tuotenimikkeiden määrä matriisin eri 

luokissa. Matriisi kuvaa selkeästi kuinka suuri osa tuotteiston nimikkeistä on merkittäviä, ja 

kuinka suurella osalla ei ole yrityksen kokonaismyynnin kannalta merkitystä. Analyysin 

tulosten avulla voidaan suunnitella tuotteiden tuotannolliset ohjausperiaatteet, joiden 

perusteella tuotteita ostetaan tai valmistetaan varastoon.   
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4 TUOTEARKKITEHTUURI MERKITYS TUOTTEISTON KEHITYKSESSÄ 

 

 

Yrityksen valitsemaan tuotestrategiaan vaikuttavat merkittävästi alan vallitseva 

kilpailuasema, toimiala ja liiketoimintaympäristön luonne. Yrityksen pitää sopeutua 

ympärillä tapahtuviin muutoksiin ja muokata omaa toimintaa muutoksien edellyttämällä 

tavalla. Tämä pätee niin yrityksen toimintoihin kuin tuotteisiin. Ei välttämättä pelkästään 

riitä, että toimintotasolla parannetaan työtapoja, on myös tarkasteltava tuotetasolla 

mahdollisia muutoksia tai parannuksia, joita kilpailuaseman, toimialan tai 

toimintaympäristön muutokset edellyttävät. 

 

Tässä pääluvussa käsitellään tuotearkkitehtuuria ja tarkastellaan tuoterakenteiden 

kehittämistä ja tuotemuunnosten ja -varianttien hallintaa. Lisäksi tutkitaan miten 

tuoteperheitä voidaan analysoida. Tämän luvun tarkoituksena on tuoda esille asioita, jotka 

liittyvät tuotearkkitehtuurin valintaan. Arkkitehtuurin valinnalla on merkittävä vaikutus 

siihen, minkä tyyppistä tuotantoa voidaan harjoittaa tehokkaasti.  

 

4.1 Tuotearkkitehtuurin määrittely 

Tuotearkkitehtuurin kannalta Riitahuhta ja Andreasen (1998, s. 167–176) mainitsevat kolme 

tapaa joilla voidaan vaikuttaa kilpailukykyyn: 

- ”Tuotearkkitehtuuri on suhteessa kykyyn tuottaa markkinoiden edellyttämät 

tuotevariantit 

- Tuotearkkitehtuuri voi auttaa vähentämään tuotteen monimutkaisuutta, joka haittaa 

esimerkiksi asiakkaan tai yrityksen toimintaa 

- Tuotearkkitehtuuri voi lisätä samankaltaisuutta, jonka esimerkiksi tuotetta myyvä, 

suunnitteleva, kokoonpaneva, käyttävä tai huoltava henkilö kokee eri elinkaaren 

aikana.” 

Yrityksen pitää olla kilpailukykyinen selvitäkseen markkinoilla. Tuotearkkitehtuurilla voi 

olla ratkaiseva rooli siihen mikä on yrityksen asema toimialan muiden yritysten rinnalla. 

Tuotearkkitehtuurin kehitys on yksi tapa, jolla pyritään yleensä vaikuttamaan tuoteperheen 

tai tuotteen elinkaaren vaiheisiin.  
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Tuotearkkitehtuurilla tarkoitetaan Harloun mukaan suunnitelmaluonnosta, jossa tuote 

kuvataan alustavasti ja abstraktisti. Periaatteessa kysymyksessä on yhden tuotteen 

luonnostelun tulos ja usean tuotteen karkea määritelmä. (Ulrich & Eppinger, 2000, s. 163). 

Harlou (2006, s. 80–81) määritelmän mukaan arkkitehtuuri on käsite, jossa kuvataan 

tuotteen, tuotteiston tai tuoteperheen osia ja niiden välillä olevia suhteita. Tämän perusteella 

arkkitehtuurit ovat tuote- ja tuotteiston arkkitehtuureja sekä tuoteperheen arkkitehtuureja. 

(Harlou, 2006, s. 80–81.) 

 

Tuotteen muodostuminen liittyy oleellisesti tuotearkkitehtuuriin. Tuotteen yksittäisen 

komponentin voidaan kuvitella olevan arkkitehtuurin peruselementti. Tämän lisäksi 

arkkitehtuurilla on tarkoitus kuvata komponentit ja näiden väliset yhteydet. Tuotteet voidaan 

jakaa hierarkkisesti tasoihin ja jokaisella tasolla on oma arkkitehtuurinsa. 

Komponenttityyppien perusteella arkkitehtuurit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään (Erens 

& Verhulst, 1997, s. 166):  

1. Toiminnallinen (asiakkaan näkökulma) 

2. Teknologia (suunnittelun näkökulma) 

3. Fyysinen (tuotanto/kokoonpano näkökulma) 

 

Toiminnallisessa arkkitehtuurissa määritellään tuotteen perustoiminto, ja sen tekee tuotteista 

vastuussa oleva taho esimerkiksi tuotepäällikkö. Teknologia-arkkitehtuurissa kuvataan 

menetelmät, joilla saavutetaan tuotteen perustoiminnot ja tämän tekee tuotekehitysosasto. 

Fyysisessä arkkitehtuurissa määritellään tavat ja menetelmät, joilla tuote valmistetaan ottaen 

huomioon laatu- ja kustannustekijät. Kuvassa 7 on havainnollistettu kuinka nämä kaikki 

kolme arkkitehtuuria ja niihin liittyvät toiminnot kytkeytyvät toisiinsa hierarkkisella tasolla. 

(Erens & Verhulst, 1997, s. 166.)  
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Kuva 7. Tuotearkkitehtuurin kolme erilaista näkökulmaa ja niihin liittyvät toiminnot 

hiearkkisella tasolla (mukaillen Erens & Verhulst, 1997, s. 166). 

 

4.2 Tuotearkkitehtuurin vaikuttavat tekijät 

Tuotekehitys voidaan Whitneyn (2004, s. 342–343) mukaan jakaa kahteen eri prosessiin, 

jotka ovat kehittävä- ja määritteleväprosessi. Kehittävän prosessin tehtävänä on luoda 

tuotearkkitehtuuri ja vakiosuunnitelmia, kun taas määrittelevän prosessin vastuuna on 

kehittää arkkitehtuurin perusteella tuoteyksilöitä. Tämän lisäksi arkkitehtuurin kehitykseen 

vaikuttavat teknilliset ja ei-teknilliset asiat. Teknillisellä näkökulmalla tarkoitetaan asioita, 

jotka ovat suunnittelun ja tuotannon vastuulla. Ei-teknillisillä asioilla tarkoitetaan 

ominaisuuksia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan kuten markkinat, eri toimintojen 

rinnakkaissuunnittelu, kierrätettävyys, muutokset ja riskit. (Whitney, 2004, s. 342–343.) 

 

Kuvassa 8 on esitetty seikkoja, jotka on syytä ottaa huomioon valintaa tehdessä. Yritys voi 

miettiä mitä moduuleita pidetään arkkitehtuurissa ja pohtia, tehdäänkö itse vai onko ne 

järkevämpää ulkoistaa alihankkijoille. Lisäksi voidaan pohtia moduulien uudelleen käytön 

mahdollisuutta useammassa kokonaisuudessa muokkaamalla ja uudistamalla niitä. 

Arkkitehtuurin valinnassa on huomioitava mahdolliset riskit ja epävarmuudet. On arvioitava 

miten tuotteen muokkaaminen tai kokonaan uuden tuotteen tuominen markkinoille vaikuttaa 

toimintaan. On syytä myös tutkia alusta-ajattelun mahdollisuuksia, jossa yhdistetään 

tuotteen perussuunnittelu ja valmistusmenetelmät arkkitehtuuriin. Tällöin uusien 

tuoteversioiden luominen on helpompaa, koska on jo olemassa alusta, jonka perusteella 

tuotteita suunnitellaan. Tämä strategia vaatii tuotteiden ja prosessien huolellista suunnittelua 

ja hallintaa sekä pitkän aikavälin näkemystä, miten markkinat kehittyvät tulevaisuudessa. 

(Whitney, 2004, s. 342–343.) 
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Kuva 8. Erilaiset tekijät, kuten teknologiset mahdollisuudet voivat vaikuttaa merkittävästi 

tuotearkkitehtuurin valintaan (mukaillen Whitney, 2004, s. 342–343). 

 

Yrityksen toimialan nykytilannetta on järkevää tutkia esimerkiksi kilpailuanalyysien avulla 

valitessa tuotearkkitehtuurin suuntaa. Teknisiä seikkoja huomioitaessa on muistettava, että 

arkkitehtuuri voi pysyä vakaana, niin kauan kuin teknologia pysyy vakaana. Teknologiat 

kehittyvät ja muuttuvat jatkuvasti, joten arkkitehtuurin on muututtava mukana, muuten 

tuotteet voivat muuttua arvottomiksi. Ei-tekniset asiat on huomioitava myös. Uusia 

markkinasegmenttejä muodostuu, ja ne voivat tuoda uusia tuotteita. Uudet alihankkijat 

voivat mahdollistaa uusien valmistusmenetelmien hyödyntämisen. Lisäksi taloudelliset 

tilanteet muuttuvat – hinnat ja kustannukset eivät ole koskaan vakaita. Myös nämä mainitut 

ei-tekniset seikat voivat vaikuttaa tuotearkkitehtuurin valintaan. (Whitney, 2004, s. 342–

343.) 

  

4.3 Tuotearkkitehtuurin vaikutus toimintatapoihin 

Tuotteen kehitys lähtee liikkeelle konseptoinnista, jonka jälkeen siirrytään tarkemman 

konstruktion muodostamiseen. Myöhemmin syntyy kehitelmiä ja jossain vaiheessa 

markkinoille voi tulla jokin aivan ylivertainen ratkaisu, joka syrjäyttää muut vanhemmat 

kehitelmät. (Whitney, 2004, s. 345). Usein tällaiseen mullistukseen liittyy muutos 

asiakaskunnassa, kun tuotteen ominaisuudet paranevat. Tästä seuraa, että tuotteet ja niiden 

rakenteet muuttuvat teknologian ja tuotteen elinkaaren kehittyessä teknologia tuotteesta 

asiakastuotteeksi. 
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Teknologian ja tuotteen teknisen laadun parantuessa, korostuu tuotteen muiden 

ominaisuuksien kuten käytettävyyden merkitys. Tuotteen markkinat laajenevat sitä myötä 

miten asiakaslaatu kehittyy ja paranee. Yksittäistuotannosta siirrytään suursarja ja/tai 

massatuotantoon. Kun tuote on massatuotanto vaiheessa, laatua voidaan kehittää jatkuvan 

parantamisen keinoin. 

 

Kun tuotteen ja liiketoiminnan arkkitehtuuri kehittyy ajan myötä, yritysten pitää tulla 

joustavammiksi. Organisaatioiden on entistä paremmin vastattava markkinoiden ja 

toimintaympäristön muutoksiin. (Sanchez & Mahoney, 1996, s. 63). Kun olemassa oleva 

tuotearkkitehtuuri muuttuu merkittävästi, on yrityksen muututtava mukana. Muutoksiin on 

vastattava uusilla tuote- ja liiketoimintakonsepteilla niin että tuoteperhe- ja arkkitehtuuri 

säilyvät elinkelpoisina. 

 

4.4 Tuotteen modulaarisuus ja integraalisuus 

Tuotearkkitehtuurin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat järjestelmäjako ja rajapinnat, joiden 

tarkoitus on tuottaa järjestelmien välistä tehoa tai informaatiota. Merkittävimpiä 

ominaisuuksia tuoteperheille ja niissä valitseville arkkitehtuureille on keino auttaa 

varianttien luomista, ratkaisujen yhtenäisyyttä, vakiosuunnitelman siirtoa toiseen 

tuotteeseen ja toteutuneiden suunnitelmien uudelleenkäyttöä. Seuraavaksi tarkastellaan 

tuotearkkitehtuuria modulaarisesta ja integraalisesta näkökulmasta. 

 

4.4.1 Modulaarinen arkkitehtuuri 

Ominaista modulaariselle arkkitehtuurille on, että niissä on lohkoja, jotka ovat melko 

riippuvaisia toisistaan. Lohkoilla on määrätyt vakiorajapinnat, jotka asettavat kriteerit 

vaihdettavuudella. On myös mahdollista, että lohkot suunnitellaan toisistaan 

riippumattomiksi. Whitneyn (2004, s. 345–347) mukaan ennakoimaton tuotesuunnittelu voi 

johtaa ylisuunnitteluun. Vakiorajapinnat voivat aiheuttaa sen, että ne vaativat enemmän tilaa, 

jonka takia tuotteet tai tuotekokonaisuudet voivat kookkaampia ja painavampia verrattaessa 

integraaliseen ratkaisuun. Toisaalta kun rajapinnat hallitaan ja suunnitellaan kunnolla ja 

huolella, se tuo joustavuutta tuotantoon sekä tuotteen käyttöön että kierrätykseen. Lisäksi 

joustava toiminta tuotannon ja tuotteiden osalta voi edistää yrityksen liiketoimintaa. 

(Whitney, 2004, s. 345–347.) 
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4.4.2 Integraalinen arkkitehtuuri 

Modulaarisen tuotearkkitehtuurin vastakohta on integraalinen arkkitehtuuri. Siinä lohkojen 

määrä on pienempi ja ne ovat toisistaan riippuvia. Lohkojen välisten rajapintojen räätälöinti 

tehdään tapauskohtaisesti. Tämä aiheuttaa sen, että lohkoja ei voi käyttää useassa tuotteessa. 

Toisaalta lohkon suunnittelussa on tällöin mahdollista keskittyä esimerkiksi tuotteen 

toiminnollisuuden kehittämiseen. Etuna on myös, että rajapinnat ovat lohkoon integroituja, 

jonka vuoksi tilan tarve on pienempi ja lohkot ovat kevyempiä. Haittana on rajapintojen 

hyödyntäminen muissa tuotteissa, koska usein ne on räätälöity projektikohtaisesti. 

Integraalisen arkkitehtuurin etuna verrattuna modulaariseen on, että tuotteilta saadaan 

parempaa teknistä suorituskykyä. Tuotteet voidaan suunnitella kevyemmiksi ja 

yksinkertaisemmiksi, jolloin säästetään esimerkiksi materiaalikuluissa. (Whitney, 2004, s. 

345–347.) 

 

4.4.3 Modulaarinen ja integraalisen arkkitehtuurin vertailu 

Whitney (2004, s. 345–347) mainitsee, että liiketoiminnan kannalta tuotearkkitehtuurin olisi 

järkevää olla modulaarinen. Toiminnot ovat helposti kytkettävissä kokoonpanoihin ja osiin. 

Tämän lisäksi ne ovat toisistaan riippumattomia. (Whitney, 2004, s. 345–347). Toisaalta taas 

teknisesti tehokas ratkaisu vaatisi integraalista ajattelutapaa. Kuitenkin kriittinen tekijä on 

muodostuvat kustannukset, joilla tuotevariaatioita ja teknistä tehokkuutta yritetään 

saavuttaa. (Erens  & Verhulst, 1997, s. 165–166). Kuvassa 9 on esitetty tuotearkkitehtuurin 

määräävät tekijät. Vallitsevat markkinat periaatteessa ohjaavat siihen kumpaa suositaan 

tuotevariointia vai teknistä tehokkuutta. Käytännössä yritys, joka pystyy vastaamaan 

markkinoiden tarpeisiin minimikustannuksin oikealla arkkitehtuurilla, on erittäin vahvoilla. 
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Kuva 9. Tuotearkkitehtuuria ohjaavat tekijät, ja usein markkinat määräävät sen suositaanko 

modulaarista, integraalista vai moduuli-integraali arkkitehtuuria (mukaillen Erens  & 

Verhulst, 1997, s. 165–166). 

 

Tällaista moduuli-integraali arkkitehtuuria voidaan havainnollistaa esimerkiksi tietokoneen 

arkkitehtuurilla. Niissä piirilevyt ovat modulaarisia ja mikropiirit taas integraalisia. Tämän 

tyyppiseen ratkaisuun on päädytty käyttäjäkunnan erilaisuuden takia, joka puolestaan 

aiheuttaa varioitumista tuotteen kokonaistoiminnallisuuteen. Tietokoneen teknillinen 

ominaisuus on varsin kustannustehokas ja se on käyttäjille etu. (Erens  & Verhulst, 1997, s. 

165–166.)   

 

Tarkastellaan osien lukumäärän ja tuotteen/kokoonpanon avainominaisuuksien välillä 

vallitsevia riippuvuuksia. Whitney (2004, s. 348) hahmottaa tätä taulukon 2 mukaisella 

nelikenttäanalyysin avulla, jossa vaakarivillä on osien ja pystyrivillä 

toimintojen/avaintoimintojen lukumäärä (Whitney, 2004, s. 348). 
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Taulukko 2. Tuotearkkitehtuurin määrittäminen osien ja toimintojen lukumäärän perusteella 

(mukaillen Whitney, 2004e, s. 348). 

 

  

Taulukon perusteella voidaan päätellä tuotearkkitehtuurin luonne. Jos osa- ja 

toimintorakenteiden kesken on yhtenevyyttä, voidaan todeta arkkitehtuurin olevan 

luonteeltaan modulaarinen, muissa tapauksissa kyseessä on integraalisen tuotearkkitehtuuri. 

(Whitney, 2004e, s. 348). Erens ja Verhulst (1997, s. 165–166) mukaan tuotearkkitehtuuri 

määräytyy sen perusteella miten tuote jaetaan osiin, ja arkkitehtuurilla on tarkoitus kuvata 

teknisen järjestelmän ominaisuuksia valitusta näkökulmasta (Erens  & Verhulst, 1997, s. 

165–166). 

 

4.5 Tuotealusta-ajattelu 

Whitneyn (2004, s. 350) ajattelun mukaan tuotealusta on: ” se osuus tuotteesta, tai joukosta 

tuotteita, tai tuotteista ja niiden suunnitelmista/suunnitellusta sekä tuotantojärjestelmistä, 

joka on erotettu täysin muusta tuotteesta joukolla rajapintoja siten, että kumpaakin osuutta 

rajapinnan molemmin puolin voidaan muuttaa vaikuttamalla mahdollisimman vähän toiselle 

puolelle.” Tuotealustoissa on kaksi oleellista seikkaa, jotka ovat uudelleenkäyttö ja 

tuotekehityksen organisointi. Uudelleenkäytöllä tarkoitetaan, että tuoteyksilöllä on 

tuoteperheen yhteinen perimä, joka on vakioitu tuoteperhemalliin. Organisoinnilla 

tarkoitetaan, että ensiksi päätetään vakioidut ja varioituvat osat. Tämän jälkeen voidaan vasta 

määrittää tuoteperheen muut jäsenet. (Whitney, 2004, s. 350). Periaatteessa tuotealustasta 

voidaan käyttää toista termiä, jonka Harlou (2006, s. 80–81) nimeää vakiosuunnitelmaksi. 

Siinä määritellään tuotteen käyttötarkoitus. Vakiosuunnitelman eduksi luetaan se, että siitä 

voidaan luoda erityyppisiä versioita valmiusastetta ajatellen. Tuotealusta tai 

vakiosuunnitelma on suunnittelutyön tulos, jota voidaan jatkossa käyttää tuotevarianttien 
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luontiin. Se on mahdollista käyttää uudelleen, kun tuoteyksilö suunnitellaan vakioiduista ja 

varioituvista komponenteista. (Harlou, 2006, s. 80–81.)  

 

Tuotemuunnelmien perusteella tuoteperheet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Simpson, 

Siddique ja Jiao (2007, s. 6–9) nimeävät nämä ryhmät moduuliperustaisiin konfiguroitaviin 

ja skaalattaviin parametrisiin tuoteperheisiin. Esimerkkinä moduuliperusteisesta 

tuoteperheestä on Hewlett-Packard yhtiön kehittämät tulostimet, joiden eroavaisuudet on 

luotu modulaarisista komponenteista ilman, että on muutettu valmistus- ja 

kokoonpanoprosesseja.  Skaalapohjaisista tuoteperheistä esimerkkinä ovat Boeingin 

kehittämät lentokoneet, joita ”venyttämällä” on saatu uusia konemalleja ja ominaisuuksia. 

(Simpson et al,. 2007, s. 6–9). Tuoteperheen luonteella on suuri vaikutus siihen millaiseksi 

tuotearkkitehtuuri muodostuu. Arkkitehtuuri taas määrittelee miten tuotevariantteja 

kehitetään. (Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 141.) 

 

4.6 Tuotekehityksen tuottavuus 

On erittäin tärkeää huomioida tuotekehityksen tuottavuuden parantaminen 

yritystoiminnassa. Pitää tehostaa toimintaa, jotta kyetään suunnittelemaan entistä parempia 

ja vaatimukset täyttäviä tuotteita. (O’Donnell & Duffy, 2005, s. 11). Yksi tehokas keino 

toiminnan kehittämiseen on olla tekemättä sellaista, mikä on jo aikeisemmin tehty. Toisin 

sanoen pitää luoda uusia suunnitelmia ja käyttää niitä, ja unohtaa vanhat. On suuri houkutus 

käyttää hyödyksi vanhoja suunnitelmia ja kopioida niitä, mutta se voi helposti johtaa siihen, 

että virheet seuraavat perässä. Tuotekehitystoiminnassa ollaan muuttamassa toimintatapoja 

yhden tuotteen suunnittelusta usean tuotteen samanaikaiseen aikaiseen kehittämiseen. 

Tuotekehityksen tuottavuuden kasvattamisessa vaatimuksena on, että yhden tuotteen 

kehittämisestä siirrytään monen tuotevariantin samanaikaiseen kehittämiseen. Tästä seuraa 

se, että tuotteen muuttumisen mukana uuden ilmeen saa myös tuotekehitys- ja tilaus-

toimitusprosessit, koska niiden on vastattava uuden tuotteen vaatimuksia. (Andreasen, 

McAloone & Mortensen, 2001.) 

 

4.7 Tuotteiston tarkastelun näkökulmat 

Tuotteistolla tarkoitetaan tuotejoukkoja tai tuoteyksilöitä, joiden ominaisuudet ovat sekä 

yhteneviä että erilaisia. Tuotteita ja niiden rakenteita on järkevää tutkia monesta 

näkökulmasta, kuten asiakaan valmistuksen, myynnin ja hankinnan suunnasta. Kuva 10 
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esittää tuotteiston tarkastelun näkökulmia, ja sitä millä tavalla sen osia voidaan jakaa eri 

tarpeet huomioiden. (Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 138.) 

 

 

Kuva 10. Erilaiset näkökulmat, joista tuotteistoa voidaan tarkastella (mukaillen Andreasen 

et al,. 2001).  

 

Tuoteperhe muodostuu Tichem, Andreasen ja Riitahuhtan (1999) mukaan jäsenistä ja näitä 

jäseniä kutsutaan tuoteyksilöiksi (Tichem et al., 1999). Tämän teorian perusteella tuoteperhe 

on käytännössä joukko tuotevariantteja. Tuoterakenteet puolestaan muodostuvat tuotteen 

ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista valitun näkökulman perusteella. Tuotevariantit 

puolestaan eroavat toisistaan rakenteellisten muunnosten mukaisesti. Aikaisemmin mainittu 

tuoteperhe on siis ryhmä tuotteita, joilla on sama ominaisuus. Käytännössä ne koostuvat 

tuotealustoista ja muunnelmista. Tuoteperheen perusyksikkönä voidaan pitää tuotealustaa, 

josta saadaan tuotemuunnelmia lisäämällä erilaisia moduuleja. Rajapinnat ja yhteiset 

rakenteet ovat myös peruselementtien lisäksi tuotealustojen perusominaisuuksia. (Whitney, 

2004, s. 350.)  

 

4.8 Tuoterakenteen kehittäminen 

Yksittäisen tuotteen arkkitehtuurin muodostumiselle ei ole selkeätä linjaa. Kehitysprosessi 

koostuu vaiheista, joissa kuvataan ongelma, joka jaotellaan ja mahdolliset ratkaisut 

määritellään osatoimintoihin. (Pahl et al., 2007, s. 126–128). Samalla tavalla prosessin 

etenemistä kuvaa Tjalve (1980, s. 93), jonka mukaan ongelma-analyysin jälkeen haetaan 

ratkaisua päätoimintoihin, osatoimintoihin, perusrakenteeseen ja toteutukseen. Kuvassa 11 

on esitetty Pahlin et al., (2007, s. 126–128) mukainen prosessin etenemisjärjestys. Tarve 
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suunnitteluprosessiin syntyy yleensä, kun on havaittu jonkin ongelma. Tämän jälkeen 

tehdään ongelma-analyysi, jossa käydään läpi mitä tutkittavasta asiasta tiedetään ja mitä ei. 

Tiedon keruussa tutkitaan ongelmaa tarkemmin, ja etsitään mahdollisia vastaavia tapauksia. 

Määrittely vaiheessa todellinen ongelma kuvataan tarkemmin ja asetetaan tavoitteet. 

Seuraavaksi tulee kehitysvaihe, jossa pyritään löytämään erilaisia ratkaisuja ongelmaan. 

Ratkaisujen valintavaihe on tarpeellista silloin, kuin on useita ratkaisuvaihtoehtoja. 

Valintavaiheen jälkeen seuraa lopullinen päätös. Jos määrittely-, ratkaisujen kehitys-, tai 

ratkaisujen valintavaiheen jälkeen tuloksiin ei olla tyytyväisiä, niin on syytä palata edelliseen 

tai edellisiin vaiheisiin. (Pahl et al., 2007, s. 126–128.) 

 

 

Kuva 11. Tuotekehitysprosessin etenemiskaavio, jonka mukaan voidaan edetä esimerkiksi 

tuoterakenteiden tai -perheiden kehitystyössä (mukaillen Pahl et al., 2007, s. 126–128). 

 

Jokaisen vaiheen jälkeen on tehtävä arviointi kehitysprojektin etenemisestä. Tarkoituksena 

on tarkistaa, että onko prosessi edennyt suunnitellusti ja voidaanko päästä tavoitteeseen. 

Kuvassa 12 on esitetty kuinka tulee toimia siirryttäessä kehitysprosessin vaiheesta 

seuraavaan. Jos saavutetut tulokset vaikuttavat siltä, että tavoitteet voidaan saavuttaa, 

siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Mikäli saavutetut tulokset eivät ole tyydyttäviä, silloin 

seuraavaan vaiheeseen ei pidä mennä. Jos vaikuttaa, että palaamalle edelliseen tai edellisiin 

vaiheisiin ja hankkimalla lisätieto, päästään parempaan tulokseen, niin palataan prosessissa 

taaksepäin. Mikäli vaikuttaa, että ei päästä tavoitteeseen, niin kehitysprosessi on lopetettava. 
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Kuva 12. Päätöksentekoprosessi, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi 

tuotekehitysprosessissa siirryttäessä vaiheesta seuraavaan (mukaillen Pahl et al., 2007, s. 

126–128).  

 

Vaikka havaitaan jonkin vaiheen jälkeen, että tulokset eivät vastaa tavoitteita, voidaan 

prosessia kuitenkin jatkaa. Jo saavutetut tulokset voivat nostaa esiin uusia näkökulmia, jotka 

saattavat vaikuttaa tavoitteiden asetteluun. Voi olla mahdollista, että saavutettuja tuloksia 

voidaan hyödyntää jossain muussa yhteydessä. Kehitysprosessi etenee vaihe vaiheelta, jossa 

luodaan ideoita ja ratkaisuja. Tämän jälkeen seuraa aina päätösvaihe, jossa pohditaan 

prosessin jatkon kannattavuutta ja sitä voidaanko asetetut tavoitteet saavuttaa. (Pahl et al., 

2007, s. 126–128.)  

 

Edellä kuvattuja prosesseja voidaan hyödyntää esimerkiksi tuoteperheen vakiosuunnitelmaa 

kehitettäessä. Vakiosuunnitelma jaetaan neljään osa-alueeseen: 1. toiminnallistekninen 

vakiointi, 2. rajapintavakiointi, 3. layoutin vakiointi, 4. osavarianttien vakiointi. 

Toiminnallistekninen vakiointi tarkoittaa osatoimintojen ja ratkaisujen vakiointia ja 

rajapintavakioinnissa määritettään oleellisten osien liityntäpintojen tyypit. Layout 

vakioinnissa määritetään osien väliset sijoittelut ja osavariantti vakioinnissa päätetään 

osavarianttien tyypit. Tarkoituksena projekteissa on käydä jokainen osa-alue läpi 

järjestyksessä niin että ensimmäisen osa-alueen jälkeen tulee aina toinen, kolmas ja neljäs 
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osa-alue ja toisen vaiheen jälkeen seuraa aina osa-alueet kolme ja neljä. Kussakin osa-

alueessa voidaan kehittää täysin uutta tai sitten suorittaa valinta jo olemassa olevista 

ratkaisuista. (Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 150.)  

 

4.9 Tuotemuunnosten ja -varianttien hallinta 

Yksi oleellisimmista ei-teknisistä asioista on tuotemuunnosten ja – varianttien hallinta, 

johon tuotearkkitehtuurilla on mahdollista vaikuttaa tehokkaasti. Tekemällä oikeat valinnat 

tuotevariaatioiden suhteen, voidaan tuotantoa hoitaa tehokkaasti. Käytännössä 

tuotearkkitehtuuri on suunniteltava niin että tuotemuunnoksista ja - varioinnista aiheutuneet 

mahdolliset ongelmat eivät päädy tuotannon ratkaistaviksi. Yritykset haluavat saavuttaa 

mahdollisimman suuren asiakaskunnan. Vaadittaviin asiakaskunnan tarpeisiin pyritään 

vastaamaan tuotemuunnoksilla ja -varianteilla, jotka ovat saatavilla samanaikaisesti. 

Tavoitteena on pitää varioinnin kustannukset niin pieninä kuin mahdollista. Kuvassa 13 on 

esitetty tuotannon suhdetta tuotemuunnoksiin ja – variointiin. Jotta tuotannon on mahdollista 

toimia tehokkaasti, on tuotettava vakio-osia, vaurioituvia tai muunneltavia nimikkeitä. 

Varioituvien ja muunneltavien nimikkeiden tuottaminen samanaikaisesti tehokkaalla tavalla 

on hankalaa ja tällöin myös nimikkeiden hallinnan merkitys korostuu entisestään.  (Whitney, 

2004, s. 354–355). Vakiotuotteet ovat kustannustehokkuuden kannalta paras vaihtoehto. 

Tuote on kerran suunniteltu ja sitä voidaan tuottaa tehokkaasti. Suursarjatuotantoon kehitetyt 

tuotantolinjat ovat taloudellisesti mitattuna tehokkaita, mutta muutokset saattavat tuottaa 

ongelmia. Joustavat tuotantojärjestelmät ovat kykeneviä muutoksiin, mutta eivät yllä 

taloudellisesti yhtä tehokkaalle tasolle kuin suursarjatuotantolinjat. Sanderson ja Uzumeri 

(1996) ovat samaa mieltä, että yritys ei voi tuottaa varioituvia tuotteita ja muuttamaan 

tuotteistoaan ajassa sujuvasti ja taloudellisesti. (Sanderson & Uzumeri, 1996.) 
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Kuva 13. Yrityksen tulisi toimia tehokkuusrajan jommallakummalla puolella, jotta toiminta 

olisi mahdollisimman tehokasta (mukaillen Whitney, 2004, s. 354–355; Sanderson & 

Uzumeri, 1996). 

 

4.10 Viivästetyn varioinnin periaate 

Yksi oleellinen asia tuotantostrategioissa on se, missä vaiheessa tuotantoa tuotteet eriytetään 

asiakaskohtaisiksi yksilöiksi. Tilauspiste voidaan määrittää suunnitteluun, valmistukseen, 

kokoonpanoon tai jakeluun. Variointistrategiat voivat vaihdella vakiotuotteista täydellisesti 

räätälöityihin tuotteisiin. Kuvassa 14 on esitetty eri variointistrategia vaihtoehdot, joita yritys 

voi soveltaa omaan tuotantoon. Ääripäinä ovat varasto-ohjautuva strategia, jossa tilauspiste 

on varaston hyllyllä, ja kokonaan asiakkaan toiveiden mukaan suunniteltu tuote, jolloin 

tilauspiste on suunnittelussa. Täysin vakioidussa menetelmässä tuote saadaan nopeasti ja 

kustannustehokkaasti toimitettua asiakkaalle. Asiakaskohtaisesti räätälöidyn 

yksittäistuotteen toimitusaika on huomattavasti pidempi ja kustannukset korkeammat. 

(Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 167; Miller, 2000). Lisäksi resurssitarve on suurempi täysin 

räätälöidyssä variointistrategiassa kuin kokonaan vakioidussa, koska räätälöity ratkaisu 

vaatii useimmiten muokkaamista joka toiminnossa. 
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Kuva 14. Tuotteen mahdolliset variointistrategiat täysin vakioidusta täysin räätälöityyn 

tuotteeseen (mukaillen Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 167; Miller, 2000). 

 

Kuvassa 15 on havainnollistettu Whitneyn (2004, s. 358) niin sanottu sienimalli, jossa 

ajatuksena on, että asiakkaan esittämät vaatimukset pyritään täyttämään olemassa olevan 

tuotteiston valikoimasta myyntihetkellä.  Pystynuoli kuvaa tuotteen kokoonpanojärjestyksen 

etenemistä ja vaakanuoli mahdollisten variaatioiden määrää kokoonpanovaiheissa. Mitä 

leveämpi on sieni, sitä enemmän tuotevariaatioita. Sienimallin mukaisissa tuotteissa, 

variointi tapahtuu kokoonpanoprosessin loppuvaiheessa. (Whitney, 2004, s. 358.) 

 

 

Kuva 15. Whitneyn esittämä sienimalli, jonka ideana on, että tuotteen varioituminen 

tapahtuu mahdollisimman myöhään tuotantoprosessissa. (mukaillen Whitney, 2004, s. 358). 



45 

 

4.11 Tuoteperheiden analysointi 

Monet yritykset kohtaavat haasteen tuomalla markkinoille niin paljon eri tuotevariaatioita 

kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin että tuotevariaatioiden välillä ei ole suuria 

eroavaisuuksia. Pystyäkseen toimimaan näin, useiden yritysten tuotearkkitehtuuri 

perustuukin alusta-ajatteluun, jonka avulla varioidaan tuoteperheen jäseniä ja tyydytetään 

asiakastarpeet parhaalla mahdollisella tavalla sekä pidetään kustannukset matalina. 

(Simpson, 2004, s. 3.) 

 

Tuotteisto muodostuu tuoteperheistä, ja tuoteperhe puolestaan koostuu ryhmästä tuotteita, 

joilla on yhteisiä ominaisuuksia. Tuoteperheen tuotteiden suunnittelussa haasteeksi 

muodostuu miten ratkaistaan ristiriita tuotteiden yhtäläisyydestä ja eroavaisuudesta. Jos 

yhtenevyys on korkea, niin tuotteet eivät erotu toisistaan, ja niiden suorituskyky ei ole 

optimaalinen. Toisaalta liian matala yhtenevyys voi aiheuttaa suuremmat 

valmistuskustannukset. (Robertson & Ulrich, 1998, s. 21). Thevenot ja Simpson (2006, s. 

99–100) mainitsevat artikkelissaan, että on järkevää minimoida sellaiset tuotevariaatiot 

tuoteperheen sisältä, jotka eivät tuo mitään lisäarvoa, kuitenkin niin että asiakkaiden 

tuotevalikoima ei kärsi. Tarkoituksena on tehdä jokainen tuoteyksilö tuoteperheen sisällä 

erilaiseksi niin että asiakkaat huomaavat sen. (Thevenot & Simpson, 2006, s. 99–100.) 

 

Tuoteperheen kehittämisen yhtenä päätavoitteena on tuottavuuden kehittäminen. Tuotteiston 

kohdalla tarkoitetaan käytännössä nimikkeiden lukumäärän karsimista. Tavoitteena on 

tunnistaa sellaiset tuotenimikkeet, jotka ovat yrityksen toiminnan kannalta oleellisia. 

Tuotanto ja varasto ovat helpommin hallittavissa mitä vähemmän on nimikkeitä ja 

tuotevariantteja. Tuoteperheen nimikkeiden tunnistamisessa ja vähentämisessä voidaan 

käyttää apuna erilaisia yhtenevyysindeksejä – YI. On kuitenkin huomioitava, että indeksit 

eivät paljasta tuoteperheen hyvyyttä, vaan niiden avulla voidaan tunnistaa tuoteperheen 

sisältä ne, jotka vaikuttavat eniten yhteneviltä. Laskettaessa indeksejä, ovat analyysit tehtävä 

toimintotasolla tuoteperheen sisällä, koska indeksit kohtelevat kaikkia komponentteja 

samalla tavalla, jolloin esimerkiksi pienten samanlaisten osien huomio voi korostua liikaa 

suhteessa niiden todelliseen vaikutukseen esimerkiksi tuotannossa. (Huhtala & Pulkkinen, 

2009, s. 396.)  
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Yhtenevyysindeksejä on olemassa useita, ja saatavista arvoista voidaan tehdä erilaisia 

päätelmiä. Thevenot & Simpson (2006) esittävät artikkelissaan kuusi indeksiä, joiden avulla 

tuoteperheitä voidaan analysoida. Nämä indeksi on esitetty taulukossa 3. Yhteisten 

komponenttien tunnistamiseen on olemassa indeksit DCI (degree of commonality index), 

TCCI (total constant commonality index) ja CI (commonality index). Niin sanotut turhat 

osat voidaan havaita PCI (product line commonality index) indeksillä. Yhteisten osien, 

liitosten ja kokoonpanojen tarkasteluun on olemassa indeksi % C (percent commonality 

index) ja komponenttien kustannusten tutkimiseen voidaan käyttää indeksiä CI(C) 

(component part commonality). (Thevenot & Simpson, 2006, s. 117.)  

 

Taulukko 3. Yhtenevyysindeksit ja niiden käyttötarkoitus tuoteperheen kehittämisessä 

(mukaillen Thevenot &Simpson, 2006, s. 117). 

   

 

Näillä edellä mainitulla kuudella indeksillä voidaan arvioida yhtenevyyttä tuoteperheen 

sisällä, ja jokainen antaa oman näkökulmansa kehittämiselle. Thevenot & Simpson (2006, s. 

117) ehdottavat, että indeksejä käytettään kuvan 16 osoittamalla tavalla, jossa prosessi 

etenee neljän eri vaiheen läpi. Ensimmäisessä vaiheessa määritetään mihin halutaan 

keskittyä kustannuksiin, liitoksiin vai komponenttien määrän ja valitaan laskettava indeksi 

sen mukaan. Toisessa vaiheessa lasketaan indeksit DCI ja TCCI. Kolmannessa vaiheessa 

lasketaan se indeksi, joka ensimmäisessä vaiheessa on valittu eli joko PCI, % C ja/tai CI(C). 

Viimeisessä neljännessä vaiheessa uudistetaan tuoteperhettä indeksien antaman 

informaation avulla. Uudistuksen jälkeen indeksit voidaan laskea uudelleen testata onko 

yhtenevyys parantunut tuoteperheen sisällä. (Thevenot & Simpson, 2006, s. 117.) 
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Kuva 16. Käytettävän yhtenevyysindeksin valinta ja prosessin eteneminen tuoteperheen 

kehittämisessä (mukaillen Thevenot & Simpson, 2006, s. 116). 

 

Indekseillä voidaan löytää tuoteperheestä ne komponentit, joissa on päällekkäisyyttä. 

Lisäksi indeksianalyyseillä on mahdollista huomata ne osat, jotka tuotettavuuden kannalta 

olisi järkevää yhdistää. Laskettava indeksi on valittava oikein, koska osa 

yhtenevyysindekseistä antaa tuoteperheen indeksin yleisellä tasolla ja osa taas ottaa kantaa 

tarkemmin komponenttien parametreihin kuten kustannuksiin. On oltava huolellinen 

valinnan suhteen, koska huonosti valittu indeksi voi johtaa vääriin tulkintoihin. (Huhtala & 

Pulkkinen, 2009, s. 404.)  

 

Pääluvussa neljä käsiteltiin tuotearkkitehtuuria ja siihen vaikuttavia asioita. Lisäksi 

tarkasteltiin miten arkkitehtuuri vaikuttaa yrityksen toimintatapoihin. Tarkastelun kohteena 

olivat myös modulaarisen ja integraalisen tuotearkkitehtuurin muodot, joita vertailtiin 

tuotantorakenteen näkökulmasta. Luvussa käsiteltiin tuotekehityksen tuottavuutta ja asioita, 

joilla voidaan vaikuttaa tuotekehitystoiminnan tehokkuuteen. Tuoterakenteen kehittämistä 

tarkasteltiin tuotekehitysprosessin hallinnan näkökulmasta sekä tuotiin esille 
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kehitysprosessin päätöksenteko vaiheessa huomioon otettavia asioita. Lisäksi luvussa 

käsiteltiin tuotemuunnosten ja – varianttien hallintaa, tuotteen viivästetyn varioinnin 

periaatetta ja tuoteperheiden analysointia indeksiluvuilla. 

 

Luvun keskeisimmät asiat tämän tutkimustyön kannalta liittyvät tuotearkkitehtuurin 

valintaan, tuoterakenteiden kehittämiseen ja tuotemuunnosten ja – varianttien hallintaan. 

Tuotearkkitehtuurin valinnalla on suuri merkitys siihen minkä tyyppistä tuotantoa 

yrityksessä harjoitetaan. Jos halutaan, että tuotanto rakennetaan tehokkaaseen 

sarjatuotantoon, tuotearkkitehtuurin on oltava mahdollisimman modulaarinen. Jos taas 

tuotteiden räätälöinti mahdollisuus koetaan tärkeäksi, on arkkitehtuurin oltava luonteeltaan 

integraalinen. Tehokkaan tuotannon edellytyksenä on, että keskitytään joko modulaaristen 

tai integraalisten tuotteiden valmistamiseen. Molempia arkkitehtuureja ei voi hallita 

samanaikaisesti tehokkaasti, koska modulaaristen tuotteiden valmistaminen painottuu 

sarjatuotantoon kun taas integraaliset tuotteet ovat sopivia yksittäistuotantoon. Käytännössä 

markkinat määräävät sen kumpaa arkkitehtuuria suositaan, ja vahvoilla on se yritys, joka 

pystyy vastaamaan markkinoiden tarpeisiin minimikustannuksin oikealla arkkitehtuurilla. 

 

Tuoterakenteiden ja -perheiden kehittäminen vaatii suunnittelua ja kehitysprosessin 

järjestelmällistä hallintaa. On oltava riittävät lähtötiedot ja suunnitelma siitä, miten asiaa 

viedään eteenpäin. Kehitysprosessi lähtee liikkeelle ongelma-analyysistä, jossa kartoitetaan 

havaittu ongelma. Tämän jälkeen prosessia jatketaan vaiheittain, ja ennen seuraavaan 

vaiheeseen siirtymistä käydään läpi päätöksentekoprosessi, jossa päätetään kehitysprojektin 

jatkosta. Käytännössä tuoterakenteiden kehittäminen etenee samalla tavalla kuin normaali 

tuotekehitysprosessi. Ennen prosessin aloittamista on oltava tuotevaatimukset selvillä, koska 

kehitystyö vaatii riittävät lähtötiedot onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. 

Tuotevaatimukset voivat tulla esimerkiksi suoraan asiakaskunnalta tai toteutuneista 

tuotteiden myyntiluvuista. 

 

Tuotemuunnoksilla ja – varioinnilla pyritään tyydyttämään asiakkaiden tarpeet 

mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on samalla pitää varioinnista aiheutuvat kustannukset 

alhaisina. Vakiotuotteiden valmistaminen on tehokkuuden kannalta paras vaihtoehto, koska 

niitä voidaan valmistaa suuria sarjoja tuotantolinjoilla. Puolestaan joutavat 

tuotantojärjestelmät ovat soveliaita tuotemuunnoksiin, mutta eivät ole niin tehokkaita.  
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5 TUOTTEISTON KEHITYSMENETELMIÄ 

 

 

Tässä kappaleessa esitetään kolme menetelmää, joita on mahdollista hyödyntää tuotteiston 

harmonisoinnissa. Ensiksi tarkastellaan QFD-menetelmää (quality function deployment), 

jossa huomioidaan asiakasvaatimukset. Toisena esitetään valmistettavuuden ja 

kokoonpanon huomioimista tuotteiston kehittämisessä. Viimeisenä tutkitaan 

tuotevalikoiman variaatioiden hallintaa. 

    

5.1 Asiakastarve – QFD 

QFD on menetelmä, jossa kehitetään asiakaslähtöisesti yritystoimintaa tuotesuunnittelun, 

valmistusprosessin ja laadunvalvonnan näkökulmasta. Menetelmää voidaan pitää 

eräänlaisena laatujärjestelmänä, jossa laadun mittarina on asiakastarpeiden täyttäminen. 

QFD koostuu kolmesta eri osasta, jotka ovat asiakastarpeeseen perustuva laatufilosofia, 

kokonaisvaltainen systemaattinen toimintamalli ja erilaiset matriisit. Systemaattisella 

toimintamallilla tarkoitetaan, että asiakastarpeiden perusteella pohditaan oleelliset kohteet 

valmistuksessa ja laadunvalvonnassa, joihin tulisi keskittyä. Erilaiset matriisit toimivat 

työkaluina, joiden avulla analysoidaan asiakasvaatimuksia laskennallisin keinoin. (Yoon-

Eui et al., 2013, s. 1587.) 

 

QFD- menetelmässä hyödynnettävä työkalu on QFD-matriisi, jolla analysoidaan 

systemaattisella tavalla asiakastarpeiden ja tuotteen ominaisuuksien välinen yhteys. Sen 

keskeiset asiat ovat asiakkaan laatuvaatimukset ja tuotteen ominaisuudet. Perusideana on 

koota asiakastarpeet ja tuotteen ominaisuudet samaan matriisiin. Kuvassa 17 on esitetty 

miten matriisi tulee rakentaa ja mitä asioita siinä tulee olla. Asiakastarpeet listataan matriisin 

riveille ja tuotteen ominaisuudet sarakkeille. Jokin määrätyn asiakastarpeen tyydyttäminen 

voi vaatia monia tuoteominaisuuksia. Tarpeen ja tuoteominaisuuksien välinen riippuvuus 

merkitään matriisin keskelle. Lisäksi matriisin voidaan yhdistää muita analyyseja, kuten 

ominaisuuksien välinen riippuvuus, tärkeyskerroin ja ominaisuuksien painoarvo. On 

mahdollista myös lisätä kilpailija-analyysi, jossa voidaan verrata omia tuotteita kilpailijan 

vastaaviin. (New Product Development –Solution, 2001.) 
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Kuva 17. QFD-matriisi, jossa vasemmalla riveillä ovat asiakastarpeet ja ylhäällä sarakkeissa 

tuotteelle määritetyt ominaisuudet (mukaillen New Product Development –Solution, 2001).  

 

Asiakastarpeet ovat asiakkaalta tulleita vaatimuksia tuotteelle ja ne ryhmitellään 

vaatimustyypin mukaan. Asiakastarpeiden arviointi vaiheessa samakaltaiset vaatimukset 

yhdistetään. Tämän jälkeen vaatimukset luokitellaan tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin 

asteikolla yhdestä viiteen, jossa 1 = alhaisin ja 5 = korkein. Tavoitteena on löytää oleelliset 

kehityksen kohteet, niin sen takia vähemmän tärkeän vaatimukset voidaan jättää pois. 

Vaatimukset, jotka ovat saaneet tärkeysarvoksi 4 ja 5, voidaan kirjata QFD-matriisiin. 

Asiakastarpeet voidaan kerätä henkilökohtaisella haastattelulla, ryhmätyöskentelyllä tai 

kyselyllä. Vaatimusten keruu kannattaa tehdä huolella, koska se on koko QFD-menetelmän 

ydin. (New Product Development –Solution, 2001.) 

 

Tuoteominaisuudet saadaan asiakkaan esittämien vaatimusten perusteella. Apuna voidaan 

käyttää esimerkiksi syy-seurauskaavioita. Tuoteominaisuuksien tulee olla sellaisia, että ne 

ovat mitattavissa. Määritetyt tuoteominaisuudet merkitään matriisin sarakkeisiin kuvan 17 

mukaisesti, jonka jälkeen arvioidaan vaatimusten ja ominaisuuksien väliset riippuvuudet. 

Asteikko valitaan niin että 0 = ei riippuvuutta, 1 = heikko riippuvuus, 3 = kohtalainen 
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riippuvuus ja 9 = voimakas riippuvuus. Merkintä matriisin voidaan tehdä joko numeroin tai 

merkein.  

 

Asiakasvaatimuksille määritetään tavoitearvo, joka on yrityksen päättämä arvo siitä kuinka 

hyvin vaatimukset halutaan täyttää. Asteikko on nollasta viiteen, jossa 0 = ei painoa ja 5 = 

hyvin tärkeä. Tavoitearvon määrittäminen voidaan yhdistää kilpailija-analyysiin, jossa 

arvioidaan kuinka hyvin kilpailijoiden tuotteet vastaavat asiakkaiden vaatimuksia. Nämä 

merkitään matriisiin oikealle samalla asteikolla nollasta viiteen. Oma tavoitearvo voidaan 

tällöin määrittää niin että se ylittää tärkeissä vaatimuksissa kilpailijoiden arvot. (New 

Product Development –Solution, 2001.) 

 

Suoritetun matriisi-laskennan ja tuloksista tehtävien päätelmien perusteella valitaan 

tärkeimmät tuoteomaisuudet. Näitä valittuja ominaisuuksia voidaan käyttää hyödyksi 

tuotteen kehittämisessä. Käytännössä suunnittelun vaatimukset ovat nämä ominaisuudet, 

jotka saadaan QFD-matriisin avulla ja valmiin tuotteen tulee täyttää ne.  

 

 

5.2 Valmistettavuus ja kokoonpantavuus – DFMA 

Tuotteen kehittämisessä on otettava huomioon useita näkökulmia. Tuotannon ja 

valmistuksen näkökulmia tarkastellessa esiin nousevat tuotteen valmistettavuus ja 

kokoonpantavuus. Termi DFMA (design for manufacturing and assembly) tarkoittaa, että 

suunnitteluvaiheessa huomioidaan tuotteen valmistettavuus ja kokoonpantavuus. 

Menetelmän tavoitteena on: 

1. Suunnittelun ja valmistuksen parempi integrointi 

2. Tuotekehitykseen käytetyn ajan ja rahan säästäminen 

3. Tuotteen laatutason ja luotettavuuden parantaminen 

4. Tuotannon läpimenoaikojen lyhentäminen 

5. Tuottavuuden lisääminen 

6. Parantaa yrityksen kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin nopeammin 

(Eskelinen & Ström, 2007, s. 5.)  

 

Tuotteen valmistettavuuteen ja kokoonpantavuuteen liittyvät asiat tulee huomioida tuotetta 

suunniteltaessa eikä vasta silloin kuin ollaan jo tuotantovaiheessa. Tavoitteena on 
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suunnitella tuote, joka on mahdollista valmistaa ja kokoonpanna mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. (Eskelinen & Ström, 2007, s. 5.) 

 

Käsitteellä valmistettavuus tarkoitetaan ominaisuutta, jonka vuoksi valmistaminen on 

toteutettavissa, kuten on suunniteltu. Tavoitteet voidaan olettaa täyttyneeksi jos tuotteet ovat 

tasalaatuisia ja tehokkaasti valmistettu tavoitellulla kustannustasolla. Valmistettavuus kuvaa 

periaatteessa komponenttien ja niiden valmistusmenetelmien yhtenevyyttä. 

Kokoonpantavuudella puolestaan tarkoitetaan ominaisuutta, jonka ansioista tuote on 

mahdollista kokoonpanna laadukkaasti ja pienin kustannuksin. Tämä edellyttää, että osat on 

suunniteltu ja valmistettu niin että tuotteen sisäiset komponenttikytkennät toimivat 

ongelmitta. (Huhtala & Pulkkinen, 2009, s. 13.) 

 

DFMA on analysointityökalu, joka auttaa suunnittelutuotosten arvioinnissa. On erittäin 

tärkeää, että suunnitteluryhmällä on käsitys miten mahdollisia ongelma kohtia voidaan 

havaita valmistuksen ja kokoonpanon näkökulmasta. Kuvassa 18 on esitetty tyypillinen 

DFMA-prosessi, jossa edetään vaiheittain alkusuunnittelusta aina lopulliseen tuotantoon. 

Menetelmän avulla tuotteen valmistaminen ja kokoonpano voidaan saada tehokkaaksi ja 

vielä niin että tuotteen osien määrä on vähäinen. Kaikki kuitenkin lähtee siitä, että 

suunnitteluideoita analysoidaan riittävän aikaisessa vaiheessa ja päätökset 

jatkotoimenpiteistä tehdään näiden analyysien perusteella. (Boothroyd, Dewhurst & 

Winston, 2010, s. 14.) 
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Kuva 18. Boothroyd et al., esittämä suunnitteluprosessi, jossa tuotteen kokoonpantavuus ja 

valmistettavuus on huomioitu (mukaillen Boothroyd et al., 2010, s. 14). 

 

5.3 Tuotevariaation hallinta - DFV 

Yritysten tulee huomioida yhä enemmän asiakkaiden vaatimukset ja tämä taas johtaa siihen, 

että tuotevariaatioiden määrää lisääntyy. Tämän takia yritysten tulee huomioida, että 

tuotteistoa pitää muokata jatkuvasti, jotta vältytään liian monimutkaisen kokonaisuudelta, 

joka usein muodostuu tarpeettomista tuotevarianteista. Variaatioita on olemassa kolmea eri 

tyyppiä, joista yksi on ulkoinen variaatio, jolla tarkoitetaan käytännössä sitä 

tuotevalikoimaa, josta asiakas voi valita tarvitsemansa tuotteen. Ulkoinen variaatio on 

yksikertaisuudessaan esimerkiksi hinnasto. Toinen variaation muoto on sisäinen variaatio, 

joka tarkoittaa sitä komponenttivalikoimaa, joka tarvitaan kaikkien tuotteiden 

valmistamiseksi. Sisäinen variaation tulisi olla mahdollisimman pieni, toisin sanoen 

tuotteilla tulisi olla paljon yhteisiä osia, jolloin tuotanto selviää pienemmällä resurssilla. 

Kolmas variaation muoto on toteutunut variaatio, jolla tarkoitetaan niitä tuotemuunnelmia, 

joita on myyty asiakkaille.  Haasteena on minimoida sisäisen variaation monimutkaisuus ja 

kustannukset niin että tuotteiden määrä ei lisäänny. (Kipp & Krause, 2008, s. 425.) Kipp ja 

Krause (2008, s. 425) esittävät yhdeksi ratkaisuksi Design for Variety (DFV) menetelmää 

kuvan 19 mukaisesti.  
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Kuva 19. Design for Variety- menetelmän tarkoitus (mukaillen Kipp & Krause, 2008, s. 

425–427). 

 

Termin ”Design for Variety” ovat kehittäneet Mark Marin ja Kosuke Ishii. Heidän 

tarkoituksena on ollut luoda menetelmä, jolla voidaan kehittää tuotearkkitehtuuria, jossa on 

paljon tuotevariantteja. Menetelmä perustuu indekseihin, joiden tarkoitus on 

tuotearkkitehtuurin arvioinnin lisäksi antaa käsitys toiminnallisten elementtien yhteyksistä 

ja arvioida muutokset nykyisen ja tulevan tuotesukupolvien välillä. Näiden ajatusten 

perusteella pyritään vähentämään tuotevarianttien määrää tuotannossa ja minimoimaan 

tuotekehityksen kustannuksia. (Kipp & Krause, 2008, s. 425–427.)  

 

Kehitettäessä tuotteistoa, jossa on paljon variantteja, on mahdollista lähestyä kuvan 20 

mukaisella tavalla. Siinä esitetty lähestymistapa on jaettu viiteen eri vaiheeseen: 

määrittelyyn, tuoteanalyysiin, tehtävän tarkennukseen, ratkaisujen kehitykseen ja 

ratkaisujen arviointiin. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään konkreettiset ja realistiset 

tavoitteet, joihin pyritään. Toisessa vaiheessa analysoidaan nykyiset tuotevariaatiot. 

Seuraavassa vaiheessa tarkennetaan vaatimukset ulkoisen ja sisäisen variaation 

ominaisuuksista. Tässä selvitetään kaikki ulkoisten ja sisäisten varianttien tyypilliset 

ominaisuudet. Periaatteessa sisäinen variaatio pitäisi olla niin pieni kuin mahdollista ja 

toisaalta ulkoisen variaation pitää vastata mahdollisimman hyvin asiakkaiden vaatimuksia. 

Neljännessä vaiheessa etsitään sopivat ratkaisut, joilla variaatioita ja tuotearkkitehtuuria 

kehitetään. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan esitetyt ratkaisut. (Kipp & Krause, 2008, s. 

425–427.)   
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Kuva 20. Esimerkki Design for Variety- menetelmän lähestystavasta (mukaillen Kipp & 

Krause, 2008, s. 425–427). 

 

Desing for variety- menetelmän perusajatus on tunnistaa toimintatavat ja menetelmät, joilla 

suunnitellaan tuotteita ja prosesseja niin että tuotteiden läpimenoajat ovat lyhyitä ja että 

varaston arvo ja logistiikan kustannukset ovat pysyvät alhaisia. Tavoitteena on pitää sisäinen 

variaatio mahdollisimman pienenä ja pyrkiä siihen, että tuotteiden varioituminen tapahtuu 

mahdollisimman myöhään tuotantoprosessissa. Lisäksi pitää standardoida ne komponentit, 

joiden toimitusajat ovat pitkiä. (Martin & Ishii, 2002, s. 213.)    
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6 CASE: OHUTLEVY YRITYKSEN TUOTTEISTON KEHITTÄMINEN 

 

 

Tämän työn tutkimuksellinen osuus suoritettiin tapaustutkimuksena. Tässä kappaleessa 

perehdytään tutkimuksen kohteena olleeseen yritykseen ja sen tuotteistoon. Tutkimuksessa 

arvioitiin tuotteiston kehittämisen tarvetta ja taustaa. Tuotteiston nykytilaa analysoitiin 

ABC-XYZ- ja myyntihistoria-analyysien avulla. Näiden lisäksi suoritettiin puolistukruoitu 

lomakehaastattelu valitulle asiakasryhmälle.  Tutkimuksen viimeisessä osiossa tehtiin 

yhdelle tuoteryhmälle tarkempi vertailu ja analysointi.  

   

6.1 Yritysesittely 

Tutkimus tehtiin Suomessa toimivalle ohutlevytuotteita valmistavalle yritykselle. 

Toimintansa yritys on aloittanut 1960-luvulla yhden miehen voimin valmistamalla yhden 

tyyppistä tuotetta. Vähitellen asiakkailta tulleen palautteen perusteella yritys laajensi 

tuotetarjontaansa sadevesijärjestelmiin.  Tämän jälkeen tuotevalikoima laajentui 

rakennustikkaisiin. 1980-luvun lopulta alkaen yritys on keskittynyt sadevesijärjestelmien ja 

kattoturvatuotteiden valmistamisen lisäksi alihankintana tehtävien ohutlevytuotteiden 

sopimusvalmistamiseen. 

 

Yrityksen tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin niin että saavat 

teknisesti ja laadullisesti korkeatasoisia tuotteita. Pyrkimyksenä on sitouttaa asiakkaat 

pitkäkestoisella ja luotettavalla kumppanuussuhteilla, ja päämääränä on kehittää 

liiketoimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa.  

 

Yritys työllistää noin 60 henkilöä, joista osa on palvellut yritystä perustamisesta lähtien. 

Yksi yrityksen voimavaroista on nimenomaan sitoutunut kokenut henkilökunta, joka tuntee 

valmistettavat tuotteet äärimmäisen hyvin. Henkilökunnan pitkä kokemus auttaa myös 

siihen, että valmistettavat tuotteet ovat laadukkaita ja asiakastarpeita tyydyttäviä. Yrityksen 

erityisvahvuutena on monen vuoden kokemus ohutlevytuotteiden valmistamisesta. Lisäksi 

yritys pyrkii olemaan joustava asiakkaita kohtaan. 
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Asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennusliikkeistä, rautakaupoista, kattotuotteita 

asentavista yrityksistä ja tukkuliikkeistä. Päämarkkina-alueet Suomen lisäksi ovat Ruotsi, 

Norja, Baltia ja Venäjä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 7 milj. euroa. 

 

6.2 Yrityksen nykyinen tuotteisto 

Yrityksen tuotteisto koostuu kolmesta pääryhmästä, jotka ovat sadevesi-, kattoturva- ja 

alihankintatuotteet. Tässä tutkimuksessa keskitytään sadevesi- ja kattoturvatuotteisiin, jotka 

muodostavat yrityksen vakiotuotteiston. Alihankintatuotteet koostuvat asiakaskohtaisista 

suunnitelmien mukaan valmistetuista ohutlevyosista ja – kokoonpanoista ja tämä ryhmä on 

rajattu pois tutkimuksesta. 

 

Sadevesijärjestelmällä tarkoitetaan tuotteita, joilla johdetaan sade- ja sulamisvedet pois 

rakennuksen katoilta ja kulkuväyliltä. Järjestelmän tuotteet koostuvat pääasiassa 

vesikouruista ja syöksytorvista sekä näiden kiinnikkeistä, liitos- ja päätykappaleista sekä 

syöksytorvimutkista. Kuvassa 21 on esitetty periaatteellisella tasolla järjestelmään kuuluvat 

komponentit. Vesikourut jaetaan kahteen eri ryhmään muodon perusteella: puolipyöreään ja 

kantikkaaseen. 

 

 

Kuva 21. Sadevesijärjestelmään kuuluvat pääkomponentit: vasemmalla kantikas ja oikealla 

puolipyöreä. 
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Muodon lisäksi puolipyöreät vesikourut ja pyöreät syöksytorvet erotellaan koon mukaan. 

Puolipyöreätä on olemassa kaksi vakio kokoa ja kantikasta yksi koko.  Koot määritellään 

kourun halkaisijan ja syvyyden mukaan kuvan 22 mukailla tavalla. Lisäksi on olemassa niin 

sanottu autokouru, joka valmistetaan asennuspaikalla erillisellä kourukoneella levyrainasta. 

Autokourun koko ja muoto vaihtelee kourukoneen mukaan.  

 

 

Kuva 22. Tuotevalikoimassa olevien vesikourujen jaottelu koon ja muodon perusteella. 

 

Syöksytorvia on muodoiltaan kahta eri mallia, pyöreätä ja kantikasta. Kuvassa 23 on 

havainnollistettu syöksytorvityypit. Pöyreät ovat halkisijaltaan 87 mm ja 100 mm. Kantikas 

syöksytorvi on neliön mallinen ja se on mitoiltaan 85 mm x 85 mm. 

 

 

Kuva 23. Tuotevalikoimassa olevat syöksytorvityypit: kantikas, joka on kooltaan 85 mm x 

85 mm ja pyöreät halkaisijaltaan 87 mm ja 100 mm. 

 

Vesikourujen oheiskomponentteihin kuuluvat kiinnikkeet, liitos- ja päätykappaleet, sisä- ja 

ulkokulmat. Kiinnikkeitä on useita malleja eri kouru- ja räystästyypeille sekä 
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kattokaltevuuksille. Liitoskappaleita on valikoimassa kahta eri mallia, 1-osaista ja 2-osaista. 

1-osaisessa kourujen liittäminen tapahtuu yhdellä osalla, kun taas 2-osaisessa liitos tehdään 

kahdella erillisellä osalla. Autokourulle ei ole liitoskappaleita, koska ne tehdään 

kourukoneella aina räystään pituisiksi ilman liitoskohtia. Päätykappaleita on kolmea mallia, 

kaksi puolipyöreälle ja yksi kantikkaalle kourulle. Lisäksi päätykappaleita on autokouruille 

useita malleja. Sisä- ja ulkokulmia on myös puolipyöreälle ja kantikkaalle kourulle. 

 

Syöksytorvien oheiskomponentteihin kuuluvat kiinnikkeet, erilaiset lähtökappaleet ja 

mutkat. Kiinnikkeitä on pyöreälle ja kantikkaalle torvelle. Kiinnike muodostuu etu- ja 

takakappaleesta, ja takakappaletta voidaan käyttää sekä pyöreässä että kantikkaassa 

syöksytorvessa. Lähtökappaleella tarkoitetaan osaa, jolla yhdistetään kouru ja syöksytorvi, 

ja niitä on myös molemmille torvityypeille. Lisäksi on olemassa erilaisia mutkia, joilla 

saadaan syöksytorvilinja siirrettyä lähelle rakennuksen seinää. 

 

Kattoturvatuotevalikoimaan kuuluvat tikkaat, kattorappu, kattosillat(KS), lumiesteet(LE) ja 

turvajärjestelmät. Tikkaat ryhmitellään seinä-, turva- ja lapetikkaisiin. Seinätikkailla 

saadaan aikaiseksi kulkuväylä katolle ja turvatikkaat toimivat hätäpoistumisteinä. Nämä 

molemmat asennetaan rakennuksen seinustalle. Lapetikkaat asennetaan rakennuksen katolle 

ja niiden avulla päästään kulkemaan katolla sijaitsevilla huoltokohteille. Yrityksen 

tikasrungot toimivat moduulisena järjestelmänä, joka tarkoittaa, että seinä-, turva, ja 

lapetikkaissa käytetään samoja tikasmoduulirunkoja. Kuvassa 24 on havainnollistettu 

moduulitikkaiden kokoonpano. Vakiovalikoimaan kuuluvia tikasmoduulipituuksia on 

seitsemää eri pituutta: 1,5 m, 1,8 m, 2,4 m, 2,7 m, 3,0 m, 3,6 m, 4,2 m. Moduulien lisäksi 

tikasvalikoimaan kuuluu oheiskomponentteja, joita on esitetty kuvassa 24. Tärkeimmät 

oheiskomponentit seinätikkaissa ovat johdelaippa, jalkaputket, seinälaippa ja yläkaari. 

Lapetikkaan merkittävimmät oheiskomponentit ovat kattokiinnike ja muovijalka. 

Kattokiinnikkeitä on olemassa useita malleja ja ne käytettävä kiinnike riippuu 

katemateriaalista. 
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Kuva 24. Moduulitikkaiden kokoonpanoon liittyvät osat: 1. tikasmoduuli, 2. yläkaari, 3. 

johdelaippa, 4. räystäskiinnike, 5. jalkaputki, 6. seinälaippa, 7 – 8. kiinnityslaippa, 9. 

muovijalka, 10. harjakiinnike. 

 

Loivilla katoilla, joiden kattokaltevuus on 8 – 25 astetta, voidaan käyttää kattorappua, joka 

on rakenteeltaan erilainen verrattuna lapetikkaaseen. Yrityksellä on valikoimassa kaksi 

pituutta kattorappumoduuleja, jotka ovat pituudeltaan 1,2 m ja 2,4 m. Kuvassa 25 on esitetty 

kattorappumoduulin rakenne, johon kuuluu sivuprofiilit ja karhennetut askelmat. Lisäksi on 

olemassa kiinnikeitä eri katemateriaaleille. 

 

 

Kuva 25. Kattorappu muodostuu sivuprofiileista ja karhennetuista askelmista. 
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Tikasvalikoimaan kuuluu paketteina myytävät kokonaisuudet. Paketit sisältävät 

tikasmoduulin lisäksi asennussarjan, jossa on asennukseen tarvittavat komponentit. 

Seinätikaspakettien sisältö vaihtelee tikasmoduulipituuden lisäksi asennussarjassa olevan 

jalkaputken pituuden mukaan ja niitä on olemassa neljää eri pituutta: 20 – 40 cm, 50 – 70 

cm, 80 – 100 cm, 110 – 130 cm. Kattotikaspakettiin sisältyy myös tikasrungon lisäksi 

asennussarja, joita on sisällöltään kuusi eri vaihtoehtoa. Näiden asennussarjojen sisällöt 

vaihtelevat kattokiinnike tyypin mukaan ja kiinnikkeitä on tiili-, pelti- ja huopakatoille. Osa 

kiinnikkeistä sopii kaikille katoille ja osa taas vain yhdelle katetyypille.  

 

Kattoturvatuotevalikoimaan kuuluvat kattosillat, joiden tarkoitus on taata turvallinen kulku 

katolla. Kuvassa 26 on esitetty kattosiltaelementtejä ja näitä on tuotteistossa kolmea eri 

pituutta, jotka ovat 1,21 m, 2,47 m ja 2,97 m. Kattosiltaryhmään kuuluvat myös sillan alle 

asennettava alusrauta ja kattokiinnikkeet. Kattosillan kiinnikkeet jaotellaan 

katemateriaalityypin lisäksi kahteen eri luokkaan. Luokka 1:n kiinnikkeitä voidaan käyttää 

rakennuksissa, jotka ovat alle 2-kerroksia, eikä niitä voi hyödyntää turvaköyden 

kiinnityspisteenä. Luokka 2:n kiinnikkeitä tulee käyttää, kun rakennuksessa on yli 2-

kerrosta, ja niitä voi käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä. Jos kattosilta on kiinnitetty 

luokka 2:n kiinnikkeeseen, voidaan turvaköysi kiinnittää kattosiltaan. 

 

 

 

Kuva 26. Vasemmalla kuvassa kattosiltaelementit on asennettuna peltikatolle ja oikealla 

erilaisia kiinnikkeitä, joista numero 1 on alusrauta ja numerot 2 – 9 kiinnikevaihtoehtoja eri 

katemateriaaleille. 
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Kattosiltavalikoimaan kuuluu myös paketit, jotka sisältävät kattosiltaelementin ja 

asennussarjan, joka puolestaan muodostuu alusraudoista ja kiinnikkeistä. Asennussarjoja on 

olemassa eri kattotyypeille sekä luokkiin yksi että kaksi. Lähes kaikkia kiinnikkeitä voi 

käyttää sekä luokassa yksi että kaksi. Ainoana poikkeuksena on rivikaton kiinnike, jolla on 

molempiin luokkiin omat versiot. Kuvassa 26 rivikaton kiinnike luokka 1:een on numero 3 

ja luokka 2:een numero 4. Muiden kiinnikkeiden osalta luokka 2:n vaatimukset voidaan 

täyttää asentamalla kiinnike useammalla ruuvilla.  

 

Lumiesteryhmään kuuluu putki- ja verkkolumieste (VLE). Putkilumieste on ovaaliputki, 

jonka pituus on 3 m ja niitä voidaan asentaa rinnakkain yhdestä kolmeen kappaletta. 

Verkkolumieste on 150 mm korkea ja valikoiman vakiopituudet ovat 1,25 m ja 2,5 m. 

Kuvassa 27 on esitetty putki- ja verkkolumiesteen perusmallit. Verkkomallista estettä 

käytetään pääasiassa korkeiden rakennusten katoilla, joista pienenkin jääpalan tai lumimassa 

putoaminen voi aiheuttaa hengenvaaran. Putkilumiestettä käytetään puolestaan pienissä ja 

matalissa rakennuksissa kuten omakotitaloissa. 

 

Lumiestevalikoimaan kuuluu myös paketteina myytävät kokonaisuudet. 

Putkilumiestepaketit sisältävät kaksi lumiesteputkea ja asennussarjan, joka muodostuu 

kattokiinnikkeestä ja asennukseen tarvittavista ruuveista ja muttereista. 

Verkkolumiestepakettiin kuuluu verkkolumieste ja asennussarja, joka koostuu myös 

kattokiinnikkeestä ja asennusruuveista ja -muttereista. Tarvittaessa verkkolumiestepakettiin 

sisältyy kiinnityskappale, jolla saadaan yhdistettyä verkko ja kattokiinnike toisiinsa. Sekä 

putki- että verkkolumiestepaketit on jaoteltu kattotyypin mukaan, joka tarkoittaa, että 

paketissa oleva kattokiinnike muuttuu katemateriaalin ja -tyypin mukaan. 
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Kuva 27. Kuvassa vasemmalla on verkkolumiesteen tyypillinen asennus, jossa numero 1 on 

kattokiinnike, 2 kiinnityskappale ja 3 verkkolumieste, ja oikealla on putkilumiesteen 

tyypillinen asennus, jossa numero 4 on putkilumieste ja 5 kattokiinnike. 

 

Turvajärjestelmän tuotteet koostuvat nousu- ja vaakakiskosta ja vaakavaijerista. Nousukisko 

on seinätikkaisiin asennettava tuote, jolla yhdessä nousukelkan ja valjaiden kanssa voidaan 

turvallisesti kiivetä katolle. Vaakakisko voidaan asentaa joko kattokiinnikkeisiin tai 

kattosiltaan. Vaakakiskoon liitettävän vaakakelkan, köyden ja valjaiden avulla katolla 

voidaan tehdä huoltotoimenpiteitä turvallisesti. Vaakavaijerin avulla voidaan tehdä katolla 

vastaavia toimi kuin vaakakiskolla. Vaakavaijerijärjestelmään kuuluu vaijeri, vaijerin 

kiinnityskomponentit, vaijerikelkka, köysi ja valjaat. Verrattaessa vaakakisko- ja 

vaakavaijerijärjestelmää, voidaan vaijerilla tehdä monimutkaisempia linjoja kuin 

vaakakiskolla, joka soveltuu ainoastaan suorien ja samassa tasossa olevien linjojen 

asennukseen.  

 

Lähes kaikki vakiotuotteistossa olevat tuotteet tehdään kuumasinkitystä teräksestä 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tuotteet on mahdollista ostaa, joko 

pintakäsittelemättömänä tai pulveripolttomaalattuna. Tuotteille on määritetty vakio (V)- ja 

erikoisvärit (E), jotka vaihtelevat tuoteryhmän mukaan. Vakiovärejä pidetään varastossa ja 

erikoisvärit tehdään vain tilauksesta. Taululukossa 4 on esitetty saatavilla olevat vakio- ja 

erikoisvärit tuoteryhmien mukaan. Sadevesituotteissa vakiovärejä on viisi ja erikoisvärejä 
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neljä. Tikastuotteissa on seitsemän vakioväriä ja kaksi erikoisväriä, ja kattoturvatuotteissa 

kuusi vakio- ja kolme erikoisväriä.  

 

Taulukko 4. Vakiovärien ja erikoivärien jakauma tuoteryhmien mukaan. 

 

 

6.3 Tuotteiston kehittämisen tarve ja tausta 

Nykyinen tuotteisto on muokkautunut vuosien myötä asiakkailta tulleiden tarpeiden 

mukaan, joka on hyvä asia, koska on kyetty tyydyttämään asiakastoiveet ja asiakkaat ovat 

saaneet haluamansa hyödykkeen. Tuotteiston rakenteen muodostuminen asiakastoiveiden ja 

-räätälöinnin perusteella on kuitenkin aiheuttanut sen, että tuotteisto on muodostunut 20 

vuoden aikana rikkonaiseksi. Tuotteistossa on paljon tuotteita, jotka ovat elinkaarensa 

lopussa, jotka osaltaan aiheuttavat tuotannon tehottomuutta, vaikeuttaa sarjatuotannon 

ohjausta ja hidastaa tuotannon muutoksia. Yrityksen yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on 

kehittää tuotantoa suuntaan, jossa on mahdollista valmistaa suuria sarjoja tehokkaasti. Tämä 

edellyttää tietenkin tuotannon uudelleen organisointia, mutta myös sitä, että valmistettavat 

tuotteet ovat soveltuvia kyseiseen tuotantomalliin.  

 

Kohdeyrityksen tuotteiston rakenne on muodostunut rikkonaiseksi, jossa on paljon 

tuotevariantteja ja nimikkeitä. Osa syy suureen tuotevarianttien ja nimikkeiden määrään on 

värivalikoima. Käytännössä jokaisella tuotteella on nimike jokaiselle värivalikoiman 

yhdeksälle värille. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuoteryhmässä on 100 myytävää 

komponenttia, niin kokonaisnimikemäärä tuoteryhmässä on 900 kpl. Lisäksi 

tuotevalikoimaan on syntynyt komponentteja, joiden rakenne ja käyttötarkoitus ovat erittäin 

lähellä toisiaan, mutta silti niitä käsitellään erillisinä tuotteina. Tämä suuri tuotevarianttien 

ja nimikkeiden määrä vaikeuttaa tuotantoa, tuotannonohjausta, kasvattaa varastoa ja 

hankaloittaa tehokkaan sarjatuotannon toteuttamista. Tuotteistossa on paljon nimikkeitä, 

joilla on myynnillisesti pieni osuus, mutta aiheuttavat valmistuksellisesti suhteessa paljon 

kustannuksia niin hallinnollisella kuin käytännön tasolla. 

Tuoteryhmä

RR11, 

vihreä

RR 20, 

valkoinen

RR 21, 

vaalea 

harmaa

RR 22, 

harmaa

RR 23, 

tumma 

harmaa

RR29, 

punainen

RR32, 

tumma 

ruskea

RR33, 

musta

RR750, 

tiilenpunainen

Sadevesituotteet E V E E V V V V E 5 x V 4 x E

Tikastuotteet E V V E V V V V V 7 x V 2 x E

Kattoturvatuotteet E E V E V V V V V 6 x V 3 x E

V=vakioväri, E=erikoisväri

 = 9 eri  väriä
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6.4 Nykyisen tuotteiston analysointi 

Tutkimuksen teorialuvuissa käsiteltiin liiketoiminnankehittämiseen liittyviä asioita, 

tuotteiston analysointia ja tuotearkkitehtuuria. Kilpailu markkinoilla kiristyy jatkuvasti ja 

yritysten on sopeuduttava muuttuviin kilpailutilanteisiin. Sopeutuskeinoja on rajaton määrä, 

mutta tämän tutkimuksen yhteydessä keskitytään tuotteistoon liittyviin 

kehitystoimenpiteisiin. Teoriakatsauksessa käsiteltiin tuotteiston analysointimenetelminä 

ABC- ja XYZ- analyysejä, joilla voidaan selvittää tuotteiden myynnin jakautumista. Nämä 

analyysit ovat käyttökelpoisia silloin kuin halutaan selvittää mitkä tuotteet ovat yritykselle 

myynnillisesti merkittäviä, ja millä tuotteilla ei ole vaikutusta kokonaisuuden kannalta. 

Analyysien avulla voidaan selvittää myös, miten varaston arvo jakautuu tuotteiden kesken.  

 

Tämä tutkimustyön yhtenä päämääränä oli tarkastella tuotteiston nykytilannetta. Tarkastelun 

lähtökohdaksi valittiin tuotenimikkeiden euromääräisen myynnin ja myyntitapahtumien 

tutkiminen. Analyysimenetelmäksi valittiin teoria osiossa esitelty ABC-analyysi, jolla 

tarkasteltiin tuotenimikkeiden myynnin jakautumista, ja sitä kuinka suuri osa nimikkeistä 

todellisuudessa kattaa yrityksen kokonaismyynnin. ABC-analyysin tueksi valittiin XYZ-

analyysi, jonka avulla tutkittiin nimikkeiden myyntitapahtumien lukumäärää. Tämän 

menetelmä antaa hyvän kuvan siitä, mitkä tuotenimikkeet ovat myyntimäärien perusteella 

merkittäviä. Yhdistämällä ABC- ja XYZ-analyysi saatiin nelikenttämatriisi, jossa 

huomioitiin nimikkeiden euromääräinen myynti ja myyntitapahtumien lukumäärä 

vuositasolla. Lisäksi tarkasteltiin ABC-XYZ-analyysien perusteella varaston arvoa. 

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi, tarkasteltiin tuotteiden myyntihistoriaa kahden 

edellisen vuoden osalta. Tämä analyysin tarkoituksena oli antaa tietoa, millä tavalla 

tuotteiden myynti on kehittynyt. Myyntihistoria-analyysin päätavoitteena oli antaa käsitys 

tuotteiden trendeistä eli siitä onko tuotteiden euromääräinen myynti nousussa vai laskussa.  

 

6.4.1 Lähtötiedot 

Tarvittavat tiedot analyysien tekemiseen kerättiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä.  

Tiedon kerääminen oli haasteellista ja aikaa vievää, koska järjestelmästä ei saanut suoraan 

listausta kaikkien tuotenimikkeiden euromääräisistä myynneistä, vaan tiedot piti kerätä 

nimikkeiden kappalemääräisen käyttötilaston ja yksikköhinnan avulla. Näiden avulla 

laskettiin nimikkeiden vuosimyyntimäärät euroina. Myyntitapahtumien lukumäärien tiedot 
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saatiin varastosta tehtyjen ottojen perusteella. Osa raportteihin tulleista varastotapahtumista 

oli saldokorjauksia, sisäisiä siirtoja tai palautuksia. Nämä tapahtumat piti huomioida ja 

poistaa raporteista, koska tarkastelun kohteena oli vain ne varastotapahtumat, jotka olivat 

menneet asiakkaalle ja joista yritys oli saanut myyntiä. Seuraavissa kappaleissa esitetään 

suoritetut ABC- ja XYZ-analyysit ja niiden tulokset. Lisäksi käydään läpi myyntihistoria-

analyysit ja niistä saadut tulokset.   

 

6.4.2 ABC-XYZ- analyysi 

Tuotteiston nimikkeiden analysointi aloitettiin keräämällä jokaisen tuotenimikkeen edellisen 

vuoden euromääräiset myyntisummat. Tutkimus aloitettiin syyskuussa 2015 ja tilastojen 

tarkastelujaksoksi valittiin 1.9.2014 – 31.8.2015. Lähtötietojen keräyksen jälkeen tehtiin 

vuosimyynnin perusteella pareto-käyrä, joka kuvaa tuotteiden myynnin kumulatiivista 

kertymää. Kuvassa 28 on havainnollistettu nimikkeiden kumulatiivisesta myynnistä 

muodostunut pareto-käyrä. Pystyakselilla on kumulatiivisen myynnin osuus prosentteina ja 

vaaka-akselilla yksittäiset tuotenimikkeet myynnin mukaisessa järjestyksessä. Yrityksen 

tuotenimikemäärä on noin 3900 kpl, joista 250 nimikettä kattaa 80 - % kokonaismyynnistä.   

 

 

Kuva 28. Tuotenimikkeiden kumulatiivisen myynnin kertymä. 

 

ABC-analyysiä varten määritettiin luokat ja niiden rajat. Nimikkeet jaoteltiin neljään eri 

kategoriaan, A-, B-, C-, ja D-luokkiin. Näille luokille annettiin prosentit, jotka kuvasivat 

kumulatiivisen myynnin osuutta kokonaismyynnistä. Luokkien rajat ovat: 

- A-luokka: ensimmäiset 70 - % kumulatiivisesta myynnistä 
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- B-luokka: seuraavat 15 - % 

- C-luokka: seuraavat 10 - % 

- D-luokka: viimeiset 5 - % 

 

ABC-analyysin avulla selvitettiin tuotteiden myynnin jakautumista ja sitä miten paljon 

tuotenimikkeitä on todellisuudessa kussakin luokassa. Kuten jo kuvan 28 pareto-käyrän 

perusteella voi päätellä, että valtaosa valikoimassa olevista nimikkeistä ei tuo myyntiä vaan 

suurin osa myynnistä tulee noin tuhannella tuotenimikkeellä. 

 

Kuten jo kirjallisuuskatsauksessa mainittiin, ABC-analyysi vaatii usein jonkin toisen 

analyysin rinnalle. Tässä tutkimuksessa toiseksi analyysimenetelmäksi valittiin XYZ-

analyysi, koska se antaa hyvän kuvan siitä miten tuotenimikkeiden myyntitapahtumat 

jakautuvat. Analyysin luokiksi määriteltiin X, Y, Z, ja Zz. Näille ryhmille valittiin 

myyntitapahtumarajat jotka ovat: 

- X-luokka: yli 52 myyntitapahtumaa vuodessa 

- Y-luokka: 6 – 52 myyntitapahtumaa vuodessa 

- Z-luokka: 1 – 6 myyntitapahtumaa vuodessa 

- Zz-luokka: 0 myyntitapahtumaa vuodessa. 

 

Analyysi antaa selkeän kuvan siitä mitkä tuotteet asiakkaille tärkeitä. X-luokan tuotteita 

myydään paljon, joten ne ovat yritykselle tärkeitä ja niitä on oltava valikoimassa. Puolestaan 

Zz-luokan tuotenimikkeiden tarpeellisuutta tulee arvioida, ja pohtia onko niitä järkevää pitää 

valikoimassa. 

 

Kumulatiivisen myynnin perusteella tehtävä ABC-analyysi kertoo nimikkeiden 

rahamääräisen myynnin osuuden. Se tueksi on kuitenkin hyvä ottaa toinen analyysitapa, jolla 

tutkitaan tuotteiden menekkiä. Tässä tutkimuksessa valittiin ABC-analyysin tueksi XYZ-

analyysi, jolla tarkastellaan tuotteiden myyntitapahtumien lukumäärää vuositasolla. Näiden 

kahden analyysitavan yhdistämisellä saadaan tehtyä niin sanottu nelikenttäanalyysi, jossa 

huomioidaan tuotteiden kumulatiivinen myynti ja myyntitapahtumien määrä.  

 



68 

 

6.4.3 ABC-XYZ-analyysin tulokset ja analysointi 

Tässä kappaleessa käydään läpi työssä suoritetun ABC-XYZ-analyysin tuloksia ja näiden 

perusteella analysoidaan tuotenimikkeistön nykytilaa ja pohditaan mahdollisia 

kehitystoimenpiteitä, joita voisi soveltaa tuotenimikkeiden hallintaa. 

 

Analyyseihin tarvittavat lähtötiedot kerättiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Tarkasteluajanjaksoksi valittiin 1.9.2014 – 31.8.2015. Tällä aikavälillä tapahtuneet 

yksittäisten tuotenimikkeiden euromääräiset myynnit kerättiin taulukkolaskentaohjelmaan 

ja ne järjestettiin myynnin mukaiseen suuruusjärjestykseen. Tämän jälkeen laskettiin 

kumulatiivisen myynnin osuudet euromääräisinä ja prosentteina, jonka jälkeen nimikkeille 

määritettiin prosenttiosuuksien perusteella A-, B-, C- ja D-luokat.  Kuvassa 29 on 

havainnollistettu tuotenimikemäärät kussakin luokassa. Kuten kuvasta voi nähdä, suurin osa 

yrityksen nimikkeistöstä olevista nimikkeistä sijoittuu D-luokkaan. Peräti 83 % 

tuotenimikkeistä sijoittuu alimpaan luokkaan, kun taas luokassa A nimikkeitä on vain 160 

kpl eli 4 % koko nimikemäärästä. Käytännössä noin 85 % yrityksen myynnistä tulee 

tuotenimikkeistä, joiden osuus kokonaismäärästä on vain 8 % eli kappaleina laskettuna 329.   

 

 

Kuva 29. Tuotenimikkeiden jakauma A-, B-, C - ja D-luokissa, joista erityisesti D-luokkaan 

on kertynyt valtava määrä nimikkeitä. 

 

Osittain suuri nimikemäärä selittyy sillä, että tuotteita on mahdollista saada useammalla eri 

värillä. Värivalikoimassa on 9 eri väriä ja periaatteessa jokaisella maalattavissa olevalla 
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tuotteella on oma nimike jokaiselle maalattavalle värille. Käytännössä samalla tuotteella on 

maalaamattoman nimikkeen lisäksi vielä 9 muuta nimikettä. Suurin syyn D-luokan 

nimikemassaan on juuri se, että myyntivolyymit eivät jakaudu kaikille väreille tasaisesti 

vaan muutamat päävärit kattavat lähes koko myynnin, kun taas muilla väreillä myyntiä on 

vain vähän tai ei ollenkaan. 

 

Myyntitapahtumien lukumäärää tarkasteltiin YXZ-analyysin avulla. Lähtötiedot kerättiin 

myös toiminnanohjausjärjestelmästä. Tapahtumat kerättiin varasto-ottotietojen perusteella 

ja tapahtumista huomioitiin vain ne, jotka ovat menneet asiakkaalle. Nimikkeen 

myyntitapahtumalla tarkoitetaan käytännössä sitä, kuinka monta kertaa nimikettä on myyty 

asiakkaalle. Näistä myyntitapahtumista tehtiin analyysi, jossa nimikkeet määritettiin X-, Y-

,Z- ja Zz-luokkiin tapahtumamäärän perusteella. Kuvassa 30 on havainnollistettu analyysin 

tulokset. Tämäkin analyysi osoittaa, että alimmassa Zz-luokassa on paljon tuotenimikkeitä, 

joiden kohdalla ei ole ollut myyntiä tarkastelujakson aikana.  Lisäksi analyysi kertoo, että 

vain 8 prosenttia tuotteista on sellaisia, joita myydään aktiivisesti.   

 

 

Kuva 30. Tuotenimikkeiden jakauma X-, Y-, Z- ja Zz-luokissa. 

 

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi ABC- ja XYZ-analyyseista muodostettiin 

nelikenttämatriisi, johon on yhdistetty molempien analyysien tulokset. Kuvassa 31 esitetty 



70 

 

matriisi kertoo, miten tuotenimikkeet jakautuvat kappalemääräisesti, kun otetaan huomioon 

kumulatiivinen myynti ja toteutuneet myyntitapahtumat. Matriisissa olevien laatikoiden 

sisällä olevat luvat kertovat nimikemäärän kyseisessä luokassa. Esimerkiksi A-X-luokassa 

nimikkeiden määrä on vain 107 kappaletta kun taas heikoimmassa D-Zz-luokassa nimikkeitä 

on peräti 1864 kappaletta.   

 

 

Kuva 31. Tuotenimikkeiden jakauma ABC-XYZ-nelikenttäanalyysin mukaan. 

 

Tuotenimikemäärien lisäksi tutkittiin varaston arvoa. Tarkoituksena oli selvittää miten 

varaston arvo muodostuu edellä mainittujen luokkien kesken. Esisijaisena tavoitteena oli 

havainnollistaa, miten suuri osuus varastosta koostuu luokista, joissa on eniten nimikkeitä 

eli käytännössä luokista D-Zz ja D-Z. Kuvassa 32 voidaan nähdä varaston arvon 

jakautuminen kaikkien luokkien kesken. Kun tarkastellaan D-luokan nimikkeiden osuutta, 

niin voidaan huomata sen olevan lähes puolet koko varaston arvosta. Tarkasteltaessa D-Zz 

ja D-Z-luokkien eli osuuksia eli niiden nimikkeiden joilla on ollut myyntitapahtumia vain 

muutamia tai ei lainkaan, niin näiden osuus on lähes neljännes koko varaston 

kokonaisarvosta.  
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Kuva 32. Varaston arvon muodostuminen ABC-XYZ-luokkien kesken. 

 

6.4.4 Myyntihistoria-analyysi 

Edellä esitetyissä ABC-XYZ-analyyseissä tarkastelujakso oli yksi vuosi. Tutkimuksessa 

haluttiin kuitenkin tutkia myös toteutuneita myyntejä pidemmältä aikajaksolta. 

Tarkoituksena oli selvittää, miten tuotteiden euromääräiset myynnit ovat kehittyneet kahden 

edellisen vuoden eli 1.9.2013 – 31.8.2015 välisenä aikana. Tämän myyntihistoria-analyysin 

tavoitteena oli tutkia tuotteiden myyntitrendejä eli onko tuotteen myynti kasvanut vai 

laskenut ja kuinka paljon. 

 

Tarvittavat lähtötiedot kerättiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä ja ne järjestettiin 

taulukkolaskentaohjelmaan. Kaikki tuoteryhmät käsiteltiin omina osioinaan ja lisäksi 

jokaisen tuotteen toteutuneet myynnit listattiin. Näiden perusteella tehtiin jokaiselle 

tuoteryhmälle myyntihistoria-analyysit, joihin kerättiin tuoteryhmän kokonaismyynti 

tarkasteluvuosilta. Lisäksi tehtiin värianalyysi, joka havainnollisti värien myyntivolyymit ja 

värien myynnin kehityksen. Jotta saatiin käsitys yksittäisten tuotteiden myyntisuunnista, 

listattiin tuoteryhmäkohtaiseen myyntihistoria-analyysiin vielä jokaisen tuotteen toteutuneet 

myynnit. Myynnin muutokset havainnollistettiin euromääräisinä ja prosentteina sekä näiden 

lisäksi trendinuolilla kuvaamaan myynnin kehitystä. Tämä myyntihistoria-analyysin 

rakenne kattokiinnikkeiden osalta on esitetty liitteessä 1.  

 



72 

 

6.4.5 Myyntihistoria-analyysin tulosten tarkastelu 

Myyntihistoria analyysin tarkoituksena oli selvittää yksittäisten tuotteiden myynnin 

kehitystä. Analyysi suoritettiin jokaiselle tuoteryhmälle tuotteelle. Yrityksen yhtenä 

markkina-alueena on Venäjä. Taloudellisten muutosten vuoksi Venäjän myynti 

tarkastelujakson toisena vuonna laski merkittävästi. Ison laskun takia myyntihistoria-

analyyseistä on poistettu Venäjän myynnin osuus, koska muuten tulokset olisivat antaneet 

vääristyneen kuvan tuotteiden todellisista myynnin muutoksista. Seuraavaksi tarkastellaan 

analyysin tuloksia ja käydään läpi tuoteryhmien myynnin muutoksia. 

 

Kuvassa 33 on esitetty päätuoteryhmien myynnin muutokset. Tuoteryhmä A:ssa on kahden 

prosentin kasvu ja tuoteryhmä B:ssä puolestaan viiden prosentin lasku. Tuoteryhmä C:n 

myynti on pysynyt samalla tasolla. 

 

 

Kuva 33. Tuoteryhmien myynnin muutokset vuosien 2014 ja 2015 välillä. 

 

Kuvassa 34 on esitetty tuoteryhmä A:n myynnin muutokset alaryhmätasolla. Suurin muutos 

on tapahtunut ryhmässä A2, jossa laskua on neljä prosenttia. Ryhmä A1:n myynti on 

kasvanut prosentin verran. Ryhmä A3:n myynti on pysynyt samalla tasolla.  
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Kuva 34. Tuoteryhmä A:n myynnin muutokset vuosien 2014 ja 2015 välillä. 

 

Tuoteryhmä B:n myynnin osalta on tapahtunut suurempi muutos. Kuvan 35 perusteella 

ryhmä B1:n myynti on laskenut 13 % ja B2:n noussut 39 %. Ryhmä B3:n myynti on laskenut 

peräti 63 %.  

 

 

Kuva 35. Tuoteryhmä B:n myynnin muutokset vuosien 2014 ja 2015 välillä. 

 

Kuvassa 36 on esitetty tuoteryhmä C:n myynnin muutokset, joiden kohdalla suurin muutos 

on tapahtunut ryhmässä C3, jossa nousua on peräti 64 %. Ryhmässä C2 on laskua kahden 

prosentin verran ja ryhmässä C1 myynti on laskenut 10 %.  
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Kuva 36. Tuoteryhmä C:n myynnin muutokset vuosien 2014 ja 2015 välillä. 

 

Myyntihistoria-analyysin pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää yksittäisten tuotteiden 

myynnin kehitys. Edellä esitettyjen kuvien perusteella saa käsityksen yleisellä tasolla 

tapahtuneista myynnin muutoksista. Tarkempi analyysi tehtiin myyntihistoria-analyysien 

avulla, joissa on esitetty kaikkien tuotteiden myynnin muutokset. Näiden myyntihistoria-

analyysien tarkoituksena oli antaa kuva tuotteiston olevien tuotteiden tulevaisuuden 

näkymistä, ja ne toimivat tukena haastattelututkimuksen suunnittelussa. 

 

6.5 Haastattelututkimus 

Tutkimustyö suunniteltiin niin että, saadaan huomioitua myös asiakkaiden mielipiteet 

tuotteiston kehittämisessä. Kohdeyritys koki ensi arvoisen tärkeäksi, että kuunnellaan 

asiakaskunnan arvioita nykyisestä tuotevalikoimasta ja siitä, miten ja mitä asioita olisi 

järkevää kehittää, jotta tyydytetään asiakaskunnan tarpeet paremmin. Tutkimukseen 

sisällyttiin kirjallisuustutkimuksen ja myyntitilastojen tarkastelun lisäksi asiakasmielipiteitä 

kartoittava haastattelututkimus. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että tehdään kyselytutkimus, 

jossa tiedon keruu toteutettaisiin kyselylomakkeella niin sanottuna 

monivalintakysymyksillä. Lomake olisi lähetetty yrityksen asiakkaille sähköpostin 

välityksellä ja vastaukset olisivat tallentuneet järjestelmään sitä mukaan kuin asiakkaat 

vastaavat. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta oli järkevämpää suorittaa tutkimus 

teemahaastatteluna, koska kyselytutkimuksen vastausprosentti olisi saattanut jäädä kovin 

pieneksi, eikä olisi näin antanut riittävää tietoa asiakkaiden ajatuksista tuotteiden 

tulevaisuuden suunnista. 

 



75 

 

Haastattelututkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tämä 

tutkimusmenetelmä antaa määrällistä tutkimusmenetelmää paremman mahdollisuuden 

tarkastella tutkimuksellisia ongelmia. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksen on selvittää 

miksi ja miten ihmiset toimivat juuri tietyllä tavalla. Toisin sanoen selvitetään, miksi ihmiset 

valitsevat tietyn tuotteen tai palvelun, ja miten valintaan voidaan mahdollisesti vaikuttaa. 

(Mäntyneva et al., 2008, s. 69.)   

 

6.5.1 Haastattelulomakkeen suunnittelu 

Laadullisissa tutkimuksissa ei normaalisti hyödynnetä periteistä lomakemallia. Yleensä 

käytetään väljempää haastattelurunkoa, ja sen perustana tulee olla tutkimuksen tavoite ja 

tutkimustehtävät. Haastattelurungon rakenteeseen ja tarkkuuteen vaikuttaa se, miten 

tutkimus on tarkoitus toteuttaa, onko kyseessä teemahaastattelu vai syvähaastattelu. 

Syvähaastatteluissa runkoa ei välttämättä tarvita, mutta teemahaastatteluissa rungon 

merkitys on tärkeä. (Mäntyneva, Heinonen & Wrange, 2008, s. 73.) 

 

Haastattelurungon suunnittelussa käytettiin myyntihistoria-analyyseistä saatuja tietoja. 

Kehitetyt analyysit ja niihin kerätyt myyntiedot toimivat apuna haastattelukysymysten 

muodostamisessa. Myyntidatan perusteella arvioitiin jokaisen tuoteryhmän kohdalla 

erikseen mitä kannattaa kysyä ja millä kysymyksillä saadaan mahdollisimman hyödyllistä 

tietoa haastateltavilta. Tavoitteena oli selvittää asiakkaiden näkökulmia nykyisen 

tuotevalikoiman tuotteista ja mielipiteitä alan tulevista tulevaisuuden näkymistä tuotteiden 

osalta. Esitetyt kysymykset muotoiltiin ja valittiin myyntihistoriatietojen perusteella niin että 

tuotteet, joiden myynnissä oli tapahtunut merkittävää muutosta, muodostivat kysymysten 

rungon.  

 

6.5.2 Haastattelulomakkeen esittely 

Haastattelulomakkeen rakenne muodostui viidestä osiosta. Ensimmäinen osio koostui 

haastattelun ja haastateltavan tietojen keräämisestä, joihin kuului haastattelupäivämäärän 

kirjaaminen ja vastaajan aseman selvittäminen. Varsinaisten haastattelukysymykset alkoivat 

osiosta kaksi, jossa kysyttiin sadevesituotteista. Näistä ensimmäiset viisi kysymystä 

käsittelivät kouruja ja syöksytorvia ja niiden pääkomponentteja. Seuraava kysymys koski 

sadevesijärjestelmää kokonaisuudessaan sitä, mitä ryhmän tuotteita olisi järkevää myydä 
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paketteina. Osion kahdessa viimeisessä kysymyksessä tiedusteltiin yrityksen 

sadevesituotevalikoiman hyviä puolia ja mahdollisia kehityksen kohteita. 

 

Kolmannen osion kysymykset koskivat tikastuotteita. Kahdessa ensimmäisessä 

kysymyksessä tiedusteltiin kattorappuun liittyviä asioita ja kolmannessa 

tikasmoduulipituuksista. Neljännessä, viidennessä ja kuudennessa kysymyksessä 

kartoitettiin katto-, turva- ja seinätikas valikoiman tärkeimpiä komponentteja haastateltavan 

näkökulmasta. Seitsemäs kysymys liittyi tikastuotteiden pakettimyyntiin ja kahdessa 

viimeisessä tiedusteltiin yrityksen tikastuotevalikoiman hyviä asioita ja mahdollisia 

kehityksen kohteita. 

 

Neljäs osio käsitteli kattoturvatuotevalikoimaa. Kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä 

tiedusteltiin kattosiltatuotteista ja niiden pakettimyynnistä. Kolmannen ja neljännen 

kysymyksen kohdalle keskusteltiin lumiesteistä. Viides kysymys koski kattosilta ja lumieste 

kiinnikkeitä ja kuudes ja seitsemäs kysymys yrityksen kattoturvatuotevalikoiman hyviä 

puolia ja kehityksen kohteita. 

 

Viimeisessä osiossa keskusteltiin yrityksen toiminnasta kokonaisuudessaan. Tiedusteltiin 

asioita, joissa yrityksellä on parannettavaa, ja niitä missä asioissa toimitaan esimerkillisesti. 

Liite II sisältää haastatteluissa esitetyt kysymykset yksityiskohtaisemmin. 

 

6.5.3 Haastattelun toteutus 

Tutkimukseen liittyvät haastattelut suoritettiin vuoden 2016 tammikuun aikana. 

Haastateltavaksi valittiin yrityksen myynnillisesti kymmenen tärkeintä asiakasta ja lisäksi 

valintakriteerinä oli, että haastateltavan piti tuntea tuotevalikoima hyvin.  Haastatteluajoista 

sovittiin puhelimitse ja haastattelut saatiin järjestettyä seitsemän asiakasyrityksen kanssa. 

Haastattelut pidettiin asiakkaiden luona, ja jokainen vierailu kesti noin yhden tunnin. Ennen 

kysymysten esittämistä haastateltavalle kerrottiin miten edetään ja mistä aihepiireistä tullaan 

esittämään kysymyksiä. Kaikille tutkimukseen osallistuville lomakkeen kysymykset 

esitettiin samassa järjestyksessä.  Haastatteluista kirjoitettiin muistiin tärkeimmät kohdat, 

jotka nousivat keskusteluiden aikana esille. Jokainen osio käsiteltiin omanaan ja 

haastateltavalle ilmoitettiin aina kun siirryttiin seuraavaan. Kaikki haastattelut nauhoitetiin 
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ja lupa nauhoitukseen kysyttiin ennen haastattelun aloittamista. Haastattelut tallennettiin 

nauhalle myöhempää analysointia varten. 

 

6.5.4 Haastattelutulokset ja niiden tarkastelu 

Haastattelut suoritettiin seitsemälle henkilölle. Haastateltavista kaksi oli myyntipäällikön ja 

viisi toimitusjohtajan tehtävissä, ja kaikilla vastaajilla oli erittäin hyvä tuntemus yrityksen 

tuotteista. Haastatteluiden suorittamisen jälkeen jokainen haastattelu kuunneltiin nauhalta ja 

kirjoitettiin sanasta sanaan paperille. Tämän jälkeen jokainen kysymys käytiin läpi ja 

poimittiin jokaisen haastateltavan vastauksesta se olennaisin asia, joka vastaa esitettyyn 

kysymykseen. Erityisesti keskityttiin niihin kysymyksiin, jotka liittyivät tuotteeseen ja 

tuotteistoon, koska tutkimustyön tavoitteena oli analysoida tuotteiston nykytilaa ja kartoittaa 

kehityskohteita. Poimintojen jälkeen määritettiin se vastauksen sisältö, joka toistui eniten ja 

laskettiin näiden samankaltaisten vastausten kokonaismäärä. Se vastaus jota esiintyi eniten, 

pidettiin varsin huomion arvoisena teoriana pohdittaessa tuotteiston kehittämiskohteita. 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi haastatteluiden tuloksia tuoteryhmäkohtaisesti. 

 

Tuoteryhmä A:n kohdalla kysyttiin tuotteista A4, A6, ja A5. A4 osalta tiedusteltiin 

ominaisuuksista, jotka koetaan tärkeiksi ja lopputuloksena oli, että asennettavuus ja 

säädettävyys ovat tärkeimmät asiat, jotka tulisi huomioida. Sama pätee myös tuotteisiin A7. 

Tuotteiden A6 suhteen oltiin yksimielisiä siitä, että tulevaisuudessa tuote A8 häviää 

vähitellen ja tuote A9 kasvattaa osuutta entisestään. Lisäksi tuotteiden A6 koko kasvaa 

tulevaisuudessa. Suosituimmiksi A5 kohdalla osoittautui pituudet X1 ja X2. Tuotteen A5 

muodon suhteen oltiin samalla linjalla kuin tuotteessa A6 eli A11 kasvattaa osuutta ja A10 

myynti vähenee. Tuoteryhmä A:n osien pakettimyynti ei saanut kannatusta. Suurin osa oli 

sitä mieltä, että kyseisten tuotteiden pakettimyynti ei ole järkevää. Tuoteryhmä A:n osalta 

haastatteluista saatu merkittävin tieto oli, että tuotteet A9 tulevat syrjäyttämään vähitellen 

tuotteen A8. Välttämättä tuote A8 ei häviä markkinoilta kokonaan, mutta niiden osuus 

myynnistä laskee. 

 

Tuoteryhmä B:n kohdalla kysyttiin tuotteista B3, B4, B2-, B1-, ja B5 sekä näiden 

pakettimyynnistä. Tuotteen B3 kohdalla kysyttiin, miten tuotteen myynti kehittyy 

tulevaisuudessa ja kaikkien vastaajien mielestä sen myynti on todella vähäistä, ja eikä 

kukaan uskonut, että menekki kasvaa. Keskusteluiden perusteella suurin osa arvioi, että 
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kyseisen tuotteen myynti vähenee. Tuotteen B3 kohdalla on keskusteltu siitä, että pitääkö 

tuote toimittaa asiakkaalle osina vai kokoonpantuna. Osina toimitettaessa kokoonpano 

tehdään vasta asennuspaikalla ja suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että kokoonpano on 

järkevää tehdä vasta asennuskohteessa, koska tuotteen B3 säätö pitää tehdä aina 

asennuspaikan mukaan ja säätö vaatii sen, että tuote pitää kokoonpanna uudestaan. 

 

Tuotevalikoimassa on B4 tuotteita seitsemää eri pituutta. Haastateltavilta tiedusteltiin neljää 

pituutta, jotka he kokevat tärkeimmiksi. Vastausten perusteella merkittävimmät pituudet 

ovat X1, X2, X3, X4 ja X5. Ryhmän B2 komponenteista kysyttäessä tärkeimmiksi 

osoittautui K9 ja M1 B4:n lisäksi. B1-tuotteissa S1, J1, Y1 ja B4 koettiin tärkeimmiksi. B5-

tuotteiden osalta merkittävimmät komponentit vastausten perusteella ovat X1, X6 ja X3 

pituudet ja tuote Y2. Haastateltavilta kysyttiin tuoteryhmän B pakettimyynnistä ja mitä 

pakettien tulisi sisältää. Suurin osa oli sitä mieltä, että nykyiset paketit ovat hyviä. Muutama 

vastaaja ei kannattanut pakettimyyntiä vaan suositteli tuotteiden myyntiä irto-osina, jolloin 

loppuasiakas saa juuri ne komponentit joita hän tarvitsee. 

 

Tuoteryhmä C:n kysymykset liittyivät pääasiassa tuotteisiin C1 ja C2. Asiakkailta 

tiedusteltiin, mitkä komponentit heidän mielestään ovat kaikkein tärkeimmät 

tuotevalikoimassa C1 ja vastausten perusteella merkittävimmiksi komponenteiksi 

osoittautui KS3, AR ja KK. Keskusteltaessa C1-tuotteiden pakettimyynnistä suurin osa oli 

sitä mieltä, että ryhmän tuotteita ei kannata myydä paketteina. On järkevämpää myydä 

erillisinä osina, jolloin asiakas saa aina ne komponentit, joita asennuksessa oikeasti tarvitaan. 

Tuotevalikoiman C2 tärkeimmiksi komponenteiksi osoittautui tuotteet P3 ja KK.  C2-

tuotteiden pakettimyynnin suhteen oltiin samalla kannalla kuin tuotteissa C1 eli on 

järkevämpää myydä komponentit erillisinä osina. 

 

Nykyiseen KK-valikoimaan kuuluu yhteensä 11 erityyppistä KK-tuotetta. Haastateltavilta 

kysyttiin KK-tuotteiden tulevaisuuden näkymistä. Tarkoituksena oli selvittää mitkä KK-

tuotteet ovat tulevaisuudessa eniten käytettyjä, ja haastateltavia pyydettiin mainitsemaan 

kolme tärkeintä KK-tuotetta. Vastausten perusteella kolmeksi tärkeimmäksi osoittautui 

KK10, KK6 ja KK2. Periaatteessa näillä kolmella tuotteella pystyy suorittamaan valtaosan 

tuotteiden C1 ja C2 asennuksista. 
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Haastatteluista saatu merkittävin asiakasnäkökulma tuoteryhmä A:n osalta oli, että tuotteista 

A6 tuote A8 häviää vähitellen markkinoilta ja tuotteen A9 osuus kasvaa. Tämä sama pätee 

myös tuotteisiin A5, joissa tuotteen A11 käyttö lisääntyy. Tuoteryhmässä B tuotteiden B4 

käyttö jakaantuu käytännössä viiden eri pituuden kesken. Merkittävimmiksi pituuksiksi 

osoittautuivat X1, X2, X3, X4 ja X5. Nykyisiin tuoteryhmä B:n paketteihin ja niiden 

sisältöön oltiin varsin tyytyväisiä. C1 valikoiman merkittävimmät komponentit vastaajien 

mielestä olivat KS3, AR ja KK. Vastaajat olivat suhteellisen yksimielisiä siitä, että 

tuoteryhmän pakettimyynti ei ole järkevää. C2 kohdalla tärkeimmiksi komponenteiksi 

osoittautui P3 ja KK. Tämänkään ryhmän kohdalla pakettimyynti ei haastateltavien mielestä 

ole kannattavaa vaan tuotteet on järkevämpää myydä erillisinä komponentteina. KK 

tuotteiden osalta tärkeimmät KK:t vastaajien mielestä ovat KK10, KK6 ja KK2. 

 

6.6 KK tuotteiden vertailu ja analysointi  

Tutkimuksessa on tarkasteltu tuotenimikkeitä ABC- ja XYZ-analyysin avulla sekä 

tuotteiden myyntitrendejä. Lisäksi on suoritettu asiakashaastatteluita, joissa teemana ovat 

olleet yrityksen nykyisen tuotevalikoiman tuotteet ja niiden tulevaisuuden näkymät. 

Suoritetuista analyyseista ja haastatteluista on saatu tietoa ajatellen tuotteiston ja 

tuoteryhmien ja rakenteiden kehittämistä. Tässä kappaleessa tarkastellaan syvällisemmin 

KK-tuoteryhmää, ja sitä miten tuoteryhmän rakennetta voidaan kehittää. Tässä tapauksessa 

tarkastelun kohteeksi on valittu tuotteet KK, koska ne ovat yrityksen merkittävimpiä 

tuotteita, ja yrityksen ydinosaamista on juuri KK-tuotteiden kehitys ja valmistaminen. 

 

KK-tuotteista muodostettiin vertailutaulukko, johon listattiin C1 ja C2 tuotteissa käytettävät 

kaikki 11 KK-tuotetta. Vertailua varten taulukkoon kerättiin mittapiirustukset jokaisesta KK 

-tuotteesta, käyttökohdetieto eli mihin sovellukseen KK-tuotetta voi käyttää, 1.9.2014 – 

31.8.2015 välisenä aikana tapahtunut myynti kappaleina, myyntitrendi kuvaamaan myynnin 

muutosta 1.9.2013 – 31.8.2015 välisenä aikana ja haastatteluista saatu tieto KK:n tärkeydestä 

asiakkaan näkökulmasta. Liitteessä III on esitetty vertailutaulukon rakenne. 

Vertailutaulukon tarkoituksena oli kerätä yhteen KK-tuotteisiin liittyviä tietoja, joiden avulla 

voidaan analysoida mitkä ryhmän komponenteista ovat yritykselle tärkeitä valmistaa. 

Lisäksi luodun taulukon avulla voidaan arvioida KK-tuotteiden rakenteellista yhtenevyyttä, 

ja pohtia mitkä KK-tuotteet on järkevää pitää tuotevalikoimassa. 
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Taulukossa 5 on listattuna vertailuun otetut tuotevalikoiman KK:t, jotka voidaan jakaa XX:n 

mukaan kolmeen ryhmään. KK:t 1 - 5 soveltuvat MK:lle ja HP:lle, 6 – 7 käyvät TK:lle, 8 

KV:lle ja 9 – 11 RK:lle. Taulukosta selviää myös mihin käyttöön KK soveltuu.  

 

Taulukko 5. Tuotevalikoiman KK:t. 

 

 

Liitteenä olevan vertailutaulukon perusteella käyn hyvin ilme, mitkä KK:t ovat yritykselle 

myynnillisesti tärkeitä. MK:lle ja HP:lle sopivista KK:sta ehdottomasti suosituin on KK2, 

jonka myynti tarkasteluvuonna oli yli 17 500 kappaletta ja myyntitrendin perusteella myynti 

on noussut 10 prosenttia. Asiakashaastatteluista saadun tiedon mukaan tämä KK on erittäin 

suosittu ja monikäyttöinen, koska se voidaan asentaa useaan eri K-tyyppiin. Jos verrataan 

KK2:ta esimerkiksi vastaavanlaiseen KK1:een, niin huomataan, että ne ovat mitoiltaan lähes 

samanlaisia. Käytännössä erona on, että KK1:ssä on kaksi reikää P3:lle ja KK2:ssa on 

kolme. Myynnillisesti KK1 on laskenut huomattavasti ja haastatteluissa kyseinen KK ei 

saanut minkäänlaista huomiota. Tuotteet KK3, KK4 ja KK5, jotka kuuluvat näiden edellä 

mainittujen KK-tuotteiden kanssa samaan ryhmään K-tyypin perusteella, ovat kysynnän 

suhteen laskussa eivätkä haastateltavat antaneet näillekään huomiota. Näiden viiden KK:n 

kesken ehdottomasti kysytyin ja suosituin on KK2. Se on myyntimäärän ja – trendin sekä 

asiakaspalautteen perusteella aivan omaa luokkaansa. Näiden tietojen perusteella on syytä 

miettiä, onko tarpeellista pitää ryhmän muita tuotteita valikoimassa. 

 

Valikoimassa on TK:lle soveltuvia KK-tuotteita kaksi eri mallia. Vertailutaulukkoon 

kerättyjen tietojen perusteella malli KK6 on näistä kahdesta käytetympi ja se sopii C2:n, 

C1:n ja C22:n kiinnittämiseen. Toinen malli KK7 soveltuu ainoastaan C12:lle, mutta on 

Nro Tuotenumero K-tyyppi Käyttö

1 KK1 TKK, HK ja PK C1/C2

2 KK2 TKK, HK ja PK C1/C2/C22

3 KK3 TKK1 C1/C2/C22

4 KK4 TKK2 C1/C2/C22

5 KK5 HK ja PK C1/C2/C22

6 KK6 TK C1/C2/C22

7 KK7 TK2 C2

8 KK8 DK C1/C2

9 KK9 RK1 C1/C2/C22

10 KK10 RK2 C1/C2/C22

11 KK11 RK3 C2
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muuten samanlainen KK6. Vertailutaulukon mukaan KK7:n myynti on pudonnut yli 40 

prosenttia, kun taas KK6:n vastaavasti noussut 25 prosentti. Suoritettujen haastattelujen 

perusteella asiakkaat olivat sitä mieltä, että KK6 on ehdottomasti parempi ja käytöltään 

monipuolisempi kuin KK7. Jos mietitään näiden kahden KK:n geometriaa, niin käytännössä 

ainoa ero on korkeus. Tämä taas johtuu siitä, että KK6:een on mahdollista asentaa kaksi 

P3:sta. Pituudeltaan ja leveydeltään KK:t ovat täysin identtisiä. Lisäksi KK6 voidaan käyttää 

C1:n ja C22 asennuksessa, kun taas KK7:ssa se ei ole mahdollista. Vertailun perusteella 

tuotevalikoimaan riittäisi yksi TKK, jolla pystyttäisiin tyydyttämään asiakkaiden tarpeet.  

 

RK:lle valikoimassa on kolme KK-mallia. KK9 solveltuu OO:n mukaisiin asennuksiin, 

KK10 UU asennuksiin ja KK11 OO asennuksiin. Ylivoimaisesti myydyin näistä kolmesta 

on OO asennuksiin soveltuva KK9, ja sen myynti on pysynyt samalla tasolle kahden vuoden 

ajan. UU asennuksiin käyvä KK10 ei yllä myyntimäärässä samalla tasolla, mutta sen myynti 

on kasvanut yli 50 prosenttia. KK11:n kappalemääräinen myynti on samaa suuruus luokkaa 

kuin KK10:n, mutta myyntitrendin perusteella KK11:sta suosio on kuitenkin laskussa. 

Kaikki RK:n KK:t soveltuvat C1:n, C2:n ja C22:n asennukseen. Malleihin KK9 ja KK10 on 

mahdollista asentaa kolme C2:sta ja malliin KK11 kaksi. Asennusteknisesti kolmelle C2:lle 

soveltuvat mallit ovat erittäin nopeita ja helppoja asentaa. Haastatteluista saadun 

asiakaspalauteen perusteella KK9 ja KK10 tyyppiset KK:t ovat todella hyviä. Moni 

haastateltava kuitenkin mainitsi, että KK10 olisi riittävä, koska sitä voidaan käyttää OO:n ja 

UU:n mukaisissa asennuksissa. KK9 soveltuu ainoastaan OO:n mukaisiin asennuksiin. 

Rakenteellisesti näiden kahden KK:n ero on kokonaispituudessa ja kiinnityspulttien 

määrässä. OO:n KK:ssa on kaksi ja UU:n neljä kiinnityspulttia. Malli KK11 eroaa näistä 

kahdesta, koska RK asennuksissa tarvitaan erillinen kiinnitysosa, jonka takia asennus on 

hieman haasteellisempi ja hitaampi. Käytännössä valikoimaan riittäisi KK10, joka soveltuu 

sekä OO:n ja UU:n mukaisiin asennuksiin ja tämän perusteella olisi järkevää pohtia onko 

tarpeellista pitää kaikkia kolmea tuotevalikoimassa. 

 

KK valikoimaan kuuluu myös DK, joka soveltuu vain KV:lle. Jos tarkastellaan 

vertailutaulukko, niin kyseistä KK:ta ei ole myyty kahden viimeisen vuoden aikana yhtään 

kappaletta. Tämä antaa suhteellisen vahvan signaalin siitä, että kyseistä KK:ta ei ole 

tarpeellista pitää vakiotuotteistossa. 
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KK-vertailun tarkoituksena oli havainnollistaa miten tuoteryhmiä tai tuoterakenteita voi 

kehittää. Periaatteessa samanlaista metodia voi soveltaa yrityksen muille tuoteryhmille. 

Haasteena taulukon muodostamisessa on tietojen keruu, joka voi olla suhteellisen työlästä, 

jos niitä ei ole helposti saatavissa. Lopulliset päätökset siitä mitä tuotteita kannattaa poistaa 

tai pitää, on tehtävä yrityksen sisällä, koska kaikki mahdollinen yksityiskohtainen tuotetieto 

on otettava päätöksenteossa huomioon.   
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käsitellään tutkimuksen oleellisimpia tuloksia ja näistä tehtäviä 

johtopäätöksiä. Lisäksi vastataan työn johdanto-osiossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin 

 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tehdä tuotteiston nykytila-analyysi kohdeyrityksen 

vakiotuotteistosta ja antaa ehdotus miten tuoterakenteita voisi kehittää tulevaisuudessa. 

Lisäksi yhtenä tavoitteena oli selvittää millainen tuotteiston tulisi olla, jotta tehokkaan 

sarjatuotannon toteuttaminen olisi mahdollista. Näihin asioihin haettiin vastauksia 

tuotteistoon liittyvistä kirjallisuuslähteistä ja analysoimalla nykyistä tuotteistoa 

myyntihistoriatietojen avulla sekä suorittamalla kohdennetulla asiakasryhmälle haastattelut, 

joiden teemana olivat nykyisen tuotevalikoiman tuotteet. Haastatteluiden tarkoituksena oli 

myös selvittää tuotteiden tulevaisuuden näkymiä. 

 

Tuotteiston nykytila-analyysi toteutettiin kahdella eri tutkimustavalla. Ensimmäiseksi tehtiin 

ABC-XYZ-analyysi, jossa tutkittiin tuotenimikkeiden toteutuneita myyntilukuja 1.9.2014 – 

31.8.2015 väliseltä ajalta. ABC-XYZ-analyysin perusteella kävi ilmi, että yrityksen 

kokonaisnimikemäärä on noin neljä tuhatta. Tästä määrästä aktiivisia nimikkeitä eli niitä 

joita myydään, on käytännössä noin 50 %, ja tämä määrä kattaa 100 % yrityksen 

kokonaismyynnistä. Nimikkeistössä on noin kaksi tuhatta tuotenimikettä, joilla ei ole ollut 

myyntitapahtumia lainkaan tarkastelujakson aikana. Syy nimikkeiden suuren määrään on se, 

että jokaiselle myytävälle värille on oma nimike. Periaatteessa tämä ei ole ongelma, jos 

nimikkeitä hallitaan ja ohjataan tuotannollisesti oikeassa suhteessa toteutuvaan myyntiin. 

Toiminnan tehokkuuden kannalta on parempi mitä vähemmän nimikkeitä on, ja siitä syystä 

on järkevää käydä läpi tuotenimikkeet, joilla ei ole ollut myyntiä. 

 

Tuotenimiketarkastelun kohdalla selvitettiin, miten varaston arvo jakaantuu nimikkeiden 

kesken. Yrityksen tiedossa oli, että nykyinen tuotevaraston arvo on aivan liian korkea. 

Tehtyjen analyysien perusteella selvisi, että passiiviset nimikkeet eli luokkien DZ ja DZz 

tuotteet muodostavat 25 prosenttia varaston arvosta, ja kun huomioidaan koko D-luokan 

nimikkeiden osuus niin nämä muodostavat 50 prosenttia varaston arvosta. Syy suureen 

varaston arvoon ja siihen, että Dz- ja DZz-nimikkeiden osuus on merkittävä, johtuu 
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puutteellisista varastonohjausmenetelmistä. Tuotteita on valmistettu varastoon väärässä 

suhteessa toteutuneisiin myyntimääriin. Tästä syystä kohdeyritykseen tulee suunnitella 

uudet varastonohjausmenetelmät, joilla vältetään passiivisten nimikkeiden kerääntyminen 

varastoon. Lisäksi tuotteille tulee kehittää uudet tuotannolliset ohjausmenetelmät, jotka 

helpottavat tuotannon ja varaston hallintaa. Tämä työn tarkoituksena ei ollut kehittää näitä 

menetelmiä vaan kohdeyrityksessä tehtiin toinen tutkimus, jossa selvitettiin sopivia 

tuotannon- ja varastonohjausmenetelmiä yritykselle. 

 

Nimikkeiden harmonisoinnissa erityisesti luokkien DZ- ja DZz-nimikkeet tulee käydä 

yksityiskohtaisesti läpi ja tämä työ yrityksessä on käytännössä jo tehty. DZ-nimikkeet on 

päätetty siirtää osittain tilausohjautuviksi ja eli niitä tehdään vain asiakkaan tilauksesta. 

Joitain DZ-luokan nimikkeitä on syytä pitää varastossa, koska niillä on säännöllistä 

menekkiä. DZz-nimikkeiden kohdalla osa tuotteista on päätetty poistaa kokonaan 

valikoimasta, ja osa on muutettu täysin tilausohjattaviksi. 

 

Tutkimuksessa tehtiin myyntihistoria-analyysit, joissa kuvattiin tuotteiden myynnin 

muutoksia. Analyysit tehtiin tuoteryhmäkohtaisesti ja niihin sisällytettiin värianalyysi 

kuvaaman ryhmän eri värien myynnin muutoksia. Lisäksi näihin analyyseihin 

havainnollistettiin tuoteryhmän jokaisen tuotteen myynnin muutokset, ja tarkoituksena oli 

antaa kuva tuotteiden myyntitrendeistä. Näiden esille nousseiden trendien avulla 

hahmoteltiin teemahaastattelun kysymykset. Haastatteluiden tarkoitus oli vahvistaa 

myyntianalyysien tuloksia ja antaa kohdeyrityksellä tietoa alan tuotteiden tulevaisuuden 

näkymistä. Haastattelutulosten perusteella tuoteryhmä A:n osalta tuotteet A9 ja A11 

syrjäyttävät tuotteet A8 ja A10. Tuoteryhmässä B tärkeimmät B4 tuotteet asiakkaiden 

mielestä ovat X1, X2, X3, X4 ja X5. Tuoteryhmä B:n valikoimaan kuuluvat paketit niiden 

sisältö koettiin varsin hyväksi. C1 tuotteiden osalta merkittävimmät komponentit ovat KS3, 

AR ja KK. Tuoteryhmän pakettimyynti ei vastaajien mielestä ole kannattavaa, koska 

yksittäisinä osina ostettaessa saadaan aina tarvittava määrä komponentteja. C2 valikoiman 

tärkeimmät tuotteet ovat haastateltavien mielestä P3 ja KK. Myös tämän tuoteryhmän 

kohdalla pakettimyynti koettiin tarpeettomaksi. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu 11 

erilaista KK-tuotetta. Haastatteluissa selvitettiin, mitkä näistä ovat asiakkaiden mielestä 

kolme tärkeintä. Vastausten perusteella kaikkein tärkein tällä hetkellä on KK10. Tämän 

lisäksi kaksi muuta ovat KK6 ja KK2. Haastatteluissa haettiin asiakkaiden mielipiteitä 
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tuoteryhmien tärkeimmistä tuotteista ja tulosten perusteella saatiin vahvistus sille mitkä 

tuotteet ovat nimenomaan asiakaskunnalle merkittäviä. Tämä tiedon perusteella 

kohdeyrityksessä voidaan pohtia mihin tuotteisiin tulevaisuudessa kannattaa panostaa. 

 

Työ yhtenä tavoitteena oli selvittää, miten tuoterakenteita kannattaisi kehittää. 

Kehittämismenetelmäksi keksittiin vertailutaulukko, johon kerättiin tietoja suoritetuista 

ABC-XYZ-analyysistä, tuotekorteista ja asiakashaastatteluista. Näiden lisäksi taulukkoon 

otettiin vertailuun tuotteen geometria. Työssä esitetyssä vertailussa käytettiin esimerkkinä 

KK tuotteita, joita yrityksellä on valikoimassa useita eri malleja. Vertailun tarkoituksena oli 

havainnollistaa kuinka tuoteryhmän tuotteita voi vertailla toteutuneen myynnin, 

asiakaspalautteen ja geometria perusteella. Taulukoinnin perusajatuksena oli kuvata tuotteet, 

joiden kesken on päällekkäisyyttä geometrisesti ja pohtia tämän avulla niitä tuotteita, joita 

voisi mahdollisesti yhdistää. Lisäksi tarkoituksena oli havainnollistaa ryhmän tuotteista ne 

jotka ovat myynnillisesti tärkeitä. 

 

Tuotantorakenteen näkökulmasta tuotteistoa tulisi tiivistää poistamalle ne tuotteet, joilla ei 

ole merkitystä toiminnan kannalta ja keskittyä niihin tuotteisiin, jotka tuottavat lisäarvoa 

yritykselle sekä asiakkaille. Yrityksen eri toimintoja, kuten tuotantoa ja varastointia on 

huomattavasti helpompi hallita, kun tuotetaan niitä tuotteita, joita pystytään tuottamaan 

tehokkaasti, ja jotka asiakaskunta kokee tärkeäksi. Yrityksen yhtenä tulevaisuuden 

tavoitteena on harjoittaa tehokasta sarjatuotantoa ja sen edellytyksenä on, että 

tuoterakenteiden tulisi olla modulaarisempia, koska tehokkaan sarjatuotannon ja tuotteiston 

edellytyksenä on, että tuotekokonaisuudet ja -variantit rakentuvat vakiokomponenteista. 

Lisäksi tuotantorakenteen näkökulmasta tulisi pyrkiä siihen, että tuotteiden varioituminen 

tapahtuisi mahdollisimman myöhään tuotannossa, jolloin esimerkiksi asiakkaan esittämät 

vaatimukset täytettäisiin myyntitilanteessa valikoimassa olevista vakiokomponenteista. 

 

Työssä esille nousseiden kehitystoimenpiteiden toteuttaminen on kohdeyrityksen oman 

harkinnan varassa, mutta tutkijan näkökulmasta tärkeimmäksi toimenpiteeksi osoittautui 

tuotenimikkeiden luokkakohtaisten ohjausmenetelmien kehittäminen ja epäkuranttien sekä 

tarpeettomien tuotenimikkeiden poistaminen. Tämän jälkeen voisi pohtia tuotevalikoimassa 

olevien samankaltaisten tuotteiden yhdistämistä. Näiden toimien jälkeen voisi pohtia, millä 

tavalla tuotteista saataisiin rakenteeltaan modulaarisempia ajatellen tehokasta sarjatuotantoa.  
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LIITE I, 1 

Myyntihistoria-analyysi/KK 
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LIITE II, 1 

Haastattelulomake 

Haastattelulomake    

Haastattelu nro. 

Haastattelupäivä:  

Vastaajan asema yrityksessä: 

 

SADEVESITUOTTEET 

1. Millaisia kourukannakkeiden ja syöksytorvikiinnikkeiden ominaisuuksiltaan tulisi 

olla? 

 

2. Millaisia kourun liitoskappaleiden ja päätykappaleiden ominaisuuksiltaan tulisi 

olla? 

 

3. Miten kourujen koko ja muoto kehittyy tulevaisuudessa? 

 

 

4. Mainitse kaksi syöksytorvipituutta, jotka arvioitte tärkeimmiksi? 

 

5. Miten syöksytorvien koko ja muoto kehittyy tulevaisuudessa? 

 

 

6. Minkälaisia sadevesijärjestelmän tuotekokonaisuuksia olisi järkevää myydä 

paketteina ja mitä niiden pitäisi sisältää, jotta asennus sujuisi mahdollisimman 

tehokkaasti ja vaivattomasti? 

 

7. Mitkä asiat koette hyväksi kohdeyrityksen sadevesituotevalikoimassa? 

 

8. Mitä kehityksen kohteita olette havainneet kohdeyrityksen 

sadevesituotevalikoimassa? 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE II, 2 

TIKASTUOTTEET 

 

9. Miten arvioitte kattorapun myynnin kehittyvän tulevaisuudessa? 

 

10. Kattorappu toimitetaan valmiiksi kokoonpantuna. Onko tämä hyvä ratkaisu vai 

pitäisikö kattorappu toimittaa esim. osina ja tehdä kokoonpano vasta 

asennuspaikalla? 

 

 

11. Mainitkaa neljä tikasmoduulipituutta, jotka koette tärkeimmiksi? 

 

12. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät komponentit kattotikasvalikoimassa, mainitkaa 

ainakin tikaspituus ja kiinniketyyppi? 

 

13. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät komponentit seinätikasvalikoimassa, mainitkaa 

ainakin viisi komponenttia? 

 

14. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät komponentit turvatikasvalikoimassa, mainitkaa 

ainakin kolme? 

 

15. Miten tikastuotteet tulisi paketoida ja mitä paketin pitäisi sisältää, jotta työ 

asennuspaikalle sujuisi mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti? 

 

16. Mitkä asiat koette hyväksi kohdeyrityksen tikastuotevalikoimassa? 

 

17. Mitä kehityksen kohteita olette havainneet kohdeyrityksen tikastuotevalikoimassa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE II, 3 



 

 

KATTOTURVATUOTTEET 

 

18. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät komponentit kattosiltatuotevalikoimassa? 

 

19. Miten kattosiltatuotteet tulisi paketoida ja mitä paketin pitäisi sisältää, jotta työ 

asennuspaikalle sujuisi mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti? 

 

20. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät komponentit lumiestetuotevalikoimassa? 

 

 

21. Miten lumiestetuotteet tulisi paketoida ja mitä paketin pitäisi sisältää, jotta työ 

asennuspaikalle sujuisi mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti? 

 

22. Mitkä kattosiltaan ja lumiesteisiin käytettävistä kattokiinnikkeistä koette 

tärkeimmiksi, mainitse kolme? 

 

23. Mitkä asiat koette hyväksi kohdeyrityksen kattoturvatuotevalikoimassa? 

 

24. Mitä kehityksen kohteita olette havainneet kohdeyrityksen 

kattoturvatuotevalikoimassa? 

 

25. Jos mietitään kohdeyrityksen toimintaa kokonaisuudessaan niin missä asiassa olisi 

parannettavaa ja missä asiassa yritys toimii esimerkillisesti? 



 

 

LIITE III, 1 

KK-vertailu 

 

 

 

 Nro. K-tyyppi Käyttö
Myynti

*(kpl)

Myyntitrendi 

**(%)
Haastattelu

TKK, HK ja PK

Piirustus KK1

TKK, HK ja PK

Piirustus KK2

TKK1

Piirustus KK3

TKK2

Piirustus KK4

HK ja PK

Piirustus KK5

* Tarkastelujakso 1.9.2014 - 31.8.2015

** Tarkatelujakson 1.9.2013 - 31.8.2015 aikana tapahtunut myynnin muutos

KK5 C1/C2/C22 2045 -17  -

KK3 C1/C2/C22 8887 -6 -

KK4 C1/C2/C22 1489 -4  -

KK1 C1/C2 5381 -58  -

KK2 C1/C2/C22 17519 10  +



 

 

LIITE III, 2 

 

 

 

 Nro. Kattotyyppi Käyttö
Myynti

*(kpl)

Myyntitrendi 

**(%)
Haastattelu

TK

Piirustus KK6

TK2

Piirustus KK7

DK

Piirustus KK8

RK1

Piirustus KK9

RK2

Piirustus KK10

RK3

Piirustus KK11
KK11 C1/C2/C22 13514 -13  -

C1/C2/C22

C2

KK9 C1/C2/C22 19050 0  +

KK10 C1/C2/C22 13323 54  +

KK7 2382 -42  -

KK8 C1/C2 0 0  - 

KK6 12621 25  +


