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Tämän diplomityön tavoitteena oli sisälogistiikan kehittäminen logistiikkakeskuksessa Lean-

filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Työn painopiste oli trukkitoimintojen kehittämisessä. 

Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena sekä empiirisenä tutkimuksena. Empiirisen 

tutkimuksen aineisto kerättiin käyttämällä kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä: avoimia 

haastatteluita, keskusteluita sekä havainnointia.  

 

Diplomityössä tehtiin kirjallisuuskatsaus Lean-filosofiasta. Lean ja erityisesti sen ydinarvoihin 

kuuluva jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluvat kohdeyrityksen keskeisiin strategisiin 

tavoitteisiin. Leanin voidaan myös perustella diplomityön pohjalta sopivan hyvin 

toimintastrategiana kyseisen logistiikkakeskuksen toimintaympäristöön. Kattavasta Lean-

kirjallisuudesta valittiin oleelliset asiat diplomityön sekä kohdeyrityksen tavoitteiden mukaisesti.   

 

Empiirisessä osuudessa logistiikkakeskuksen sisälogistiikan nykytila kuvattiin ja analysoitiin, 

minkä pohjalta määritettiin keskeisimmät kehityskohteet. Kehityskohtien ratkaisemiseksi 

suunniteltiin jatkuvan kehittämisen mahdollistama tavoitetilan toimintamalli. Lisäksi diplomityössä 

suunniteltiin tavoitetilan käyttöönotto, ja visuaalisen johtamisen kehittäminen sisälogistiikassa 

aloitettiin implementoimalla visuaalisen johtamisen työkaluja logistiikkakeskukseen. Työn 

merkittävimmät lopputulokset olivat sisälogistiikan oleellisimpien kehityskohtien määritys, sekä 

toimintamalli kehityskohtien ratkaisemiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 
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The objective of this Master’s Thesis was to develop internal logistics in a logistics center, according 

to the values and principals of Lean philosophy. The focus of the Thesis was on developing the 

forklift operations. Thesis was carried out as a literature review and an empirical research. The 

research methods used for data acquisition were qualitative research methods: open-ended 

interviews, conversations, and observation. 

 

The literature review covered information about Lean philosophy. Lean and especially one of the 

core values of the philosophy, continuous improvement, are essential parts of the company’s 

strategy. In addition, based on the results of the Thesis, Lean is a good fit for the operational 

environment of the logistics center. The goal was to select the essential parts from the 

comprehensive Lean literature, according to the objectives of the Thesis and the company. 

 

In the empirical part the current state of internal logistics was defined and analyzed. Based on the 

analysis, the most significant problems were identified. To solve the problems, a new operating 

model that enables continuous improvement was designed for the future state. In addition, the 

implementation of the future state was designed and the development of visual management in 

internal logistics was started by implementing visual management tools to the logistics center. The 

most significant results of the Thesis were the identification of the most essential problems in 

internal logistics, and the design of new model of operations that solves the defined problems and 

enables continuous improvement. 
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1 Johdanto 

Organisaatioissa ei aina nähdä tarvetta kuvata ja visualisoida prosesseja. Vallitseva ajatus saattaa olla, 

että sisäisesti organisaatioissa tiedetään, millä tavalla prosessit toimivat. Tavallisesti osa henkilöstöstä 

tuntee jonkin prosessin ja osa toisen, mutta kokonaiskuvaa ei pystytä hahmottamaan. Kokonaiskuvan 

puuttuminen johtaa usein eri osien kehittämiseen ilman näkemystä siitä, millä tavalla toimenpiteet 

vaikuttavat useiden prosessien muodostamien ketjujen kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen. 

 

Etenkin suurissa organisaatioissa prosessien kuvaaminen on välttämätöntä, jotta pystytään 

hahmottamaan, millä tavalla eri prosessit ja toiminnot ovat riippuvaisia toisistaan ja mistä useista eri 

prosesseista koostuvien ketjujen kokonaisvaltainen tehokkuus muodostuu. Läpinäkyvyyden puutteen 

yleinen seuraus on, että organisaatiot eivät kehitä, mittaa ja analysoi prosessien suorituskykyä 

kokonaisvaltaista suorituskykyä huomioivalla tavalla. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi 

organisaatiot useilla eri toimialoilla ovat hyödyntäneet Lean-filosofian mukaisia toimintatapoja. 

 

1.1 Työn tausta ja tavoitteet  

Diplomityön kohdeyritys on Posti Group. Posti Group on Suomen valtion omistama posti-, logistiikka 

ja verkkokauppapalveluita tarjoava yritys, jonka toiminta alkoi vuonna 1638, jolloin Suomen postilaitos 

perustettiin. Liikevaihto oli vuonna 2015 1,65 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 22 000. Posti 

Groupilla on toimintaa 10 maassa ja organisaatio on jakautunut neljään liiketoimintayksikköön: 

Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Avainasiakasryhmiä ovat 

media-, kauppa- ja palveluala. (Posti in Brief) 

 

Posti Groupin yhtenä strategisena tavoitteena on pyrkiä toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Jatkuvan 

kehittämisen yhtenä keskeisenä osa-alueena on toimiminen Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden 

mukaisesti. Tämän diplomityön tavoitteena on sisälogistiikan kehittäminen Suomen 

merkittävimmässä postipalveluiden keskuksessa, Helsingin postikeskuksessa. Toimintaa pyritään 

kehittämään kohdeyrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti perehtymällä Lean-filosofiaan ja 

hyödyntämällä filosofian mukaisia toimintatapoja toiminnan kehittämisessä. Keskeisenä diplomityön 

tavoitteena on suunnitella ja kuvata läpinäkyvä toimintamalli sisälogistiikkaan, joka mahdollistaa 
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toiminnan jatkuvan kehittämisen diplomityön jälkeen. Diplomityössä kuvataan sisälogistiikan 

oleellisimmat kehityskohteet ja suunnitellaan, miten kehityskohteet ratkaistaan. Lisäksi 

diplomityössä annetaan suositus siitä, millä tavalla esitetty toimintamalli otetaan käyttöön sekä 

aloitetaan kehitystyö myös käytännön tasolla. 

 

Diplomityön painopiste on Helsingin postikeskuksen trukkiliikenteen kehittämisessä. Trukkiliikenne 

on keskeinen osa postikeskuksen sisälogistiikkaa ja sillä on merkittävä vaikutus postikeskuksen 

toimintavarmuudelle. Helsingin postikeskuksen ydintoimintaa on materiaalin lajittelu, ja diplomityön 

tavoitteena on sisälogistiikan kehittäminen kokonaisvaltaisesti, joten diplomityössä tarkastellaan 

myös lajittelutoimintaa kokonaiskuvan saamisen edellyttämällä tasolla. Sisälogistiikan rajat ovat 

lähtevät ja saapuvat kuljetukset, joten toiminnan kuvaaminen rajoittuu materiaalivirran kuvaamiseen 

saapuvasta kuljetuksesta lähtevään kuljetukseen.  

 

1.2 Raportin rakenne 

Diplomityön rakenne muodostuu yhdestä keskeisestä tutkimuskysymyksestä ja neljästä 

alakysymyksestä, jotka ovat esitetty yhteenvetona kuvassa 1.  Tutkimuskysymyksien lisäksi kuvassa 

on esitetty jokaisen vaiheen keskeiset tehtävät. Vaiheet on määritetty Lean-filosofiassa usein käytetyn 

PDCA-syklin mukaisesti. PDCA-syklin avulla voidaan toteuttaa jatkuvaa kehittämistä (Kouri 2010, 

15).   

 

Kuva 1: Diplomityön tutkimuskysymykset ja rakenne 
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Ensimmäinen tutkimuskysymys on työn lähtökohta, mikä kulkee koko työn läpi teoriaosuudesta 

empiiriseen osuuteen. Empiirisen osuuden rakenteen muodostaa neljä muuta tutkimuskysymystä. 

Tutkimuskysymyksiä ei käsitellä täysin peräkkäisessä järjestyksessä edellisen vaiheen ratkaisemisen 

jälkeen, vaan edellistä vaihetta käsitellään kuvan mukaisesti joltain osin samanaikaisesti seuraavan 

vaiheen kanssa. Empiiristä aineistoa kerätään samanaikaisesti useista eri vaiheista ja eri vaiheita 

laaditaan samanaikaisesti. Teoriaosuus pyritään laatimaan työn alkuvaiheessa, mutta myös osin 

samanaikaisesti empiirisen osuuden kanssa, sillä tarvittava teoriatieto täsmentyy työn edetessä.  

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi työn teoriaosuudessa perehdytään Lean-

filosofiaan. Tutkimuskysymyksen keskeisenä tavoitteena ymmärtää Leania myös syvällisemmällä 

tasolla sekä havainnollistaa, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että yritykset epäonnistuvat usein Lean-

toimintatapojen käyttöönotossa, jotta samoilta virheiltä pystytään välttymään diplomityön 

kohdeyrityksessä. Teoriaosuudessa käsitellään lisäksi tässä diplomityössä käytettäviä Leanin 

menetelmiä ja työkaluja.  

 

Empiirisessä osuudessa osoitetaan, miten Helsingin postikeskuksen toimintaa pystytään kehittämään 

Leanin arvojen ja periaatteiden mukaisesti.  Ratkaisemalla PDCA-syklin mukaiset neljä 

alakysymystä diplomityön tavoitteiden mukaisesti, ratkaistaan samalla myös ensimmäinen 

tutkimuskysymys.   

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

Diplomityön projektisuunnitelma on esitetty kuvassa 2. Diplomityön aikataulun lisäksi 

projektisuunnitelmassa pyritty havainnollistamaan mitä diplomityön jälkeen suunnitellaan 

tapahtuvan, koska diplomityö ei ole yksi erillinen projekti, vaan osa kokonaisuutta Helsingin 

postikeskuksen sisälogistiikan kehittämisessä.  
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Kuva 2: Diplomityön projektisuunnitelma 

 

Diplomityön aikana määritetään keskeiset kehityskohteet ja suunnitellaan tavoiteltu toimintamalli 

esitettyjen kehityskohteiden ratkaisemiseksi. Diplomityössä kuvataan, millä tavalla Helsingin 

postikeskuksessa tulee toimia tulevaisuudessa, jotta esitetyt kehityskohteet ratkaistaan sekä toimitaan 

organisaation strategisten tavoitteiden ja Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti. 

Diplomityö liittyy pitkäaikaiseen tavoitteeseen ja uuden jatkuvan kehittämisen mahdollistavan 

toimintamallin luomiseen. Diplomityön teoriaosuutta ei ole sisällytetty erikseen 

projektisuunnitelmaan, sillä teoriaosuutta laaditaan samalla empiirisen osuuden edistyessä. 

Empiirisen osuuden aineisto kerätään kohdeyrityksen työntekijöiltä hyödyntämällä laadullisia 

tutkimusmenetelmiä. 

 

Tutkimusmenetelmät jaetaan yleisesti kahteen eri pääluokkaan, laadulliseen ja määrälliseen 

tutkimukseen. Laadullisesta tutkimuksesta käytetään nimitystä kvalitatiivinen tutkimus ja 

määrällisestä tutkimuksesta kvantitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimusongelma pyritään ratkaisemaan ymmärtämällä syvällisemmin syitä tutkimusongelman 

taustalla. (Wyse 2011)  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tietoa kerätään havainnoimalla sekä haastattelemalla tiettyjä 

kohderyhmiä tai yksittäisiä henkilöitä. Haastattelu pystytään määrittelemään monilla eri tavoilla, 

mutta yksinkertaisimmillaan se voidaan määritellä keskusteluksi, jolla on jokin ennalta määritetty 

tarkoitus. Haastattelu- ja keskustelutilanteissa on monia yhtäläisyyksiä, sillä molemmissa tilanteissa 

ollaan kasvotusten ja osapuolet vaikuttavat kumpikin toisiinsa. Keskeisin ero haastattelun ja 

keskustelun välillä on, että haastattelutilanne on keskustelusta poiketen ennalta suunniteltua 
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päämäärätietoista toimintaa tiedon keräämiseksi. Keskustelun teema kiinnostaa yleisesti molempia 

osapuolia, mutta haastattelussa edetään haastattelijan johdolla. Haastattelija saattaa myös joutua 

motivoimaan haastateltavaa haastattelun etenemisen varmistamiseksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42–

43) 

 

Haastattelut jaetaan pääosin strukturoituihin ja strukturoimattomiin haastatteluihin. Ero näiden välillä 

muodostuu siitä, kuinka tarkasti kysymykset ja haastattelun eteneminen ovat määritetty etukäteen. 

Strukturoitu haastattelu on tarkasti ennalta määritetty lomakehaastattelu ja strukturoimattomiin 

haastatteluihin kuuluvat esimerkiksi avoin haastattelu ja syvähaastattelu. Haastateltavan vastaus 

johtaa usein seuraavaan kysymykseen, haastattelija muodostaa haastattelun jatkon vastausten 

perusteella, aiheen määrittely on väljää ja haastattelu etenee suurimmilta osin haastateltavan ehdoilla. 

Yleisesti strukturoimattomat haastattelut muistuttavat läheisesti keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 43–46) 

 

Diplomityö toteutetaan ratkaisemalla kuvassa 2 esitetyt tutkimuskysymykset perehtymällä Lean-

filosofiaan liittyvään kirjallisuuteen sekä tekemällä empiiristä tutkimusta kohdeyrityksessä. 

Empiirinen tutkimus toteutetaan keräämällä aineistoa Helsingin postikeskuksen henkilöstöltä. 

Aineiston keräämisessä käytetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä; avoimia haastatteluita, 

keskusteluita sekä omaa havainnointia. Haastattelutilanteissa henkilöstölle ei lähetetä erillistä 

strukturoitua haastattelulomaketta, vaan tapaamisiin valmistaudutaan laatimalla strukturoitu 

haastattelu etukäteen ja esitetään haastattelun kysymykset avoimen haastattelun muodossa. Työn 

aikana pidetään myös viikoittainen ohjauspalaveri Helsingin postikeskuksen päällikön ja diplomityön 

ohjaajan Ilkka Meriläisen kanssa, jolla varmistetaan työn eteneminen oikeaan suuntaan ja saadaan 

vastauksia keskeisiin kysymyksiin.  
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2 Lean-filosofia 

Tässä luvussa esitellään mistä Lean-filosofia on peräisin, mitä Lean määritelmänä tarkoittaa ja mitä 

haasteita sen ymmärtämisessä ja käyttöönotossa esiintyy. Luku luo perustan Lean-filosofian 

ymmärtämiselle ja kuvaa, mitä haasteita organisaatiot kohtaavat Lean-toimintatapojen 

käyttöönotossa. 

 

2.1 Lean-filosofian historia 

Toyota Motor Corporation on luonut Leanin perustan (Modig & Åhlström 2013, 69). Toyota kehitti 

uuden tuotantojärjestelmän autojen valmistuksessa toisen maailmansodan jälkeen. 

Autoteollisuudessa hallitseva tuotantomuoto oli tähän asti ollut massatuotanto (Womack et. al 2007, 

9–10). Massatuotannossa keskitytään mahdollisimman resurssitehokkaaseen tuotantoon ja suureen 

volyymiin, mikä edellyttää standardisoituja tuotteita, suuria varastoja, suuria tehtaita ja paljon 

henkilöstöä (Melton 2005, 662). 

 

Toyotan tuotantojärjestelmää kutsuttiin nimellä TPS, Toyota Production System. TPS perustui 

tiedostamiseen, että vain pieni osa prosessien panoksista luo arvoa asiakkaille. TPS:ssä pyritään 

ketterämpään tuotantoon, jossa pystytään tuottamaan erilaisia tuotevariaatioita vähemmällä 

työmäärällä ja pienemmillä investoinneilla varastoihin ja kalustoon. Keskeistä on pyrkiä 

minimoimaan virheet ja pyrkiä täydellisyyteen jatkuvan toiminnan kehittämisen kautta (Womack et 

al. 2007, 9–12). TPS ei perustu mittakaavaetuun tai suurtuotantoon, vaan tuottavuuden muodostaa 

virtaus. Oleellisinta on minimoida aika asiakkaan tilauksen ja maksun välillä karsimalla turhia 

toimintoja (Modig & Åhlström 2013, 78). 

 

Toteuttaakseen tuotantojärjestelmänsä Toyota kuvasi koko tuotantoprosessinsa. Jokaisessa tuotannon 

vaiheessa oli oleellista tietää, mitä komponentteja tarvitaan, milloin niitä tarvitaan ja kuinka paljon. 

Pitkälle toimintojen ketjulle antoi sysäyksen asiakkaan tarve, joka kulki nopeana informaatiovirtana 

”vastavirtaan”, ja materiaalivirta asiakkaalle ketjun läpi asiakasta kohti. Tällä tavalla pyrittiin 

maksimoimaan prosessien läpäisevä virtaus. (Modig & Åhlström 2013, 73–74) 
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Alkuperäistä Toyotan tuotantojärjestelmää on kehitetty lähes sata vuotta. Lean on peräisin TPS:stä, 

mutta nämä ovat kaksi eri käsitettä. Lean Production -käsitteestä puhuttiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1988 MIT:n tutkijoiden julkaisemassa artikkelissa. Artikkelissa vertailtiin eri 

autonvalmistajien tuottavuutta ja ”järeän” ja ”hauraan” tuotantojärjestelmän eroa. Myytti järeän 

tuotantojärjestelmän paremmasta tuottavuudesta murskattiin osoittamalla Toyotan autotehtaiden 

parempi tuottavuus verrattuna massatuotantoa hyödyntäviin kilpailijoihin, mikä johtui erityisesti 

Toyotan käyttämästä johtamisfilosofiasta. Tälle filosofialle annettiin myöhemmin nimeksi Lean, jota 

käytettiin alun perin vain markkinointiterminä. Lean miellettiin aluksi tuotantojärjestelmäksi, mutta 

pian sen havaittiin olevan johtamisjärjestelmä, joka soveltuu eri toimialoille. (Modig & Åhlström 

2013, 76–79; Torkkola 2015, 13) Levittyään ensin autoteollisuuteen Lean on levinnyt laajasti useille 

eri toimialoille (Kouri 2010, 6). 

 

2.2 Lean-filosofian määritelmä ja sen haasteet 

Leanin perusta on TPS, mutta Leania on myös aloitettu kehittämään itsenäiseksi konseptiksi. Joskus 

Lean esitellään abstraktina käsitteenä, esimerkiksi filosofiana tai kulttuurina, joskus 

konkreettisempana käsitteenä, esimerkiksi työskentelytapana, menetelmänä ja työkaluna. Yleisesti ei 

ole edelleenkään yksiselitteistä määritelmää ja jatkuvasti lisääntyvä kirjallisuus sirpaloittaa 

määritelmää edelleen. Käsitteenä se on ilmennyt useissa eri paikoissa, jolloin kaiken saattaa 

vaikuttavan olevan Lean. (Modig & Åhlström 2013, 80, 85) 

 

Jos Lean määritellään ainoastaan työkaluiksi ja ajatellaan, että näitä työkaluja käyttämällä ajatellaan 

organisaation toiminnan olevan ”Lean”, ottamatta huomioon niiden sopivuutta kyseiseen 

ympäristöön ja miksi työkaluja käytetään, ei voida todeta, että organisaatio on omaksunut mitä Lean 

tarkoittaa. Konkreettisilla toimenpiteillä on helppo aloittaa, koska Leanin ymmärtäminen 

syvällisemmin vaatii paljon aikaa. Kun korostetaan keinoja tavoitteen sijaan ja Lean määritetään 

ainoastaan erilaisiksi menetelmiksi, ei keskitytä siihen mitä lopulta keinojen käyttämisellä 

tavoitellaan ja menetelmien käytöstä tulee itsetarkoitus. Tavoitteena ei tule olla menetelmän käyttö, 

vaan mihin menetelmän käyttämisellä pyritään. (Modig & Åhlström 2013, 88–90, 108–109) 

 

Leanin määrittämisen haasteellisuus johtuu keskeisesti siitä, että Leanissa on eri abstraktiotasoja. Kun 

yhdelle määritelmälle on monia eri tasoja, on haastavaa saada selkeää kuvausta siitä, mitä määritelmä 
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oikeasti tarkoittaa. Leanin määritelmä ei ole joukko työkaluja ja menetelmiä, vaan Lean pitää 

määrittää eri abstraktiotasoja sisältäväksi filosofiaksi. (Modig & Åhlström 2013, 87, 139–141) 

Kuvassa 3 on esitetty Lean-filofian eri abstraktiotasot. Diplomityön teoriaosuuden rakenne on laadittu 

pääosin abstraktiotasojen mukaisesti. Kuvan alla olevassa luettelossa on kuvattu lyhyesti, mitä eri 

tasoilla tarkoitetaan.  

 

 

Kuva 3: Lean-filosofian abstraktiotasot (Mukaillen Modig & Åhlström 2013, 141) 

 

 Arvot: Määrittävät minkälainen organisaation haluaa olla ja mikä sen perimmäinen tavoite on 

 Periaatteet: Näyttävät suunnan, mihin organisaatiota tulee kehittää arvojen mukaisesti 

 Menetelmät: Määrittävät millä tavalla toimitaan, jotta periaatteet toteutuvat 

 Työkalut: Toteuttavat käytetyt menetelmät. (Modig & Åhlström 2013, 139–141) 

 

Arvot ovat ylimmällä abstraktiotasolla ja ne määrittävät organisaation perimmäiset tavoitteet. 

Periaatteet, joista keskeisimmät ovat JIT ja Jidoka, määrittävät millä tavalla ihmisten tulee ajatella 

virtauksen parantamiseksi. JIT on peräisin sanoista Just In Time, ja sen mukaan toiminnassa tulee 

pyrkiä jatkuvaan virtaukseen tekemällä oikeita asioita oikeaan aikaan. Jidokan mukaan keskeistä on 

luoda niin läpinäkyvä organisaatio, että virtauksen pysähtyminen ja sen aiheuttaja huomataan heti. 

(Modig & Åhlström 2013, 135, 144)   

 

Menetelmien avulla määritetään tarvittavat toimenpiteet virtauksen parantamiseksi. Visuaalinen 

johtaminen on esimerkki menetelmästä, jolla pyritään Jidokan toteuttamiseen. Sen avulla pyritään 

näkemään kokonaiskuva organisaatiosta, varmistumaan suunnitelmien toteutumisesta ja reagoimaan 

poikkeuksiin normaalitilanteesta. Työkaluilla toteutetaan strategiaa, esimerkiksi visualisointitaulun 

avulla toteutetaan visuaalista johtamista visualisoimalla prosessi ja sen suorituskyky, tai 

arvovirtakuvauksen avulla analysoidaan prosessin virtausta. (Modig & Åhlström 2013, 144–145)  



9 

 

Ymmärtämällä organisaation strategisia valintoja pystytään määrittämään, mitä Lean-filosofian 

mukaisella toiminnalla tarkoitetaan. Liiketoimintastrategia määrittää organisaation tavoitteen, ja 

toimintastrategia keinot, miten tavoitteeseen päästään, eli toimintastrategia toteuttaa 

liiketoimintastrategiaa sen tavoitteiden pohjalta. Lean on pohjimmiltaan toimintastrategia, joten 

Leanin käyttäminen organisaation toimintastrategiana on strateginen valinta tavoitteen 

saavuttamiseksi. Hyvä keino toteuttaa Leania toimintastrategiana on käyttää sitä organisaatiossa 

esiintyvän vaihtelun minimointiin. Jos toimintastrategiassa pyritään jonkin keinon avulla 

minimoimaan vaihtelua virtauksen lisäämiseksi, voidaan puhua Lean-toimintastrategian 

käyttämisestä. (Modig & Åhlström 2013, 108–109, 126–127, 141–142)  

 

Usein Leanin oppien mukaisesti toteutettavat kehitysprojektit epäonnistuvat. Keskeinen syy 

epäonnistumisille on, että filosofiaa ei ole ymmärretty organisaatiossa syvällisesti. Tyypillisessä 

tilanteessa organisaatiot hyödyntävät Lean-asiantuntijoiden apua sekä ottavat käyttöön useita eri 

Lean-työkaluja toimintansa kehittämiseen. Kehitysprojekteja toteutetaan Leanin oppien mukaisesti 

ja hukka ja vaihtelu vähenevät. Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä toimintatavan ylläpitäminen vaatii 

kuitenkin erityisesti ylimmän johdon sitoutumista ja yrityskulttuuria jatkuvaan kehittämiseen. 

Kulttuurin luomisessa on keskeistä pyrkiä luomaan luottamuksen ympäristö, jossa työntekijät 

haluavat tunnistaa, raportoida ja ratkaista esiintyneitä ongelmia. (Liker & Convis 2012, 3–4, 13) 

 

Toyotan menetelmät sovellettiin sen omaan ympäristöön, mutta kopioiminen suoraan omaan 

ympäristöön on yleistä, koska halutaan toimia kuten Toyota. Lean-menetelmien ja työkalujen suora 

kopioiminen ja implementointi kaikkialle on yleinen virhe, mikä on johtanut monien 

kehitysprojektien epäonnistumiseen. Muissa ympäristöissä toimivat menetelmät voivat toimia 

esimerkkeinä ja ajatuksina toiminnan kehittämiselle, mutta organisaation on tunnistettava omat 

kehityskohteensa ja ratkaistava ne sopivien työkalujen avulla. Organisaation on sovitettava käytännöt 

omaan ympäristöönsä, ja keskittyä ratkaisemaan tunnistettu kehityskohde siihen sopivalla tavalla. 

(Liker & Convis 2012, 12–13)  

 

Olennaista on ymmärtää Toyotan toimintamallia, ei yrittää kopioida sitä.  Ei ole millään tavalla 

yksiselitteistä, että toimintamalli sopii kaikkiin ympäristöihin, vaan sopiva toteutustapa riippuu 

toimintaympäristöstä. Keinot toiminnan kehittämiseksi riippuvat keskeisesti abstraktiotasosta. 

Työkalut ovat alimmalla tasolla, joten niiden toimiminen riippuu eniten asiayhteydestä; sama työkalu 
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ei välttämättä toimi toisessa yhteydessä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Lean ei toimi tässä yhteydessä, 

vaan kyseinen työkalu ei toimi. Menetelmät ja työkalut ovat ratkaisuja ongelmiin, ja Leanin 

määritelmän sisäistämisen jälkeen organisaatiot pystyvät itse määrittämään ratkaisunsa ongelmiin. 

Toyotan keinot ovat kehitetty ympäristössä, jossa tuotetaan suurella volyymillä melko standardoituja 

tuotteita. Toyotan menetelmiä ja työkaluja kannattaa tarkastella ja analysoida, mutta niiden suora 

kopioiminen täysin erilaiseen ympäristöön ei ole kannattavaa. (Modig & Åhlström 2013, 92–94, 125–

126, 145–146) 

 

Karimin & Arif-Uz-Zamanin (2013, 170) mukaan merkittävimmät syyt Lean-toimintastrategian 

käyttöönoton epäonnistumisessa ovat käyttöönottomenetelmän puute sekä väärä ymmärrys 

menetelmän suorituskyvystä ja sen mittaamisesta. Suorituskyvyn mittaamisessa on olennaista mitata 

oikeita asioita, ja yritykset epäonnistuvat usein määrittämään suorituskyvyn mittariston Lean-

toimintastrategian käyttöönottamisen jälkeen. Tällöin ei pystytä arvioimaan, onko prosessien 

suorituskykyä onnistuttu parantamaan.  

 

Lean-filosofian osittaisesta omaksumisesta saatavat hyödyt ovat yleisiä, mutta harvoin pysyviä, koska 

kertaluonteiset tapahtumat eivät muuta toimintatapaa pitkäaikaisesti. Toimintatavan muuttaminen ei 

ole tilapäinen ponnistus, vaan se vaatii sitoutumista ja pysyvää muutosta. Prosessin muuttaminen, 

kehitysohjelman aloittaminen tai uuden menetelmän käyttöönotto ei muuta toimintatapaa. 

Organisaation työntekijöiden on omaksuttava muutos, jotta muutos on pysyvä. Tätä voidaan verrata 

ihmisen elämäntavan pitkäaikaiseen muutokseen verrattuna lyhytaikaiseen aggressiiviseen 

laihdutuskuuriin, joka lopetetaan, kun tavoitellut tulokset on saavutettu. (Liker & Convis 2012, 6–7)  

 

Lean-toimintastrategian käyttöönotossa on huomioitava myös sen tuomat välilliset hyödyt, jotka eivät 

ole aina nähtävissä välittöminä taloudellisina hyötyinä, esimerkiksi välittöminä kustannussäästöinä. 

Kustannustehokkuus on oleellista, mutta sen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä 

suunnitelmallisen koulutuksen, kulttuurin muutoksen ja jatkuvan parantamisen kautta. Olennaista on 

keskittyä kokonaisuuteen, jonka jokainen pieni osa vaikuttaa kokonaisuuden kannattavuuteen. Tätä 

voidaan verrata esimerkiksi opiskeluun, jossa menestyminen saattaa tulevaisuudessa johtaa 

menestymiseen työelämässä, mutta se ei tuota välittömiä lyhyen tähtäimen hyötyjä. (Liker & Convis 

2012, 8) 
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Käyttöönotossa on oleellista formalisoida tieto yrityksen prosesseista. Tiedon ei tulisi olla ainoastaan 

yrityksen tiettyjen työntekijöiden tiedossa, vaan läpinäkyvää kaikilla organisaation tasoilla, mikä on 

kriittistä toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Jatkuvan kehittämisen kulttuuriin on investoitava, jotta 

siitä tulee osa jokapäiväistä työntekoa. Lean-toimintastrategian käyttöönottoon vaaditaan selkeä, 

strukturoitu lähestymistapa, esimerkiksi PDCA-sykli. (Melton 2005, 668) 

 

Kehitysprojekteja suunnitellaan usein saavuttamaan projektille asetettu tietty tavoite ja kun tavoite 

on saavutettu, projekti on valmis.  Jos tavoite asetetaan tällä tavalla, ei voida sanoa, että organisaatio 

on omaksunut Lean-filosofian. Jatkuvassa kehittämisessä ei ole absoluuttista suorituskykytavoitetta, 

vaan suorituskykyä verrataan eri ajankohtina ja toimintastrategian toteuttaminen on jatkuvaa. 

Oleellista ei ole välittömästi saavutettu tulos, vaan oppia toimimaan menestymisen edellyttämällä 

tavalla. (Modig & Åhlström 2013, 150–153) 

 

Lean-toimintastrategian toteuttamiseen ei ole yksinkertaista ja nopeaa ratkaisua. Työkalujen 

kopioiminen on helppoa, mutta niiden käyttäminen virtauksen parantamiseksi on haastavaa (Modig 

& Åhlström 2013, 157). Menestys ei ole seurausta hyvistä työkaluista, vaan johtamisesta kaikilla 

organisaation tasoilla, etenkin siellä, missä tehdään asiakkaalle arvoa lisäävä työ. Jos päivittäisessä 

toiminnassa ei pyritä toiminnan kehittämiseen, ei ole merkitystä millä työkaluilla toimintaa pyritään 

kehittämään (Liker & Convis 2012, 125). 
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3 Lean-filosofian arvot ja periaatteet 

Tämä luku on jaettu Lean-filosofian mukaista toimintaa ohjaavien arvojen ja periaatteiden pohjalta 

kolmeen kappaleeseen. Luvussa esitetään keskeisiä tekijöitä, jotka ohjaavat Leanin omaksuneen 

organisaation toimintaa. Ensimmäisessä kappaleessa käsitellään arvoa sekä hukkaa, toisessa 

kappaleessa jatkuvaa virtausta sekä virtaustehokkuutta ja kolmannessa kappaleessa jatkuvaa 

kehittämistä. 

 

Luvun sisältö on painottunut jatkuvan virtauksen käsittelyyn. Luvussa on keskeistä havainnollistaa, 

millä tavalla virtauksen parantamiseen keskittynyt organisaatio eroaa organisaatiosta, joka keskittyy 

ensisijaisesti resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Lisäksi luvussa käsitellään organisaatioiden 

kohtaamia haasteita toiminnan kehittämisessä Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti. 

 

3.1 Arvo ja hukka 

Toyotan toimintaa ohjaavat organisaation arvot ja periaatteet, jotka saattavat vaikuttaa itsestään 

selviltä käytännön ohjeilta. Ne ovat kuitenkin japanilaiseen kulttuuriin perustuvia arvoja, jotka 

yksinkertaisesti ymmärrettiin Toyotalla ilman erillistä ohjeistusta. Toyotan ydinarvot ovat: 

 

 Haasteisiin tarttumisen henki: Työntekijät ottavat mielellään haasteita vastaan työssään 

 Kaizen-ajattelu: Velvollisuus suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen 

 Genchi genbutsu: Tieto saadaan menemällä katsomaan paikan päälle 

 Tiimityö: Menestys tapahtuu tiimeissä 

 Kunnioitus: Ihmisten ja yhteiskunnan kunnioittaminen. (Liker & Convis 2012, 30–33) 

 

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa asiakkaille mahdollisimman paljon arvoa asiakkaalle (Melton 

2005, 662). Työntekijät tarttuvat haasteisiin, kehittävät itseään jatkuvasti, tekevät päätökset 

menemällä katsomaan prosessien toimintaa paikan päälle, korostavat tiimityötä yksilöllisen 

menestyksen sijaan sekä motivoituvat tekemään työnsä hyvin kunnioituksesta yhteiskuntaa, 

asiakkaita, toisia työntekijöitä ja liikekumppaneita kohtaan. Tavoitteet saavutetaan jatkuvalla 

toiminnan kehittämisellä. (Liker & Convis 2012, 30–33)  
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Organisaatio tuottaa arvoa asiakkailleen prosessien ja toimintojen tuloksena. (Womack 2006, 145). 

Tarkka arvon käsite vaihtelee luonnollisesti merkittävästi tilannekohtaisesti, mutta yleisesti sillä 

tarkoitetaan asiakkaan saamaa hyötyä tuotetusta tuotteesta tai palvelusta. Määritys ei vaihtele 

ainoastaan yrityksien tai toimialojen välillä, vaan myös saman yrityksen asiakkaiden välillä, sillä 

toinen asiakas saattaa arvostaa eri asiaa kuin toinen (Melton 2005, 662-665). Asiakkaalle luodaan 

arvoa täyttämällä asiakkaan odotukset esimerkiksi korkealla laadulla, alhaisella hinnalla, hyvällä 

saatavuudella, käytettävyydellä ja ulkonäöllä (Tuominen 2010, 106). 

 

Organisaation prosessit ovat keinoja tuottaa asiakkaalle arvoa. Organisaation on määritettävä, mitkä 

prosessit ja toiminnot luovat arvoa asiakkaalle ja mitkä eivät (Braglia et. al 2006, 3929–3930). 

Prosessien toiminnot ovat arvoa luovia, kun niiden tuotokset ovat arvokkaampia kuin panostukset. 

Moni toiminto luo arvoa asiakkaalle, mutta arvoa ei ole lähtökohtaisesti kannattavaa luoda 

suuremmilla kustannuksilla kuin siitä saatava hyöty on (Chiarini 2013, 16–17). Leanin tavoitteena ei 

ole toimia kustannussäästöohjelmana ja pyrkiä karsimaan kaikesta, vaan parantaa 

työskentelyolosuhteita, osallistaa työntekijät kehityshankkeisiin ja parantaa organisaation 

kilpailukykyä. Arvon luominen asiakkaalle kiteytyy siihen, että tunnistetaan arvoa luovat toiminnot 

ja keskitetään voimavarat näiden toimintojen kehittämiseen (Kouri 2010, 6–7).   

 

Arvo määritetään asiakasnäkökulmasta, mutta asiakkaan tarpeen määrittäminen ei ole aina 

yksiselitteistä. Organisaation on määritettävä, mistä tarve alkaa ja kenen tarpeen prosessi tyydyttää. 

Tarpeiden määrittämisessä ne voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin tarpeisiin. Välitön tarve voi 

tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan kuljettamista paikasta toiseen. Välillinen tarve tarkoittaa tässä 

tapauksessa sitä, että kuljettu matka suoritetaan siten, että kokemus kuljetusta matkasta on 

mahdollisimman miellyttävä. (Modig & Åhlström 2013, 24–26)  

 

Kun asiakasarvo on määritetty, voidaan analysoida yrityksen arvovirtaa. Arvovirta sisältää kaikki 

toiminnot, jotka vaaditaan asiakasarvon luomiseen, esimerkiksi tuotantoprosessit raaka-aineesta 

siihen pisteeseen, kun valmis tuote on loppuasiakkaalla (Braglia et. al 2006, 3329–3930). Useimmissa 

arvovirroissa toiminnot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: arvoa luovat toiminnot, arvoa luomattomat 

välttämättömät toiminnot ja arvoa luomattomat toiminnot, jotka eivät ole välttämättömiä (Melton 

2005, 663). Chiarinin (2013, 31) mukaan vain noin 10 % yrityksien toiminnoista on keskimäärin 

arvoa luovia toimintoja, 15 % arvoa luomattomia välttämättömiä toimintoja ja 75 % arvoa 
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luomattomia vältettävissä olevia toimintoja. Meltonin (2005, 663) referoiman The Lean Enterprise 

Research Centren mukaan toiminnoista 5 % ovat arvoa luovia toimintoja, 35 % arvoa luomattomia 

välttämättömiä toimintoja ja 60 % vältettävissä olevia arvoa luomattomia toimintoja.  

 

Kaikki toiminnot, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle, luokitellaan hukaksi. Seitsemän hukkaa on 

Leanin kuuluisin menetelmä hukan määrittämiseen, koska se on suoranaisesti Toyotan kehittämä 

menetelmä. Menetelmän avulla pyritään selvittämään hukan syntymisen juurisyyt. (Chiarini 2013, 

18) Seitsemän hukkaa ovat: 

 

 Ylituotanto: Tuottaminen enemmän tai väärään aikaan asiakastarpeiden näkökulmasta  

 Varastot: Esimeriksi raaka-aineiden tai keskeneräisten tuotteiden varastointi 

 Turha liikkuminen: Liike, joka ei edistä prosessia 

 Huono laatu: Tuotteet tai palvelut, jotka eivät vastaa laatustandardeja 

 Tarpeeton kuljettaminen: Tarpeeton kuljettaminen prosessien vaiheiden tai prosessien välillä 

 Ylikäsittely: Tehdään asioita, joilla ei ole merkitystä asiakkaan näkökulmasta 

 Odottaminen: Odottaminen toimintojen välillä ennen kuin seuraava prosessi tai toiminto 

voidaan suorittaa. (Chiarini 2013, 18–19; Kouri 2010, 10–11; Melton 2005, 665; Torkkola 

2015, 25–27) 

 

Hukan suuresta määrästä voidaan päätellä, että useimmissa tuotantoprosesseissa on erittäin suuri 

potentiaali kehittämiselle, eliminoimalla arvoa luomattomia toimintoja, jotka eivät ole välttämättömiä 

prosessin toiminnan kannalta (Melton 2005, 663). Osa arvoa luomattomista toiminnoista on kuitenkin 

välttämättömiä toiminnan kannalta, joita ei pystytä karsimaan. Myös moni arvoa luova toiminto 

tuottaa samalla hukkaa, joka selittää myös hukan suuren määrän (Chiarini 2013, 31).  

 

Ylituotanto on merkittävin hukka, koska ylituotannon ainoat seuraukset eivät ole liian suuret 

varastotasot ja pääoman sitoutuminen varastoon, vaan se aiheuttaa kaikkia muita hukkia. 

Ylimääräinen tuotanto pitää varastoida ja käsitellä useaan kertaan, mikä vaatii varastotilaa, kalustoa 

ja henkilöstöresursseja. Kun tuotetaan liikaa ja korjataan ylituotannosta johtuvia hukkia, ei tehdä 

arvoa tuottavaa työtä. Esimerkiksi toimitusvarmuuden laskemisen syynä on usein resurssien 

kohdistaminen ylituotannosta johtuvien hukkien korjaamiseen. Tämä saatetaan nähdä arvoa 



15 

 

tuottavana työnä, mutta todellisuudessa työtä ei tarvitsisi tehdä, jos materiaali virtaisi jatkuvasti 

vaiheesta toiseen. (Rother & Shook 2010, 42–43)  

 

Useat Leanin käyttöönottoyritykset ovat olleet ainoastaan seitsemän hukan metsästystä (Rother & 

Shook 2010, 42–43). Hukan poistaminen ei ole kuitenkaan kertaluontoinen projekti, vaan se vaatii 

jatkuvaa toiminnan ja prosessien inkrementaalista kehittämistä (Melton 2005, 665). Hukan 

olemassaolosta pitää olla tietoinen, mutta keskeisintä on paikallistaa hukan aiheuttaja, hukan juurisyy 

(Torkkola 2015, 28; Rother & Shook 2010, 42–43). Tuotannossa syntyvän hukan juurisyyt ovat usein 

muissa prosesseissa, esimerkiksi liian suuret varastot johtuvat vääristä ostokäytännöistä tai turhia 

toimintoja syntyy tuotteiden suunnittelun vaatimista vaihtelevista komponenteista (Chiarini 2013, 

15).  

 

3.2 Jatkuva virtaus ja virtaustehokkuus 

Lean-filosofian keskeinen tavoite on jatkuvan työn ja materiaalin virtauksen saavuttaminen, joka 

saavutetaan luomalla arvoa asiakkaalle ja karsimalla arvoa luomattomia toimintoja (Torkkola 2015, 

23). Jatkuvassa virtauksessa tuotetaan asiakasvaatimusten määräämässä tahdissa. Optimaalisessa 

tilanteessa ei ole lainkaan turhaa toimintaa, vaan tuotteet virtaavat suoraan tuotantoprosessien 

alkupäästä loppuasiakkaalle (Karim & Arif-Uz-Zaman 2013, 170). Jos tuotetaan liikaa, virtaus 

pysähtyy ja varastot vaiheiden välillä kasvavat (Rother & Shook 2010, 43). 

 

Jatkuvan virtauksen saavuttaminen jokaisessa tilanteessa ei ole mahdollista tai edes tavoiteltavaa 

kaikissa tilanteissa, mutta yleisesti se on tehokkain lähtökohta tuotannonsuunnitteluun (Rother & 

Shook 2010, 43). Keskiössä on virtausyksikkö, joka virtaa organisaation läpi. Teollisuudessa 

virtausyksikkö on tavallisesti tuotettava tuote, ja palvelualoilla organisaation asiakas (Modig & 

Åhlström 2013, 13). 

 

Jatkuvan virtauksen esteenä on kolme keskeistä tekijää: vaihtelu, ylikuormitus ja hukka. Vaihtelulla 

tarkoitetaan epätasapainoa tai epäyhdenmukaisuutta toiminnassa ja sitä syntyy, kun tapahtumien 

keskiarvo vaihtelee tai tapahtumat itsessään poikkeavat toisistaan. Ylikuormituksella voidaan 

tarkoittaa ihmisten, laitteen tai järjestelmän ylikuormittumista. (Torkkola 2015, 23–25) Kuten 

kuvassa 4 on esitetty, vaihtelu on juurisyy ylikuormituksen ja hukan syntymiselle.  
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Kuva 4: Vaihtelu on ylikuormituksen ja hukan juurisyy (Mukaillen Torkkola 2015, 23)  

 

Vaihtelulle on lukuisia syitä, ja vaihtelua esiintyy aina prosesseissa. Syyt voidaan kuitenkin jakaa 

kolmeen pääluokkaan: resurssit, virtausyksiköt ja ulkoiset tekijät. Resurssien vaihtelu tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että koneeseen voi tulla häiriö, toiset työntekijät tekevät työnsä nopeammin kuin 

toiset, toiset järjestelmät ovat nopeampia kuin toiset, joskus työntekijän motivaatio on parempi kuin 

toisena päivänä. Virtausyksiköiden vaihtelulla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että asiakkaiden tarpeet 

eroavat toisistaan, jolloin toiset virtausyksiköt vaativat enemmän käsittelyä kuin toiset. Ulkoiset 

tekijät tarkoittavat sitä, että esimerkiksi asiakkaat esittävät tarpeensa epätasaisin väliajoin ja kysyntä 

vaihtelee ajankohdittain. Vaihtelua esiintyy etenkin silloin, kun virtausyksiköt ovat ihmisiä. Ihmiset 

ovat erilaisia ja ihmisten käsittelyä ei voida vakioida samalla tavalla kuin materiaalin tai informaation. 

(Modig & Åhlström 2013, 40–42)  

 

Jatkuva virtaus edellyttää vakautta ja standardisointia prosesseissa ja työmenetelmissä. Poikkeamat 

ja virheet prosessissa pyritään tunnistamaan mahdollisimman nopeasti, ja tavoitteena onkin, että 

prosessi itse tunnistaa virheen. Virhe pyritään korjaamaan heti ja prosessi jatkuu vasta virheen 

korjaamisen jälkeen (Torkkola 2015, 88–89). Työmenetelmien standardisoinnilla työntekijät saavat 

kuvan siitä, miten pitäisi toimia. Kun esiintyy virheitä, voidaan määrittää, johtuiko virhe siitä, että 

työntekijä ei noudattanut vakioitua työmenetelmää vai siitä, että menetelmässä on kehitettävää 

(Modig & Åhlström 2013, 136–137). 

 

Teollisuuden kehitys on perustunut pitkään perinteiseen ja tavalliseen tehokkuuden muotoon, 

resurssitehokkuuden periaatteeseen, jossa pyritään hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja 
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mahdollisimman tehokkaasti. Resursseilla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvittavia 

resursseja, kuten työntekijöitä, koneita, tietokoneita tai tietojärjestelmiä. Tehokkuus tarkoittaa sitä, 

kuinka paljon resursseja hyödynnetään tiettynä ajanjaksona. Jos resurssia käytetään esimerkiksi 6 

tuntia ja tarkasteltava aikajaksoon 8 tuntia, resurssitehokkuus on 75 prosenttia. (Modig & Åhlström 

2013, 7-11) 

 

Resurssitehokkuuteen keskittyvässä toiminnassa tavoitellaan mittakaavaetuja asettamalla eri 

työntekijöille, organisaatioille tai niiden osille toistuvia ja samanlaisia tehtäviä. Työn tekeminen 

jaetaan pieniin osiin ja osien suorittaminen jaetaan eri ihmisten, organisaatioiden tai toimintojen 

välille.  Näin toimimalla yksikkökustannukset pystytään minimoimaan (Modig & Åhlström 2013, 7–

9). Alhaisempi yksikkökustannus kuitenkin pätee ainoastaan silloin, jos kustannuksia lasketaan 

ainoastaan tuotettujen yksiköiden kustannuksien perusteella, mutta kaikki ylituotannosta johtuvan 

hukan aiheuttamat kustannukset jätetään huomioimatta (Rother & Shook 2010, 43). 

 

Ylituotannon perimmäiset ongelmat voidaan nähdä, kun arvovirran eri vaiheet työskentelevät omina 

osaoptimoituina yksiköinään työntäen tavaraa eteenpäin ennalta määritettyjen aikataulujen 

mukaisesti, eikä virran seuraavan vaiheen tarpeiden mukaisesti. Jos seuraava vaihe ei vielä tarvitse 

edellisen vaiheen tuottamaa materiaalia, se joudutaan käsittelemään, laskemaan ja varastoimaan. 

Virheitä ei huomata tässä vaiheessa, kun tuotteita varastoidaan, vaan seuraavassa vaiheessa, kun 

materiaalia tarvitaan. Tällöin virhe on merkityksellisempi ja haastavampi jäljittää. Yhden tuotteen 

tuottamiseen kuluu vähän aikaa, mutta läpimenoaika koko ketjun läpi on pitkä. (Rother & Shook 

2010, 42) Kuvassa 5 on esitetty jatkuvan virtauksen ja osaoptimoinnin ero. 

 

 

Kuva 5: Osaoptimoinnin ja jatkuvan virtauksen ero (Mukaillen Rother & Shook 2010, 45) 
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Resurssitehokkaassa toiminnassa on aina keskeneräisiä yksiköitä, jotta resursseille on jatkuvasti 

tarjolla yksiköitä. Tällöin tarvitaan siis virtausyksikköpuskuri, jotta pystytään varmistumaan, että 

resursseilla on jatkuvasti työtä. Virtausyksiköt odottavat resurssien vapautumista ja läpimenoaika 

kasvaa. Esimerkiksi resurssitehokkuuteen keskittyvässä terveydenhuollossa pyritään siihen, että 

potilaat odottavat lääkäreiden vapautumista. (Modig & Åhlström 2013, 36)  

 

Useissa prosesseissa virtausyksikön pitää kulkea usean eri resurssin kautta. Prosessien 

osaoptimoinnissa niiden kokonaistoiminnasta ei oteta vastuuta, vaan ajatellaan, että kun oma osuus 

on tehty, vastuu siirtyy seuraavan vaiheen tekijälle. Kun organisaation eri yksiköt hoitavat monia eri 

pieniä vaiheita, kenelläkään ole kokonaiskuvaa ja jokainen osasto pyrkii vain suorittamaan oman 

osuutensa, muodostuu helposti sirpaloitunut organisaatio, joka on jakautunut useisiin eri 

osaoptimoituihin osastoihin. Osat itsessään ovat tehokkaita, mutta prosessien kokonaisvaltainen 

tehokkuus on heikko ja toissijaisia tarpeita muodostuu jatkuvasti. (Modig & Åhlström 2013, 57–64) 

 

Virtaustehokkaassa toiminnassa pyritään siihen, että virtausyksiköt eivät joudu odottamaan, mutta 

resurssit voivat joutua odottamaan virtausyksiköitä. Tällöin pitää varmistaa, että on aina käytettävissä 

resurssi, joka jalostaa virtausyksikköä. Resurssit joutuvat odottamaan työtä, mutta asiakkaan kokema 

läpimenoaika on lyhyempi (Modig & Åhlström 2013, 20–21; Torkkola 2015, 57). Hyvä tapa on 

suunnitella prosessit siten, että yksi työntekijä tekisi kaikki vaiheet. Tällöin kokonaisuus 

suunnitellaan automaattisesti siten, että se ei sisällä erillisiä toisistaan riippumattomia vaiheita, suuria 

varastoja ja turhaa työtä vaiheiden välillä (Rother & Harris 2001, 42). 

 

Virtaustehokkuuden määritelmä on arvoa tuottavien toimintojen summa suhteessa läpimenoaikaan. 

Tehokkuus muodostuu siitä, kuinka paljon virtausyksikköä jalostetaan tiettynä ajanjaksona. 

Ajanjakso alkaa tarpeen tunnistamisesta ja päättyy tarpeen tyydyttämiseen, esimerkiksi jos asiakkaan 

saapumisesta palvelupisteeseen ja sieltä lähtemiseen kuluu 30 minuuttia ja palvelun tuottamiseen 

käytetään 10 minuuttia, virtaustehokkuus on 33 prosenttia. Tehokkuus perustuu siihen, että tässä 

esimerkissä odottamiseen kulunut aika, 20 minuuttia, ei tuota arvoa asiakkaalle ja palvelun 

tuottamiseen kulunut aika, 10 minuuttia, tuottaa arvoa. (Modig & Åhlström 2013, 13) 

 

Läpimenoaika on yleisesti oltava mahdollisimman lyhyt, joten läpimenoaika on usein keskeinen 

virtaustehokkuuden mittari. Lyhyt läpimenoaika ja korkea virtaustehokkuus eivät ole kuitenkaan aina 
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yksiselitteisiä. Jos esimerkiksi virtausyksikön prosessissa kuluva aika on 50 minuuttia ja tästä arvoa 

luodaan 40 minuuttia, virtaustehokkuus on 80 prosenttia. Jos saman prosessin läpimenoaika onkin 40 

minuuttia ja arvoa luovia toimintoja 30 minuuttia, virtaustehokkuus on 75 prosenttia. Vaikka 

virtaustehokkuus on alhaisempi, arvoa siirretään nopeammin. Lisäksi joissain tapauksissa odottelu 

lisää prosessin luomaa arvoa, jos odottelussa täytetään asiakkaan välillisiä tarpeita. Tavoitteena ei ole 

arvoa luovien toimintojen nopeuttaminen, vaan arvon siirron tiheyden maksimoiminen ja arvoa 

luomattomien toimintojen minimoiminen. On määritettävä oikea nopeus asiakkaan ja myös 

työntekijän näkökulmasta löytämällä sopiva tasapaino näiden välillä. (Modig & Åhlström 2013, 24–

28)  

 

Virtaustehokkuus syntyy prosesseissa, joten jotta virtaustehokkuutta pystytään parantamaan, on 

ymmärrettävä organisaation prosesseja, jotka tulisi määritellä jalostettavan virtausyksikön mukaan. 

Prosessit koostuvat joukosta toimintoja, joiden läpi virtausyksikkö kulkee ja jalostuu jollain tavalla, 

esimerkiksi työstämällä raaka-aineita koneessa. Toiminto ei tuota arvoa, jos virtausyksikkö ei jalostu, 

esimerkiksi odottaa varastossa. (Modig & Åhlström 2013, 17–19, 23–24)  

 

Voidaan nähdä, että ihannetilanteessa organisaatioissa on korkea resurssi- sekä virtaustehokkuus. 

Prosessien toimintaa rajoittavat kuitenkin tietyt lait, joiden lainalaisuudet havainnollistavat, miksi 

ihannetilanteen saavuttaminen on käytännössä mahdotonta. Läpimenoaikaan vaikuttaa 

keskeneräisten yksiköiden määrä ja jaksoaika, jossa virtausyksiköt poistuvat prosessista. Kun 

jaksoaika on pitkä, usein kapasiteettia ei ole tarpeeksi tai työskentelyä ei pystytä nopeuttamaan 

(Modig & Åhlström 2013, 16, 34–35 40, 45). Jos kapasiteettia ei ole vapaana, resurssien käyttöaste 

on korkea. Korkea käyttöaste puolestaan johtaa läpimenoajan kasvuun, koska virtausyksiköt joutuvat 

odottamaan resurssien vapautumista. Resurssitehokkaassa toiminnassa pyritään käyttöasteen 

kasvuun ja virtaustehokkaassa toiminnassa puolestaan läpimenoajan minimointiin. Käyttöasteen 

kasvu ja läpimenoajan lyheneminen eivät kuitenkaan toteudu samanaikaisesti (Torkkola 2015, 186–

198).  

 

Kuinka lähelle ihannetilannetta päästään, riippuu keskeisesti siitä, kuinka paljon kysynnässä ja 

tarjonnassa on vaihtelua. Samanaikaisesti toteutuva täydellinen virtaus- ja resurssitehokkuus vaatii 

täydellistä tietoa asiakkaiden tarpeista, ennakoimaan tarpeet kauas tulevaisuuteen, täydellistä 



20 

 

resurssijoustavuutta ja resurssien täydellistä toimintaa ilman häiriöitä ja virheitä (Modig & Åhlström 

2013, 102–107). 

 

Ristiriitaisuutta resurssi- ja virtaustehokkuuden välillä kutsutaan tehokkuusparadoksiksi. 

Resurssitehokkuuteen pyrittäessä voi esiintyä ongelmia, joiden ratkaiseminen vaatii ylimääräistä 

työtä. Työ, johon resurssia käytetään ei aina kuitenkaan ole arvoa tuottavaa. Korkean käyttöasteen 

johdosta syntyy usein uusia tarpeita, joiden tyydyttämiseen tarvitaan uusia resursseja. Syntyvät 

tarpeet aiheuttavat kielteisiä vaikutuksia asiakkaan, organisaation toiminnan sekä henkilöstön 

kannalta, koska näitä tarpeita ei ollut alun perin olemassakaan. Esimerkkinä voidaan käyttää 

tilannetta, jossa asiakas ottaa yhteyttä organisaatioon saadakseen ensisijaisen tarpeensa tyydytetyksi. 

Kun tarvetta ei tyydytetä, syntyy uusia tarpeita, joiden täyttämiseen tarvitaan lisätyötä. Tämä 

synnyttää usein pitkän syy-seuraus ketjureaktion, jonka vaikutukset saattavat levitä pitkällekin. 

(Modig & Åhlström 2013, 48–50)  

 

Resurssitehokkaalle organisaatiolle tyypillinen tehottomuuden lähde on tarve tehdä monta eri asiaa 

samanaikaisesti. Mitä kauemmin jonkin asian tekeminen kestää, kasaantuu entistä enemmän uusia 

tehtäviä tehtäväksi samanaikaisesti. Samanaikaisesti usean asian hoitaminen luo toissijaisia tarpeita, 

koska ihmisillä on puutteellinen kyky hoitaa useita asioita samanaikaisesti. Organisaatio, jossa 

käsitellään useita virtausyksiköitä samanaikaisesti ja virtaustehokkuus on alhainen, joutuu 

investoimaan ylimääräisiin resursseihin ja kehittämään toimintaa, jotta suuremman yksikkömäärän 

käsittelyyn pystytään ja varastointitarve kasvaa. (Modig & Åhlström 2013, 51–55)  

 

Toissijaisia tarpeita esiintyy erityisesti prosessien kohdissa, joissa siirrytään vaiheesta toiseen. Kun 

tietoa siirretään useita kertoja seuraavaan vaiheeseen, saattaa se helposti muuttua. Ylimääräinen työ 

on usein tällaisesta toiminnasta syntynyt kehittynyt hukan muoto, jota on usein haastavaa havaita ja 

se voidaan helposti käsittää väärin arvoa lisääväksi työksi. Suuri osa organisaatiossa tehdystä työstä 

on usein turhaa lisätyötä ja usein saatetaan perustella, että jos työskentelee jatkuvasti kiireessä, on 

tehokas. Tästä kiireestä suuri osa tavallisesti kuitenkin johtuu siitä, että työntekijä tyydyttää 

toissijaisia tarpeita arvoa luovan toiminnan sijaan. Tällöin kuvitellaan resursseja käytettävän 

tehokkaasti, vaikka todellisuudessa työ on tehotonta. (Modig & Åhlström 2013, 57–64) 
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Virtaustehokkuuteen keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että resurssitehokkuus kärsii. 

Karsimalla hukkaa ja vähentämällä lisätyötä myös todellinen resurssitehokkuus kasvaa, koska lisätyö 

ei ole todellisuudessa resurssien tehokasta käyttöä. Virtaustehokkuuden kasvattaminen vaatii 

kokonaisuuden ymmärtämistä ja kehittämistä, ei erillisten osien optimointia. (Modig & Åhlström 

2013, 101) 

 

Toimiminen Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti on yksi vaihtoehto 

tehokkuusparadoksin ratkaisemiseen. Lean on osoittautunut erittäin tehokkaaksi menetelmäksi 

useilla eri toimialoilla hukan ja ylimääräisen työn vähentämiseen. Tehokkuusparadoksi voidaan 

ratkaista, kun keskitytään virtaustehokkuuteen resurssitehokkuuden sijasta. Resursseja vapautetaan 

ja todellista tehokkuutta lisätään, kun resurssien hyödyntämistä ei korosteta liikaa. (Modig & 

Åhlström 2013, 64–66)  

 

3.3 Jatkuva kehittäminen 

Yksi Toyotan toimintatapaa määrittävistä ydinarvoista on toiminnan jatkuva kehittäminen, jonka 

keskiössä on ajatus, että prosessit eivät toimi koskaan täydellisesti ja kaikkea pystytään parantamaan. 

Vaikka prosessia parannetaan jatkuvasti ja tällä hetkellä se toimii optimaalisesti, tulevaisuudessa 

olosuhteiden muuttuessa hukkaa syntyy (Liker & Convis 2012, 31). Jatkuvassa kehittämisessä 

kehitetään järjestelmällisesti prosesseja jakamalla ne osiin ja analysoimalla, miten prosessit toimivat, 

miten niihin voidaan vaikuttaa ja miten niitä voidaan parantaa (Tuominen 2010, 106).  

 

Jatkuvan kehittämisen aloittaminen vaatii organisaation johdon päätöksen ja sitoutumisen sekä 

ymmärryksen jatkuvan kehittämisen tavoitteista. Kehittäminen pitää tapahtua oikeassa järjestyksessä 

siten, että edellinen vaihe tukee ja vahvistaa seuraavaa vaihetta. Oppiminen tapahtuu kumulatiivisesti 

ja työntekijöiden taidot rakentuvat toisten päälle, esimerkiksi kustannustehokkuutta ei voida 

saavuttaa ilman korkeaa laatua ja lyhyitä läpimenoaika ilman toiminnan luotettavuutta. Tällä 

periaatteella tapahtuva oppiminen ja saavutettu kilpailukyky ovat kestäviä, mutta vaativat 

pitkäjänteisyyttä. (Tuominen 2010, 107–108)  

 

Jatkuvaa kehittämistä kutsutaan nykyään yleisesti Lean-filosofiassa Kaizen-konseptiksi (Liker & 

Convis 2012, 31). Kaizen ymmärretään usein yrityksissä väärin, sillä termiä käytetään usein 
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kertaluontoisissa kehitysprojekteissa tai kehitystoimenpiteissä. Toyotalla, mistä Kaizen on peräisin, 

sillä tarkoitetaan osaa jokapäiväistä toimintaa ja johtamista. Kaizen voi olla ylläpitävää toimintaa, 

jolla reagoidaan päivittäisiin odottamattomiin tapahtumiin, kuten vaihteluihin, virheisiin ja häiriöihin. 

Sen tavoitteena on tuoda ongelmat mahdollisimman nopeasti esille, ratkaista ne ja pyrkiä 

ehkäisemään ongelmat jatkossa. Kaizenilla ei tarkoiteta ainoastaan ongelmien ratkaisemista, vaan 

myös toiminnan kehittämistä korkeammalle tasolle kuin aiemmin, jatkuvaa täydellisyyteen 

pyrkimistä. Keskeistä on pyrkiä kehittämään toimintaa jatkuvasti pienin askelin eteenpäin, eikä 

pyrkiä vain suuriin radikaaleihin muutoksiin. (Liker & Convis 2012, 107–108) 

 

Jatkuvaa kehittämistä voidaan toteuttaa PDCA-syklin mukaisesti (Kouri 2010, 15). PDCA 

muodostuu sanoista Plan, Do, Check, Act, ja se on nimetty myös Demingin kehäksi. Syklillä 

tarkoitetaan kokeilujen kehää, jolla pyritään toistuvin askelin parantamaan toiminnan suorituskykyä 

kokeilemalla ja iteroimalla. Kun toimintaa kehitetään jatkuvasti, kehää pyöritetään ympäri uudelleen 

jatkuvasti (Torkkola 2015, 39–43). Sykli tarjoaa systemaattisen menetelmän parannuksien 

saavuttamiseksi sekä mittaamiseksi. Uusista toimintatavoista pyritään tekemään vakiintuneita 

menetelmiä ja kehittäminen pyritään implementoimaan päivittäiseen työhön (Tuominen 2010, 90).  

 

Toyota käytti jatkuvaan kehittämiseen A3-ongelmanratkaisumallia. Malli on kahdeksanvaiheinen 

menetelmä liiketoiminnan ongelmien ratkaisemiseksi ja se perustuu PDCA-sykliin (Chiarini 2012, 

83–84). Suunnitteluvaiheeseen sisältyy A3-mallin viisi ensimmäistä vaihetta, mikä osoittaa ongelman 

tunnistamisen merkityksen. Jos ongelmaa ei tunnisteta oikein, ongelmanratkaisu kohdistuu vääriin 

asioihin ja usein kehitystoimenpiteet epäonnistuvat (Liker & Convis 2012, 84).  PDCA-sykli, A3-

ongelmaratkaisumallin vaiheet sekä niiden liittyminen toisiinsa on havainnollistettu kuvassa 6.  
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Kuva 6: PDCA-sykli ja A3-ongelmanratkaisumalli (Mukaillen Liker & Convis 2012, 83–84) 

 

Syklin ensimmäisessä vaiheessa määritetään, mitä toiminnan kehittämisellä tavoitellaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään myös tapa, jolla arvioidaan, ovatko toimenpiteet onnistuneet 

määrittämällä mittarit suorituskyvyn mittaamiseen ja menetelmät mittaamisen käytännön 

toteuttamiseen. Toisessa vaiheessa määritetään, miten kehitystoimenpiteiden ratkaiseminen vaikuttaa 

toimintaan, mahdollisimman pienillä resursseilla. Kolmannessa vaiheessa tutkitaan, saavutettiinko 

asetetut tavoitteet tehdyillä toimenpiteillä. Neljännessä vaiheessa suorituskyvyn mittaamisen pohjalta 

saatujen tulosten perusteella tehdään päätös siitä, onko muutos kannattava ottaa käyttöön. Uusi 

toimintamalli voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai tehdä siihen parannuksia ja aloitetaan sykli 

alusta. (Torkkola 2015, 41–42) 
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4 Lean-filosofian menetelmät 

Tässä luvussa käsitellään kolmea Lean-filosofiaan kuuluvaa menetelmää, jotka ovat PFEP-

menetelmä, visuaalinen johtaminen sekä suorituskyvyn mittaaminen. Luvun tavoitteena on esittää 

menetelmien määritelmä, toteutus ja vaikuttavuus, sekä tuomaan erityisesti esille suorituskyvyn 

mittaamisen ja visuaalisen johtamisen välinen yhteys. 

 

4.1 Plan For Every Part 

Organisaatioissa saatetaan saavuttaa merkittäviä tuloksia, kun toimintatapaa ohjataan jatkuvan 

virtauksen saavuttamiseksi. Tulokset ovat kuitenkin todellisia ainoastaan silloin, kuin materiaali 

virtaa todellisuudessa jatkuvasti jokaisesta pisteestä toiseen, mikä ei ole normaali tilanne, vaan 

suorituskyvyssä saattaa olla merkittävääkin vaihtelua. (Harris & Harris & Wilson 2003, 5) 

 

Usein jatkuvan virtauksen esteenä on, että tarvittavat materiaalit eivät ole oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Jatkuvaa virtausta ei voi syntyä, vaikka yksittäisten prosessien sisällä virtaus olisikin 

jatkuvaa. Tyypillinen ongelmanratkaisu tässä tilanteessa on lisätä varastojen kokoa 

toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Jos materiaalit eivät ohjaudu varastoihin prosessien vaatimalla 

tavalla, suurista varastoista ei kuitenkaan ole hyötyä ja suurien varastotasojen lisäksi aiheutuu 

esimerkiksi turhaa materiaalin etsimistä sekä tarpeettomia sisäisiä siirtoja. (Harris & Harris & Wilson 

2003, 6–8) 

 

Jotta jatkuva virtaus pystytään saavuttamaan, on laadittava tarkka suunnitelma jokaiselle 

materiaalille. Suunnitelma kuvaa tarkasti, miten materiaalien tulisi liikkua tavaran vastaanotosta 

tavaran käsittelyyn ja lähtölaiturille, jotta materiaalit ovat eri pisteissä silloin, kun niitä tarvitaan. 

Jokaiselle osalle tehdään erillinen suunnitelma, joka kertoo kaiken tarvittavan tiedon, kuten 

esimerkiksi tavaran hakupaikan, varastopaikan ja ajankohdan sekä kuljetusreitin. Menetelmä on 

nimeltään Plan For Every Part, PFEP. (Harris & Harris & Wilson 2003, 8–12) 

 

PFEP-menetelmässä työn ohjaus visualisoidaan. Visualisointiin voidaan hyödyntää tietojärjestelmää, 

joka ilmoittaa jokaisen materiaalin reitin, tarvittavan määrän, ajankohdan milloin materiaaleja 

tarvitaan sekä paikan, mihin materiaalit viedään. Usein tieto työn ohjaamiseksi on olemassa, mutta 



25 

 

tietoa ei ole keskitetty yhteen paikkaan eikä tieto ole läpinäkyvää. Jos tieto on useassa eri paikassa ja 

vaikeasti saatavilla, työn ohjaamiseen ei pystytä hyödyntämään oikeaa ja reaaliaikaista tietoa. PFEP:n 

tekeminen läpinäkyväksi on yksinkertaisinta jäsentämällä tieto sähköiseen muotoon yhteen 

tietokantaan, jossa se on helposti saatavilla jäsennettynä ymmärrettävässä muodossa, jotta siitä 

saadaan nopeasti ohjeita ja informaatiota työn tekemiseen ja sitä on helppo etsiä ja muokata. 

Tiedonhallintaan kannattaa käyttää mahdollisimman yksinkertaista järjestelmää, ja hyödyntää 

olemassa olevia järjestelmiä niin paljon kuin mahdollista. (Harris & Harris & Wilson 2003, 15–17, 

21, 43) 

 

Tavallisesti uuden menetelmän toteutus kannattaa aloittaa ensin siinä laajuudessa, jonka tiedetään 

olevan hallittavissa, ennen kuin menetelmä laajennetaan koko organisaatioon tai tehtaaseen. 

Menetelmää laajennetaan, kun toimivuus ja käyttäminen on sisäistetty ensin pienemmässä 

laajuudessa. Uuden toimintavan implementointi liian moneen paikkaan kerralla johtaa tavallisesti 

siihen, että projekti ei valmistu koskaan tai implementointia ei tehdä tarpeeksi huolellisesti. (Harris 

& Harris & Wilson 2003, 15–17)  

 

4.2 Suorituskyvyn mittaaminen 

Prosesseja kehitetään usein kokemukseen, ei tietoon perustuen. Suorituskyvyn mittaaminen on osa 

johtamisjärjestelmää, jossa prosesseja pyritään kehittämään perustamalla kehitystyö oikeaan tietoon 

prosessien suorituskyvystä. Jotta suorituskykyä pystytään mittaamaan, on prosessien rajat 

määritettävä. Prosessien rajat eivät kulje organisaation tai osastojen sisällä, joten prosessien 

suorituskyky ei muodostu prosessien osista, vaan kokonaisuudesta loppuasiakkaalle. (Laamanen 

2010, 22–23, 115) 

 

Organisaation suorituskykyyn vaikuttaa eniten organisaation ydinprosessit, koska ydinprosessit ovat 

keskeisesti asiakastyytyväisyyden luovia prosesseja. Ydinprosessien suorituskykyyn vaikuttaa niiden 

oman suorituskyvyn lisäksi niiden toimintaa tukevat tukiprosessit. Tavallisesti ydinprosessit ovat 

tukiprosessien asiakkaita, joten kokonaisvaltaiseen suorituskykyyn vaikuttavat sekä ydin- sekä että 

tukiprosessit. Ydin- ja tukiprosessit kuvataan tavallisesti prosessikartassa. (Laamanen 2010, 22–23, 

47, 80–81) 
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Suorituskyvyn mittaamisen tulisi Lean-filosofian mukaan keskittyä läpimenoajan lyhentämiseen, 

hukan eliminoimiseen ja toimitusvarmuuden kasvattamiseen ennemmin kuin esimerkiksi korkeaan 

käyttöasteeseen. Mittareiden tulisi ohjata henkilöstöä toimimaan jatkuvan virtauksen 

saavuttamiseksi.  Mahdollisimman alhaista yksikkökustannusta, korkeita varastotasoja ja korkeaa 

kaluston ja henkilöstön käyttöastetta korostavat mittausjärjestelmät eivät tue toiminnan ohjaamista 

jatkuvan virtauksen saavuttamiseen, vaan päinvastoin. (Rother & Shook 2010, 99)  

 

Suorituskyvyn mittaamisessa keskiössä on usein taloudelliset mittarit sekä toiminnan taloudellinen 

tulos. Nämä mittarit eivät kuitenkaan johda toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, ja mittarit ovat 

tuloksia menneestä, jonka perusteella ei voida usein suoraan arvioida tarkasti nykyhetkeä tai 

tulevaisuutta. Kun mitataan toiminnan tehokkuutta, yksinkertaisinta on arvioida toiminnan 

kehittymistä vertaamalla nykyhetkeä menneeseen (Parry & Turner 2006, 78). Työntekijät määrittävät 

itse, ovatko prosessien avaintekijät tavoitellulla tasolla ja analysoivat juurisyitä, jos ne eivät ole (Liker 

& Convis, 100).  

 

Lean-filosofian mukaan yrityksen mittareita ei tule suoraan sitoa palkkiojärjestelmiin ja valvoa 

työntekijöitä asetettujen mittareiden avulla, jotta työntekijät eivät kapeakatseisesti keskity mittareiden 

asettamien tavoitteiden saavuttamiseen, jätä muita työtehtäviä tekemättä ja keskity ainoastaan omaan 

työtehtäväänsä tiimityöskentelyn sijasta, vaan kannustimien tulisi olla suurilta useiden eri yksiköiden 

muodostamaan kokonaissuorituskykyyn perustuvia. Mittareiden ei tule tappaa ihmisten luontaista 

motivaatiota maksamalla siitä, mitä joka tapauksessa halutaan tehdä, koska tällöin ainoa motivaation 

lähde hyvän suorituskyvyn saavuttamiseen on rahallinen palkkio. (Liker & Convis 2012, 10) 

 

Mittarit tulee määrittää siten, että niiden avulla voidaan seurata prosessin tuloksia ja tavoitteiden 

toteutumista prosessin eri vaiheissa. Hyvät mittarit, esimerkiksi toimitusaika, läpimenoaika, 

toimitusvarmuus ja reklamaatioiden määrä, kertovat asiakastyytyväisyydestä suoraan ilman tarvetta 

mitata sitä erikseen (Laamanen 2010, 81, 97). Toimitusvarmuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä 

toimittaa oikea määrä tuotteita sovitussa ajassa. Toimitusvarmuudella on keskeinen yhteys prosessien 

toimintaan, koska heikosti toimivat prosessit heikentävät toimitusvarmuutta (Sarmiento et al. 2007, 

369–372). Huonon suorituskyvyn omaaville organisaatioille on tyypillistä, että eri osastot eivät tee 

yhteistyötä keskenään, mittausta pidetään valvontakeinona ja työntekijöille ei viestitä miksi 

suorituskykyä mitataan (Laamanen 2010, 100). 
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Olennaista suorituskyvyn mittaamisessa on mitata koko prosessin tai prosessien muodostaman ketjun 

kokonaisvaltaista suorituskykyä. Mittareiden avulla tunnistetaan tärkeimpien prosessien nykyinen 

suorituskyky ja ne mittaavat strategian toteuttamisen ja menestyksen kannalta olennaisia asioita. 

Olennaista on mitata, kuinka hyvin prosessien edellinen vaihe tekee oman osuutensa seuraavan 

vaiheen kannalta, esimerkiksi onko materiaali seuraavan vaiheen kannalta oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan tai antaa seuraavalle vaiheelle tarvittavaa tietoa (Laamanen 2010, 100). Mittareiden avulla 

asetetaan toiminnalle selkeät tavoitteet ja seurataan kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta. Mittareista 

tulee tehdä yksinkertaisia ja niiden tulee keskittyä toiminnan ydinasioihin, joten mittareita ei tule 

määrittää liikaa (Kouri 2010, 20–21). Suorituskyvyn tulisi ensisijaisesti motivoida työntekijöitä 

toimimaan tietyllä tavalla ja toissijaisesti auttamaan johtoa tekemään päätöksiä (Rother & Shook 

2003, 90). 

 

4.3 Visuaalinen johtaminen 

Lean-filosofiassa on keskeistä tukea työntekijöiden itsensä kehittämistä käskyjen antamisen sijaan. 

Tämä kuitenkin edellyttää, että työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan. Työntekijöiden on itse 

pystyttävä mittaamaan edistymistään ja ottamaan vastuun omasta kehittämisestään. Tavoitteita ja 

vastuita selvennetään luomalla visuaalinen työympäristö visuaalisen johtamisen avulla. Kaikille 

työntekijöille, jotka osallistuvat tietyn tavoitteen saavuttamiseen, esitetään selkeä visuaalinen 

ohjeistus tavoitteista (Liker & Convis 2012, 99). Visuaalisella johtamisella ohjataan työntekijöiden 

toimintaa ja sitä tarvitaan työntekijöiden motivoimiseen toimimaan tietyllä tavalla (Parry & Turner 

2006, 80).  

 

Visuaalinen johtaminen on yksi Leanin olennaisia menetelmiä, tarjoten merkittäviä hyötyjä yrityksen 

sisäisessä kommunikoinnissa, läpinäkyvyydessä ja toimintatapojen vakiinnuttamisessa (Jaca et. al 

2014, 1755). Visuaalisen johtamisen järjestelmät tuottavat välitöntä palautetta työntekijöiden ja 

prosessien toiminnasta, joten ne voidaan nähdä mittareiden jatkeena ja itsenäisesti niitä voi myös 

ajatella dynaamisina mittausjärjestelminä (Parry & Turner 2006, 77). 

 

Visuaalisen ympäristön luomiseen käytetään esimerkiksi tekstiä, tauluja, kuvia, julisteita, symboleita, 

värikoodeja, valoja, informaatioruutuja ja -tauluja, kaavioita, ohjeviivoja työalueiden ja 

jalankulkuväylien välillä, merkintöjä varastointipisteille sekä ohjekirjoja (Jaca et. al 20140, 1757; 
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Parry & Turner 2006, 80). Työssä tarvittavan informaation saamiseen ei tarvitse nähdä vaivaa, vaan 

se on välittömästi nähtävillä yhdellä silmäyksellä työntekijöille. Työn jatkuvaa virtausta estävä asia 

huomataan heti, koska visuaalisessa ympäristössä annetaan yhteinen kuvaus prosessista, jotta 

pystytään paikantamaan missä prosessin vaiheessa kehityskohta sijaitsee ja ovatko 

kehitystoimenpiteet vaikuttaneet tavoitellulla tavalla. Perinteisesti kokonaiskuva on ainoastaan 

organisaation hierarkian korkealla tasolla, mutta visuaalisessa ympäristössä työtä tekevälle tiimille 

pyritään antamaan mahdollisimman hyvä kuva prosesseista, jotta tiimi itse pystyy tekemään 

kehitystoimenpiteitä (Torkkola 2015, 49; Liker & Convis 99–101; Jaca et. al 2014, 1757). 

 

Visuaalisen työkalun olennaisin asia on yksinkertaisuus; jokaisen työntekijän on ymmärrettävä sen 

merkitys nopeasti ja vaivatta (Jaca et. al 2014, 1756; Chiarini 2012, 117). Visualisoinnin tulisi tehdä 

prosessin suorituskyvyn nykytilan vertaamisesta tavoitetilanteeseen mahdollisimman helppoa, jolloin 

nähdään missä kohdissa on parannettavaa ja missä prosessin pullonkaula sijaitsee (Wright 2009, 18). 

Työkalujen tulee ensisijaisesti kuvata juuri se prosessi ja mittarit, mitä esimerkiksi tehtaan seinällä 

sijaitsevan tuotantotaulun alueella tehdään, sisältäen ainoastaan prosessin toimintaan lisäarvoa tuovan 

informaation (Parry & Turner 2006, 83; Jaca et. al 2014, 1757; Kouri 2010, 28). 

 

Visuaalisessa ympäristössä on olennaista viestittää, miksi suorisukykyä mitataan tietyllä tavalla. 

Työkalujen tulisi tuoda esiin selkeästi toteutuneen ja tavoitteellisen suorituskyvyn välinen ero ja sen 

pitäisi olla näkyvillä mahdollisimman helposti. Mittaustuloksiin tulisi myös reagoida ja tehdä 

tarvittavat muutokset, ei ainoastaan seurata niitä (Liker & Convis 2012, 99). Usein organisaatioissa 

käytetään tietojärjestelmistä tuotettuja kuukausittaisia raportteja toiminnan seuraamiseen, mutta 

Leanissa korostetaan nopeutta. Nopeaa reagointia vaihteluun edellyttää toiminnan jatkuva seuranta 

päivä- tai jopa tuntitasolla (Chiarini 2012, 117).  

 

Visuaalinen ympäristö voidaan luoda myös yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää hyödyntäen. 

Järjestelmästä syötetään digitaalisesti tieto tuotantoon sijoitettujen ruutujen välityksellä, joista 

työntekijät voivat seurata reaaliajassa prosessin etenemistä. Oleellista ei ole toteutustapa, vaan se, että 

mittarit tarjoavat yksinkertaista, helppokäyttöistä ja välitöntä palautetta organisaation toiminnasta. 

Mittareiden tulisi palvella sitä yksikköä, joille mittarit on asetettu, eikä määrittää yleisiä koko 

yrityksen kattavia mittareita. Mittaamista ei tule tehdä pelkästään mittaamisen vuoksi, vaan sen on 
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palveltava toiminnan kehittämistä siten, että hyvät mittaustulokset ovat seurausta tehokkaasta 

toiminnasta. (Parry & Turner 2006, 79–80)  

 

Visuaalinen johtaminen on erittäin hyvä johtamisjärjestelmä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen 

pyrkivälle yritykselle. Sen on tutkittu tukevan työntekijöiden osallistumista toiminnan kehittämiseen, 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Prosessien 

visualisointi ja suorituskyvyn osoittaminen tukevat työntekijöiden innovaatiota, sitoutumista ja 

tietoisuutta toiminnasta (Jaca et. al 2014, 1766–1768). Visuaalisuus saatetaan aluksi kokea uhkana ja 

tapana valvoa työntekijöitä, mutta usein pian työntekijät huomaavat sen olevan avoimuuden, 

yhteisöllisyyden ja työtyytyväisyyden lisääjä (Torkkola 2015, 49–50). 

 

Työntekijöiden osallistamisen voidaan nähdä olevan visuaalisen johtamisen tärkein välillinen hyöty 

(Wright 2009, 18). Läpinäkyvyyden ja kommunikoinnin lisäksi visuaaliset työkalut ovat tärkeitä 

myös työntekijöiden koulutuksessa, sillä Jaca et. al (2014, 1756–1757) viittaamien tutkimuksien 

mukaan oppimisesta 75 prosenttia tapahtuu näköhavaintojen avulla. Visuaalisen johtamisen 

vaikutuksia kuitenkin aliarvioidaan usein, etenkin länsimaisissa yrityksissä. Useissa yrityksissä 

käytetään yksinkertaisia visuaalisia elementtejä, kuten lattiamerkintöjä. Harvemmin käytetyt 

elementit liittyvät visuaaliseen laadunhallintaan ja prosessien läpinäkyvyyteen, joiden kuitenkin 

nähdään olevan tärkeimmät työntekijöiden motivaatioon ja jatkuvaan parantamiseen vaikuttavat 

visuaalisen johtamisen tekijät. Etenkin prosessien läpinäkyvyys on tavallisesti heikkoa, sillä usein 

yritykset eivät kuvaa prosessejaan koko henkilöstön nähtäväksi. (Jaca et. al 2014, 1756–1757, 1766) 

 

Toiminnan kehittäminen edellyttää työn vakiinnuttamista (Kouri 2010, 16). Työ vakiinnutetaan 

toimintastandardien avulla, jotka sisältävät prosessikuvaukset ja tavoitteet, joihin toiminnassa 

pyritään. Prosessikuvauksilla havainnollistetaan materiaalien, tuotteiden sekä tiedon kulku, 

työaikastandardeilla työvaiheisiin tarkoitettu aika ja menetelmästandardeilla käytettävät 

työmenetelmät. Standardien avulla luodaan ennustettavuutta ja nopeutetaan työntekijöiden oppimista 

vakiinnuttamalla parhaat käytännöt ja oppimalla niistä. Jos havaitaan virhe, voidaan tutkia, 

toimittiinko standardien mukaisesti ja jos virheitä esiintyy standardoidussa työssä, pitää standardia 

muuttaa. Selkeiden ja ymmärrettävien standardien avulla työntekijät pystyvät itse kehittämään 

standardeja. (Tuominen 2010, 102–103)  
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5 Lean-filosofian työkalut 

Tavallisesti organisaatioissa ei tiedetä, miten prosessit todellisuudessa toimivat, ellei niitä kuvata 

visuaalisesti kokonaisuudessaan (Torkkola 2015, 131). Tässä luvussa esitellään diplomityössä 

käytetyt Lean-työkalut prosessien ja materiaalivirtojen visualisointiin. Ensimmäisessä kappaleessa 

esitellään arvovirtakuvaus ja toisessa kappaleessa spagettidiagrammi.  

 

5.1 Arvovirtakuvaus 

Lean-filosofia sisältää useita erilaisia työkaluja ja menetelmiä organisaatioiden toiminnan 

kehittämiseen (Pojasek 2003, 85). Yleinen menetelmä on analysoida organisaation arvoketjua, jolla 

etenkin tuotannossa tarkoitetaan tavallisesti materiaalivirtaa (Kouri 2010, 8–9; Chiarini 2013, 32). 

Yleisesti arvovirralla tarkoitetaan asiakastarpeesta alkavaa ketjua, joka sisältää kaikki toiminnot, 

jotka vaaditaan tuotteen tai palvelun toimittamiseksi asiakkaalle (Rother & Shook 2010, 3). 

 

Tehokas työkalu arvoketjun analysoimiseen, prosessien arviointiin ja esittämiseen 

kokonaisuudessaan on arvovirtakuvaus, joka tunnetaan yleisimmin nimellä Value Stream Mapping, 

VSM. Arvovirtakuvauksessa keskitytään kuvaamaan työtä, joka kulkee organisaation läpi, ei 

resurssien käyttöä ja rooleja prosessissa, kuten esimerkiksi usein käytetyssä uimaratamallissa 

(Torkkola 2015, 131–134). Materiaalivirran tehokkuuteen liittyy oleellisesti organisaatiossa liikkuva 

informaatio, joten arvovirtakuvaukseen tulee sisällyttää materiaalivirran lisäksi myös 

informaatiovirta. Informaatio kertoo jokaiselle prosessille sen seuraavan tehtävän, ja milloin tehtävä 

tulee tehdä (Rother & Shook 2010, 5). 

 

Arvovirtakuvaus sitoo yhteen materiaali- ja informaatiovirran. Tarkoituksena ei ole kuvata yhtä 

prosessia, vaan prosessien muodostama virtaus (Rother & Shook 2010, 4–5). Kuvauksen avulla 

voidaan määrittää tapoja lyhentää läpimenoaikaa ja pullonkauloja tuotantoprosesseissa (Pojasek 

2003, 87). Sen keskeinen käyttötarkoitus on visuaalisen kuvauksen avulla tunnistaa yrityksen 

prosesseista ja arvovirrasta arvoa luovat ja luomattomat toiminnot (Braglia et. al 2006, 3929-3930; 

Chiarini 2013, 32–33). Kuvassa 7 on esimerkki arvovirtakuvauksesta. 
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Kuva 7: Esimerkki arvovirtakuvauksesta (Mukaillen Rother & Shook 2010, 33) 

 

Arvovirtakuvausta voi käyttää useilla eri organisaation tasoilla. Usein arvovirtakuvauksessa kuvataan 

yhden tuotteen tai tuoteryhmän muodostamaa virtausta tuotantoprosessissa, kuvaamalla esimerkiksi 

tuoteryhmän läpimenoaikaa valmistuksen aloittamisesta valmiiseen tuotteeseen (Chiarini 2013, 34; 

Rother & Shook 2010, 3). Kuvaaminen tulisi tavallisesti aloittaa ensin yhden tehtaan arvovirran 

kuvaamisesta, minkä jälkeen kuvaus voidaan tehdä yksityiskohtaisemmin jokaisesta prosessista, tai 

vaihtoehtoisesti myös useiden tehtaiden tai yrityksien muodostamasta toimitusketjusta (Rother & 

Shook 2010, 13). 

 

Arvovirtakuvauksen perusperiaatteena on, että sitä tulisi käyttää prosessien analysoimiseen, joille on 

asetettu tietyt tavoitteet, ei prosessin tavoitteen analysoimiseen. Olennaista kuvauksen tekemisessä 

on, että ensin hahmotetaan kokonaiskuva kuvattavasta prosessista. Tarvittava kuvauksen 

yksityiskohtaisuus on tunnistettava, sillä usein on tarpeetonta kuvata virran jokaista yksityiskohtaa. 

Tärkeämpää on ymmärtää miksi ja missä kohdissa prosessissa syntyy hukkaa sekä tunnistaa kriittiset 

tekijät prosessin suorituskyvyn kannalta, esimerkiksi läpimenoajat, keskeneräinen työ, varastotasot, 

ja toimitusvarmuus (Chiarini 2013, 34–35). Kriittiset tekijät määritetään asiakkaan ja yrityksen 

sisäisestä näkökulmasta (Braglia et. al 2006, 3930). 
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Arvovirtakuvauksen tekeminen kannattaa aloittaa prosessin loppupisteestä alkupisteeseen. 

Kuvauksen tekemisessä on oleellista tunnistaa jokainen merkittävä toiminto ja toiminnon 

suorituskyky arvon luomisessa. Kuvauksessa on määritettävä erityisesti prosessin toimintojen:  

 

 Arvon luonti: Voidaan selvittää esimerkiksi kysymällä asiakkaalta, mitä tapahtuisi, jos 

kyseinen vaihe jätettäisiin pois 

 Suorituskykyisyys: Kuinka usein hyvä laatu pystytään ylläpitämään 

 Saatavuus: Kuinka usein vaihe pystytään suorittamaan tarvittaessa 

 Riittävyys: Kapasiteetin riittävyys asiakkaan tarpeisiin, tarkoitetaan myös ylikapasiteettia, 

joka on yleisempää kuin kapasiteetin riittämättömyys ja on yksi yleisimmistä hukan 

aiheuttajista 

 Joustavuus: Toiminnon kyky vaihtaa tuotanto tuoteryhmästä toiseen. (Womack 2006, 150-

151) 

 

Toiminnan kehittäminen arvovirtakuvauksen avulla voidaan jakaa neljään vaiheeseen. Ensin valitaan 

tuoteryhmä, jonka arvovirta kuvataan. Seuraavaksi kuvataan tuoteryhmän arvovirta nykytilassa ja 

tavoitetilassa. Nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen tapahtuu samanaikaisesti, sillä samaan aikaan 

kun nykytilaa kuvataan, saadaan ideoita tavoitetilan kuvaamiseen ja tavoitetilan kuvaamisessa 

hahmotetaan nykytilan kehityskohteita. Viimeisessä vaiheessa tehdään käyttöönottosuunnitelma, 

jossa yhdellä sivulla kuvataan, millä tavalla tavoitetila saavutetaan. Käyttöönottosuunnitelmassa 

kuvataan tarkalla tasolla vaihe vaiheelta mitä aiotaan tehdä, mitattavat tavoitteet sekä tarkastuspisteet 

takarajoineen. (Rother & Shook 2010, 9, 90). Vaiheet on esitetty yhteenvetona kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8: Arvovirtakuvauksen vaiheet (Mukaillen Rother & Shook 2010, 9) 
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Nykytilan kuvauksen tarkoitus on hahmottaa, miten prosessit tällä hetkellä toimivat ja löytää niiden 

keskeiset kehityskohteet (Chiarini 2013, 32). Kuvaus antaa ymmärrystä nykytilasta, siihen 

tarvittavista muutoksista ja tavoitetilasta, kun muutokset ovat tehty. Visuaalisen kuvan avulla 

pystytään lisäksi tunnistamaan, mistä esimerkiksi nykytilan mahdollinen monimutkaisuus syntyy. 

Kuvauksen avulla pyritään visualisoimaan virtaus asiakkaan näkökulmasta kokonaisvaltaisesti ja 

tekemään näkyväksi virtausta keskeisesti haittaavat vaiheet (Torkkola 2015, 133). Oleellista on 

kyseenalaistaa, luoko jokainen arvovirran vaihe arvoa ja onko jokainen vaihe välttämätön (Womack 

2006, 154). 

 

Nykytilan kehityskohteiden määritys on kriittistä, jotta pystytään keskittämään kehitystyö oikeisiin 

asioihin. Tämä saattaa olla haastavaa, koska kehityskohteiden vähättely on yleinen ilmiö 

työntekijöiden keskuudessa. Tästä syystä on oleellista saada oikeaa tietoa prosessien toiminnasta, ei 

kuvausta ideaalitilanteesta (Chiarini 2013, 145–148). Tavoitetila kuvaa uudelleensuunniteltua 

tilannetta, jossa nykytilassa esiintyneet kehityskohteet ovat ratkaistu (Braglia et. al 2006, 3930). 

Kuvaus ei ole tarkoitus itsessään, vaan sen avulla suunnitellaan, millä tavalla muodostetaan pohja 

käyttöönoton suunnittelulle. Sen avulla pystytään hahmottamaan hukan lisäksi sen aiheuttajat. 

Kuvauksen avulla nähdään tarvittavat toimenpiteet hukan eliminoimiseksi, mutta ilman toteutusta 

kuvauksen tekeminen on hukkaa (Rother & Shook 2010, 4–5). 

 

Tiedon keräämiseksi työtä on mentävä katsomaan. Kehitystyötä ei tehdä keräämällä tilastoja ja 

raportteja, vaan muutokset tehdään ymmärtämällä kokonaisuus ja näkemällä itse mitä todellisuudessa 

tapahtuu (Rother & Shook 2010, 9). Tätä kutsutaan Lean-filosofiassa Gemba-läpikävelyksi. 

Läpikävely suoritetaan prosessien päinvastaisessa etenemisjärjestyksessä ”vastavirtaan”. Paikan 

päällä esitetään avoimia kysymyksiä ja tarkastellaan toimintaa. Tarkoitus ei ole valvoa työntekijöitä 

vaan oppia ja nähdä toiminta mahdollisimman todenmukaisena. Tarkoitus on nähdä arvovirta 

kokonaisuudessaan, jolloin nähdään kaikki tarvittavat toimenpiteet ja tieto toimenpiteiden 

ohjaamiseen, tiedonkulku eri osastojen välillä, ja suurimmat haasteet asiakkaan tarpeiden 

täyttämisessä pystytään havaitsemaan (Torkkola 2015, 125–126). 

 

Arvovirtakuvaukseen tulee sisällyttää Leanin keskeinen tuotannon tehokkuutta kuvaava 

suorituskyvyn mittari, eri vaiheiden ja koko tuotannon läpimenoaika. Läpimenoajan suhde arvoa 

tuottavaan aikaan kuvaa arvovirran virtaustehokkuutta. Kuvaukseen sisällytetään myös lisätietoja 
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prosesseista, esimerkiksi jaksoaika, vaihtoaika, työntekijöiden lukumäärä, käyttöaste, volyymi ja 

vuorojen määrä (Rother & Shook 2010, 21–23). Varastot arvovirrassa piirretään kolmioina, ja 

jokaisen kolmion sisään merkitään varaston koko (Womack 2006, 153).  

 

Prosessin ymmärtämisessä tutkitaan prosessin asiakas, asiakkaan odotukset prosessilta ja mitä sisäisiä 

laatu-, kustannus-, ja läpimenoaikatavoitteita prosessille on asetettu. Arviointiin voidaan käyttää 

olemassa olevia mittaustuloksia tai uusia tuloksia, joiden mittaamiseen riittää usein 2–3 päivän 

mittaus. Prosessien ymmärtämiseksi prosessit voidaan jakaa osiin ja työryhmiin, joille annetaan 

tehtäväksi ryhmän oman osan analysointi ja kuvaaminen. Eri osat yhdistetään, jonka jälkeen tehdään 

Gemba-läpikävely kokonaisvaltaisesti prosessien läpi, jotta varmistutaan kuvauksien 

oikeellisuudesta ja hahmotetaan eri prosessien ja niiden osien välisiä riippuvuuksia (Tuominen 2010, 

92–93). Jos kokonaiskuvasta havaitaan yksi virtausta selkeästi haittaava prosessi, voidaan kehitystyö 

keskittää tähän prosessiin (Chiarini 2012, 46–48). 

 

Vaikka ennen konkreettisten toimenpiteiden tekemistä organisaatioin tulisi analysoida arvovirtaansa, 

usein kehitystyö aloitetaan kuitenkin kiireellä ennen arvovirran analysoimista, jolloin toiminnan 

kehittämisen kriittisin vaihe jää tekemättä. Tämä johtaa tavallisesti siihen, että yksittäisistä arvovirran 

osista pystytään eliminoimaan hukkaa, mutta kokonaisuutta ei oteta huomioon. Yhden osan 

tehostaminen johtaa seuraavan osan heikentymiseen tai suureen varastointitarpeeseen, ja 

lopputuloksena ei synny tavoiteltuja kustannussäästöjä tai laadun parantumista. (Rother & Shook 

2010, 3)  
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5.2 Spagettidiagrammi 

Spagettidiagrammi on visuaalinen esitystapa toiminnon tai materiaalien jäljittämiseen prosessien läpi 

(Bialek et. al 2009). Diagrammi esitetään yleisimmin pohjapiirrokseen piirrettynä kuvaajana, 

esimerkiksi esittämään materiaalin virtausta tuotantolaitoksen sisällä (iSixSigma). Diagrammin 

avulla pyritään havaitsemaan virran keskeiset pullonkaulat ja viivästyksiä aiheuttavat kohdat layoutin 

sisällä (Bialek et. al 2009).  

 

Diagrammissa on kolme keskeistä virtaa, jotka on eroteltava toisistaan: materiaali, ihmiset ja 

informaatio. Kun kaikki virrat sisällytetään diagrammiin, pystytään tunnistamaan kehityskohteita, 

jotka saattaisivat muuten jäädä huomioimatta. Kokonaisvaltaisen diagrammin avulla pystytään 

hahmottamaan prosessi kokonaisuudessaan ja eri virtojen riippuvuudet toisistaan. Informaatiovirran 

huomioimatta jättäminen on merkittävä virhe diagrammin tekemisessä, koska usein juuri 

informaation puutteesta johtuu useat prosessien ongelmat. (Flinchbaugh 2009, 18) 

 

Diagrammin tekeminen aloitetaan tunnistamalla, missä alueella kehitettävän prosessin toiminnot 

suoritetaan ja laatimalla pohjapiirros tästä alueesta. Prosessin alkupiste piirretään karttaan ja koko 

virtaus prosessin alusta loppuun piirretään diagrammiin. Virtauksen tulee jäljitellä täysin toteutunutta 

virtausta, joten sitä ei tule piirtää kulkemaan seinien läpi, mikä on myös yleinen virhe 

spagettidiagrammin tekemisessä (iSixSigma). Diagrammi tehdään piirtämällä yleiskuvaus layoutista, 

jossa työ tehdään, oikeassa mittakaavassa (Six Sigma Material, 2017). Diagrammi laaditaan 

seuraamalla työntekijöiden toimintaa. Jos kuvaaja ei näe miten todellisuudessa toimitaan, kuvataan 

helposti sitä, miten asioiden tulisi toimia, ei todellista tilaa (Flinchbaugh 2009, 18). 

 

Diagrammin tekeminen aloitetaan usein siitä pisteestä, jossa prosessin työ alkaa. Tällä tavalla 

kuitenkin jätetään huomioimatta olennaiset linkit prosessien välillä. Näissä pisteissä usein esiintyy 

suuri määrä kehityskohteita, joten diagrammi kannattaa piirtää siten, että kuvaukseen sisällytetään 

ainakin yksi edellinen ja yksi seuraava vaihe tuotantoketjussa. (Flinchbaugh 2009, 18) Kuvassa 9 on 

esimerkki spagettidiagrammista.  
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Kuva 9: Esimerkki spagettidiagrammista (AllAboutLean 2015) 

 

Spagettidiagrammi on hyvä työkalu työntekijöiden ja materiaalien kulkemien välimatkojen 

määrittämiseen, analysointiin ja optimointiin. Diagrammi soveltuu parhaiten ympäristöihin, joissa on 

paljon usein samalla tavalla toistuvia toimintoja ja määrittämään ihmisen kulkeman matkan, 

esimerkiksi trukkikuskin ajaman matkan. Eri työntekijöiden tai materiaalien virtauksen kuvaamiseen 

voidaan käyttää erivärisiä nuolia samaan pohjapiirrokseen, yhden värin kuvatessa tiettyä työntekijää, 

materiaalia tai joukkoa. Virtauksen lisäksi piirrokseen kannattaa merkitä, jos työntekijän toiminnassa 

näkyy hukkaa. (AllAboutLean 2015) 

 

Yksittäinen materiaali saattaa olla paikoillaan pitkäänkin, joten yksittäisen materiaalin seuraaminen 

jatkuvasti ei ole tarkoituksenmukaista, vaan hahmotetaan tietty tuotejoukko, jonka virtaus on 

identtinen ja määritetään tämän joukon virtaus. Samaan tuotejoukkoon kuuluvan tuotteen lähtöpiste 

määritetään ja sen jälkeen määritetään, milloin se on lähtenyt esimerkiksi varastolta tai tehtaalta 

eteenpäin tai miten sen virtaus on suunniteltu tuotantosuunnittelussa. Diagrammia ei kannata tehdä 

ainoastaan suunnittelun perusteella, sillä tällöin ei välttämättä saada kaikkea tarvittavaa informaatiota 
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ja prosesseissa tapahtuvia poikkeuksia, virheitä ja esiintyviä kehityskohteita, joiden havaitseminen 

on spagettidiagrammin tekemisen keskeinen tavoite. (AllAboutLean 2015) 

 

Spagettidiagrammi ei ole yksinään optimointimenetelmä, vaan se antaa kuvauksen kuvattavan 

prosessin nykytilanteesta. Olennaisinta ei ole diagrammin tekeminen, vaan oikeiden johtopäätöksien 

tekeminen diagrammista. Kehityskohteiden ratkaisemiseksi ei luonnollisesti ole aina etukäteen 

määritettyä menetelmää, vaan usein kehitystyössä on käytettävä ”maalaisjärkeä”. Joitain yleisiä 

tapoja prosessien kehittämiseen spagettidiagrammin avulla voidaan kuitenkin määrittää. Diagrammin 

analysoinnissa kannattaa kiinnittää huomiota materiaali- ja informaatiovirran väliseen yhteyteen, 

virtojen oleellisuuteen ja prosessien vaiheiden selkeyteen. Prosesseja pystytään tehostamaan useilla 

eri tavoilla, esimerkiksi hyödyntämällä visuaalisia työkaluja prosessien tehostamiseksi, siirtämällä 

materiaalit ja koneet mahdollisimman lähelle toisiaan ja niiden käyttöpisteitä, yksinkertaistamalla 

prosesseja, varmistumalla tarvittavasta ohjeistuksesta sekä toimintojen sähköistämisellä ja 

uudelleenjärjestämisellä. (AllAboutLean 2015) 
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6 Helsingin postikeskus 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä lyhyesti Helsingin postikeskus yleisellä tasolla ja miten 

postikeskuksen toiminta on organisoitu. Luvussa määritetään mitä prosesseja ja toimintoja 

sisälogistiikkaan kuuluu sekä mitkä ovat prosessien rajat ja asiakkaat.  

 

Luvun tarkoituksena on esittää muut kuin trukkiliikenteeseen liittyvät Helsingin postikeskuksen 

sisälogistiikan prosessit ja toiminnot, ja luvusta 7 eteenpäin painopiste on trukkiliikenteessä. 

Prosessien määrityksien jälkeen pystytään analysoimaan prosessien keskeisiä kehityskohteita, joten 

luku toimii pohjana seuraaville luvuille. Lajitteluosastot ovat käsitelty pintapuolisesti, sillä 

diplomityön tavoitteena ei ole perehtyä lajitteluprosesseihin yksityiskohtaisesti. Materiaalivirta 

kuitenkin kulkee lajittelun prosessien läpi ja diplomityön tavoitteena on kehittää sisälogistiikkaa 

kokonaisvaltaisesti, joten kokonaiskuvan saamiseksi myös lajitteluprosessit on tunnettava.  

 

6.1 Helsingin postikeskus yleisesti 

Helsingin postikeskuksessa käsitellään noin 70 prosenttia Suomessa jaettavasta postista, mikä 

tarkoittaa noin 3 miljoonaa kirjelähetystä vuorokaudessa ja yhteensä noin 700 miljoonaa 

kirjelähetystä vuodessa. Vakituinen henkilöstömäärä on noin 1000 työntekijää.  

 

Helsingin postikeskus on yksi Suomen neljästä lajittelukeskuksesta. Suomessa on myös useita muita 

terminaaleja, mutta muissa terminaaleissa ei ole merkittävää lajittelutoimintaa, joten lähtökohtaisesti 

suurilta osin muihin terminaaleihin ja postikeskuksiin virtaava materiaali on valmiiksi lajiteltu 

lajittelukeskuksien toimesta. Jokaiselle lajittelukeskukselle on määrätty oma maantieteellinen 

vastuualueensa, jonka lajittelusta kukin lajittelukeskus pääsääntöisesti vastaa. Esimerkiksi Helsingin 

postikeskuksen vastuualueella sijaitsevien terminaalien ei tarvitse lajitella merkittävästi saapuvaa 

materiaalia uudestaan, mutta toiseen lajittelukeskukseen virtaava materiaali lajitellaan uudelleen. 

Jatkokäsittelyn määrä riippuu siitä, kuinka korkealle jalostusasteelle lajittelukeskus on materiaalit 

lajitellut. 

 

Helsingin postikeskuksessa lajitellaan useita eri Posti Groupin tuoteryhmiä. Tuoteryhmät voidaan 

jakaa karkealla tasolla kirjeisiin, lehtiin ja mainoksiin. Tuoteryhmät jakautuvat kuitenkin pienempiin 
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osiin, ja monimuotoisuudesta johtuen lajittelu on jaettu useisiin eri osastoihin pääsääntöisesti sen 

mukaan, mitä tuoteryhmiä osastolla lajitellaan. Materiaalit jaetaan eri palvelutasoluokkiin, 

pääsääntöisesti niiden kulkunopeuden mukaan.  

 

6.2 Helsingin postikeskuksen sisälogistiikan prosessit 

Kuvassa 10 on esitetty Helsingin postikeskuksen materiaalivirran prosessikartta, jossa on esitetty 

postikeskuksen sisälogistiikan keskeiset prosessit ja toiminnot. Prosessikartta kuvaa karkealla tasolla 

postikeskuksessa liikkuvaa materiaalivirtaa saapuvasta kuljetuksesta lähtevään kuljetukseen ja se on 

tehty yrityksen omaan prosessikuvausjärjestelmään. Järjestelmä toimii selainpohjaisesti ja työntekijät 

pystyvät kirjautumaan järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, joten kuvaamalla prosessit 

järjestelmään, prosessikuvaukset ovat läpinäkyviä ja keskitetysti yhdessä tietokannassa. 

Prosessikartan jokaiseen kohtaan pystytään lisäämään lisätietoa esitetystä kokonaisuudesta, ja 

lisätietoja pystyy tarkastelemaan painamalla kuvaketta. Lisätietoja on sisällytetty kuljetuksista sekä 

materiaalivirrasta kokonaisuudessaan erilaisilla myöhemmin esitettävillä kuvauksilla. Diplomityön 

tavoitteena ei ole kehittää lajitteluprosesseja, joten lajitteluprosesseja ei kuvata diplomityön aikana, 

mutta kuvaukset voidaan lisätä prosessikarttaan diplomityön jälkeen.  

 

 

Kuva 10: Materiaalivirran prosessikartta 
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Prosessikartasta pystytään hahmottamaan Helsingin postikeskuksen materiaalivirtaan kuuluvat 

prosessit ja toiminnot. Materiaalivirtaan kuuluu sisälogistiikan prosessien lisäksi lähtevät ja saapuvat 

kuljetukset, ja sisälogistiikkaan kuuluvat kokonaisuudet ovat vastaanotto ja selvitys, lajitteluosastot 

sekä lähtölaituri. Lajittelu on Helsingin postikeskuksen keskeisin tehtävä ja lajittelu luo arvoa 

kuljetusketjun seuraaville vaiheille, joten lajittelun prosessit voidaan luokitella postikeskuksen 

ydinprosesseiksi. Muut prosessit voidaan luokitella lajitteluprosessien toiminnan mahdollistaviksi 

tukiprosesseiksi.  

 

Kirjeitä lajitellaan koneellisesti sekä manuaalisesti. Manuaalisesti lajitellaan kirjeet, joita ei ole 

mahdollista lajitella koneellisesti. Koneellisesti kirjeitä lajitellaan kahdella eri lajittelukoneella, LSM- 

(Letter Sorting Machine), ja FSM-lajittelukoneilla (Flat Sorting Machine). LSM-koneilla lajitellaan 

pienikokoisia kirjeitä ja FSM-koneilla suurikokoisia kirjeitä sekä lehtiä. Suurin osa kirjeistä 

lajitellaan LSM-koneilla, volyymin ollessa keskimäärin noin 1,9 miljoonaa kirjettä vuorokaudessa. 

Lajittelukoneet lukevat kirjeiden postinumeron automaattisesti ja lajittelevat kirjeet koneeseen 

syötettyjen parametrien mukaisesti. 

 

Raskaassa lajittelussa lajitellaan maksikirjeitä, lehtiä ja mainoksia. Materiaalit lajitellaan BPSM-

lajittelukoneella (Bundle Packaging Sorting Machine) sekä manuaalisesti. Lajiteltavan materiaalin 

postinumerot kirjataan pääsääntöisesti käsin järjestelmään, ja kirjauksen perusteella ne ohjautuvat 

koneen omaa kuljetinta pitkin kuljetusyksiköihin niille määrätyn postinumeron mukaan. 

 

Helsingin postikeskus on Suomen ainoa lajittelukeskus, jossa tuotetaan Postisia. Postinen on kääre, 

jonka sisään niputetaan mainoksia. Mainokset niputetaan kääreen sisään koneellisesti 

niputuskoneilla. Osaston tehtävänä on siirtää niputettavat mainokset niputuskoneelle, niputtaa 

mainokset kääreeseen, ja yhdistää ne kuljetusyksiköihin valmiiksi lastausta varten.  

 

MSM-lajittelukone, Multi Sorting Machine, on postikeskuksen uusin, vuonna 2016 käyttöönotettu 

lajittelukone, jossa lajitellaan pieniä ja isoja kirjeitä sekä lehtiä. Osaston toiminta eroaa muista 

lajitteluosastoista siten, että normaalisti eri lajittelukoneilla lajiteltavat eri tuoteryhmät yhdistetään 

koneella samaan kimppuun. Tällä hetkellä konetta käytetään ainoastaan tiettyjen aluekokonaisuuden 

lajitteluun. 
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Ulkomaille ohjattava materiaali lajitellaan erillisellä osastolla. Osaston keskeinen tehtävä on tehdä 

materiaalille kansainvälisten standardien mukaiset tarkistukset ja lajitella materiaali valmiiksi 

jatkokuljetusta varten lentokentälle. Kiinasta saapuva materiaali lajitellaan omalla, 

manuaalilajitteluun kuuluvalla osastollaan. Lajitteluun kuuluu lisäksi erilaisia erityispalveluita, mihin 

ei ole tarkoituksenmukaista perehtyä enempää. 

 

Prosessikartasta pystytään hahmottamaan prosessien rajat ja asiakkaat. Jokaisen prosessin 

asiakkaaksi voidaan määrittää materiaalivirran seuraava vaihe, esimerkiksi vastaanoton ja selvityksen 

asiakas on lajittelu, lajittelun asiakas lähtölaituri ja postikeskuksen loppuasiakas kuljetuksen 

määränpää, esimerkiksi jakelutoimipaikka tai toinen lajittelukeskus. Helsingin postikeskuksen 

sisälogistiikan prosessit toimivat palvelutason vaatimalla tavalla, kun materiaalit ovat lajiteltu 

asiakkaan vaatimalla tavalla ja lastattu aikataulussa lähteviin kuljetuksiin. 

 

Kuljetukset eivät ole oma sisälogistiikan osastonsa. Kuljetukset ovat kuitenkin olennainen osa 

toimitusketjua ja ne ovat sisälogistiikan prosesseja edeltävä ja seuraava vaihe. Näissä rajapinnoissa 

tapahtuu usein merkittävä määrä virheitä, ja postikeskuksen tuotannonsuunnittelun lähtökohtana ovat 

kuljetusaikataulut, joten tuotannon aikataulutavoitteet määräytyvät suurilta osin kuljetuksien 

aikataulujen mukaisesti. Kuljetuksia ei ole oleellista käsitellä tarkalla tasolla, mutta niiden on edellä 

mainituista syistä tunnistettava vaikuttavan merkittävästi sisälogistiikkaan. 

 

Kuljetuksissa on kaksi pääluokkaa, runko- ja aluekuljetukset. Runkokuljetukset ovat 

lajittelukeskuksien ja terminaalien väleillä liikkuvia kuljetuksia. Aluekuljetuksilla tarkoitetaan 

Helsingin postikeskuksen tapauksessa Helsingin lähialueiden kuljetuksia. Pääkaupunkiseudun 

kolmen terminaalin sekä lentokentän välillä kulkee lisäksi edestakaisin liikkuvia kuljetuksia, joita 

kutsutaan heilurikuljetuksiksi.  

 

Sisäiset materiaalinsiirrot suoritetaan trukilla tai automaattisesti materiaalia siirtävän 

kuljetinjärjestelmän kautta, joka vastaa suurilta osin kirjeiden sisäisistä siirroista. Kuljetin kuljettaa 

kirjeitä laatikoissa kirjelajitteluun, josta ne ohjataan kirjeiden varastointijärjestelmään. 

Varastointijärjestelmä yhdistää kirjelaatikot valmiiksi kuljetusyksiköiksi tai jatkokäsittelyä varten, ja 

varastoivat niitä, kunnes ne ohjataan ulos robotista, tai laatikoista valmistuu ennalta määrätyn 

kokoinen kirjelaatikoista muodostuva kuljetusyksikkö. Nämä järjestelmät eivät kuulu diplomityön 
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kehityskohteisiin, ja kuljettimen reitti kulkee lattiatason yläpuolella. Järjestelmät ovat kuitenkin 

oleellinen osa sisälogistiikkaa ja trukkiliikennettä, sillä yksi trukkikuskien keskeinen tehtävä on 

siirtää kirjeitä kuljettimeen ja hakea kuljettimeen yhteydessä olevasta varastointijärjestelmästä 

kirjeitä lastaukseen. Järjestelmillä on lisäksi merkittävä osuus Helsingin postikeskuksen 

tiedonhallinnassa.  

 

Tuotteille on määritetty erilaisia kulkunopeudet asiakkaan vaatimusten mukaan, mihin ei ole 

tarkoituksenmukaista perehtyä yksityiskohtaisesti. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että asiakkaille 

luodaan arvoa nopealla kulkunopeudella ja nopeamman kulkunopeuden hinta on korkeampi. Asiakas 

on siis valmis maksamaan toimitusvarmuuden lisäksi nopeasta läpimenoajasta. 

 

Tuotteita varastoidaan kulkunopeuden mukaan. Tuotteet varastoidaan ennen lajittelua ja lajitellaan 

valmiiksi haettavaksi lastaukseen sinä päivänä, kun ne lastataan kuljetuksiin. Postinen jaetaan 

kuitenkin ainoastaan maanantaisin ja keskiviikkoisin. Postinen eroaa tältä osin muista tuoteryhmistä, 

koska muut tuoteryhmät on lähtökohtaisesti lastattava kuljetuksiin saman vuorokausirytmin aikana, 

kun ne ovat lajiteltu valmiiksi kuljetuksia varten.  
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7 Nykytilan kuvaus - Plan 

Tämä luku on jaettu kahteen kappaleeseen, nykytilan kuvaamiseen sekä kehityskohteiden 

määrittämiseen ja analysointiin, painopisteen ollessa trukkiliikenteessä. Materiaalivirta kuvataan 

kokonaisuudessaan saapuvasta kuljetuksesta lähtevään kuljetukseen hyödyntämällä 

spagettidiagrammia ja arvovirtakuvausta.  

 

Kehityskohtien paikantamisen lisäksi diplomityön tavoitteena on visualisoida Helsingin 

postikeskuksen materiaalivirta ja siihen liittyvä informaatiovirta kokonaisuudessaan. Käytettyjen 

työkalujen avulla pystytään materiaalivirrat kuvaamaan tavoitteiden mukaisesti ja kuvaukset tukevat 

toisiaan hyvin. Spagettidiagrammin avulla pystytään hahmottamaan virrat layoutin sisällä, tekemään 

materiaalivirta läpinäkyväksi ja sen avulla on helppo havainnollistaa käytännön esimerkkejä. 

Arvovirtakuvauksessa havainnollistetaan virtojen riippuvuudet toisistaan sekä millä tavalla 

informaatio virtaa operatiivisen tason lisäksi myös taktisella tasolla. 

 

7.1 Sisälogistiikan nykytilan kuvaus 

Helsingin postikeskuksen arvovirta ja sen ero perinteiseen valmistavaan tuotantoon on kuvattu 

karkealla tasolla kuvassa 11. Arvovirrassa on kaksi keskeistä eroa perinteiseen valmistavaan 

tuotantoon verrattuna. Ensimmäinen johtuu eri tuoteryhmille määritetyistä kulkunopeuksista ja toinen 

kysynnän muodostumisesta. Perinteisessä arvovirrassa kysyntä muodostuu toimitusketjun 

loppupäästä, ja tämän kysynnän perustella muodostuu saapuva materiaalivirta, esimerkiksi raaka-

ainetilaukset toimittajalta.  

 

Helsingin postikeskuksen asiakkaat ovat kuitenkin arvovirran alkupisteessä, mistä asiakkaat 

”työntävät” materiaalivirran postikeskukseen. Toimitusketjun loppuasiakkaana voidaan nähdä 

materiaalin lähettäjä ja materiaalin vastaanottaja voidaan nähdä lähettäjän asiakkaana, esimerkiksi 

postikeskuksen lajitteleman yrityksen tuotteen vastaanottaja on lähettäjäyrityksen asiakas, ja 

lähettäjäyritys postikeskuksen asiakas.   

 

Lajittelukeskuksen arvovirrassa edellinen vaihe määrittää seuraavan vaiheen työn. Informaatio virtaa 

ketjussa eteenpäin, ei ”vastavirtaan”, kuten esimerkiksi imuohjauksella toimivassa valmistavassa 
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teollisuudessa, jossa ketjun seuraava vaihe määrittää edellisen vaiheen tehtävät. Lajittelukeskuksessa 

saapuva materiaalivirta määrittää lajittelu toiminnan ja lajittelu puolestaan lastaustyön. Lajittelu ei 

voi määrittää tarvitsemaansa materiaalien määrää, vaan kaikki saapuva materiaali tuodaan lajitteluun. 

 

 

Kuva 11: Lajittelukeskuksen ja valmistavan tuotannon arvovirtakuvaukset karkealla tasolla 

 

Saapuva materiaalivirta voidaan joko noutaa tai kuljettaa asiakkaan toimesta suoraan asiakkaalta. 

Yleisimmin saapuva materiaali virtaa toisen lajittelukeskuksen, terminaalin tai jakelutoimipaikan 

kautta. Materiaali virtaa sisäisten siirtojen, varastojen ja lajitteluprosessien läpi lastaukseen ja 

lähtevään kuljetukseen. Kuljetus toimittaa materiaalin Helsingin postikeskuksen asiakkaille, joista 

merkittävimmät ovat edelleen jakelutoimipaikat, terminaalit ja toiset lajittelukeskukset. Asiakkaalle 

luodaan arvoa, kun asiakkaan lähettämä materiaali on toimitettu palvelutason vaatimalla tavalla 

määränpäähän. 

 

Yksityiskohtainen nykytilan arvovirtakuvaus on esitetty liitteessä 1. Yksityiskohtaista kuvausta ei 

kuitenkaan kuvata tarkemmin diplomityössä, sillä olennaiset tiedot kuvauksesta on peitetty. 

Yksityiskohtaista kuvausta kuitenkin hyödynnetään organisaation sisäisessä kehitystoiminnassa, 

materiaalivirran visualisoinnissa, materiaalien jäljittämisessä sekä kehityskohteiden analysoinnissa. 

Kuvaukseen sisällytetään jokaisen osaston oleellista suorituskykydataa. Kuvauksen avulla pystytään 

hahmottamaan kokonaisvaltaisesti eri materiaalivirran osien kuormitusta ja miten osat liittyvät 

toisiinsa. Eteenpäin liikkuvan materiaalivirran lisäksi kuvaukseen on lisäksi oleellisena osana 

sisällytetty millä tavalla toimitusketjussa taaksepäin virtaava materiaali virtaa.  
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Lean-filosofia on peräisin Toyotan autotehtaalta, ja usein se määritetäänkin vain 

tuotantojärjestelmäksi, joten perinteisen valmistavan tuotannon voidaan nähdä olevan sen 

alkuperäinen ympäristö. Suurin osa tässä diplomityössä hyödynnetyn kirjallisuuden käytännön 

esimerkit ovat valmistavasta tuotannosta, ja usein yleisellä tasolla tuotannosta puhuttaessa 

tarkoitetaan valmistavaa tuotantoa.  

 

Samalla tavalla kuten valmistavassa tuotannossa, lajittelukeskuksessa virtausyksiköt virtaavat niitä 

jalostavien prosessien läpi. Virtausyksiköiden jalostaminen ei ole kuitenkaan tuotteiden valmistusta, 

vaan tuotteiden lajittelua. Lajittelematon materiaali voidaan nähdä raaka-aineena, ja lajiteltu 

materiaali kuljetusyksikössä lopputuotteena. Vaikka Helsingin postikeskuksessa ei valmisteta 

tuotteita, voidaan kuitenkin perustella, että useat samanlaiset tavoitteet ja toimintamallit kuin 

valmistavassa teollisuudessa pätevät myös lajittelukeskuksen ympäristöön, sillä läpimenoajan 

minimointi, hukan karsiminen, jatkuvan virtauksen tavoittelu sekä jatkuva kehittäminen tulisivat olla 

myös Helsingin postikeskuksen keskeisiä tavoitteita. Diplomityössä pyritään myös osoittamaan, että 

Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukainen toiminta voidaan nähdä sopivan hyvin myös 

lajittelukeskuksen toimintaympäristöön.  

 

Leanin merkittävintä hukkaa, ylituotantoa, ei voida kuitenkaan määrittää samalla tavalla. Ei voida 

esimerkiksi todeta, että lajittelu tuottaa liikaa, jos lajittelu tuottaa enemmän kuin seuraava vaihe 

vaatii, sillä lajittelun on lajiteltava kaikki lajitteluun tuotu materiaali, ja lajiteltavan materiaalin 

määrää ei voida hallita tilaamalla oikea määrää raaka-aineita. Jos lajittelun aikataulu on nopeampi 

kuin seuraava vaihe vaatii, ei voida puhua ylituotannosta, koska lajittelun keskeinen tavoite on 

lajitella materiaali mahdollisimman nopeasti, sillä tämä tarkoittaa läpimenoajan lyhenemistä. Lisäksi 

eri tuoteryhmille on määritetty eri kulkunopeus asiakkaan toiveen mukaisesti, mikä vaikuttaa 

tuotteiden varastointi- ja läpimenoaikoihin merkittävästi. Jos tuotanto on jatkuvasti aikataulua edellä 

tai aikataulusta jäljestä, pitää kuitenkin tarkastella resurssien allokointia. 

 

Ylituotannoksi voidaan määrittää väärinohjautuva materiaali. Tällä tarkoitetaan sitä, että osastoille 

virtaa materiaalia, jonka kuuluisi ohjautua toiselle osastolle. Väärinohjautuva materiaali voidaan 

nähdä ylituotantona, koska se aiheuttaa kaikkia muita hukkia: Tarpeetonta liikkumista ja siirtämistä, 
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materiaalin käsittelyä, varastointia, tarkastuksia, ylikäsittelyä, odottamista sekä huonoa laatua 

loppuasiakkaalle.  

 

Väärinohjautunut materiaali joudutaan tarkastamaan uudelleen ja siirtämään takaisin sille osastolle, 

johon sen oletetaan kuuluvan. Toisella osastolla materiaali tarkastetaan uudelleen ja saatetaan jälleen 

lähettää uudelleen takaisin toiselle osastolle, missä sama työnkulku toistuu jälleen. Väärinohjautunut 

materiaali saattaa siis virrata useankin osaston ja lajittelun läpi, ennen kuin se lopulta käsitellään 

oikealla osastolla. Jos toiminnan ensisijaisena tavoitteena on esimerkiksi mahdollisimman nopea 

yhden vaiheen kappalemääräinen läpäisy, mutta tästä aiheutuu ylimääräistä työtä sisälogistiikan 

seuraavassa vaiheessa väärinohjautuvan materiaalin takia, voidaan puhua ylituotannosta ja liiallisesta 

resurssitehokkuuteen keskittymisestä. 

 

Sisäisen materiaalivirran kulkeminen saapuvasta kuljetuksesta lähtevään kuljetukseen kuvataan 

spagettidiagrammissa kuvassa 12. Spagettidiagrammista pystytään hahmottamaan, millä tavalla 

materiaali virtaa postikeskuksen sisällä sekä määrittämään ja kuvaamaan visuaalisesti sisälogistiikan 

prosessien rajapinnat layoutin sisällä sekä eri osastojen vastuut materiaalinsiirroissa. 

Lajittelutoimintaa on kahdessa eri kerroksessa, joten diagrammi on laadittu molemmista kerroksista.  

 

Tuoteryhmien monimuotoisuudesta ja postikeskuksen layoutista johtuen materiaalivirta on 

monimutkainen tilanteessakin, jossa materiaali virtaa ainoastaan eteenpäin, joten selkeyden vuoksi 

vain oleellisimmat virrat eteenpäin liikkuvat materiaalivirrat on kuvattu yhteen diagrammiin. Vaikka 

materiaali- ja informaatio suositellaan sisällytettäväksi samaan diagrammiin (ks. s. 35–36), tässä 

diplomityössä informaatiovirrat on kuvattu erilliseen diagrammiin ja taaksepäin liikkuvat virrat 

liitteen 1 arvovirtakuvaukseen. Informaatiovirtoja kuvaava diagrammi on esitetty kappaleessa 7.2.2 

kuvassa 13, jossa on esitetty konkreettisia esimerkkejä tiedonkulkuun liittyvistä kehityskohteista. 

 

Postikeskuksessa on kaksi kerrosta, joten spagettidiagrammi on tehty molemmista kerroksista. 

Tarkastelu keskittyy päätasoon, koska suurin osa materiaalista virtaa päätasolla. Toisella tasolla 

sijaitseville lajittelukoneille siirtyvä materiaalivirta ohjataan välivarastojen kautta hisseihin, joilla 

materiaalia siirretään ylös ja alas. Hissit ovat merkittävä pullonkaula, koska hisseillä kuljetetaan 

kaikki toiselle tasolle saapuva ja sieltä lähtevä materiaali. Toisessa kerroksessa sijaitsee kaksi 

lajittelukonetta ja trukkiliikenne on erittäin vähäistä. Materiaalivirta on huomattavasti vähäisempää 
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ja yksinkertaisempaa kuin päätasolla ja kehityskohteet liittyvät samoihin asioihin kuin päätasolla, 

joten toisen tason materiaalivirtoihin ei ole tarkoituksenmukaista perehtyä tämän enempää. 

 

Diagrammin selkeyttämiseksi erilaisille materiaalivirroille, osastoille ja varastoille on annettu oma 

väritunnisteensa. Lajiteltu materiaalivirta tarkoittaa, että materiaali on valmis lastattavaksi lähtevään 

kuljetukseen ja lajittelematon materiaalivirta tarkoittaa materiaalia, joka pitää lajitella. Kuljettimien 

materiaalivirrat on erotettu omalla nuolella. Näitä virtoja ei ole kuvattu todenmukaisesti, koska 

kuljettimien virrat kulkevat lattiatason yläpuolella automaattisesti. Todenmukaisen reitin kuvaaminen 

ei tuo lisäarvoa diagrammiin, vaan ainoastaan lisää päällekkäisiä virtoja. Lattiatason yläpuolella 

kulkevien automaattisesti etenevien virtojen osalta oleellista on kuvata materiaalivirran määränpää. 

Diagrammin tavoitteena on ensisijaisesti tehdä materiaalivirta läpinäkyväksi, ja muita kuvauksia 

käytetään kehityskohtien määrittämiseen ja analysointiin.  

 

Diagrammissa on kuvattu optimitilanne, jossa prosessien edelliset vaiheet toimivat täydellisesti 

seuraavan vaiheen toiminnan kannalta ja materiaalia virtaa ainoastaan ketjussa eteenpäin. 

Diagrammista on poistettu varastojen ja osastojen nimet. Palautuvia virtoja ei kuvata 

yksityiskohtaisesti diplomityössä. Virrat ovat kuitenkin selvitetty ja listattu liitteen 1 

yksityiskohtaiseen arvovirtakuvaukseen yrityksen sisäiseen käyttöön. 
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Kuva 12: Materiaalivirran spagettidiagrammi 

 

Helsingin postikeskuksen trukkiliikenne koostuu vastaanoton, lähtölaiturin sekä lajitteluosastojen 

trukkikuskeista. Vastaanoton materiaalinsiirtoja kuvaavat suurilta osin punaiset nuolet ja lähtölaiturin 

siirtoja mustat nuolet. Lajitteluosastojen trukkikuskien siirtoja ovat sekä punaisia että mustia nuolia. 

Vastaanoton ja lajitteluosastojen trukkikuskien keskeinen tehtävä on varmistaa, että lajitteluosastoille 
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virtaa materiaalia mahdollisimman tehokkaasti. Lähtölaiturin trukkikuskien keskeinen tavoite on 

lastata kuljetukset mahdollisimman nopeasti ja laadukkaasti.  

 

Saapuva materiaali virtaa pääasiassa postikeskuksen vastaanoton ja selvitystoimintojen kautta. 

Vastaanoton trukkikuskit purkavat saapuvat kuljetukset. Lisäksi vastaanotto erottelee tuoteryhmät 

toisistaan, jonka jälkeen vastaanoton trukkikuskit siirtävät diagrammin mukaisesti saapuvan 

materiaalin kuljetinjärjestelmään, selvitykseen tai välivarastoihin. Lajitteluosastojen omat 

trukkikuskit erottelevat lajitteluun saapuvat tuoteryhmät toisistaan, siirtävät materiaalin lajitteluun 

sekä siirtävät materiaalia lajittelusta lähtölaiturin trukkikuskien haettavaksi.  

 

Vastaanoton ja selvitystoimintojen keskeisenä tehtävänä on lajitella ja erotella saapuvaa raakapostia 

karkealla tasolla siten, että se voidaan lajitella mahdollisimman tehokkaasti ketjun seuraavissa 

vaiheissa. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että lajitteluosastoille virtaava materiaali on sinne kuuluvaa sekä 

mahdollisimman paljon materiaalia ohjataan koneelliseen lajitteluun. Vastaanotossa ylläpidetään 

myös jonkin verran tietoa saapuvasta materiaalivirrasta.  

 

Lähtölaituri koostuu pääosin trukkikuskeista, joiden ensisijainen tehtävä on lastata lähtevät 

runkokuljetukset ja siirtää lajiteltua materiaalia runko- ja aluekuljetuksien lähtölaitureille. 

Lähtölaiturin vastuulla on varmistaa palvelutason toteutuminen lähtevien kuljetuksien osalta 

lastaamalla kuljetukset aikataulussa sekä varmistamalla päivittäinen kuljetuskapasiteetin riittävyys. 

Trukkikuskit eivät lastaa aluekuljetuksia, koska kuljettajat lastaavat aluekuljetukset itse, joten 

aluekuljetuksien osalta osaston keskeinen tehtävä on varmistaa, että oikea kuorma on oikealla 

lähtölaiturilla oikeaan aikaan.  
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7.2 Kehityskohteiden määritys ja analysointi 

Tässä kappaleessa määritetään nykytilan keskeisimmät kehityskohteet ja analysoidaan 

kehityskohteiden juurisyitä paikallistamalla sisälogistiikan virtaustehokkuutta haittaavien hukkien 

juurisyitä. Kehityskohteet määritetään ja analysoidaan visualisoimalla informaatio- ja 

materiaalivirtoja spagettidiagrammin ja arvovirtakuvauksen avulla, sekä analysoimalla niitä 

kattavasti myös sanallisesti. 

 

Ensimmäisessä kappaleessa määritetään yleisellä tasolla koko sisälogistiikkaa koskevia 

kehityskohteita sekä luokitellaan toiminnot arvoa luoviin ja luomattomiin toimintoihin. Toisessa ja 

kolmannessa kappaleessa käsitellään tarkemmalla tasolla erityisesti trukkiliikenteeseen liittyviä 

kehityskohteita, jotka tässä diplomityössä pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan. Trukkiliikenteen 

kehityskohteet on jaettu kahteen eri kokonaisuuteen, jotka käsitellään omissa kappaleissaan. 

 

7.2.1 Kehityskohteet yleisellä tasolla 

Kuvassa 12 esitetty optimitilanne, jossa materiaalia ei virtaa ketjussa taaksepäin, ei kuvaa 

todellisuutta, sillä eri osastoille virtaa merkittäviä määriä osastolle kuulumatonta materiaalia. 

Väärinohjautuva materiaali voidaan nähdä Helsingin postikeskuksessa ylituotantonta (ks s. 45–46). 

Väärinohjautuvasta materiaalista johtuva työ on arvoa luomatonta lisätyötä, joka aiheutuu 

ensisijaisen tarpeen tyydyttämisen epäonnistumisesta. 

 

Lisäksi tarpeeton liike on turhaa henkilöstöresurssien käyttöä ja vältettävissä olevaa hukkaa. 

Tarpeetonta liikkumista trukkiliikenteessä tapahtuu postikeskuksessa merkittävä määrä, mikä johtuu 

keskeisesti työn ohjaamisen puutteista. Varastointi on myös hukkaa, mutta usein myös välttämätöntä, 

mikä johtuu keskeisesti tuoteryhmien erilaisista kulkunopeuksista. Varastoinnin tulisi kuitenkin olla 

mahdollisimman vähäistä jatkuvan virtauksen saavuttamiseksi sekä varastointiin liittyvien 

kehityskohteiden ratkaisemiseksi. Näitä kehityskohteita käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.2.2.  

 

Sisäiset materiaalisiirrot materiaalivirrassa eteenpäin voidaan luokitella arvoa tuottamattomiksi 

välttämättömiksi toiminnoiksi, koska ilman sisäisiä siirtoja materiaali ei virtaa toimitusketjussa 

eteenpäin. On kuitenkin tarkasteltava, onko jokainen siirto välttämätön, vai voiko siirtoja vähentää 

turhien työvaiheiden karsimiseksi. 
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Lajitteluprosessit määritettiin luvussa 6 Helsingin postikeskuksen ydinprosesseiksi. Lajittelu luo 

arvoa sisälogistiikan prosessien asiakkaille, joilla tarkoitetaan esimerkiksi vastaanottavaa terminaalia, 

lajittelukeskusta tai jakelutoimipaikkaa. Lajittelu luo arvoa myös toimitusketjun loppuasiakkaalle, 

materiaalin lähettäjälle, koska lajittelulla on lajittelukeskuksen prosesseista merkittävin vaikutus 

tuotteiden virtaamiseen materiaalin vastaanottajalle aikataulun vaatimalla tavalla. Loppuasiakkaalle 

luodaan arvoa kun materiaalit virtaavat vastaanottajalle aikataulun vaatimalla tavalla, ja asiakas on 

valmis maksamaan nopeasta läpimenoajasta esimerkiksi nopeamman kulkunopeuden muodossa, 

joten lajittelu voidaan luokitella arvoa tuottavaksi toiminnaksi. Helsingin postikeskuksen toiminnot 

voidaan täten luokitella seuraavasti:  

 

 Lajittelu: Arvoa tuottava toiminto 

 Sisäiset siirrot materiaalivirrassa eteenpäin: Arvoa luomaton välttämätön toiminto  

 Väärinohjautuvan materiaali ja sen seuraukset, tarpeeton liike, varastointi: Arvoa luomaton 

vältettävissä oleva toiminto, hukka.  

 

Väärinohjautuvan materiaalin merkittävimpänä juurisyynä voidaan pitää ensisijaisesti vaihtelua 

ennen lopullista lajittelua tehtävässä esityön laadussa, koska ennen lajittelua määritetään 

pääasiallisesti, mihin osastolle materiaali kuuluu. Lajittelun esityötä tehdään postikeskuksen 

ulkopuolella tavaran lähtöpisteissä sekä postikeskuksen sisällä vastaanotossa, selvitystoiminnoissa ja 

lajitteluosastoilla osastojen omien trukkikuskien toimesta.  

 

Väärinohjautuva materiaali ohjataan kirjelajittelussa osin kuljetinta pitkin ja osin trukeilla, muilla 

osastoilla trukeilla. Kirjelajittelusta palautuva materiaali voi olla varastointijärjestelmässä 

varastoituna pitkäänkin, koska se ohjataan ulos vasta tiettyyn aikaan suuremmassa yksikössä. Tällöin 

osastolle ohjautuu suuri määrä palautuvaa materiaalia samanaikaisesti, usein myös lajittelun 

aikaikkunan lopussa. Aikaikkuna ei riitä näin suuren määrän lajitteluun ja kaikki materiaalit eivät 

usein ehdi kuljetuksiin. Virhe on kuitenkin korjattava viimeistään tässä vaiheessa, koska muuten 

materiaalit ohjautuvat väärin vastaanottoterminaaliin tai loppuasiakkaalle, jolloin vaikutus on entistä 

suurempi koko liiketoiminnan kannalta. Trukeilla palautettava materiaali puolestaan aiheuttaa turhaa 

henkilöstöresurssien käyttöä, ja molemmissa tapauksissa lisätyötä aiheutuu merkittävästi. 

Väärinohjautuva materiaali ei tavallisesti johda erityisiin toimenpiteisiin, ja sen määrän mittaamiselle 

ei ole olemassa nykytilassa jatkuvasti käytössä olevaa menetelmää, joka ei hidastaisi toimintaa. 
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Väärinohjautuvalla materiaalilla voidaan nähdä myös välillisiä vaikutuksia, etenkin jos toinen osasto 

ei saavuta omia tavoitteitaan toisen osaston tekemän virheen vuoksi ja osasto joutuu tekemään paljon 

turhaa työtä palautuvan materiaalivirran vuoksi. Jos työntekijät materiaalivirran seuraavassa 

vaiheessa joutuvat jatkuvasti korjaamaan toisen vaiheen tekemiä virheitä, saattaa motivaatio työn 

tekemiseen laskea sekä lisätä rajoja ja vähentää yhteistyötä osastojen välillä. Materiaaleille tehdään 

useita tarkastuksia, jolla pyritään varmistumaan materiaalin oikeasta ohjauksesta myös siitä syystä, 

että lajitteluosastot eivät luota esityön laatuun tarpeeksi, että materiaalit voitaisiin ohjata suoraan 

lajitteluun ilman useita tarkastuksia, vaikka kuljetusyksiköiden ohjauksessa olisi näin merkitty. 

Materiaalin tarkastaminen perustuu usein tietämykseen siitä, missä tilanteissa esityön virheitä 

tapahtuu eniten ja tarkastuksia tehdään näissä tapauksissa useammin.  

 

Kuten kappaleessa 7.1 esitettiin, etenkin trukkiliikenteessä osastojen tehtävien välille on tehty selkeät 

rajat. Osastot ovat sisälogistiikan eri vaiheita, joiden jakaminen selkeisiin osiin ottamatta huomioon 

kokonaisuuden tehokkuutta, virtaustehokkuutta, tarkoittaa Lean-filosofian vastaista 

resurssitehokkuuteen keskittymistä ja osaoptimointia, virtaustehokkuuteen keskittymisen sijaan. 

Virtaustehokkaassa organisaatiossa trukkiliikennettä ei voida kuitenkaan erottaa muusta 

sisälogistiikasta ja osastoille ei voida tehdä näin selkeitä rajoja. 

 

Väärinohjautuvan materiaalin vähentäminen ei ole diplomityön keskeinen tavoite. Se on kuitenkin 

merkittävä hukka postikeskuksen kokonaistehokkuuden kannalta. Analysoimalla syitä 

väärinohjautuvalle materiaalille pystytään havainnollistamaan postikeskuksen keskeisiä yleisiä 

kehityskohteita, jotka vaikuttavat myös trukkiliikenteeseen, ensisijaisena ajatusmallin puuttuminen 

sisälogistiikan kokonaisvaltaisesta tehokkuudesta, virtaustehokkuudesta.   

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään kahta keskeistä erityisesti trukkiliikenteeseen liittyvää 

kehityskohtien kokonaisuutta, jotka nykytilan kuvaamisessa pyritään ensisijaisesti 

havainnollistamaan. Kehityskohdat ovat diplomityön pohjalta etenkin trukkiliikenteeseen liittyviä 

juurisyitä esitettyjen hukkien syntymiselle sekä vaihtelulle toimitusvarmuudessa. 
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7.2.2 Työn ohjaaminen ja visuaalinen johtaminen nykytilassa 

Työn ohjaamiseen ja tiedonkulkuun liittyviä keskeisiä kehityskohteita on kuvattu konkreettisien 

esimerkkien avulla kuvassa 13. Kuva on laadittu tukemaan kuvan 12 spagettidiagrammia. 

Kehityskohteet on kuvattu tarkemmalla tasolla sanallisesti kuvan jälkeen. 

 

 

Kuva 13: Esimerkkejä kehityskohteista tiedonkulussa ja osastojen välisessä yhteistyössä 

 

Saapuvien kuljetuksien volyymi ja aikataulu: Vastaanotolle ei kulje tietoa saapuvasta 

materiaalivirrasta, joten vastaanotto pysty välittämään tietoa eteenpäin muille osastoille. Aikaikkunat 

saapuvan kuljetuksen ja lähtevän kuljetuksen välillä ovat tietyissä tilanteissa erittäin lyhyitä, joten 

pienikin vaihtelu johtaa usein aikataulun myöhästymiseen, jolloin hukkaa ei saa syntyä lainkaan. 

Lyhyt viivästys saapuvassa kuljetuksessa, sisäisissä siirroissa, lajittelussa tai kuljetuksien 
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lastaamisessa saattaa aiheuttaa joko lähtevän kuljetuksen myöhästymisen tai lajittelujäämän. 

Kummassakin tapauksessa tämä aiheuttaa palvelutason heikkenemistä, sillä materiaalit eivät virtaa 

prosessien vaatimusten mukaisesti. Jos esimerkiksi 1. luokan kirjeet eivät ehdi viimeiseen 1. luokan 

tavoitekuljetukseen, kirjeet eivät ehdi jakeluun ja toimitusvarmuus loppuasiakkaalle laskee. 

 

Etenkin runkokuljetuksille on asetettu tarkat aikataulut ja tuotanto on suurilta osin suunniteltu 

saapuvien ja lähtevien kuljetuksien aikataulujen mukaisesti, joten kuljetuksilla on merkittävä 

vaikutus tuotannonsuunnitteluun. Tästä huolimatta saapuvasta kuljetuksista ei ole saatavilla 

reaaliaikaista tietoa. Esimerkiksi tieto saapuvan runkokuljetuksen myöhästymisestä ei kulje 

etukäteen, vaan kuljetuksen myöhästyminen huomataan vasta myöhästymisen toteuduttua. Koska 

saapuvan kuljetuksen myöhästymiseen ei pystytä varautumaan etukäteen, proaktiivinen toiminta on 

haasteellista. 

 

Lähtöpaikoissa kuljetuksiin lastatusta sisällöstä ei ole myöskään tietoa reaaliaikaisesti. Kuljetuksien 

aikataulun ja lastatun volyymin perusteella tuotannonsuunnittelu pystyisi suunnittelemaan 

proaktiivisesti lajittelutoimintaa, trukkiliikennettä sekä lähteviä kuljetuksia. Tieto siitä, onko tietty 

kuljetus saapunut vai ei, ei myöskään liiku eteenpäin, jolloin esimerkiksi trukkikuskit ovat joskus 

epävarmoja jatkotoimenpiteistä, jotka riippuvat kuljetuksen saapumisesta. 

 

Vastaanottoprosessi valmis: Kuten aiemmin mainittiin, lajittelutoiminta on suunniteltu kuljetuksien 

mukaisesti. Lajittelua ei voida suorittaa, ennen kuin lajitteluun kuuluvat materiaalit ovat saapuneet. 

Nykytilassa lajittelu ei pysty varmistumaan tästä, ainakaan nopeassa aikataulussa.  

 

Vantaanottoprosessin valmistumisen avulla voidaan havainnollistaa myös konkreettinen esimerkki 

työn ohjaamisesta nykytilassa, jossa vastaanotosta lajiteltuja suoraan kuljetukseen lastattavia 

yksiköitä ei siirretä suoraan lähtöruutuun, vaan välivarastoon. Suoria yksiköitä välivarastoidaan, 

koska siirto lähtölaiturille ei kuulu vastaanoton trukkikuskien työtehtäviin ja lähtölaiturilla ei ole 

tietoa vastaanottoprosessin valmistumisesta. Lähtölaiturin trukkikuskien yleinen toimintamalli on 

etsiä lajiteltua materiaalia käymällä jatkuvasti varastointipisteiden luona katsomassa, onko 

materiaalia haettavissa. Vastaanotetut materiaalit siirretään välivarastoon odottamaan, että 

lähtölaiturin trukkikuskit ajavat tästä ohi ja hakevat materiaalin.  
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Esimerkistä pystytään hahmottamaan myös osastojen tehtävien väliset rajat. Vastaanoton trukkikuskit 

eivät liiku välivaraston ohi, vaan siirtävät vastaanotetut lähtölaiturille kuuluvat yksiköt tähän 

varastoon. Lähtölaiturin trukkikuskit eivät myöskään liiku vastaanottoon, vaan hakevat lajiteltua 

kuljetuksiin valmista materiaalia lastattavaksi liitteessä 2 esitetyistä pisteistä.  

 

Lajittelun viivästyminen ja valmistuminen: Lähtölaiturin trukkikuskien keskeinen tehtävä on 

siirtää lajiteltu materiaali lähtölaiturille sekä lastata lähtevät kuljetukset. Lähtölaiturin trukkikuskit 

eivät kuitenkaan tiedä, milloin lajittelu on valmistunut, tai mahdollisista viivästyksistä lajittelussa. 

Kun lähtölaiturin trukkikuskit eivät tiedä, että lajiteltua materiaalia on haettavissa varastointipisteistä, 

tässäkin tapauksessa trukkikuskit joutuvat ajamaan ympäri postikeskusta oman kokemuksen 

perusteella etsien materiaalia ja odottavat varastointipisteiden vieressä lajittelun valmistumista. Lean-

filosofian mukaan työtä tulisi tehdä ainoastaan tarpeesta, ja esimerkiksi tarpeeton liikkuminen, tässä 

tapauksessa materiaalin etsiminen, on hukkaa.  

 

Ylimääräisiä henkilöstöresursseja: Materiaalivirran aaltomaisuus, vilkas trukkiliikenne, suuri 

henkilöstömäärä, yleinen vaihtelu materiaalivirrassa sekä suuri materiaalin volyymi johtavat 

väistämättä tilanteisiin, joissa toisella osastolla on käytettävissä ylimääräisiä henkilöstöresursseja ja 

toisella osastolla on puutetta resursseista. Näissä tilanteissa resursseja ei kuitenkaan ohjata tarpeen 

mukaisesti, vaan esimerkiksi trukkikuskit suorittavat ainoastaan etukäteen annetut tehtävät. Osastojen 

sisällä tehdään yhteistyötä, mutta eri osastojen välisiä työtehtävien rajoja ei rikota.  

 

Vaihtelu resurssien tarpeessa eri osastoilla keskittyvät tiettyihin aikaikkunoihin. Esimerkiksi tietyissä 

aikaikkunoissa lähtölaituri on ruuhkautunut ja tietyissä aikaikkunoissa puolestaan vastaanotto. 

Kuljetuksien aikataulut tiedetään etukäteen, joten tässä tapauksessa resursseja on mahdollista ohjata 

myös ennakoivasti. Kuljetuksien purkaminen ja lastaaminen saattavat viivästyä, kun vastaanotossa ja 

lähtölaitureilla on pulaa resursseista. Osastot eivät kuitenkaan tee yhteistyötä näissä tilanteissa, vaan 

suorittavat ainoastaan omat työtehtävänsä. Koulutuksen ja kattavan ohjeistuksien puutteista johtuen 

työntekijöillä ei välttämättä ole myöskään tarvittavaa osaamista tehdä muita tehtäviä. 

 

Kuvassa 13 on myös esitetty toinen todellinen tilanne, jossa kirjelajittelussa on puute 

henkilöstöresursseista ja lähtölaiturilla on ylimääräisiä henkilöstöresursseja, jossa lajittelun 

lopettamisesta saattaa muodostua pullonkaula. Lajittelun lopetus toistuu usein vuorokauden aikana, 
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ja tiukoissa aikaikkunoissa sekä suuren volyymin aikana vastaavat tilanteet johtavat väistämättä 

myöhästymisiin. Tässä tapauksessa kirjelajittelun henkilöstöresurssit ovat täydessä käytössä, mutta 

prosessin asiakas, lähtölaituri, joutuu odottamaan. Virtaustehokkaassa organisaatiossa resursseja 

pyritään käyttämään kuitenkin siten, että resurssit odottavat virtausyksiköitä ja resurssien käyttöaste 

ei kasva virtausta hidastavaksi.  

 

Nykytilassa trukkityötä ohjataan työntöohjauksella. Työntöohjauksella tarkoitetaan tässä tapauksessa 

sitä, että työtä ei tehdä tarpeen mukaan, vaan lähinnä ennalta määritettyjen aikataulujen mukaisesti ja 

kokemukseen perustuen. Työn laatuun vaikuttaa keskeisesti käytettävät henkilöstöresurssit, sillä 

suuremmilla resursseilla pystytään yleisesti tekemään parempilaatuista työtä. Henkilöstöresursseja ei 

kuitenkaan ohjata nykytilassa tarpeen mukaan merkittävästi osastolta toiselle. Osastot ovat 

jakautuneet vahvasti omiksi yksiköikseen ja osastojen välisille työtehtäville on määritetty selkeät 

rajat. Tämä kehityskohde pätee etenkin trukkiliikenteeseen, sillä lajittelussa työntekijöitä ohjataan 

jonkin verran resursseja tarvittaessa toisille osastoille. Ennalta määrättyä työkiertoa ei käytetä. 

 

Työntekijöille ei ole olemassa selkeitä ohjeita kaikissa tilanteissa, millä tavalla eri tilanteissa tulisi 

toimia. Materiaalien ohjaus lajitteluosastoille tehdään pääsääntöisesti kokemukseen ja työntekijöiden 

omiin näkemyksiin perustuen, mikä pätee etenkin trukkityöhön. Kun työtä ei ohjata, ei pystytä 

varmistumaan, että toimitaan tavoitellulla tavalla. Ohjaamattomassa työssä luotetaan työntekijöiden 

kokemukseen, ammattitaitoon ja siihen, että työntekijät toimivat tavoitteiden mukaisesti ilman 

ohjaamista. Lean-filosofian mukaisesti työ on standardoitava, jotta pystytään määrittämään hukan 

juurisyy. Ilman standardointia ei pystytä esimerkiksi määrittämään, johtuuko virheellinen työtapa 

puutteellisesta ohjeistuksesta vai työntekijän tekemästä virheestä. 

 

Kuvan 12 spagettidiagrammi havainnollistaa materiaalivirtojen monimutkaisuutta 

optimitilanteessakin. Kun optimitilanteeseen lisätään kaikki toimitusketjussa väärinohjautuvat virrat 

ja työtä tehdään ilman reaaliaikaista ohjausta ja ilman selkeitä työohjeita, voidaan todeta, että 

nykytilassa kokonaisuuden hallinta etenkin trukkiliikenteen osalta on heikkoa.   

 

Visuaalinen johtaminen on Lean-filosofian yksi oleellisimmista menetelmistä työn ohjaamiseen. 

Helsingin postikeskuksessa on selkeä tarve visuaalisen johtamisen kehittämiselle. Olemassa olevia 

visuaalisen ohjaamisen työkaluja, etenkin lattiatasolla helposti saatavilla, on olemassa vähäisesti. 
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Trukkiliikenteeseen liittyvät visuaalisen johtamisen työkalut ovat käytössä käytännössä ainoastaan 

varastointipisteillä. Lajitteluosastojen varastointipisteiden edessä on usein merkintä, mitä 

tuoteryhmää pisteeseen siirretään, postinumero sekä varastointialueen reunaviivat. Tämä informaatio 

on sinänsä riittävää, mutta esillä olevat merkinnät ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta useita vuosia 

vanhoja eivätkä erityisen visuaalisia, sillä ne ovat usein pieniä ja värittömiä. Yhtenäistä 

visualisointitapaa ei ole ja varastoja ei olla nimetty. Varastointipisteiden reunaviivat on asetettu 

lähinnä siten, että trukkiväylä ja varasto erotetaan toisistaan, ja usein rajat ovat häilyviä. 

 

Lähtölaitureilla ja vastaanotossa ei sijaitse lähes lainkaan informaatiota lähtevistä ja saapuvista 

kuljetuksista. Esimerkiksi runkokuljetuksien lähtölaiturilla ei ole informaatiota lähtevistä 

kuljetuksista tai varastointipisteistä, esimerkiksi informaatiota Tampereelle lähtevistä kuljetuksista 

tai mihin varastointipisteeseen Tampereelle lähtevät materiaalit siirretään. Aluekuljetuksien 

lähtölaiturilla sijaitsee ohjeistuksena postinumerokylttejä, mutta kyltit ovat epäselviä, kyltit eivät ole 

järjestyksessä ja kylttejä ei ole päivitetty aktiivisesti. Runkokuljetuksien lähtölaiturilla ainoa 

visuaalinen ohjeistus on käytännössä lastausovien numerot sekä varastoalueiden reunaviivat.  

 

Aluekuljetuksien osalta trukkikuskeilla ei ole yleisesti tietoa kuljetuksien lähtöajoista, joten 

esimerkiksi lastaustyötä ei pystytä priorisoimaan kuljetuksien lähtöaikojen mukaisesti. Tämä saattaa 

johtaa tilanteisiin, jossa laiturille siirretään ensin myöhemmin lähtevän auton materiaali, ja aiemmin 

lähtevän auton materiaali jää kuljetuksesta. Kyseistä tilannetta ei etenkin 2. luokan kuljetuksissa aina 

huomata, sillä 2. luokan materiaali pystytään usein kuljettamaan myös myöhemmillä kuljetuksilla. 

Tämä kuitenkin aiheuttaa suuremman volyymipiikin materiaalin vastaanottajalle myöhemmässä ja 

lyhyemmässä aikaikkunassa sekä lisää myöhempien kuljetuksien kuljetuskapasiteetin tarvetta 

turhaan. Lajittelu ei myöskään kaikissa tilanteissa tiedä aluekuljetuksien lähtöaikoja. Ilman tietoa 

kuljetuksien lähtöajoista lajittelua ei pystytä optimoimaan kuljetuksien aikataulujen mukaisesti, vaan 

varmuuden vuoksi lopetetaan liian aikaisin.  

 

Visuaaliselle johtamiselle ei olla nähty tarvetta, koska trukkikuskien kokemuksen, ammattitaidon ja 

ulkomuistin nähdään riittävän materiaalien ohjaamiseen oikein. Nykytilan visuaalisella johtamisella 

ja ohjeistuksella ei pystytä varmistumaan siitä, että oikeat materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Lisäksi selkeitä merkintöjä ajoväylistä ja -suunnista, tai esimerkiksi 
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väistämisvelvollisuuksista ei ole esillä. Väistämisvelvollisuuden epäselvyys johtaa epäselviin ja jopa 

työturvallisuutta vaarantaviin tilanteisiin väylien risteyskohdissa.  

 

Postikeskuksen yleinen ilme ei ole lainkaan visuaalinen. Muun kuin postikeskuksen kokeneen 

työntekijän on mahdotonta tietää ilman erillistä opastusta, missä eri osastot sijaitsevat ja mitkä ovat 

eri osastojen vastuualueet. Spagettidiagrammissa kuvassa 12 on esitetty yksinkertaistettu malli 

Helsingin postikeskuksen pohjapiirroksesta. Diagrammista on nähtävissä, että layout on melko 

sokkeloinen ja monimutkainen. Tästä huolimatta keskuksessa ei ole käytännössä lainkaan 

ohjeistuksia eri osastojen sijainneista.  

 

Tilanpuute aiheuttaa haasteita varastoinnissa, mikä ilmenee yleisenä syynä varastointiin liittyville 

kehityskohteille. Tilanpuutteen ratkaiseminen ei ole helposti ratkaistavissa ja se ei ole tämän 

diplomityön keskeinen tavoite, mutta varastoinnin selkeyttäminen liittyy visuaalisen johtamisen 

kehittämiseen. Varastot eivät ole selkeästi merkittyjä ja työntekijöille ei ole saatavilla selkeää 

ohjeistusta varastointipisteistä ja ajoista, mihin aikaan materiaalien on oltava varastointipisteissä. 

Materiaalivirran ohjaaminen oikeisiin varastoihin perustuu työntekijöiden omaan kokemukseen ja 

tietämykseen. Tilanpuutetta ei voida kuitenkaan yksiselitteisesti määrittää varastointiongelmien 

syyksi, koska materiaalin virtaaminen postikeskuksessa on melko nopeaa, ja tilanpuute samassa 

pisteessä ei ole tavallisesti pysyvä tilanne. Postikeskuksen layout ja useat eri pienet varastot lisäävät 

varastoinnin haastavuutta, mikä puolestaan lisää visuaalisen johtamisen merkitystä entisestään.  

 

Tilanpuute havaitaan selkeimmin runkokuljetuksien lähtölaiturilla. Lähtölaiturilla varastoidaan tyhjiä 

kuljetusyksiköitä, hävitettävää sekä yleisesti sekalaista materiaalia, jolle ei ole muuta paikkaa. 

Lähtölaiturilla ei usein tiedetä, mistä materiaalit ovat tulleet, mikä on niiden määränpää ja kuinka 

kauan materiaalia varastoidaan. Lähtökohtaisesti lähtölaiturilla ei tulisi varastoida mitään muuta kuin 

kuljetuksiin lastattavaa materiaalia, mikä kuitenkin toteutuu melko hyvin aluekuljetuksien 

lähtölaiturilla. Runkokuljetuksien lähtölaiturin varastoinnista johtuvasta tilanpuutteesta aiheutuu 

useita, etenkin trukkikuskien työskentelyä haittaavia ongelmia. Merkittävimmät näistä ovat haasteet 

ja viiveet lastauksessa, materiaalin hukkuminen ja sekoittuminen, yleinen työturvallisuus ja                              

-viihtyvyys sekä tarve välivarastoinnille. 
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7.2.3 Läpinäkyvyys ja jatkuva kehittäminen nykytilassa 

Operatiivisen tason läpinäkyvyyteen liittyviä kehityskohteita käsiteltiin kappaleessa 7.2.2, sillä ne 

liittyvät oleellisesti myös työn ohjaamiseen. Läpinäkyvyyden parantaminen taktiselle tasolle liittyy 

erityisesti kehityskohteisiin suorituskyvyn mittaamisessa. Ilman läpinäkyvyyttä taktiselle tasolle 

toiminnan jatkuva kehittäminen on haasteellista.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen lajittelussa on aloitettu samanaikaisesti diplomityön 

aloittamisen kanssa tuotannonohjausjärjestelmähankinnan myötä. Järjestelmän keskeinen tavoite on 

kerätä kvalitatiivista ja kvantitatiivista dataa yhdeltä lajittelukoneelta pilottijakson ajan, ja mitata 

koneen kokonaistehokkuutta OEE-mittarin (Overall Equipment Effectiveness) avulla. Mittausdataa 

kerätään automaattisesti sekä työntekijät syöttävät järjestelmään laadullista tietoa ongelmien 

juurisyiden selvittämiseksi.  

 

Hankkeen myötä yhdeltä lajittelukoneelta kerätään merkittävästi aiempaa laajemmin dataa. Vaikka 

lajittelun osalta suorituskyvyn mittaamista kehitetäänkin, mitataan kuitenkin ainoastaan tehokkuutta 

yhdessä materiaalivirran pisteessä. Koko sisälogistiikan ketju ei ole läpinäkyvä, jos ainoastaan 

lajittelukoneista saadaan mittausdataa, mutta koko ketjun tehokkuutta ei mitata. 

 

Kuvan 14 arvovirtakuvauksessa kuvataan millä tavalla informaatiota on nykytilassa käytettävissä ja 

millä tavalla informaatio liikkuu saapuvasta runkokuljetuksesta lähtevään runkokuljetukseen. 

Kuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa nykytilan keskeiset puutteet suorituskyvyn 

mittaamisessa sekä aiemmin esitettyjä tiedonkulkuun liittyviä kehityskohteita yleisemmällä tasolla. 

Kuvaukseen on sisällytetty yhden tuoteryhmän arvovirta.  Kuvan symbolit on esitetty liitteessä 3. 
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Kuva 14: Nykytilan yhden tuoteryhmän arvovirtakuvaus 

 

Punaisella merkityt tiedot ovat tietoja, joita tarvittaisiin koko sisälogistiikan läpimenoajan 

mittaamiseen, mutta eivät ole saatavilla. Tällä hetkellä ainoa sisälogistiikasta saatava aika on 

runkokuljetuksien lähtöaika. Trukkikuskit lukevat tiedot lastatuista ja puretuista yksiköistä luetaan 

mobiililaitteella, mutta tieto jää hyödyntämättömänä tietokantaan, tieto on usein puutteellista ja sitä 

hyödynnetään ainoastaan mahdollisten epäselvien tilanteiden selvittämiseen.  

 

Lajittelukeskuksien ja terminaalien välillä ei kulje lähes lainkaan tietoa kuljetuksista. Tieto saapuvien 

kuljetuksien volyymista on todennäköisesti mahdollista analysoida lähtöterminaalin lastausluentojen 

perusteella, mutta tämän kehityskohteen ratkaiseminen ei kuulu tämän diplomityön laajuuteen. 

Tiedon oleellisuutta on kuitenkin korostettava, koska erilaisia tietoja saapuvasta materiaalivirrasta 

tarvitsee kaikki postikeskuksen osastot. Reaaliaikaisen tiedon avulla lajittelua, sisäisiä siirtoja sekä 

lähteviä kuljetuksia pystyttäisiin tiedon avulla suunnittelemaan proaktiivisesti tehokkaammin.  
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Helsingin postikeskuksessa mitataan aktiivisesti lajittelun laatua eri tavoin, sekä lähtevien 

runkokuljetuksien lähtöaikoja seurataan. Sisälogistiikan läpimenoaikaa ja virtausta ei kuitenkaan 

pystytä tällä hetkellä mittaamaan kokonaisvaltaisesti. Jos mitataan vain tiettyjä osia 

materiaalivirrasta, esimerkiksi lähtevän kuljetuksen lähtöaikaa tai yksittäisen lajittelukoneen 

käyttöastetta, ei pystytä mittaamaan koko materiaalivirran läpimenoaikaa ja virtaustehokkuutta, tai 

paikantamaan missä materiaalivirran vaiheessa mahdollinen viivästys on tapahtunut, eli 

analysoimaan ongelmien juurisyitä. 

 

Lajittelun tehokkuutta mitataan nykytilassa ensisijaisesti läpäisyllä, joka on resurssitehokkuutta 

korostava mittari, sillä läpäisy vaikuttaa keskeisesti käyttöasteeseen. Läpäisy tarkoittaa kuinka monta 

yksikköä lajitteluosasto lajittelee aikayksikössä, tässä tapauksessa tunnissa. Läpäisy on oleellinen 

lajittelun tehokkuuden mittari, mutta ainoana mittarina se ei kuvaa kokonaisvaltaista tehokkuutta. Jos 

esimerkiksi kirjelajittelussa kirjeiden volyymi on alhainen, mutta kirjeet saadaan lajiteltua aikataulun 

vaatimalla tavalla, läpäisy on alhainen, koska lajiteltu yksikkömäärä on alhainen. Jos volyymi on 

korkea, läpäisy on usein korkea. Lisäksi jos lajitteluun käytetään vähemmän konekapasiteettia, 

konekohtainen läpäisyarvo nousee, mutta usein samalla myös läpimenoaika kasvaa.  

 

Läpäisy ei ota huomioon lajittelun tärkeintä tavoitetta, lajittelua aikataulun vaatimalla tavalla. Jos 

koneiden käyttöaste ja läpäisy saavat korkeita arvoja, näyttää toiminta resurssitehokkuuden kannalta 

tehokkaalta. Käyttöasteen kasvaessa, myös läpimenoaika kasvaa ja virtaustehokkuus laskee. 

Lajittelun esityönkin tavoitteena on ensisijaisesti tehokas materiaalin läpäisy, ei kuinka hyvin esityö 

palvelee asiakkaitaan, toimitusketjun seuraavia vaiheita. Heikko esityön laatu johtaa siihen, että 

seuraavan vaiheen resursseilla on enemmän työtä, mutta myös paljon turhaa huonosta laadusta 

johtuvaa lisätyötä, mikä jälleen kasvattaa resurssitehokkuutta ja heikentää virtaustehokkuutta.  

 

Läpäisy ainoana tehokkuuden mittarina on myös ongelmallinen siitä syystä, että läpäisty 

kappalemäärä lasketaan kuljetusyksiköinä, ja kuljetusyksikön sisältämälle kappalemäärälle on 

määritetty staattinen keskiarvo. Laskentamenetelmä ei ole virheellinen, mutta kausittaisen volyymin 

vaihdellessa koko vuoden samalla keskiarvolla laskiessa yksikön sisältämä kappalemäärä saattaa 

vaihdella merkittävästikin, mutta tätä ei ole otettu huomioon keskiarvon määrityksessä. 
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Mittareiden tulee olla kannustavia ja työntekijöiden näkökulmasta toiminnan kannalta oleellisia. 

Työntekijöiden kanssa käytyjen keskusteluiden ja haastatteluiden perusteella läpäisyä ei pidetä 

tärkeimpänä lajittelun tavoitteena, vaan sitä, onko lajittelun tavoiteajat saavutettu. Mittareiden 

tavoitteiden tulisi olla lisäksi haastavia, mutta myös realistisia tavoittaa. Jos tavoitteita ei saavuteta, 

saattaa työntekijöiden motivaatio laskea.  

 

Läpäisytavoitteita ei ole kuitenkaan kaikilta osin asetettu usein realistisiksi saavuttaa. Esimerkiksi eri 

vuorojen toimintamalleissa on merkittäviä eroja, mutta suorituskykytavoitteet eivät eroa 

merkittävästi. Toisessa vuorossa läpäisytavoite saatetaan saavuttaa harvoin, mutta toisessa vuorossa 

jatkuvasti. Lyhyet aikaikkunat johtavat myös epärealistisiin tavoitteisiin. Aikaikkuna saapuvan 

kuljetuksen ja lähtevän kuljetuksen välillä on lyhimmillään ainoastaan 45 minuuttia, mikä ei ole 

realistinen läpimenoaika, mikäli ketjussa tapahtuu lainkaan vaihtelua, esimerkiksi saapuvan 

kuljetuksien myöhästymisiä. Tästä syystä on myös oleellista selvittää myöhästymisen juurisyy, eikä 

ainoastaan todeta, että lajittelu on myöhästynyt tavoiteajastaan.  

 

Nykytilassa ei ole olemassa yhtä keskitettyä tietokantaa, mihin tiedot mittareista kootaan. Laadullista 

suorituskykydataa kerätään joko paperille kirjoittamalla tai Excel-taulukoihin. Lajittelukoneista 

saadaan määrällistä suorituskykydataa automaattisesti, mutta tämänkin datan kerääminen vaatii 

paljon manuaalista työtä. Selkeää kokonaisvaltaista suorituskyvyn mittausmenetelmää 

materiaalivirran liikkumisesta saapuvasta kuljetuksesta lähtevään kuljetukseen keskuksen läpi ei 

nykytilassa ole olemassa. Yleisesti tieto on jakautunut eri työntekijöiden useista eri lähteistä 

kokoomiin Excel-taulukoihin. 

 

Helsingin postikeskuksen sisälogistiikan prosesseja ei ole kuvattu kokonaisvaltaisesti, prosesseja ei 

ole pyritty kehittämään suunnitelmallisesti eikä prosessien suorituskykyä mitata Lean-filosofian 

arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Henkilöstöllä on tietämystä tiettyjen prosessien ja niiden osien 

toiminnasta, mutta tätä tietoa ei ole formalisoitu läpinäkyväksi koko organisaatiossa. Luotettavaa 

tietoa prosessien kokonaistehokuutta kuvaavasta suorituskyvystä ei ole olemassa. Läpinäkyvyyden ja 

kokonaiskuvan puutteesta johtuen sisälogistiikan keskeisiä kehityskohteita ei pystytä määrittämään. 

Nykyisellä toimintamallilla ei myöskään pystytä varmistumaan siitä, että materiaali virtaa prosessien 

vaatimusten sekä ohjeistuksien mukaisesti. Posti Groupin liiketoimintastrategiaan olennaisena osana 

kuuluvaa jatkuvaa kehittämistä ei pystytä toteuttamaan sisälogistiikasta kokonaisvaltaisesti. 



63 

 

8 Tavoitetilan suunnittelu - Do 

Jatkuvan kehittämisen kehässä tavoitetilan suunnittelussa otetaan käyttöön uusi toimintamalli, mutta 

tässä diplomityössä kehää on kuitenkin sovellettu siten, että tavoitetilan suunnittelu keskittyy 

vastatoimenpiteiden määritykseen (ks. s. 23).  Luvussa pyritään kuvaamaan tavoiteltu toimintamalli, 

jossa nykytilan kuvaamisessa esitetyt kehityskohdat on ratkaistu. Luvussa kuvataan, miten 

tulevaisuudessa kehityskohtien ratkaisemiseksi tulisi diplomityössä tehdyn tutkimuksen perusteella 

toimia ja mitä hyötyjä tällä toimintamallilla saavutetaan. Luvussa 10 puolestaan kuvataan, millä 

tavalla tavoitetilan toimintamalli suositellaan otettavaksi käyttöön.  

 

Luku on jaettu kahteen eri kokonaisuuteen samalla tavalla kuin trukkiliikenteen nykytilan 

kehityskohtien määritys ja analysointi. Ensimmäisessä kappaleessa esitetään vastatoimenpiteet 

läpinäkyvyyteen ja jatkuvaan kehittämiseen liittyvien kehityskohtien ratkaisemiseksi ja toisessa 

kappaleessa työn ohjaamiseen ja visuaaliseen johtamiseen liittyvät vastatoimenpiteet. 

 

8.1 Läpinäkyvyys ja jatkuva kehittäminen tavoitetilassa 

Tavoitetilan keskeiset tavoitteet ovat lisääntynyt läpinäkyvyys ja parantunut tiedonkulku, mikä on 

havainnollistettu kuvan 15 tavoitetilan arvovirtakuvauksessa. Arvovirtakuvauksessa kuvataan yhden 

tuoteryhmä arvovirta, mutta lähes sama toimintaperiaate pätee pääpiirteittäin eri tuoteryhmille. 

Kuvauksessa pyritään etenkin havainnollistamaan, millä tavalla tietoa halutaan välittää työntekijöille 

operatiivisella tasolla sekä tuotannonsuunnittelulle taktisella tasolla. Pääpaino on tiedonkulun 

kuvaamisessa, sillä merkittävimmät trukkiliikenteen kehityskohteet liittyvät keskeisesti 

tiedonkulkuun. Kuvan symbolit on esitetty liitteessä 3.  

 

Kuvassa on esitetty tuotannonohjausjärjestelmä MES (Manufacturing Execution System), jolla on 

keskeinen osa tavoitetilan käyttöönotossa. Kuvauksessa on kuvattu sen tuoteryhmän arvovirta, jolle 

on diplomityön aikana aloitettu tuotannonohjausjärjestelmän pilottihanke. Nykytilan 

arvovirtakuvaukseen ei ole otettu tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoa lajittelussa huomioon, 

sillä kyseessä on vielä pilotti. Tässä luvussa ei oteta kuitenkaan kantaa erityisesti järjestelmän 

käyttämiseen ja käyttöönottoon, vaan toimintamallin käyttöönotto kuvataan luvussa 10.  
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Kuva 15: Tavoitetilan yhden tuoteryhmän arvovirtakuvaus 

 

Lajittelun suorituskykyä mitataan nykytilassa eri tavoilla, mutta trukkiliikenteellä ei ole muita 

mittareita kuin runkokuljetuksien lähtöaika. Lajittelun läpäisyn mittarit ovat oleellisia ja ne 

säilytetään edelleen yhtenä mittarina, mutta tavoitetilassa suorituskykyä pyritään mittaamaan 

sisälogistiikasta kokonaisvaltaisesti, mittaamalla koko sisälogistiikan läpimenoaikaa. Ensisijaisen 

suorituskykytavoitteen tulisi olla asetettujen tavoiteaikojen saavuttaminen.  

 

Taktisella tasolla lisääntynyt läpinäkyvyys mahdollistaa jatkuvan kehittämisen, tiedolla johtamisen 

sekä työn ohjaamisen kehittämisen. Toimintamalli mahdollistaa läpimenoaikojen jatkuvan seurannan 

ja suorituskyky muodostuu Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Kokonaisvaltaisen 

suorituskyvyn mittaamisen avulla pystytään määrittämään ongelmien juurisyitä sen sijaan, että 

esimerkiksi tiedetään ainoastaan lähtevän runkokuljetuksen myöhästyneen, mutta ei tarkkaa syytä 



65 

 

myöhästymiselle. Suorituskyvyn mittaamisen kehittämistä ja käyttöönottoa käsitellään tarkemmin 

luvussa 9. 

 

Menetelmästandardeilla vakiinnutetaan työn tekeminen käytännössä. Työtä tehdään standardien 

mukaan sen sijaan, että työtä tehdään kokemukseen perustuen yksittäisen työntekijän parhaaksi 

näkemällään tavalla. Jos menetelmä ei ole toimiva, sitä kehitetään tarpeen mukaan ja uusi standardi 

vakiinnutetaan. Työaikastandardeihin sisällytetään suorituskykyyn mittaamisessa oleelliset 

läpimenoaikojen tavoiteajat. Tavoitetilassa on pyrittävä siihen, että työntekijät kehittävät itse 

käytettyjä standardeja. 

 

Oleellista jatkuvan kehittämisessä on lisätä läpinäkyvyyttä sekä operatiiviselle että taktiselle tasolle. 

Taktiselle tasolle läpinäkyvyyttä lisätään erityisesti suorituskyvyn mittaamisen kehittämisellä.  

Taktisen tason paremmalla läpinäkyvyydellä pystytään analysoimaan esiintyneiden ongelmien 

juurisyitä ja ohjaamaan työtä juurisyiden eliminoimiseksi. Operatiivisen tason läpinäkyvyyden 

lisäämisellä pystytään osallistamaan työntekijöitä paremmin jatkuvaan kehittämiseen. Operatiiviselle 

tasolle läpinäkyvyyttä lisätään tuotannonohjausjärjestelmän lisäksi visuaalisen johtamisen 

kehittämisellä, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa. 

 

8.2 Työn ohjaaminen ja visuaalinen johtaminen tavoitetilassa 

Tavoitetilassa työtä pyritään ohjaamaan joustavasti ja tarpeen mukaan. Toimintaa ohjaa JIT-periaate, 

jossa työtä ohjataan imuohjautuvasti työntöohjauksen sijaan hyödyntämällä reaaliaikaista tietoa. 

Tavoitetilassa työn ohjaamiseen liittyvät kehityskohteet pyritään ratkaisemaan kuvan 15 

arvovirtakuvauksen mukaisella tavalla, jossa edelliset vaiheet välittävät jatkuvasti reaaliaikaista tietoa 

seuraaville vaiheille. Osastojen väliset tiukat rajat pyritään rikkomaan ja resursseja ohjaamaan myös 

osastorajojen yli. Materiaalivirran aaltomaisuudesta johtuen resurssien käytössä on vaihtelua 

osastoittain, mikä mahdollistaa työn ohjaamisen dynaamisesti staattisten työtehtävien sijaan. 

 

Lean-filosofian mukaisesti vähentämällä osastojen ylikuormitusta työn laatu paranee ja 

työtyytyväisyys lisääntyy. Turhan työn ja virheiden vähentämisen lisäksi työhön kulutettu aika ja 

henkilöstöresurssien kuormitus vähenevät ja resursseja vapautuu. Resurssijoustavuus mahdollistaa 

työntekijöiden ohjaamisen tarvittaessa muihin tehtäviin. Ylikuormituksen poistamiseen ei riitä 
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ainoastaan resurssien ohjaamisen osastojen sisällä, vaan osastorajat on rikottava, koska 

ylikuormituksien ajankohdat vaihtelevat osastoittain. Volyymissa ja aikatauluissa esiintyy vaihtelua, 

ja esimerkiksi useilla saapuvilla kuljetuksilla ei ole tarkkoja ennalta määritettyjä aikatauluja. Ilman 

läpinäkyvyyttä trukkikuskeilla ei kuitenkaan ole tietoa vaihtelusta, ja työtä tehdään tarkastamalla 

fyysisesti eri paikoista, onko materiaalia haettavissa lajittelusta tai onko tietty kuljetus saapunut.  

 

Etenkin kun tavoitetilassa työntekijät suorittavat tehtäviä, jotka eivät kuulu päivittäisiin vakituisiin 

rutiinitehtäviin, on työtehtävän suorittamisen onnistuminen varmistettava kattavalla ohjeistuksella ja 

visuaalisen johtamisen kehittämisellä. Jokaisen työtehtävän suorittamiseen on laadittava ohjeet siten, 

että ensimmäistäkin kertaa työtehtävää suorittava pystyy suorittamaan tehtävän ohjeiden mukaisesti, 

eikä luoteta ainoastaan siihen, että kokemuksen perusteella työntekijät osaavat työtehtävät ilman 

ohjeistusta. Diplomityön aikana ei kuitenkaan laadita uusia työohjeita. Niiden päivittäminen etenkin 

trukkiliikenteen osalta on kuitenkin suositeltavaa diplomityön jälkeen. Työohjeista tulisi tehdä 

kattavampia, visuaalisempia sekä niiden saatavuutta parantaa, esimerkiksi kappaleessa 10.2 kuvatulla 

tavalla. Nykytilassa lajitteluosastoille on olemassa kattavat ja selkeät työohjeet, mutta 

trukkiliikenteessä ei ole toimittu samalla tavalla. 

 

Visuaalisen johtamisen kehittämisessä tavoiteltu yleinen visuaalisuus voidaan kiteyttää siten, että 

ensimmäistä kertaa postikeskuksessa käyvä henkilö pystyy hahmottamaan mitä toimintaa 

keskuksessa on, missä eri toiminnot sijaitsevat, mitä tällä hetkellä keskuksessa tapahtuu sekä 

pääpiirteittäin, miten materiaali liikkuu ja miten työtehtävät suoritetaan. Työntekijöiden tasolla 

pyritään siihen, että visuaalisen johtamisen työkalut antavat ohjeita työtehtävien suorittamiseen, 

antavat reaaliaikaista ja historiallista tietoa esimerkiksi tuotannon tilanteesta, oman osaston 

toiminnasta ja kannustavat työntekijöitä toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Ohjeistuksella pystytään 

varmistumaan jokaisen materiaalin ohjaamisesta oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Työn 

ohjaamisessa tulisi hyödyntää ensisijaisesti kuvia ja kuvauksia, sillä visuaalisten kuvien 

hahmottaminen on helpompaa ja nopeampaa kuin tekstin lukeminen ja edesauttaa oppimista 

paremmin.  

 

Työntekijöitä on pyrittävä osallistamaan ja motivoimaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

Työohjeet keskittyvät tiettyyn prosessin vaiheeseen, mutta eivät anna kuvaa prosessin edellisestä ja 

seuraavasta vaiheesta, eivätkä kuvaa millä tavalla oma toiminta vaikuttaa seuraavaan vaiheeseen. 
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Kokonaiskuvan puuttuessa keskitytään usein ainoastaan oman toiminnan tehokkuuteen ja 

sisälogistiikan muita vaiheita ei oteta huomioon. Tässä diplomityössä tehtyjä prosessikuvauksia, 

informaatiotauluja sekä suorituskyvyn mittareita suositellaan lisättäväksi operatiiviselle tasolle 

työpisteille. Prosessikuvauksien ja suorituskykymittareiden avulla pystytään parantamaan 

työntekijöiden kokonaiskuvaa ja auttamaan työntekijöitä hahmottamaan, miksi tiettyjen tavoitteiden 

mukaisesti toimitaan. 

 

Luvussa 7 verrattiin Helsingin postikeskuksen arvovirtaa perinteiseen valmistavaan tuotantoon ja 

todettiin, että perinteistä ylituotantoa ei voida määrittää olevan Helsingin postikeskuksessa. 

Ylituotantona voidaan nähdä kuitenkin väärinohjautuva materiaali, joka on materiaalivirran eri 

vaiheiden tekemän työn laatupoikkeama. Palautuvan virran minimoimisessa on oleellista 

vakiinnuttaa käytetyt työmenetelmät. Vakiinnuttamisen avulla pystytään analysoimaan palautuvan 

virran juurisyitä ja kehittämään toimintaa juurianalyysien perusteella. Jotta palautuva materiaalivirta 

pystytään hallitsemaan paremmin, palautuvassa materiaalivirrassa on myös pyrittävä jatkuvaan 

virtaukseen sen sijaan, että palautuva virta ohjataan yhdellä kertaa toiselle osastolle lajittelun 

aikaikkunan loppuvaiheessa. Tavoitetilassa virtaa tulisi pyrkiä palauttamaan tasaisemmin, 

aikaisemmin ja pienemmissä erissä, jolloin palautuvan virran vaikutukset pystytään minimoimaan.  

 

Läpimenoaikojen mittaaminen tulisi havainnollistaa työntekijöille työpisteille, esimerkiksi 

tuotantotaulujen avulla. Kun suorituskyvyn mittaamista ohjataan ensisijaisesti kohti virtaustehokasta 

toimintaa ja työntekijöille annetaan parempi kokonaiskuva koko toimitusketjusta, toimintaa pystytään 

ohjaamaan jatkuvan virtauksen saavuttamiseksi. Esimerkiksi palautuvan materiaalivirran 

minimoimiseksi on korostettava, millä tavalla sisälogistiikan kokonaistehokkuus syntyy ja kuinka 

oleellista koko ketjun yhteistyö on.  

 

Kokonaiskuvan kuvaamiseen voidaan hyödyntää esimerkiksi liitteen 1 arvovirtakuvausta, johon 

pystytään sisällyttämään yksityiskohtaisen materiaalivirran kuvaamisen lisäksi suorituskykydataa. 

Kuvauksesta työntekijä pystyy esimerkiksi hahmottamaan helposti, mihin prosesseihin oma toiminta 

vaikuttaa sekä suorituskykydatan avulla seuraamaan, miten oman osaston toiminnan kehittyminen 

vaikuttaa muiden osastojen toimintaan. Eteenpäin liikkuvan materiaalivirran lisäksi kuvaukseen on 

sisällytetty palautuva materiaalivirta. Kuvauksesta pystytään hahmottamaan palautuvien virtojen 

merkittävä määrä ja tämän avulla voidaan pyrkiä ohjaamaan työntekijöiden toimintaa palautuvan 
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virran minimoimiseksi. Kuvauksesta pystytään myös havainnollistamaan edellisten vaiheiden 

vaikutus oman osaston toimintaan. Tämä on oleellista esimerkiksi tilanteessa, jossa omia tavoitteita 

ei saavuteta toisen vaiheen toiminnasta johtuen. Jos omia tavoitteita ei saavuteta, motivaation 

ylläpitämiseksi on tärkeää tietää ongelmien juurisyy. Materiaalivirran ja työn visualisointiin voidaan 

hyödyntää myös diplomityön aikana tehtyä spagettidiagrammia (kuva 12) sekä varastokarttaa (liite 

2). Kokonaiskuvan avulla työntekijät pystyvät hahmottamaan, mihin kokonaisuuteen oma työ liittyy, 

eivätkä ainoastaan tarkastele oman osaston resurssitehokkuutta. 

 

Vaikka vaihtelua pystytään vähentämään, sitä ei pystytä käytännössä ikinä poistamaan kokonaan. 

Vaihtelun vähentämisen lisäksi tavoitetilassa on pyrittävä siihen, että vaihtelun aiheuttamia 

vaikutuksia pystytään vähentämään. Vaikutuksia pystytään vähentämään etenkin proaktiivisen 

toiminnan avulla parantuneen tiedonkulun, osastojen välisen yhteistyön parantumisen sekä 

lisääntyneen resurssijoustavuuden myötä. Esimerkiksi tilanteessa, jossa saapuva kuljetus on 

myöhässä ja tämä tiedetään ajoissa, pystytään resursseja ohjaamaan enemmän auton purkamiseen ja 

sille lajitteluosastolle, jolle aiheutuu eniten haittaa kuljetuksen myöhästymisestä. Lisäksi 

tavoitetilassa pystytään saavuttamaan välittömiä kustannussäästöjä esimerkiksi vähentyneiden 

ylitöiden ja vuokratyövoiman tarpeen myötä. Merkittävimmät kustannussäästöt kumuloituvat 

kuitenkin kokonaisvaltaisen sisälogistiikan laadun parantumisessa pitkällä tähtäimellä. 

 

Varastointia selkeytetään visuaalisen johtamisen avulla. Varastoille tehdään uudet visuaalisemmat 

merkinnät ja niihin sisällytetään aiempaa enemmän informaatiota. Lisäksi varastointi kuvataan 

kokonaisuudessaan varastokarttaan (liite 2), ja jokaiselle varastolle annetaan nimi. Varastokartan 

yksityiskohtaiset tiedot on poistettu, mutta ilman yksityiskohtaisiakin tietoja sen tarkoitus pystytään 

hahmottamaan. Varastokartassa näkyy jokaisen varaston tuoteryhmä sekä postinumeroalue.  

 

Selkeyttämisen avulla työohjeisiin voidaan määrittää selkeästi materiaalien varastointipisteet. 

Varastointipisteet ovat kriittisiä trukkikuskien toiminnassa, koska ne ovat pisteitä, joihin materiaali 

viedään ja joista materiaali haetaan. Selkeyttäminen on oleellista myös suorituskyvyn mittaamisessa, 

koska kuten kuvasta 15 on nähtävissä, materiaalivirran tavoiteaikojen mittauspisteisiin kuuluva 

oleellisena osana myös varastot. Ilman nimeämistä varastointipisteitä ei voida sisällyttää työohjeisiin 

ja varastojen tavoiteaikoja ei pystytä määrittämään ja mittaamaan. 
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Varastointiongelmiin ei ole tarkoitus perehtyä tämän diplomityön aikana niiden selkeyttämisen 

lisäksi enempää. Jatkotoimenpiteenä varastointiin liittyvien kehityskohtien ratkaisemiseksi 

suositellaan kuitenkin dynaamista varastointia, jossa samaa varastoa käytetään eri vuorokauden 

aikoina eri tarkoituksiin. Usein varastojen käyttämisen aikaikkunat ovat etukäteen tiedossa ja 

varastojen käyttöön ja niiden kuormituksen voidaan hyödyntää liitteen 1 arvovirtakuvausta, johon on 

sisällytetty kaikki postikeskuksen keskeiset varastot ja varastojen keskeiset tiedot. Epäselvien 

tilanteiden minimoimiseksi suosituksena esitetään myös kaiken ”ylimääräisen” materiaalin 

merkitsemistä. Merkitsemiseen voidaan käyttää työkaluja, joista ilmenee materiaalin arvioitu 

varastointiaika, jatkokuljetus, käyttö ja vastuuhenkilö. Tällaiselle materiaalille tulisi määrittää 

mahdollisuuksien mukaan oma varastonsa, sen sijaan, että materiaalia varastoidaan 

runkokuljetuksien lähtölaiturilla.  

 

Liitteessä 4 on kuvattu yksittäinen työn ohjaamiseen liittyvä yksittäinen kehityskohde, joka kuvaa 

yhden lajittelukoneen kuljetusyksiköiden sijainnin suunnittelua sen yhdessä osassa. Hakupisteet ovat 

organisoitu sekavasti ilman selkeää logiikkaa, joka on havainnollistettu liitteessä väritunnusten 

avulla. Samaan kuljetukseen haetaan usein kuljetusyksiköitä useista eri pisteistä, josta aiheutu turhaa 

työtä, myöhästymisiä ja materiaalin hukkumista. Tämä kehityskohde ratkaistiin diplomityön aikana, 

joka on esitetty samassa liitteessä. Toisesta kuvasta pystytään hahmottamaan, että samaan 

kokonaisuuteen kuuluvat yksiköt ovat sijoitettu vierekkäin ja lisäksi kiireellisimmät hakupisteet ovat 

sijoitettu mahdollisimman lähelle trukkiväylää. Kuvat on esitetty ilman yksityiskohtaisia tietoja, 

mutta pelkästään väritunnusten avulla pystytään näkemään uudelleenorganisoinnin vaikutus. Tämä 

on yksittäinen kehityskohde, joka ei varsinaisesti liity diplomityön kokonaiskuvaan, mutta 

kehityskohde havaittiin diplomityön aikana ja se liittyy trukkiliikenteen kehittämiseen, joten se 

nähtiin aiheelliseksi korjata. Työn ohjaamiseen ja muutoksen visualisointiin käytettiin samoja kuvia 

kuin liitteessä, jotta pystyttiin varmistumaan siitä, ettei muutos johda lastausvirheisiin.  
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9 Suorituskyvyn mittaamisen suunnittelu - Check 

Tavoitetilan suunnittelussa on jo kuvattu karkealla tasolla, miten sisälogistiikan suorituskykyä 

halutaan mitata. Tässä luvussa esitetään tarkemmalla tasolla käytettävä mittaamismenetelmä, miksi 

kyseinen mittaamismenetelmä on valittu sekä mitä tietoja mittaamisen implementointia varten 

diplomityön aikana on kerätty. 

 

Yleisesti logistiikan keskeinen mittari on toimitusvarmuus. Toimitusvarmuus Helsingin 

postikeskuksessa muodostuu keskeisesti läpimenoajasta sekä lajittelun laadusta. Jos lajittelun laatu 

on prosessien asiakkaiden vaatimuksien mukainen, sisälogistiikan läpimenoaika aikataulun 

vaatimuksien mukainen ja lajittelujäämää ei synny, postikeskuksen toimitusvarmuuden voidaan 

todeta olevan 100 prosenttia. Toimitusvarmuuteen lopulliselle materiaalin vastaanottajalle liittyy 

luonnollisesti myös useita Helsingin postikeskuksen ulkopuolisia tekijöitä, mutta sisälogistiikan 

näkökulmasta vaadittu toimitusvarmuus saavutetaan näiden ehtojen täyttyessä.  

 

Laamasen (2010, 100) mukaan olennaista suorituskyvyn mittaamisessa on mitata koko prosessin tai 

prosessien muodostaman ketjun kokonaisvaltaista suorituskykyä. Nykytilassa Helsingin 

postikeskuksessa mitataan ainoastaan tiettyjen osien tehokkuutta, mutta sisälogistiikan suorituskykyä 

kokonaisvaltaisesti ei nykytilassa mitata. Kun tavoitteena on Lean-toimintastrategian implementointi, 

myös suorituskyvyn mittareiden tulisi tukea tavoitetta. Leanissa keskeinen mittari on läpimenoaika 

mutta kuten nykytilan kuvaamisessa todettiin, läpimenoaikaa ei mitata nykytilassa.  

 

Suorituskyvyn mittaamisessa tulisi ensisijaisesti tavoitella työntekijöiden ohjaamista tavoitteiden 

mukaisesti. Toissijaisena tavoitteena tulisi olla tietoa johdolle päätöksenteon tukemiseen. Jos 

halutaan toimia jatkuvan virtauksen saavuttamiseksi, on suorituskyvyn mittareiden ohjattava 

työntekijöitä kohti virtaustehokasta toimintaa. Työntekijät on ohjattava toimimaan jatkuvan 

virtauksen saavuttamiseksi, ei oman osaston resurssitehokkuuden kasvattamiseksi. 

Virtaustehokkuuden mittaamiseksi koko ketjun läpimenoaika sekä eri vaiheisiin kulutettu aika on 

mitattava. Kuten tavoitetilan arvovirtakuvauksessa kuvassa 15 on esitetty, tavoitetilassa mitataan 

jokaisen sisälogistiikan vaiheen läpimenoaika. Yhteenveto mittauspisteistä on esitetty kuvassa 16.  
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Kuva 16: Läpimenoaikojen mittauspisteet 

 

Musta piste kuvaa mittauksen aloituspistettä ja vihreä piste lopetuspistettä. Kuljetuksen saapumisaika 

saadaan purkamisen aloittamisesta ja lähtöaika lastauksen lopettamisesta. Varastointiaikaa ei ole 

tarpeellista mitata erikseen, sillä varastointiaika on edellisen vaiheen lopettamisen ja seuraavan 

välisen aloittaminen välinen aika. Nykytilassa ainoastaan runkokuljetuksien lähtöaikaa seurataan, 

mutta tavoitetilassa koko sisälogistiikan ketjun läpimenoaika mitataan. Kun läpimenoaika jaetaan 

arvoa luovalla ajalla, saadaan määritettyä sisälogistiikan virtaustehokkuus.  

 

Lajittelun laatu on oleellinen lajittelukeskuksen mittari, mutta lajittelun kehittäminen ei kuulu tämän 

diplomityön laajuuteen. Lajittelun laatua, pois lukien läpimenoaikaa, mitataan nykytilassakin 

kattavasti, etenkin edellä mainitun tuotannonohjausjärjestelmähankinnan myötä yhden tuoteryhmän 

osalta.  

 

Diplomityön tavoite on sisälogistiikan kokonaisvaltainen kehittäminen, joten esitetty 

mittausmenetelmä on diplomityön tavoitteiden mukainen. Nykytilassa käytetyt mittarit, kuten 

läpäisy, ovat edelleen oleellisia, mutta ensisijaisesti tavoitetilassa mitataan läpimenoaikaa. 

Suorituskyvyn mittaaminen tavoitetilassa tukee ensisijaisesti Posti Groupin liiketoiminnan strategisia 

tavoitteita, koska oleellisin tekijä palvelutason ylläpitämisessä on aikataulujen pitävyys ja menetelmä 

ohjaa toimintaa kokonaisvaltaiseen jatkuvaan kehittämiseen. Prosessien ulkoisille ja sisäisille 

asiakkaille luodaan arvoa, kun toimitaan aikataulun mukaisesti. Asiakkaille ei ole merkitystä, kuinka 

suuri yksikkömäärä läpäisee lajittelukoneen, vaan se, että materiaali on päämäärässään aikataulun 

mukaisesti. Läpäisy on kuitenkin oleellinen mittari esimerkiksi juurisyiden analysoimisessa. 

Esimerkiksi jos tavoiteaikoja ei saavuteta, voidaan analysoida, johtuiko myöhästyminen liian 

alhaisesta läpäisystä. 

 

Jokaiselle mittauspisteelle on määritetty diplomityön aikana tavoiteaika. Useat ajat ovat 

nykytilassakin eri osastojen työntekijöillä tiedossa, mutta tietoa ei ole koottu keskitetysti eikä tietoa 

koko sisälogistiikan tavoiteajoista ole nähtävillä. Mittauspisteet ja mittauspisteiden tavoiteajat on 
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kuvattu yrityksen omassa selainpohjaisessa prosessikuvausjärjestelmässä, jossa ne ovat läpinäkyvästi 

esillä koko organisaatiolle. Kaikki postikeskuksen keskeiset aikaikkunat on koottu yhteen 

kokonaisuuteen, joka on kuvattu kuvassa 17. Diplomityöstä on poistettu kuvauksien yksityiskohtaiset 

tiedot. 

 

 

Kuva 17: Helsingin postikeskuksen keskeiset aikaikkunat 

 

Jokaisen kokonaisuuden alle on lisätty tarkempaa tietoa tavoiteajoista. Yhden lajittelukokonaisuuden 

alle lisätystä informaatiosta on esitetty esimerkki kuvassa 18. Lajittelun lisäksi tarkempaa 

yksityiskohtaista informaatiota on saapuvista ja lähtevistä kuljetuksista sekä varastointipisteistä, 

joihin trukkikuskit vievät materiaalia ja joista materiaalia haetaan. Kuvausta voidaan täten käyttää 

myös pohjana työohjeiden laatimiselle.  
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Kuva 18: Tavoiteaikojen kuvaaminen 

 

Lajittelu on jaettu lajittelulistoihin, jotka sisältävät tietyt postinumerot. Lajittelulistan 

valmistumiselle, sen siirtämiselle varastoon sekä listaan liittyvä lähtevä kuljetus on esitetty 

kuvauksessa. Kun jokaisen vaiheen tavoiteaika ja toteutunut aika ovat tiedossa, pystytään 

yksityiskohtaisesti määrittämään tavoiteaikojen toteutuminen. Tavoiteajat ovat työaikastandardeja, 

jotka määrittävät eri vaiheisiin tavoitellun ajan. 

 

Ongelmien esiintyessä pystytään ongelmien juurisyitä analysoimaan laadullisen ja määrällisen tiedon 

pohjalta. Tavoitteena ei ole ainoastaan mitata tavoiteaikojen toteutumista, vaan myös selvittää syitä, 

miksi tavoiteaikoja ei olla saavutettu. Läpimenoaikoja analysoimalla pystytään paikallistamaan missä 

kohtaa viivästys on tapahtunut ja kuinka merkittäviä myöhästymiset ovat. Pelkästään tämän 
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informaation perusteella ongelmien juurisyitä pystytään analysoimaan, mutta lisäksi työntekijät 

ohjataan tuottamaan laadullista tietoa myöhästymisten syistä.  

 

Lisäksi läpimenoajassa mitataan lajittelun edellistä vaihetta, saapuvaa kuljetusta ja sen purkamista. 

Saapuvat kuljetukset yhdistetään lajittelulistoihin, joten jos esimerkiksi lajittelulista on myöhässä, 

voidaan analysoida, oliko saapuva kuljetus myöhässä vai kestikö purkaminen kauemmin kuin pitäisi. 

Tavoitetilassa pystytään määrittämään, johtuiko tietyn lähtevän kuljetuksen myöhästyminen 

lajittelun, sisäisen siirron vai lastauksen myöhästymisestä, tai esimerkiksi postikeskuksen toiminnasta 

riippumattomasta syystä, kuten saapuvan kuljetuksesta tai postikeskuksen ulkopuolella tehdystä 

lajittelun esityöstä. 

 

Vaikka lajittelu luokiteltiinkin arvoa luovaksi toiminnoksi, on siihen kuluva aika kuitenkin oltava 

niin lyhyt kuin mahdollista. Virtaustehokkuus suhdelukuna kasvaa, jos lajitteluun kuluvaa aikaa 

pidennetään, mutta samalla läpimenoaika kasvaa. Tästä syystä arvoa luovien toimintoihin kuluvaa 

aikaa ei tule maksimoida, vaan läpimenoaika kokonaisuudessaan minimoida, edellyttäen, että 

toiminnan laatu pysyy prosessien vaatimalla tasolla.  
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10 Tavoitetilan toimintamallin käyttöönotto - Act 

Tässä luvussa kuvataan, millä tavalla luvuissa 8 ja 9 esitetty toimintamalli otetaan käyttöön. Luvuissa 

mainittiin, että toimintamallin käyttöönotossa hyödynnetään tuotannonohjausjärjestelmää. Tämän 

luvun tarkoituksena on kuvata yksityiskohtaisemmin, miten järjestelmää hyödynnetään 

diplomityössä esitettyjen kehityskohteiden ratkaisemiseksi. Hankintaan ja järjestelmän vaatimuksiin 

ei perehdytä diplomityön aikana yksityiskohtaisesti. Diplomityössä kuvataan kuitenkin, millä tavalla 

järjestelmää halutaan hyödyntää. 

 

Diplomityön tavoitteena on myös visuaalisen johtamisen kehittäminen. Ennen tavoitetilan 

toimintamallin käyttöönoton kuvaamista luvussa kuvataan ne konkreettiset toimenpiteet, mitä 

diplomityön aikana on tehty visuaalisen johtamisen kehittämisessä. 

 

10.1 Visuaalisen johtamisen käyttöönotto 

Diplomityön aikana aloitettiin visuaalisen johtamisen kehittäminen käytännössä ratkaisemalla 

nykytilan kuvaamisessa esitettyjä visuaalisen johtamisen kehityskohteita. Kuten nykytilan 

kuvaamisessa tuli esille, visuaalisen johtamisen taso oli nykytilassa heikko, etenkin vastaanotossa ja 

lähtölaitureilla. Tästä johtuen visualisointi aloitettiin laitureilta ja yleisistä perusasioista. Diplomityön 

aikana postikeskukseen lisättiin seuraavia visuaalisen johtamisen elementtejä: 

 

 Informaatiotaulut lähtevistä ja saapuvista kuljetuksista laitureille  

 Varastojen visualisointi ja selkeyttäminen 

 Väistämisvelvollisuuden visualisointi 

 Suuntakyltit. 

 

Helsingin postikeskuksessa on yhteensä noin 70 lastaus- ja purkuovea. Ovilla ei nykytilassa ole lähes 

lainkaan informaatiota saapuvista ja lähtevistä kuljetuksista. Usein etenkin saapuvien 

aluekuljetuksien osalta trukkikuskit eivät tiedä kuljetuksien aikatauluja tai mille oville kuljetukset 

saapuvat. Ensimmäinen visuaalisen johtamisen kehittämisen toimenpide oli tästä johtuen selvittää 

kuljetuksien lähtölaiturit, aikataulut, määränpäät sekä tarvittavat lisätiedot trukkityön näkökulmasta. 

Informaatio sisällytettiin laitureille lisättäviin informaatiotauluihin. 
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Kuvassa 19 on esimerkki runkokuljetuksien informaatiotaulusta. Vuorolla tarkoitetaan 

yksityiskohtaista kuljetuksen tunnusta, jolla kuljetus tunnistetaan. Liikennöitsijällä tarkoitetaan 

kuljetusyritystä, joka suorittaa kuljetuksen. Termi ”Lvp” tarkoittaa lavapaikkaa, mikä havainnollistaa 

kuinka paljon kyseiseen kuljetukseen saa lastata. 

 

 

Kuva 19: Esimerkki runkokuljetuksien informaatiotaulusta 

 

Aluekuljetuksien informaatiotaulujen sisältämä informaatio määritettiin eri tavalla kuin 

runkokuljetuksien, sillä aluekuljetuksista tarvittava informaatio eroaa runkokuljetuksista. Tauluun ei 

sisällytetty tietoja lastauksesta, sillä aluekuljetuksien kuljettajat lastaavat kuljetukset itse. Oleellista 

trukkikuskeille on tietää kuljetuksien lähtöajat sekä kuljetuksiin lastattavien yksiköiden postinumerot, 

joten jokaiseen kuljetukseen liittyvän informaatiotaulun lisäksi informaatiotaulussa olevien 

jakelutoimipaikkojen sisältämät postinumerot merkittiin erilliseen tauluun. Vaikka trukkikuskit eivät 

kuljetuksia lastaakaan, kuljetuksien lähtöaikojen ja määränpäiden tietäminen on oleellista, 

esimerkiksi lastauksien priorisoinnissa. Esimerkki aluekuljetuksien informaatiotaulusta on esitetty 

kuvassa 20. Lisäksi jokaiselle laiturille laadittiin kokonaisvaltainen ovikartta, josta nähdään kaikki 

kuljetukset tai laiturin varastointipisteet yhdestä kuvasta. Esimerkkejä ovikartoista on liitteissä 5 ja 6. 

 

 

Kuva 20: Esimerkki aluekuljetuksien informaatiotaulusta 
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Visuaalisen johtamisen kehittämiseen kuului myös varastoinnin selkeyttäminen. Kaikista varastoista 

tehtiin varastokartta (liite 2), varastot nimettiin varastokartan mukaisesti ja jokaisen 

informaatiotaulun alle lisättiin oleellista tietoa varastosta, kuten varastoihin tuotava materiaali ja 

postinumero. Varastot oli nykytilassakin merkitty, mutta yhtenäistä merkintätapaa ei ollut eikä 

varastoja ollut nimetty. Varastot merkittiin yhtenäisesti ja saapuvan ja lähtevän materiaalin varastot 

erotettiin toisistaan. Lisäksi tauluihin sisällytettiin varaston vastuuhenkilöt, joihin voi ottaa yhteyden 

epäselvissä tilanteissa. 

 

Varastojen nimeäminen liittyy oleellisesti työn ohjaamiseen sekä suorituskyvyn mittaamiseen, sillä 

ilman varaston tunnusta työntekijää ei voida ohjeistaa tarkasti viemään materiaalia tiettyyn varastoon, 

tai määrittää tavoiteaikoja sille, milloin materiaalien pitäisi olla varastoissa joko saapuvasta 

kuljetuksesta tai valmiina haettavaksi lähtevään kuljetukseen. Varastokarttaa hyödynnetään työn 

ohjaamisessa dynaamisesti tietojärjestelmän avulla korostamalla karttaan tehtävän hakupisteet, sekä 

staattisena informaatiotauluna.  

 

Yleistä visuaalisuutta lisättiin laatimalla suuntakylttejä ja lisäämällä osastoille informaatiota osaston 

toiminnasta jo olemassa olevien julisteiden avulla. Toimenpiteet eivät luo merkittävää lisäarvoa 

toiminnan kehittämiseen, mutta kuuluvat kuitenkin logistiikkakeskukseen, etenkin kun eri toimintoja 

on paljon ja layout on sokkeloinen.  

 

Trukkiliikenteeseen esitettiin otettavaksi käyttöön väistämisvelvollisuus, joka visualisoitiin 

kärkikolmioilla. Nykytilassa risteyskohdat ovat virallisesti tasa-arvoisia, mutta usein väistämisessä 

käytetään omaa harkintaa. Kärkikolmioiden sijoittelu esitettiin ja visualisoitiin liitteen 7 mukaisella 

tavalla. 

 

Työn aikana tehtiin myös suositus ja aloitettiin toimenpiteitä suositusten pohjalta aluekuljetuksien 

uudelleenorganisoimiseksi. Toimenpiteen laukaisija oli väärinohjautuvan materiaalin määrän 

vähentäminen. Kuvassa 12 esitetyssä spagettidiagrammissa näkyvä trukkiväylä vastaanotosta 

selvityksen läpi pyrittiin sulkemaan, jotta trukkiväylän kohdalle pystyttiin lisäämään lajittelupisteitä. 

Toimenpiteet edellyttivät, että vastaanottoon ruuhka-aikoina saapuvan materiaalin määrää on 

vähennettävä, sillä kaikki trukkiliikenne ohjattaisiin yhdestä pisteestä. 
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Toimenpiteet liittyivät diplomityössä tehtävään aluekuljetuksien selkeyttämiseen. Aluekuljetuksista 

saapuva toiseen pääkaupunkiseudun logistiikkakeskukseen kuuluva materiaali on merkittävä syy 

vastaanoton ruuhkautumiseen. Aluekuljetukset purkavat toiseen logistiikkakeskukseen kuuluvan 

materiaalin Helsingin postikeskukseen, mistä ne yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi 

keskuksien välillä liikkuviin heilurikuljetuksiin. Materiaalia varastoidaan laiturilla useita tunteja ja 

sen määrä on merkittävä, yhteismäärän ollessa päivittäin keskimäärin noin 14 

puoliperävaunukuormaa. Määrän vähentäminen vähentäisi vastaanoton ruuhkaa sekä kuormitusta 

merkittävästi, ja mahdollistaisi toisen trukkiväylän sulkemisen. 

 

Materiaalin määrää pyrittiin vähentämään tekemällä toimenpiteitä aluekuljetuksien 

uudelleenjärjestämiseksi siten, että osa kuljetuksista kuljettaisi materiaalit suoraan toiseen 

logistiikkakeskukseen keskuksien välillä liikkuvien heilurikuljetuksien käyttämisen sijaan, jolloin 

materiaaleja ei tarvitsisi siirtää Helsingin postikeskukseen, varastoida ja lastata uudelleen 

heilurikuljetuksiin. Tällöin materiaalit saapuvat myös toiseen logistiikkakeskukseen merkittävästi 

aikaisemmin kuin tilanteessa, jossa materiaalit puretaan, varastoidaan ja yhdistetään myöhemmin 

suuremmiksi kuormiksi. Toimintamalli tukee jatkuvaan virtaukseen pyrkimistä, sillä materiaali virtaa 

nopeammin, tasaisemmin ja pienemmissä erissä. Nämä kehitystoimenpiteet osoittivat myös selkeästi, 

että mitään toimitusketjun osaa ei voi käsitellä erillisenä osana, vaan toimintaa on kehitettävä 

kokonaisvaltaisesti. 

 

Tavoitetilassa tulisi korostaa läpimenoaikojen mittareita läpäisyn sijaan, ja visualisoida tämä selkeästi 

myös lattiatasolle. Dataa läpimenoajoista saadaan kuitenkin vasta järjestelmän implementoinnin 

jälkeen, joten tätä ei voida toteuttaa diplomityön aikana, mutta suositellaan tehtäväksi jatkossa. 

Lisäksi diplomityön aikana prosessikuvauksia suositellaan lisättäväksi työpisteille. Esimerkiksi 

liitteen 1 arvovirtakuvauksessa on kuvattu koko postikeskuksen materiaalivirta sekä eri osastojen 

suorituskykyyn liittyviä mittareita. Materiaalivirtaa voidaan visualisoida myös esimerkiksi kuvan 12 

spagettidiagrammin avulla.  
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10.2 Tavoitetilan toimintamallin käyttöönotto  

Diplomityön alkuperäisenä tavoitteena ei ollut ottaa käyttöön tuotannonohjausjärjestelmää. 

Diplomityön edetessä, kun tavoitetilaa aloitettiin suunnittelemaan, oli kuitenkin tarkasteltava millä 

tavalla toimintamalli otetaan käyttöön. Tavoiteltu toimintamalli nähtiin erittäin haastavaksi toteuttaa 

ilman tietojärjestelmää, mikä johtuu erityisesti useista eri tiedonkulkuun liittyvistä haasteista.  

 

Läpinäkyvyyden lisääminen operatiiviselle tasolle, ja erityisesti reaaliaikaisen tiedon välittäminen on 

haastavaa ilman reaaliaikaista näkymää koko sisälogistiikasta. Esimerkiksi tiedon välittäminen 

kuljetuksen saapumisesta tai tuotannon reaaliaikaisesta tilanteesta, työn ohjaaminen imuohjautuvasti 

sekä suorituskyvyn mittaamisen tavoitellulla tavalla ovat käytännössä mahdottomia tavoitteita ilman 

automatisoitua järjestelmää.  

 

Taktiselle tasolle läpinäkyvyyden lisääminen vaatisi merkittävästi manuaalista työtä operatiivisella 

tasolla. Saapuvien ja lähtevien aikataulutettujen kuljetuksien lukumäärä Helsingin postikeskuksessa 

on vuorokaudessa yli 150, keskuksessa lajitellaan useita eri Postin Groupin tuoteryhmiä eri 

kulkunopeuksin ja läpimenoaikojen mittauspisteitä on useita. Trukkikuskien tulisi manuaalisesti 

jatkuvasti kirjata toteutuneita aikoja paperille, josta tiedot kirjattaisiin manuaalisesti esimerkiksi 

Excel-taulukoihin. Trukkikuskit eivät millään pysty toteuttamaan tätä ilman merkittäviä viivästyksiä, 

sillä suuri osa työstä kuluisi kirjanpitoon, joten tällaisesta toimintamallista aiheutuisi suurella 

todennäköisyydellä myös työtyytyväisyyden alenemista. Suorituskykyraporttien luominen ilman 

automatisoitua järjestelmää vaatisi erittäin paljon manuaalista työtä taktiselta tasolta. Automaattisen 

lajitteludatankin kerääminen vaatii nykytilassa merkittävän määrän manuaalista työtä. 

 

Jos tavoitetila implementoidaan siten, että kehityskohteet vain lisääntyvät esimerkiksi kasvaneiden 

läpimenoaikojen ja työtyytyväisyyden alenemisen myötä, voidaan kehitystyön todeta 

epäonnistuneen. Näin kuitenkin todennäköisesti tapahtuisi, jos tavoitetila pyritään ottamaan käyttöön 

ilman automatisoitua järjestelmää. Lisäksi kuten aiemmin mainittiin, diplomityön aikana aloitettiin 

tuotannonohjausjärjestelmän pilotti yhden lajitteluosaston toiminnan kehittämiseen. Jos 

sisälogistiikkaa halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti eikä vain lajittelun osalta, on siihen olennaisena 

osana kuuluva trukkiliikenne sekä kuljetukset otettava myös huomioon.  
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Jatkuvassa kehittämisessä oleellista on työn vakiinnuttaminen. Työn vakiinnuttamiseksi 

järjestelmään luodaan toimintastandardit läpinäkyvällä tavalla. Järjestelmään tuodaan 

prosessikuvauksia havainnollistamaan materiaalien kulkua kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltaisen 

visuaalisuuden myötä työympäristöstä pyritään luomaan virtaustehokkaaseen toimintaan ohjaava 

ympäristö, jota ajatellaan kokonaisuutena eikä erillisinä osaoptimoituina osina.   

 

Työn vakiinnuttaminen ja ohjeistus toteutetaan tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton lisäksi 

visuaalisen johtamisen kehittämisellä. Visuaalisten työohjeiden käyttäminen trukkiliikenteessä ilman 

tuotannonohjausjärjestelmää tarkoittaisi kuitenkin suurta paperimäärää trukeissa, sillä 

lähtökohtaisesti visuaaliset ohjeet vaativat enemmän tilaa kuin lyhyen tekstin kirjoittaminen. Tämän 

ei voida nähdä motivoivan työntekijöitä työohjeiden käyttämiseen.  

 

Tuotannonohjausjärjestelmän kautta trukkikuskeille kulkeva informaatio tuodaan näkyväksi 

trukkeihin asennettavan kosketusnäytöllisen päätteen avulla. Kuvissa 21 ja 22 on esitetty karkean 

tason esimerkkejä mahdollisesta päätteen perusnäkymän sisällöistä, miten päätettä käytettäisiin ja 

miten työohjeet sisällytettäisiin päätteeseen.  

 

 

Kuva 21: Esimerkki järjestelmän näkymästä ja käytöstä 
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Kuva 22: Esimerkki järjestelmän sisältämistä työohjeista 

 

Työohjeet laaditaan tekstimuodossa sekä visuaalisesti, esimerkiksi visualisoimalla liitteessä 2 

esitetyssä varastokartassa tehtävän hakupisteet. Lisäksi kuvan 12 spagettidiagrammin avulla 

pystytään visualisoimaan jokaisen tehtävän reitti postikeskuksen sisällä sisällyttämällä diagrammiin 

ainoastaan kyseisen tehtävän materiaalivirtaa kuvaavat nuolet. Tehtävät kuitataan aloitetuksi ja 

lopetetuksi, ja mahdolliset myöhästymisten syyt kirjataan manuaalisesti järjestelmään.  

 

Päätteeseen tuodaan reaaliaikainen näkymä koko sisälogistiikasta. Näkymä tuodaan esille kuten 

liitteessä 8, jossa korostetaan tietty aikaikkuna, jossa on myöhästyminen.  Painamalla kuvaketta näistä 

kokonaisuuksista pystyy näkemään lisätietoja. Liitteen esimerkeissä punaisella korostetuissa 

aikaikkunoissa merkityt runkokuljetukset sekä merkitty lajittelukokonaisuus ovat joko ennakoitu 

olevan myöhässä aikataulussa tai viivästys on jo toteutunut. Runkokuljetuksien osalta saadaan liitteen 

9 kaltainen näkymä, josta nähdään korostettuna olevan kuljetusvuoron myöhästyminen. 

Kuljetusvuoron sisältöön on määritetty mille lajittelulistoille kuljetuksesta saapuu materiaalia, jolloin 

myös nämä lajittelulistat merkitään automaattisesti myöhästyneeksi, kunnes järjestelmään tulee 

muuta informaatiota. Kuljetusvuoro näkyy automaattisesti myöhästyneenä, jos sen purkamista ei olla 

aloitettu sen saapumisaikaan mennessä. Lajittelun osalta nähdään, että korostettu merkittyyn 

lajittelukokonaisuuteen kuuluva lajittelulista on myöhässä aikataulustaan, mikä on havainnollistettu 

liitteessä 10.  
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Kuljetuksien osalta optimitilanteessa tiedettäisiin jo etukäteen, että saapuva kuljetus on myöhässä. 

Kuten aiemmin on esitetty, tieto tästä on olemassa, mutta sen ratkaiseminen ei kuulu diplomityön 

laajuuteen. Täysin saumattomasti läpinäkyvyys toimisi eri terminaalien välillä, jos myös muissa 

lajittelukeskuksissa ja terminaaleissa käytettäisiin samaa yhteisen näkymän järjestelmää.  

 

Kuvassa 23 on pohjustettu, miten työn ohjaaminen järjestelmän avulla imuohjautuvasti reaaliaikaisen 

tiedon avulla mahdollistetaan. 

 

 

Kuva 23: Lajittelulistojen yhdistäminen kuljetuksiin 

 

Nykytilassa ei ollut tietoa mihin kuljetuksiin eri lajittelukoneiden lajittelulistoilta materiaalit 

lastataan. Diplomityön aikana jokaisen lajittelukoneen lajittelulistat yhdistettiin runkokuljetuksiin, 

mikä mahdollistaa tavoiteaikojen määrittämisen, työohjeiden tekemisen sekä työn ohjaamisen 

reaaliaikaisesti. Kun lajittelulista on valmis, pääte antaa tästä tiedon ja trukkikuski voi hakea 

materiaalin päätteen antaman työohjeen varastointipisteestä. Tehtävä kuitataan alkaneeksi, kun 

materiaali haetaan varastointipisteestä ja lopetetuksi kun kuljetus on lastattu, minkä pohjalta 

pystytään määrittämään tavoiteaikojen toteutuminen lajittelun lopettamisesta kuljetuksen lähtöön.  

 

Myös saapuvat kuljetukset yhdistetään lajittelulistoihin. Saapuvan kuljetuksen myöhästyessä 

pystytään määrittämään etukäteen, minkä lajittelulistojen aikatauluissa kohdataan haasteita, ja 

esimerkiksi henkilöstöresursseja voidaan ohjata tämän tiedon pohjalta proaktiivisesti. Samalla tavalla 

kuljetuksen purkamista sekä lähtevän kuljetuksen lastaamista voidaan nopeuttaa. Tavoitetilassa 

kaikki sisälogistiikan osat yhdistetään toisiinsa reaaliaikaisen informaation avulla ja luodaan 

virtaustehokkaasti toimiva kokonaisuus. 
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11 Johtopäätökset 

Diplomityössä esitettiin kattavasti nykytilan kehityskohteet sekä miten kehityskohteet pystytään 

ratkaisemaan. Kehityskohteisiin esitettiin kaksi keskeistä kokonaisuutta. Kuvassa 24 on esitetty 

yhteenveto oleellisimmista kehityskohteista ja niiden ratkaisemisella tavoitelluista hyödyistä. 

Kuvassa on lisäksi esitetty millä tavalla kehityskohde liittyy Lean-filosofiaan. Kuvaan on koottu 

Lean-filosofian eri abstraktiotasojen mukaisesti kuvaa 3 mukaillen diplomityössä käytetyt 

menetelmät ja työkalut sekä toiminnan kehittämistä ohjaavat arvot ja periaatteet. Jos Helsingin 

postikeskuksessa toimitaan kuvassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti, voidaan todeta, että 

tavoitetilassa toimintaa ohjataan ja kehitetään merkittävästi enemmän Lean-filosofian arvojen ja 

periaatteiden mukaisesti kuin nykytilassa. 

 

 

Kuva 24: Tavoitetilan yhteenveto 

 

Toiminnan kehittäminen on nykytilassa painottunut lajitteluosastojen toiminnan kehittämiseen, mutta 

trukkiliikenteessä ei olla toimittu samalla tavalla. Jos sisälogistiikkaa ei kehitetä kokonaisvaltaisesti, 

ei voida puhua Kaizenin mukaisesta toiminnasta. Tavoitetilassa pyritään tuomaan koko 

sisälogistiikka läpinäkyväksi ja kehittämään sen kaikkia osa-alueita.  

 

Periaatteita toteutetaan esitettyjen menetelmien avulla ja menetelmiä esimerkiksi kuvassa esitettyjen 

työkalujen avulla. Läpinäkyvyyden lisääminen liittyy keskeisesti Jidoka-periaatteeseen, jossa 

pyritään luomaan läpinäkyvä, jatkuvan kehittämisen mahdollistama toimintamalli. Läpinäkyvyyttä 
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pyritään lisäämään operatiiviselle ja taktiselle tasolle visuaalisen johtamisen ja suorituskyvyn 

mittaamisen kehittämisellä sekä implementoimalla koko sisälogistiikkaan yhteinen 

tuotannonohjausjärjestelmä.  

 

Työn ohjaaminen tarpeen mukaan tarkoittaa imuohjautuvaa työtä, joka perustuu Leanin JIT-

periaatteeseen. Työtä pystytään ohjaamaan imuohjautuvasti reaaliaikaisen informaation avulla, ja 

vaihteluun pystytään reagoimaan nopeasti. Työn ohjaamisen kehittäminen voidaan havainnollistaa 

Harris & Harris & Wilson (2003, 43–44) esittämän esimerkin avulla, jossa havainnollistetaan 

sisälogistiikassa imuohjautuvan työn eroa ja hyötyä työntöohjaukseen verrattuna. Imuohjautuvassa 

työssä sisäisten siirtojen reitit muistuttavat kaupungin läpi kulkevaa linja-autoa. Linja-autolle on 

määrätty tietty reitti ja aikataulu, ja reitin aikana bussista lähtee matkustajia ja tulee matkustajia 

kyytiin ennalta määritetyillä pysäkeillä. Työntöohjauksessa reitit muistuttavat kuitenkin enemmän 

taksia, joka ajaa ympäri kaupunkia etsien matkustajia. Työn vakiinnuttaminen ja ohjeistus siten, että 

jokaiselle materiaalille on määritetty selkeä suunnitelma ja työohjeet kuvaamaan jokainen materiaalin 

vaatima toimenpide, perustuu PFEP-menetelmään.  

 

Suorituskyvyn mittaamisen kehittämisen myötä suorituskykyä mitataan asiakasarvon luomisen 

kannalta oleellisesti mittaamalla läpimenoaikaa, joka on myös Lean-filosofian tärkein mittari. 

Mittaaminen ohjaa toimintaa pyrkimään virtaustehokkaaseen toimintaan, jossa korostetaan koko 

sisälogistiikan läpimenoaikaa. Osastojen välisen yhteistyötä pyritään lisäämään, henkilöstöresursseja 

vapauttamaan paremman työn ohjaamisen sekä turhan liikkumisen eliminoinnin myötä. 

Työntekijöiden toimimiseen tällä tavalla ohjaa työn ohjaaminen sekä suorituskyvyn mittaaminen 

diplomityössä esitetyllä tavalla.  

 

Muutos käytännössä ei kuitenkaan tapahdu ainoastaan suunnittelemalla ja ottamalla käyttöön uudet 

mittaus- ja ohjausmenetelmät, vaan työntekijöille on viestittävä selkeästi miksi näin toimitaan ja 

miten tavoitteisiin päästään. Viestinnässä on oleellista visuaalisen johtamisen kehittäminen, jota tulisi 

jatkaa diplomityön jälkeenkin, sillä diplomityön aikana kaikkia visuaalisen johtamisen 

kehityskohteita ei ole mahdollista ratkaista.  

 

Nykytilan kuvaamisessa määritettiin arvoa luovat toiminnot sekä hukka. Väärinohjautuva materiaali, 

turha liikkuminen ja työ sekä varastointi määritettiin vältettävissä olevaksi hukaksi, jota tulisi 
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eliminoida niin paljon kuin mahdollista. Väärinohjautuva materiaali määritettiin Lean-filosofian 

merkittävimmäksi hukaksi, ylituotannoksi. Väärinohjautuva materiaali on selkeä esimerkki 

epäonnistumisesta ensisijaisen tarpeen tyydyttämisessä, mistä aiheutuu toissijaisten tarpeiden 

tyydyttämiseen vaadittavaa lisätyötä.  

 

Lisätyön lisäksi materiaalia ei lajitella tehokkaasti, jos konelajitteluun kuuluvaa materiaalia ohjataan 

manuaaliseen lajitteluun. Väärinohjautuvan materiaalin vähentämiseksi tehtiin myös diplomityöhön 

liittymättömiä toimenpiteitä jo työn aikana, jossa todettiin, että manuaalilajitteluun virtaavasta 

materiaalista 40 prosenttia oli väärinohjautunutta konelajitteluun kuuluvaa materiaalia mitä ei 

palautettu konelajitteluun, mikä todistaa ongelman todellisuuden. Diplomityön tavoitteena ei ollut 

kehittää lajitteluosastojen ja Helsingin postikeskuksen ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa, mutta 

työssä oli kuitenkin oleellista esittää sisälogistiikan sekä koko toimitusketjun yhteistyön merkitys 

virtaustehokkuuden kannalta. Ohjaamalla toimintaa kohti jatkuvan virtauksen saavuttamista, 

toimintaa ohjataan automaattisesti siten, että hukkaa minimoidaan virtaustehokkuuden 

kasvattamiseksi.  

 

Virtaustehokkuuteen ja resurssitehokkuuteen keskittyvän toiminnan erossa on keskeisesti kyse 

erilaisesta ajattelutavasta, jonka havainnollistamiseksi voidaan käyttää Rother & Harris (2001, 42) 

esittämää hypoteettista tilannetta, jossa koko sisälogistiikka suunniteltaisiin yhden työntekijän 

tehtäväksi. Sisälogistiikan läpimenoaikaa voidaan ajatella yhtenä työpäivänä. Tässä tilanteessa 

työntekijä todennäköisesti pyrkisi ennemmin suorittamaan koko päivän työtehtävänsä nopeasti ja 

minimoimaan virheensä työpäivän alussa, jotta välttyisi turhalta työltä työpäivän edetessä, kuin 

pitkittämään työpäiväänsä korjaamalla työpäivänsä alussa tekemiään virheitä. Todellisessa 

tilanteessa työntekijöitä voidaan motivoida esittämällä asia siten, että työntekijät voivat ajatella 

tekevänsä työtä asiakkaalle, joka on esimerkiksi kollega samalta tai toiselta osastolta. Työtä tehdään 

kollegan puolesta, ei esimiehen tai organisaation johdon puolesta. 

 

Kuvassa 25 havainnollistetaan kuvaa 5 mukaillen, miten resurssitehokkuuteen keskittyminen eroaa 

virtaustehokkuuteen keskittymisestä Helsingin postikeskuksessa. Kuvassa ei pyritä kuvaamaan 

todellisuutta. Kärjistetyn esimerkin avulla pystytään kuitenkin havainnollistamaan yksinkertaisesti, 

miksi pelkkää resurssien tehokasta käyttöä ei tule korostaa liikaa ja miksi resurssitehokkuus kasvaa 

tehottoman toiminnan myötä.  
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Kuva 25: Osaoptimoinnin ja jatkuvan virtauksen ero Helsingin postikeskuksessa 

 

Hukkaa syntyy etenkin vaiheiden välissä tapahtuvasta turhasta työstä. Hukan määrä ei kuitenkaan 

kasva kumulatiivisesti samalla tavalla kuin valmistavassa tuotannossa esimerkiksi varastojen 

kasvamisen myötä. Hukan kasvaessa osastojen resurssitehokkuus pysyy kuitenkin korkeana, koska 

työn määrän kasvaessa käyttöaste kasvaa, mikä tarkoittaa korkeaa resurssitehokkuutta.  

 

Resurssien tehokas käyttäminen on oleellista ja käyttöaste sekä läpäisy ovat oleellisia suorituskyvyn 

mittareita tavoitetilassakin, mutta on myös tutkittava, mistä korkea käyttöaste johtuu. Jos 

käyttöastetta nostaa turha lisätyö, esimerkiksi trukkikuskin korkea käyttöaste johtuu turhasta 

liikkumisesta työn puutteellisen ohjaamisen johdosta tai lajittelun resursseja käytetään 

väärinohjautuneen materiaalin johdosta turhaan, ei voida puhua todellisesta resurssitehokkuudesta.  

 

Tavoitetilassa on pyrittävä vapauttamaan resursseja ja käyttämään resursseja arvoa luovaan ja 

materiaalin virtaamista edistävää työhön, ei korostamaan niiden käyttöä liikaa. Resursseja pystytään 

vapauttamaan ohjaamalla työtä imuohjautuvasti, jolla minimoidaan turhan työn määrä. Paremman 

resurssijoustavuuden myötä resursseja pystytään ohjaamaan helpommin tarpeen mukaan sinne missä 

niitä tarvitaan, jolloin myös todellinen resurssitehokkuus paranee.  
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Sisälogistiikan kokonaistehokkuus ei muodostu käyttöasteen kasvamisesta, vaan lyhyestä 

läpimenoajasta ja lajittelun laadusta. Lajittelujäämää syntyy, jos lajittelun tavoiteaikoja ei pystytä 

saavuttamaan.  Läpimenoaika puolestaan kasvaa, jos esimerkiksi väärinohjautuvan materiaalin tai 

trukkikuskien liian korkean käyttöasteen johdosta materiaalia ei saada lajitteluun ajoissa tai 

materiaalia ohjautuu liikaa tehottomampaan manuaaliseen lajitteluun konelajittelun sijasta. 

Osaoptimointi johtaa läpimenoajan kasvamiseen ja lajittelun lopullisen laadun heikkenemiseen. 

Lean-filosofian mukaan yrityksen oleellisin tavoite on luoda arvoa asiakkailleen, ja lyhyt 

läpimenoaika on oleellinen asiakkaalle arvoa luova tekijä, sillä asiakas on valmis maksamaan 

lyhyestä läpimenoajasta. Asiakkaalle ei ole kuitenkaan merkitystä, kuinka korkea käyttöaste eri 

osastoilla on.  

 

Diplomityön alkuperäinen projektisuunnitelma esitettiin kuvassa 2. Projektisuunnitelman voidaan 

kuitenkin todeta muuttuneen hieman työn edetessä, sillä työn alussa lähtökohtana ei ollut 

toimintamallin käyttöönotto tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Lopullisessa 

projektisuunnitelmassa diplomityön jälkeen esitetään aloitettavaksi erillinen projekti, jossa 

diplomityössä kuvattu toimintamalli otetaan käyttöön tuotannonohjausjärjestelmää hyödyntäen. 

Kuvassa 26 on esitetty, millaiseksi lopullinen projektisuunnitelma muodostui diplomityön edetessä. 

 

 

Kuva 26: Diplomityön lopullinen projektisuunnitelma 

 

Diplomityössä suunniteltiin tavoiteltu toimintamalli esitettyjen kehityskohteiden ratkaisemiseksi. 

Samalla kun tavoiteltu toimintamalli kuvattiin, määritetään myös tuotannonohjausjärjestelmän 
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vaatimuksia. Diplomityössä ei kuitenkaan otettu kantaa järjestelmän tietoteknisiin vaatimuksiin, vaan 

kuvattiin millä tavalla järjestelmää halutaan hyödyntää.  

 

Projektisuunnitelma voidaan jakaa kuvan mukaisesti kahteen erilliseen kokonaisuuteen; 

diplomityöhön ja tuotannonohjausjärjestelmän hankintaprojektiin. Päätöstä järjestelmäinvestoinnista 

ei ole kuitenkaan vielä diplomityön aikana tehty. Kyse on merkittävästä investoinnista ja siihen 

halutaan valmistautua huolellisesti, joten lopullinen päätös diplomityössä kuvatun toimintamallin 

käyttöönotosta tehdään diplomityön jälkeen. Työssä kuitenkin esitettiin selkeä tarve kehityskohtien 

ratkaisemiselle sekä perusteltiin, miksi kehityskohtien korjaaminen on haastavaa ilman 

tietojärjestelmää.  

 

Tavoitetilan toimintamallin implementointi käytännössä suositellaan aloitettavan ensin pilottina 

pienessä laajuudessa, esimerkiksi asentamalla pääte trukkeihin yhdelle vuorolle. Päätettä käytettäisiin 

esimerkiksi tämän vuoron runkokuljetuksiin liittyvien tavoiteaikojen seurantaan ja saman 

tuoteryhmän osalta lajittelussa, missä tuotannonohjausjärjestelmän pilotti on diplomityön aikana 

aloitettu. Kun yksi osa-alue on hallinnassa, voidaan käyttöönottoa laajentaa muihin vuoroihin, 

lajitteluosastoihin sekä muihin kuljetuksiin. Lopulta käyttöönotto voidaan laajentaa koko ketjuun 

sekä työn ohjaamiseen kokonaisvaltaisesti. Tavoitetilan vakiinnuttamiseksi osaksi jokapäiväistä työtä 

järjestelmään on laadittava kattavat, visuaaliset ja helposti saatavilla olevat työohjeet. 

Toimintastandardit on sisällytettävä järjestelmään, viestittävä työntekijöille ja sitoutettava työntekijät 

toimimaan niiden mukaan. Jos toimintastandardit ovat puutteellisia, kehitetään yhteisiä standardeja, 

jotta ongelmien juurisyitä pystytään analysoimaan ja toimintaa kehittämään jatkuvasti ja 

kollektiivisesti.  

 

Diplomityön merkittävimpinä lopputuloksina voidaan pitää sisälogistiikan oleellisimpien 

kehityskohtien määritystä ja analysointia, sekä toimintamallia kehityskohtien ratkaisemiseen ja 

toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Nykytilan kuvaamisen pohjalta pystyttiin määrittämään 

oleellisimmat kehityskohteet sekä suunnittelemaan tavoitetila, jossa kuvattiin, miten kehityskohteet 

ratkaistaan ja mitä se käytännössä vaatii. Työssä osoitettiin selkeä tarve kehityskohtien 

ratkaisemiselle sekä tuotannonohjausjärjestelmän hyödyntämiselle kehityskohtien ratkaisemisessa. 

Työssä osoitettiin kattavasti, miten toimimalla Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden mukaisesti 

Helsingin postikeskuksen sisälogistiikkaa pystytään kehittämään.  
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Diplomityön tavoite ja tutkimuskysymykset ottaen huomioon pystytään toteamaan, että diplomityön 

tavoitteet saavutettiin työn aikana. Vaikka diplomityön osalta tavoitteet saavutettiin, työn jälkeinen 

aika määrittää kuitenkin lopullisen onnistumisen, sillä esitetyt kehityskohteet on pyrittävä 

ratkaisemaan myös käytännössä. Suunnittelutyöllä ei ole lopulta merkitystä, jos suunnittelun pohjalta 

ei sitouduta tekemään tarvittavia konkreettisia toimenpiteitä kehityskohteiden ratkaisemiseksi, missä 

tapauksessa diplomityön tekemisen voidaan todeta olevan hukkaa. Työn aikana kehitystyö aloitettiin 

myös käytännössä, mutta diplomityön rajoitukset ja tavoitteet ottaen huomioon, merkittäviä 

toimenpiteitä työn aikana ei ollut mahdollista tehdä. Kehitystyön on kuitenkin jatkuttava työn 

jälkeenkin. 

 

Toimintamallin käyttöönotossa ei pystytä todennäköisesti määrittämään välittömiä merkittäviä 

lyhyen tähtäimen hyötyjä heti käyttöönoton jälkeen, esimerkiksi välittömästi toteutuneina 

kustannussäästöinä. Jos sisälogistiikkaa onnistutaan kehittämään diplomityössä esitettyjen 

tavoitteiden mukaisesti, voidaan diplomityön pohjalta todeta, että pitkällä tähtäimellä on mahdollista 

saavuttaa merkittäviä tuloksia sisälogistiikan kokonaistehokkuuden ja laadun parantumisen myötä. 

Vaikka työ painottuikin trukkiliikenteeseen, suositeltavien toimenpiteiden vaikutukset koskevat koko 

Helsingin postikeskuksen sisälogistiikkaa ja myös muita toimitusketjun osia.  

 

Visuaalisen johtamisen kehittämiseen pyrittiin panostamaan, jotta järjestelmähankintaan ei ryhdytä 

ennen kuin tarvittava pohjatyö lattiatasolla toiminnan kehittämiseksi on tehty. Nykytilan taso 

visuaalisessa johtamisessa nähtiin puutteelliseksi, joten sen kehittäminen nähtiin aiheelliseksi aloittaa 

välittömästi. Visuaalisen johtamisen kehittäminen ei myöskään vaadi merkittäviä investointeja ja 

pitkää suunnittelua, joten implementointi pystyttiin aloittamaan jo diplomityön aikana.  

 

Diplomityön aikana aloitettiin pilotti tuotannonohjausjärjestelmän käytöstä lajittelussa. 

Kokonaisvaltaisessa sisälogistiikan kehittämisessä kehitystyötä ei kuitenkaan keskitetä vain yhteen 

sen osaan, joten tuotannonohjausjärjestelmää suositeltiin laajennettavan myös trukkiliikenteeseen. 

Jos kokonaisuutta ei oteta huomioon, ei voida todeta, että sisälogistiikkaa on kehitetty Lean-filosofian 

arvojen ja periaatteiden mukaisesti, vaan osaoptimoidusti. Lisäksi Posti Groupin yhtenä toiminnan 

kehittämisen tavoitteena on tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan kehittäminen. Helsingin 

postikeskuksen useat kehityskohteet eivät ole toimipistekohtaisia, sillä samoja haasteita kohdataan 

koko organisaation tasolla. Järjestelmähanke tukee täten diplomityön tavoitteita, Helsingin 
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postikeskuksen sisäisiä tavoitteita sekä koko organisaation tavoitteita. Vaikka implementointi 

esitetään toteutettavaksi tuotannonohjausjärjestelmää hyödyntäen, diplomityön alkuperäinen tavoite, 

Helsingin postikeskuksen sisälogistiikan kehittäminen Lean-filosofian arvojen ja periaatteiden 

mukaisesti, ei kuitenkaan muuttunut.  

 

Jos tavoitetila päätetään implementoida diplomityön suosituksien mukaisesti 

tuotannonohjausjärjestelmää hyödyntäen, toteutuksen ei voida olevan ristiriidassa diplomityön 

alkuperäisen tavoitteen kanssa, vaikka Lean-filosofiassa ei perinteisesti korostetakaan 

tietojärjestelmien hyödyntämistä toiminnan kehittämisessä. Työssä ei korostettu tietojärjestelmän 

käyttöä, vaan kehityskohtien korjaamista. Työssä ei nähty tarpeelliseksi perehtyä 

tietojärjestelmähankintoihin, koska oleellisempaa on kehityskohtien korjaaminen, ei kehityskohtien 

korjaamiseen käytettävä työkalu tai menetelmä. Kehityskohtien korjaamisen tavoitellulla tavalla 

nähtiin kuitenkin erittäin haasteelliseksi ilman automatisoitua järjestelmää.  

 

Diplomityössä suunnitellun toimintamallin implementointi ei tarkoita sitä, että Kaizenin mukainen 

jatkuva kehittäminen alkaa välittömästi. Jatkuvan kulttuurin kehittämisen luominen vaatii Lean-

filosofian mukaisesti pitkäjänteistä työtä sekä organisaation johdon ja työntekijöiden sitoutumista. 

Merkittävästi suurempi haaste kuin toimintamallin suunnittelu, on implementoida toimintamalli 

jokapäiväiseen työhön. Tämä vaatii ensisijaisesti johdon sitoutumista ohjaamaan työntekijöitä 

toimimaan tavoitellulla tavalla.  

 

Työssä esitettiin haastava, mutta toteutettavissa oleva tavoitetilan toimintamalli kehityskohtien 

ratkaisemiseksi. Diplomityön tärkeimpänä suosituksena on, että esitettyihin kehityskohteisiin 

pyrittämään löytämään ratkaisu. Käytettävä menetelmä ei ole oleellisin asia, vaan se, että menetelmä 

tukee tavoitteiden saavuttamista. Diplomityössä esitettiin yksi ratkaisuvaihtoehto tavoitteiden 

saavuttamiseen.  
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12 Yhteenveto 

Diplomityön tavoitteena oli kehittää Helsingin postikeskuksen sisälogistiikkaa Lean-filosofian 

arvojen ja periaatteiden mukaisesti. Diplomityön keskeiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui 

täten: ”Miten Helsingin postikeskuksen sisälogistiikkaa pystytään kehittämään Lean-filosofian 

arvojen ja periaatteiden mukaisesti?”. Tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi diplomityössä 

perehdyttiin Lean-filosofian kirjallisuuteen. Lisäksi työssä tehtiin empiirinen tutkimus, jonka 

toteutukseen käytettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Keskeisimmän tutkimuskysymyksen 

lisäksi työhön määritettiin neljä muuta alakysymystä työssä esitetyn PDCA-syklin mukaisesti. 

Alakysymykset muodostivat työn empiirisen osuuden rakenteen, yhden luvun käsitellessä yhtä 

tutkimuskysymystä.  

 

Tavoitteiden saavuttamiseksi diplomityön teoriaosuudessa käsiteltiin Lean-filosofiaa. Teoriaosuuden 

rakenne laadittiin Lean-filosofian esitetyn neljän abstraktiotason mukaisesti: Arvot, periaatteet, 

menetelmät ja työkalut. Teoriaosuuden luvut muodostuivat näistä abstraktiotasoista ja sisällöksi 

valittiin diplomityön ja Helsingin postikeskuksen kannalta oleellisia asioita. Lisäksi teoriaosuudessa 

määriteltiin Leanin historiaa ja perehdyttiin Leanin määritelmään ja siihen liittyviin haasteisiin. 

 

Teoriaosuus aloitettiin käsittelemällä Leanin historiaa, määriteltiin mitä Lean tarkoittaa sekä 

paneuduttiin määritelmän haastavuuteen, sillä määritelmä ei ole yksiselitteinen ja se ymmärretään 

usein väärin. Usein kirjallisuudessa korostettiin sitä, että filosofiaa ei ymmärretä oikein ja 

implementointi nähdään onnistuneeksi vääristä syistä. Etenkin tästä johtuen teoriaosuudessa haluttiin 

perehtyä käytettävien menetelmien ja työkalujen lisäksi Lean-filosofian ymmärtämiseen sekä 

erilaisiin haasteisiin, joita organisaatiot kohtaavat pyrkiessään toimimaan filosofian oppien 

mukaisesti. 

 

Leanin ensimmäisellä ja toisella abstraktiotasolla käsiteltiin Leanin keskeisiä arvoja ja periaatteita. 

Luvussa ei perehdytty Toyotan ydinarvoihin, vaan niihin keskeisiin asioihin, jotka ohjaavat Lean-

filosofian arvojen ja periaatteiden mukaista toimintaa. Arvo ja hukka yhdistettiin samaan 

kappaleeseen, koska niiden voi nähdä olevan yhteydessä keskeisesti toisiinsa; arvoa tuottamattomat 

toiminnot ovat hukkaa. Erityisesti perehdyttiin jatkuvaan virtaukseen ja virtaustehokkuuteen, sillä 

toiminnan ohjaaminen jatkuvaan virtaukseen pyrkiväksi voidaan diplomityön perusteella nähdä 

olevan yksi Helsingin postikeskuksen tärkeimmistä päämääristä esitettyjen kehityskohtien 
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ratkaisemiseksi. Diplomityön tavoitteena oli laatia toiminnan jatkuvan kehittämisen mahdollistama 

toimintamalli, ja jatkuva kehittäminen on yksi Leanin keskeisimpiä arvoja, joten teoriaosuudessa 

esitettiin myös mitä Lean-filosofiassa tarkoittaa toiminnan jatkuva kehittäminen.  

 

Työkalujen ja menetelmien osalta teoriaosuudessa perehdyttiin niihin Leanin menetelmiin ja 

työkaluihin, joita hyödynnetään tässä diplomityössä sekä Helsingin postikeskuksen toiminnan 

kehittämisessä: PFEP-menetelmä, suorituskyvyn mittaaminen, visuaalinen johtaminen, 

arvovirtakuvaus sekä spagettidiagrammi. Menetelmät ja työkalut määritettiin työn tavoitteiden sekä 

esiintyneiden kehityskohtien perusteella. Tästä johtuen myös teoriaosuuden sisältö määrittyi 

nykytilan kuvaamisen kanssa samanaikaisesti, sillä kehityskohteet tarkentuivat työn edetessä ja 

kirjallisuudesta pyrittiin valitsemaan ne menetelmät ja työkalut, joilla kehityskohdat pystyttiin 

ratkaisemaan ja tuomaan selkeimmin esille. 

 

Teoriaosuuteen ei nähty tarpeelliseksi lisätä Lean-filosofian lisäksi muuta sisältöä. Lean ja erityisesti 

sen ydinarvoihin kuuluva jatkuva toiminnan kehittäminen kuuluvat Posti Groupin keskeisiin 

strategisiin tavoitteisiin. Leanin soveltuvuutta toimintastrategiana Helsingin postikeskuksen 

toimintaympäristöön perusteltiin kattavasti diplomityön aikana. Vaikka työ painottuikin 

trukkiliikenteeseen, esimerkiksi trukkiliikenteeseen liittyvä kirjallisuuden ei nähty tuovan lisäarvoa, 

sillä lähtökohtaisesti toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa haluttuun suuntaan ei ole suurta 

merkitystä millä työkalulla materiaalia siirretään. Oleellista on määrittää, miten työtä tulisi ohjata ja 

kehittää, sekä mitä toiminnan kehittäminen vaatii. 

 

Empiirisen osuuden aineiston kerättiin käyttämällä kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Työssä ei 

nähty tarpeelliseksi käyttää strukturoituja haastatteluita, ja avoimien haastatteluiden käyttö nähtiin 

luontevammaksi haastateltavien ollessa pääosin tuttuja työntekijöitä. Käytetyt tutkimusmenetelmät 

olivat avoin haastattelu, keskustelu sekä oma havainnointi. Haastatteluihin ja keskusteluihin 

valmistauduttiin laatimalla kysymyksiä etukäteen, mutta kysymykset esitettiin avoimien 

haastatteluiden sekä keskusteluiden muodossa. Avoimissa haastatteluissa määritettiin kehityskohteita 

sekä analysoitiin mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja. Yleisesti ensin tehtiin johtopäätökset, minkä 

jälkeen usein haastatteluista saatiin vahvistus johtopäätöksille. Työn eteneminen tavoitellulla tavalla 

varmistettiin pitämällä viikoittainen ohjauspalaveri Helsingin postikeskuksen päällikön ja 

diplomityön ohjaajan Ilkka Meriläisen kanssa. 
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Ennen sisälogistiikan nykytilan kuvaamista Helsingin postikeskus esiteltiin yleisellä tasolla. 

Esittelyssä keskityttiin niihin osa-alueisiin, jotka eivät olleet oleellisimpia työn kannalta, mutta 

kuitenkin oleellisia kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Vaikka työ painottuikin trukkiliikenteeseen, 

työn ensisijainen tavoite oli sisälogistiikan kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Trukkiliikennettä ei 

voida erottaa muusta sisälogistiikasta yhtenä sen osiona, joten myös muut sisälogistiikkaan 

vaikuttavat tekijät oli tunnistettava. Kriittistä oli etenkin hahmottaa, millä tavalla muut 

sisälogistiikkaan kuuluvat tekijät vaikuttavat trukkiliikenteeseen ja millä tavalla trukkiliikenne 

vaikuttaa muihin tekijöihin.  

 

Helsingin postikeskuksen esittelyn jälkeen työn empiirisen osuuden rakenne laadittiin pääosin työssä 

esitetyn PDCA-syklin ja A3-ongelmanratkaisumaillin mukaisesti. Esitettyjä malleja tosin sovellettiin 

hieman, sillä työn aikana ei tehty merkittävästi konkreettisia toimenpiteitä kehityskohtien 

ratkaisemiseksi, vaan määritettiin ja suunniteltiin tehtävät toimenpiteet työn jälkeen.  

 

Alkuperäinen tarve diplomityölle syntyi trukkiliikenne läpinäkymättömyydestä. Kehitystyö 

sisälogistiikassa oli keskittynyt lajitteluprosesseihin, mutta koko sisälogistiikasta ei ollut olemassa 

selkeää kokonaiskuvaa. Trukkiliikenteen osalta pääosin ainoastaan trukkikuskeilla oli selkeä 

osastokohtainen käsitys siitä, millä tavalla materiaalia trukeilla siirretään. Läpinäkymättömyydestä 

johtuen nykytilan kuvaamiseen käytettiin yli puolet työhön suunnitellusta ajasta, johon kuului paljon 

tiedon keräämistä, jäsentämistä ja kuvaamista. Tämä tukee kuitenkin kirjallisuuden suosituksia, sillä 

esimerkiksi työssä käytetyssä A3-ongelmanratkaisumallissa suurin osa toimenpiteistä koskee 

nykytilan kuvaamista. Huolellisesti tehdyn nykytilan kuvaamisen myötä tavoitetilan suunnittelu oli 

nopeaa, koska samalla kun kehityskohteita saatiin selville, pystyttiin myös vastatoimenpiteitä 

suunnittelemaan. Nykytilan kuvaamiseen kuulunut tiedon kerääminen ja jäsentäminen tukivat 

samalla myös tavoitetilan suunnittelua, sillä esimerkiksi suurinta osaa yrityksen sisäiseen 

prosessikuvausjärjestelmään kerätystä tiedosta hyödynnetään tavoitetilan käyttöönotossa. 

 

Nykytilan kuvaamisen aikana pystyttiin jo hahmottamaan vastatoimenpiteitä kehityskohteiden 

ratkaisemiselle. Tavoitetilan suunnittelussa määritettiin millä tavalla kehityskohteet ratkaistaan ja 

mitä kehityskohteiden ratkaisemisesta hyödytään. Suorituskyvyn mittaamisen suunnittelussa 

kuvattiin yksityiskohtaisemmin käytettävä mittausmenetelmä. Lisäksi perusteltiin, miksi 
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suorituskykyä mitataan kyseisellä menetelmällä ja mitä tietoja mittaamismenetelmän 

implementointia varten on diplomityön aikana kerätty. 

 

Viimeisen tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi diplomityössä suunniteltiin millä tavalla suunniteltu 

tavoitetilan toimintamalli implementoidaan. Käyttöönoton suunnittelun lisäksi työn viimeisessä 

osassa implementoitiin trukkityön kehittämiseksi tärkeimmiksi nähtyjä visuaalisen johtamisen 

työkaluja, joista suurin osa koski informaatiota kuljetuksista. Kuljetuksien puutteellinen informaatio 

nähtiin merkittävimmäksi kehityskohteeksi, joka pystyttiin diplomityön aikana visuaalisen 

johtamisen avulla ratkaisemaan. Trukkityöstä merkittävin osa liittyy joko saapuvien kuljetuksien 

purkamiseen tai lähtevien kuljetuksien lastaamiseen, joten toimenpide tukee myös diplomityön 

tavoitteita. Diplomityössä tuotettiin tarvittava materiaali informaatiotauluja varten sekä osallistuttiin 

niiden käyttöönottoon lattiatasolle. Kuljetuksiin liittyvän informaation lisäämisellä pystyttiin 

aloittamaan toimenpiteet aluekuljetuksien uudelleenorganisoimiseksi, jossa pyrittiin vähentämään 

pääkaupunkiseudun toiseen logistiikkakeskukseen kuuluvan materiaalin virtausta Helsingin 

postikeskukseen. Toimenpiteen laukaisija oli lajittelutoimintojen kehittäminen ja väärinohjautuvan 

materiaalin vähentäminen.  

 

Työssä esitettiin, että toimintamalli otetaan käyttöön tuotannonohjausjärjestelmän avulla. 

Käyttöönottoa havainnollistettiin esittämällä esimerkkejä tuotannonohjausjärjestelmän ja trukkeihin 

asennettavan kosketusnäytöllisen päätteen hyödyntämisestä jokapäiväisessä työssä. Tavoitetilan ja 

suorituskyvyn mittaamisen suunnittelun pohjalta perusteltiin myös, miksi tavoiteltua toimintamallia 

ei ole mahdollista implementoida onnistuneesti ilman automatisoitua järjestelmää. Diplomityössä ei 

otettu kantaa järjestelmän vaatimuksiin, vaan kuvattiin, miten järjestelmää halutaan hyödyntää. 

 

Työn merkittävimmät lopputulokset olivat sisälogistiikan oleellisimpien kehityskohtien määritys ja 

analysointi, sekä toimintamalli kehityskohtien ratkaisemiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. 

Merkittävimmät konkreettiset toimenpiteet kehityskohtien ratkaisemiseksi voidaan tehdä 

diplomityön pohjalta esitettyjen suositusten mukaisesti. 
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