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1 JOHDANTO 

Tiedon käsittely yrityksissä siirtyy jatkuvasti enenemässä määrin tietokoneilla 

käsiteltäväksi dataksi. Tietomäärän kasvaessa erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät 

sekä niiden tarjoamat mahdollisuudet tulevat isommaksi osaksi yritysten 

jokapäiväistä toimintaa. Suomen Valtio on katsonut asian siinä määrin tärkeäksi, 

että nykyinen Juha Sipilän hallitus nimesi yhdeksi halitusohjelman 

kärkihankkeekseen julkisten palveluiden digitalisaation (Suomen Valtioneuvosto, 

2017). Termi itsessään tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän 

eri toiminnoissa (Koiranen, et al., 2016). 

Toimiakseen halutulla tavalla yritysten toiminnanohjausjärjestelmät vaativat 

yrityksen normaalilta prosessilta tiettyä toimintatapaa ja hierarkkista johtamista 

ainakin prosessimielessä. Tästä syystä pohja täytyy olla kunnossa, ennen kuin 

toiminnanohjaus järjestelmältä voidaan odottaa saavutettavan sille asetettuja 

tavoitteita. 

Tämän diplomityön tavoitteena on perehtyä niihin perusteisiin, joita vaaditaan 

toiminnanohjausjärjestelmän uuden mobiilisti käytettävän varastotoimintojen 

käyttöönotolle. Lisäksi samalla prosessit muutetaan yritysjohdon asettaman 

tavoitteen mukaisesti ja luodaan ohjeistus uuden järjestelmän käyttäjille. 

1.1 TYÖN TAUSTAT 

Elmont Oy oli aiemmin itsenäinen automaatioalan yritys, jolla oli käytössä Tieto 

Oyj:n toimittama Lean System 6.1 tuotannonohjausjärjestelmä. Vuonna 2014 

Makron Oy osti Elmont Oy:n koko osakekannan oltuaan vuosia 

vähemmistöosakkaana yrityksessä. Samalla syntyi Makron Group (myöhemmin 

konserni) vaikkakin yritykset säilyivät omina osakeyhtiöinään. Konsernirakenne toi 

mukanaan tarpeen yhtenäistää talousraportointia ja Elmontissa aiemmin käytössä 

ollut tuotannonohjausjärjestelmä ei antanut tarpeeksi tarkkaa tietoa yrityksen 

toiminnan tasosta. 

Vuonna 2014 konsernissa aloitettiin kaikkia yrityksiä koskeva 

tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen. Osassa yrityksistä ei ollut mitään 
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järjestelmää, ja osassa järjestelmän käyttöikä alkoi tulla täyteen. Järjestelmäksi 

valikoitui tuolloin Tieto Oyj:n toimittama Lean System. Ensimmäisenä järjestelmä 

käyttöönotettiin Viron yksikössä syksyllä 2015.  

Kohdeyrityksessä aiemmin käytössä ollut tuotannonohjausjärjestelmä oli siis sama 

kuin mitä uudessa käyttöönotossa käsiteltiin. Aiempi versio oli kuitenkin 

konfiguroitu nykyiseen yritysrakenteeseen sopimattomaksi ja tästä syystä 

päädyttiin kokonaan uuteen käyttöönottoon. Vaihtoehtona olisi siis ollut muokata 

olemassa oleva järjestelmä uuteen tilanteeseen paremmin soveltuvaksi, mutta 

työmäärä ja mahdolliset ongelmat lähtötietojen integroinnissa uuteen käyttötapaan 

olisivat olleet liian suuret verrattuna uuden järjestelmän käyttöönottoon. 

ETO tuotannon luonteesta johtuen tuotannonsuunnittelu sekä varastoitavien 

nimikkeiden hyödyntäminen on ollut (ja on edelleen) haastavaa. Asia on todettu 

myös alan kirjallisuudessa sekä artikkeleissa (Adrodegari, et al., 2015, p. 910). 

Tuotannon ohjauksessa on ollut suuria puutteita aikaisemmin, ja yritys halusi tutkia 

uusia mahdollisuuksia varsinkin varastojen hallintaan ja kustannusten keräämiseen 

tuotannosta työraportoinneissa sekä käytettyjen materiaalien raportoinneissa. Tässä 

työssä keskitytään kustannuksiin lähinnä materiaalienhallinnan muodossa. 

Toiminnanohjausjärjestelmästä otettiin käyttöön ensimmäisessä yrityksessä 

myynti, tuotanto, varastohallinta sekä laskutus. Kohdeyrityksen käyttöönotossa 

tähän lisättiin mukaan tarjoustoiminnot sekä varastojen mobiili käyttöliittymä. 

Uutena vanhaan järjestelmään nähden tulivat tarkennetut varastotoiminnot sekä 

tarkennettu materiaalien hallinta tuotantomoduulissa. 

1.2 TAVOITTEET JA RAJAUS 

Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda kriteeristö sekä ohjeistus 

kohdeorganisaation yrityksille tuotannonohjausjärjestelmän uusinnan yhteydessä 

toteutettavaan materiaalien mobiilin käyttöliittymän käyttöönottoon. Käyttöönoton 

yhteydessä muutettiin sisäisen toimitusketjun prosessia 

tuotannonohjausjärjestelmän vaatimuksiin paremmin soveltuvaksi. Tavoitteena oli 

materiaalien käytön tehostaminen, varasto-ohjauksen parantaminen, 

kustannussäästöt sekä varastokirjanpidon tarkentaminen. Lisäksi tavoitteena oli 
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siirtää varaston toimintoja lähemmäksi tekopaikkaa (eli vastaanottoaluetta sekä 

varastointipaikkoja). Tämä vaati prosessin muuttamista jo myyntivaiheesta alkaen, 

mutta muu kuin itse materiaalivirtoihin liittyvä osuus on jätetty pois tämän työn 

sisällöstä. Lisäksi kohdeorganisaatiossa oli diplomityön toteuttamisen aikaan 

kehitysprojekti eri toimintojen digitalisointiin ja varastotoimintojen mobiilikäyttö 

oli luonteva osa tätä projektia. Tavoitteena projektissa on nostaa digitalisaation 

tasoa yrityksessä, eli siirtää aiemmin paperilla tehtyjä toimintoja sähköiseen 

muotoon ja parantaa näin tiedon saantia sekä reaaliaikaisuutta.  

Mobiilin käyttöliittymän (myöhemmin MatFlow) käyttöönotolle asetettiin 

yrityksen puolelta tavoitteiksi sujuvoittaa ostotilausten vastaanottoa, siirtää työlle 

varastosta keräilyt reaaliaikaisemmaksi ja sitä kautta saada varastokirjanpito 

ajantasaisemmaksi. Lisäksi tavoitteena oli saada aikaan uutta toimintatapaa vanhan 

paperisen toiminnanohjauksen rinnalle. Vaikka hankintapäätös oli tehty ennen 

tämän työn toteutusta, oli silti epävarmaa, soveltuuko kyseinen 

toiminnanohjausjärjestelmän lisäosa tai käyttöliittymä kohdeyrityksen toimintaan. 

Työssä pyritäänkin löytämään hyviä käytäntöjä niin yrityksen sisäisiin prosesseihin 

kuin itse MatFLow:n käyttöön. Rinnalla käyttöönotettu uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä mahdollisti prosessin muokkaamisen tukemaan myös 

muita kuin perinteisiä toiminnanohjausjärjestelmän osia. Työmäärällisesti työläin 

vaihe olikin olemassa olevan prosessin muuttaminen uuttaa tarvetta vastaavaksi. 

Tutkimuskysymyksiksi asetettiin: 

1. Miten uusien toimintojen käyttöönotto on huomioitava alkumäärityksissä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aikana? 

2. Kuinka materiaalitoimintojen vieminen aidoiksi tuotannon työkaluiksi 

parantaa tuotannon ohjattavuutta? 

3. Onko mobiili käyttötapa soveltuva kohdeyrityksen tuotantoon ja jos on 

millä rajauksilla ja minkä toimintojen kohdalla? 

1.3 TYÖN TOTEUTUS 

Työ sisältää aluksi yhden kappaleen tuotannon ohjaukseen ja materiaalinhallintaan 

liittyvää teoriaa ja toisen mobiilikäytölle asetettuja vaatimuksia käsittelevän 
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kappaleen.  Tämän jälkeen käydään läpi kohdeyrityksen nykytilaa ja muutokseen 

johtaneita syitä. Lopuksi esitellään muutettua prosessia sekä mobiilikäyttöön 

liittyvä ohjeistus. 
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2 TUOTANNONOHJAUKSEN JA 

MATERIAALIENHALLINNAN TEORIAA 

Tässä luvussa pyritään hakemaan teoriapohjaa tuotannonohjauksen sekä 

materiaalienhallinnan alueelta valmistavan yrityksen näkökulmasta. Koska 

tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa muutoksia myös materiaalien 

sekä koko tuotannon ohjaustapaan, tutkitaan tässä luvussa kirjallisuuden tarjoamia 

toimintamalleja sekä työkaluja. 

2.1 ASIAKASTILAUKSEN KYTKENTÄPISTE (CODP) 

Asiakastilauksen kytkentäpisteellä (Customer order decoupling point, CODP) 

tarkoitetaan toimitusketjun pistettä, jossa tuote linkittyy tiettyyn asiakastilaukseen 

(Olhager, 2010, p. 863). CODP:tä edeltävät toiminnot ovat ennusteohjautuvia ja sen 

jälkeiset toiminnot tilausohjautuvia. Ennusteohjautuvia toimintoja kutsutaan myös 

ylävirran ja tilausohjautuvia alavirran toiminnoiksi. Liikuttaessa ala- ja ylävirtaan 

voidaan tunnistaa neljä perustapausta: ETO (Engineer-To-Order), MTO (Make-To-

Order), ATO (Assemble-To-order) ja MTS (Make-To-Stock). Suurin osa 

organisaatiossa tapahtuvista päätöksistä ovat riippuvaisia tästä asiakastilauksen 

kytkentäpisteestä ja siksi onkin tärkeä tunnistaa CODP omassa toiminnassa, kun 

yrityksen prosessia analysoidaan (Wikner & Rudberg, 2007, pp. 211-212). Virhe. 

Viitteen lähdettä ei löytynyt. esittää tuotantomuotojen jakautumisen COPD 

mukaan ennuste ja tilausohjautuviin. 
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Kuva 1. Neljä tyypillistä kytkentäpistettä Wikner et al. mukaan 

2.2 MTS, ATO JA MTO TUOTANTO 

MTS tai BTS (Build-To-Stock) kuten Stavrulaki et. al artikkelissaan kirjoittaa, 

koko tuote tehdään valmiiksi varastoon, josta se jaellaan edelleen jälleen myyjien 

varastoon. Tuotanto on vahvasti ennusteisiin pohjautuvaa ja tuotteet ovatkin usein 

korkean volyymin ja alhaisen hinnan tuotteita. (Stavrulaki & Davis, 2010, p. 134) 

ATO tuotannossa asiakas valitsee joitain tuotteen ominaisuuksia tilausvaiheessa 

valmiista räätälöintivaihtoehdoista. Tuotteet ovat pienemmän volyymin tuotteita 

kuin MTS tuotannossa, mutta valittavia variaatioita on kuitenkin rajallinen määrä 

(Stavrulaki & Davis, 2010, pp. 136-137). 

MTO (Make to Order) tuotannolla tarkoitetaan tuotantoa, jossa asiakas määrittää 

joitain täysin uniikkeja ominaisuuksia tuotteeseen omien tarpeidensa mukaan. Osa 

tuotteesta (esimerkiksi runko) luo puitteet räätälöintimahdollisuuksille. Tuotteessa 

voidaan käyttää vakioituja komponentteja. Tuotteet ovat yleensä kalliita, pienten 

tuotantomäärien tuotteita. Vaikka tuotetta tehdään tilausten pohjalta, voi tuotteen 

perussuunnittelu olla jo hyvinkin vakiintunutta (esimerkiksi tilauksen mukaan 

tehtävät huonekalut). (Stavrulaki & Davis, 2010). Kohdeyrityksen puhdas 
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alihankintatuotanto voidaan mieltää tämän tyyppiseksi tuotannoksi. Ohjaamistapaa 

kehitettäessä malli luotiin kuitenkin vielä hieman vaativamman ETO:n mukaan. 

2.3 ETO TUOTANTO 

Kohdeyrityksen toiminta on projektimaista asiakkaan vaatimuksista käyttöönottoon 

välin täyttävää. Kyseessä on suurimmalta osin siis ETO (Engineer to Order) (tai 

DTO (Design to Order) kuten Stavrulaki et al. artikkelissaan kirjoittaa) tuotantoa. 

Malli onkin projektien läpiviennissä yleinen toimitusketjun toimintamalli. Tässä 

mallissa koko tuote suunnittelusta toimitukseen tehdään asiakkaan toiveiden 

mukaan. Tuote voi olla joko olemassa markkinoilla olevan ratkaisun asiakkaan 

toiveiden mukaan muuttaminen, kokonaan uuden tuotteen valmistaminen tai 

prototyyppi. Tuotteet ovat tyypillisesti joko kalliita ja monimutkaisia 

investointihankkeita tai design tuotteita joista asiakas on valmis maksamaan 

kalliimman hinnan, kuin jo markkinoilla olevista vaihtoehdoista (mikäli sellaisia 

löytyy). Tuotantomäärät ovat yksittäiskappaleita ja työ voi olla suurelta osin 

käsityötä. Myös tuotteen logistiikkaketju voi olla hyvinkin uniikki ja kallis. 

(Stavrulaki & Davis, 2010) 

Johtuen osittain ETO tuotannon prosessien asiakastilaus kohtaisuudesta, 

kirjallisuus tarjoaa melko vähän malleja projektien hallintaan ETO ympäristössä. 

Ensimmäisiä yrityksiä tähän suuntaan on ollut Supply Chain Councilin kehittämä 

SCOR 2010 (Supply Chain Operations Reference model). Päätavoite oli tarjota 

malli toimitusketjun prosessien kuvaamiseen ETO ympäristössä. Malli ei siis 

itsessään tarjoa mitään itse tuotannon ohjaamiseen. Prosessit on kuvattu mallissa 

melko yleisellä tasolla ja se keskittyykin tarjoamaan toimitusketjun suunnitteluun 

sekä tulosten mittaamiseen. Myös ICT ratkaisut tukevat usein huonosti ETO 

tuotannon haasteita. Yritykset ajautuvat usein isoihin kustomointeihin järjestelmiä 

implementoidessaan. Syynä tähän voi olla juuri mallien huono teoreettinen kuvaus 

kirjallisuudessa. (Adrodegari, et al., 2015, pp. 910-913) 

Adrodegari et. al. tuottaa artikkelissaan case tutkimuksen pohjalta mallin ETO 

yritysten tuotannon ohjaamisen kuvaamiseen. Malli muodostuu kahdesta eri 

vaiheesta: 1. Suunnitteluvaihe ja 2. toteutusvaihe. Suunnitteluvaiheessa yhtiö ottaa 

kontaktin asiakkaaseen, kerää asiakastarpeet sekä suunnittelee tuotteen siihen 
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pisteeseen, että tarjous voidaan tuottaa asiakkaalle. Toteutusvaiheessa tuotteen 

suunnittelu viimeistellään ja valmistetaan asiakkaalta saadun tilauksen pohjalta. 

Malli on kuvattu kuvassa 2.  

 

Kuva 2. ETO prosessi (Adrodegari, et al., 2015) mukaan. 

Koska ETO tuotannossa myös suunnittelu sisältyy toimitusaikaan ja 

asiakaskohtaiseen prosessiin, on se sisällytettävä myös tuotannonohjaukseen (toisin 

kuin esimerkiksi MTO mallissa). Siis myös ei fyysiset aktiviteetit on huomioitava 

tuotannon ohjauksessa. Kaikki tuotannon toiminnot ovat asiakastilauksen 

aiheuttamia ja siitä johdettuja, CODP on siis hyvin pitkällä ylävirrassa 

toimitusketjua. (Bertrand & Mutslag, 1992, p. 4).  

Lähes samaa mallia noudattelee kohdeyrityksen käyttöönottama Lean System 

ERP:in toimittaja Roima Intelligence omassa esitteessään ETO prosesseista. Malli 

Jälkilaskenta

Valvonta

Tuotanto, kokoonpano, testaus, laaduntarkkailu

Hienokuormitus

Tuotesuunnittelu ja päivitys

Asiakkaan tarjousprosessi

Tarjouslaskenta

Tuotannon kapasiteetin karkeasuunnittelu

Tuotesuunnittelu

Tarjousten priorisointi

Tarjousten hallinta

Tarjouskysely
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on hieman kevennetty ja vähemmän teoriamainen, joten se soveltuu paremmin 

käytettäväksi oikeaan toiminnanohjaamiseen. Kuva 3 kuvaa heidän näkemystään 

prosessin kulusta tyypillisessä ETO organisaatiossa. 

 

Kuva 3. ETO prosessi Roima Int. mukaan 

2.4 ETO TUOTANNON ERITYISPIIRTEET 

Kuten aiemmin on todettu, on kirjallisuus perinteisesti tarjonnut ETO ympäristöön 

malleja, jotka kattavat joko huonosti tai vain osittain tarvittavat prosessit 

(Adrodegari, et al., 2015). Yleisiä lainalaisuuksia on vaikeampi löytää kuin 

esimerkiksi toistuvaan tuotantoon paremmin soveltuvista MTS:stä tai ATO:sta. 

Tuotteet ovat usein täysin asiakastiluskohtaisia. Tämä aiheuttaa tuotteen 

valmistuksen muodostuvan myös tilauskohtaisesti. Tämä aiheuttaa 

tuotannonohjaukselle kertaluonteisuutta. Suunnittelussa tätä ongelmaa on pyritty 

helpottamaan esimerkiksi moduloinnilla, jossa tuote koostuu erilaista moduuleista, 

joita kasaamalla voidaan ainakin näennäisesti kasata loputon määrä variaatioita 

asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lisäksi vanhojen projektien tuoterakenteita 

pyritään hyödyntämään osana uutta suunnittelua. Mikäli näin onnistutaan 

toimimaan, myös tuotannonsuunnittelussa päästään hyödyntämään aiemmin 

toteutettua mallia (Bertrand & Mutslag, 1992, pp. 6-9). 

Tuotannonohjaus on ETO tuotannossa haastavaa jatkuvan epävarmuuden vuoksi. 

Jos vain n. 15% tarjouksista johtaa tilaukseen (Bertrand, 1992, pp. 5), ei 

kuormituksen suunnittelu voi perustua annettuihin tarjouksiin. Tuotannolta 

vaaditaan suurta joustokykyä. Koska kapasiteettia ei voi varastoida, joudutaan 

jousto hankkimaan yrityksen ulkopuolelta alihankkimalla. Tämä yhdistettynä 

muiden käynnissä olevien projektien sattumanvaraisuuteen nostaa tuotannon 

hallinta haastetta entisestään. Lisäksi kun tarjousvaiheessa tuotteen rakenne ja 

siihen liittyvät tuotannon vaiheet eivät ole täysin selvillä (suunnittelu ei ole valmis), 

joutuu ETO yhtiöiden tuotanto sopeutumaan kaikkiin kolmeen haasteeseen: 

Tuotannon suunnittelun täytyy ohjata ei fyysistä (tarjous ja suunnittelu) sekä 
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fyysistä vaihetta (tuotanto sekä hankinnat), muut meneillään olevat projektit ja 

niiden vaatima kapasiteetti sekä tuoterakenne joka on tiedossa vasta suunnittelun 

valmistuttua (Adrodegari, et al., 2015) (Bertrand & Mutslag, 1992, p. 7). 

ETO tuotantostrategialla toimivien yritysten kilpailukyky syntyy prosessien 

hallinnasta, teknisestä osaamisesta ja tuotannonsuunnittelusta, muita erityispiirteitä 

on kuvattu taulukossa 1. Tästä syystä OKP (one of a kind products) yritysten tulee 

panostaa tuotannonsuunnitteluun MP (mass produced) yrityksiä enemmän. 

Suunnittelu on tehtävä jokaiselle tilaukselle erikseen vähintään vanhoja malleja 

yhdistellen (vrt modulointi edellä). Tästä syystä myös kustannusrakenne ko. 

yrityksissä on hieman raskaampi kuin MP tuotannolla toimivissa. (Adrodegari, et 

al., 2015, pp. 911-912).  

Taulukko 1. ETO erityispiirteet (Adrodegari, et al., 2015) mukaillen 

Erityispiirre Kuvaus 

Ydinosaaminen Suunnittelu, projektin hallinta, kokoonpano, 
logistiikka 

Kilpailuetu Prosessien hallinta (sisäiset ja ulkoiset prosessit), 
teknologinen osaaminen, tuotannonsuunnittelu 

Vertikaalinen integraatio Yleensä vähäistä 

Tuotannon volyymi Pienen volyymin tuotantoa, tuotteet uniikkeja 

Toimittajat Kumppanuuksia tai sopimuksiin perustuvia 

Tuotteen kustomointi Korkea, tuoterakenteet syviä ja uniikkeja 

Tuotteen suunnittelu ja 
kehitys 

Suunnittelu muuttuu tuotteen valmistuksen aikana, 
rinnakkaisia vaiheita paljon tuotannossa ja 
suunnittelussa  

Hankinta Materiaalihankinnat yleensä projektikohtaisesti 

Myyntiennuste Heikko tarkkuus kysynnästä, tuotevalikoiman ja 
kysynnän vaihtelu suurta 

Riskit Tietotaidon vuotaminen kilpailijoilla, kapasiteetin 
hallinta, sopimukselliset riskit 

 

2.5 HANKINTA KERTALUONTEISESSA TUOTANNOSSA 

Kertaluonteisessa tuotannossa suoraan tuotteelle ostettavien komponenttien ja 

materiaalien osuus koko tuotteen hankinnoista on yleensä suuri. Omassa varastossa 

nimikkeiden pitäminen on hankalaa suuresta variaatosta johtuen. Tästä syystä 

isojen volyymien hallintaan kehitettyjen toimitusketjun työkalujen soveltamisessa 
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kertaluonteiseen tuotantoon täytyy olla varovainen. (Hicks, et al., 2000, p. 186 ja 

188). 

Hankinta saa tarvittavien nimikkeiden spesifikaatiot yleensä suunnittelulta. Koska 

tuotteita ostetaan yleensä pieniä määriä ja harvoin, on hankinnan tehokkuus ETO 

ympäristössä usein vahvasti riippuvainen saatujen tietojen oikeellisuudesta ja 

tarkkuudesta. Myös saadun tiedon yksityiskohtaisuus on tärkeää, mikäli toimittaja 

joutuu kysymään ostajalta tarkennuksia tilaukseen, tai ostaja täydentämään tietoja 

ennen tilasta, koko toimitusketjun tehokkuus kärsii. Tarpeeksi tarkkaan määritellyt 

tiedot vähentävät myös toimittajan mahdollisia vaihtoehtoja ja sitä 

kauttatulkinnasta johtuvia virheitä. Toisaalta turhat määritykset nimikkeiden 

tiedoissa voivat johtaa toimittajan mahdollisuuksiin tehdä innovaatioita ja kokeilla 

uusia toteutuksia toimituksissa. (Hicks, et al., 2000, p. 187).  

Hankinnan päätöksiä tehdään usealla eri tasolla. Asiakas tilauksessaan ja 

vaatimuksissaan määrittää jo osan hankintaan vaikuttavista päätöksistä. 

Tarjousvaiheessa saatujen tarjousten sisältö voi vaikuttaa myöhemmin tuotantoon 

saakka menevien tuotteiden hankintapäätöksiin, varsinkin jos asiakkaalle on 

tarjouksessa ilmoitettu mistä komponenteista tuote koostuu. Myös suunnittelu voi 

valita komponenttien valmistajia ja määrittää niitä suunnitelmiin. Tällöin 

hankinnalle jää vähemmän vaihtoehtoja hankintaa tehdessään. Kaikella tällä voi 

olla vaikutuksia myös koko tuotteen valmistusprosessin, mikäli etukäteen valittujen 

nimikkeiden toimitusajat ovat pitkiä ja sitä kautta koko tuotteen toimittaminen 

vaikeutuu. Tyypillisesti ETO ympäristössä yritykset pyrkivät luomaan hyviä ja 

pitkäkestoisia suhteita toimittajiin välttääkseen ongelmat juuri toimitusajan ja 

komponenttien saatavuuden suhteen. Toisaalta liian vähäisillä tiedoilla hankinnan 

on vaikea tehdä päätöksiä hankittavista komponenteista ja yleensä suunnittelu 

joutuukin tarkentamaan vaatimuksia ennen hankintaa. Myös väärien toimituksien 

todennäköisyys kasvaa. Yleensä ETO hankinnoissa ajaudutaankin lähelle 

kotiinkutsu menettelyä, kun ostajalla ei ole oikeaa valinnanvaraa ja 

kilpailuttaminen on lähes mahdotonta. (Hicks, et al., 2000, pp. 187-188). Lisäksi 

pelkkään hankintahintaan perustetut hankinnan päätökset voivat aiheuttaa jopa 

kokonaiskustannusten nousua (Haverila, et al., 2009, p. 443). 
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2.6 VARASTOT JA MATERIAALIEN HALLINTA 

Varastoinnin tarkoituksena on hallita tavaran siirrot tehokkaimmalla mahdollisella 

tavalla (Atieh, et al., 2015). van der Berg et al. kirjoittaa varaston tehtäviksi 

minimoida varastoon sitoutunut pääoma sekä puutostilanteet mahdollistaen 

kuitenkin tehokas tuotanto. Myös kysynnän vaihtelusta johtuva epävarmuus, 

taloudelliset hankintaerät, tuotannon pullonkaulojen hallinta ja raaka-aineiden 

hinnanvaihteluiden hallinta, tuotteiden toimitusaika ja varastoinnin 

kausiluonteisuus on tunnistettu varastoinnin syiksi. (Abbasi, 2011) ja (Prem, 2014, 

pp. 22-23).  

Varastoinnin syyt siis vaihtelevat lähteestä riippuen, mutta kirjallisuudessa tarjottu 

termi JIT (Just-In-Time) on hankala toteuttaa varsinkin monimutkaisimmissa 

tuotteissa. JIT käsitteenä tarkoittaa materiaalien hallintaa ilman varastointia (tai se 

minimoiden), muita käytettyjä termejä ovat zero-inventory system ja lean supply 

chain. Kaikki nämä viittaavat järjestelmään, jossa tuotteita tai raaka-aineita ei 

varastoida lainkaan, vaan materiaalit hankitaan ja toimitetaan tarpeen mukaan ja 

asiakkaan tilaukset toimitetaan heti niiden valmistuttua. Tämä malli vaatii 100% 

luotettavat paikalliset toimittajat ja tuotannon häiriöitä ei sallita. Muita vaatimuksia 

toimivalle JIT järjestelmälle ovat kysynnän ja kysynnän täyttämisen nopeuden on 

oltava samat, jatkuva keskeytymätön materiaalivirta ennakkoon määritellyillä 

reiteillä, tuotannon toiminta veto periaatteella, ylimääräisiä toimituskuluja ei synny 

pienistäkään toimituseristä, toimitettujen materiaalien laatu oletetaan täydelliseksi 

(laatupuutteita ei saa syntyä) ja materiaalit toimitetaan suoraan kysyntäpaikalle (ts. 

varastointia ei tapahdu välissä).  Prem vertaa kirjassaan ihmiskehoa toimintaa 

täydelliseksi JIT järjestelmäksi. Happea tarvitaan tilanteen mukaan eri tilanteissa 

erilaisia määriä. Tarvittava happi toimitetaan keuhkojen kautta kehoon ja sitä ei 

varastoida. Viiveitä kysynnän täyttämiseen ei sallita. JIT onkin vaikea ja lähes 

teoreettinen malli järjestelmälle. Tästä syystä sitä esiintyy puhtaimmassa 

muodossaan hyvin harvoilla teollisuuden aloilla. (Prem, 2014, pp. 151-153) ja 

(Prem, 2014, p. 22) sekä (Haverila, et al., 2009, p. 301).Varastointipolitiikka sen 

sijaan vaihtelee tuotteen ominaisuuksien mukaan. Osa nimikkeistöstä kiertää 

nopeasti varastossa, osalla kierto kestää taas useita vuosia. Kuitenkin nimikkeiden 

varastossa pitämiseen voi olla hyviä perusteita, vaikka varastoitava nimike ei 
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kiertäisikään nopeasti: esimerkiksi pitkät toimitusajat tai tuotteen muu vaikea 

saatavuus (maantieteelliset syyt) voivat puoltaa varastointia. (Shtub & Karni, 2010, 

pp. 93-96). 

MRP (Materials requirement planning) on usein osa nykyaikaista ERP järjestelmää. 

MRP järjestelmällä pyritään laskemaan materiaalitarpeita ennakkoon ja täyttämään 

kysyntä, joka voi vaihdella suurestikin ajan ja tuotteen mukaan. Prem kutsuu näitä 

kysynnän vaihteluja termillä lump demand. American Production and Inventory 

Control Society (APICS) määrittelee MRP:n tekniikoiksi, joilla osaluetteloiden, 

varastodatan ja MPS:n (Master Production Schedule) tiedoilla lasketaan tarvittavat 

materiaalit. MRP:n avulla on mahdollista tuottaa erilaisia tuotteita sisältäen osa- ja 

alikokoonpanoja ja purkaa materiaalitarpeet yksittäisen komponentin tasolle.  

Kuvassa 4 on kuvattu tyypillinen osaluettelo puumuodossa. Eri tasoilla nimikkeillä 

(A-G) on kysyntää (lukema suluissa). Koska jokaisella osa- ja alikokoonpanolla on 

oma ajoituksensa tuotannossa, myös materiaalitarpeet ajoittuvat niiden mukaan. 

(Prem, 2014, pp. 156-158) 

 

Kuva 4. Tyypillinen osaluettelo (Bill of materials, BOM) 

Materiaalienhallinta osana tuotannonohjausta tarkoittaa materiaalien liikettä 

(raaka-aineet, hukka, pakkaukset, puolivalmisteet sekä valmiit tuotteet) tuotannon 

prosessien läpi. Pääosin sillä on kaksi keskeistä tavoitetta: halutun palvelutason 

ylläpito sekä materiaalihallinnan kokonaiskustannusten minimointi (Haverila, et 

Taso 3

Taso 2

Taso 1 A

B (3)

E (2) F (2)

C (1)

G (2)

D (2)

F (3) G (4)
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al., 2009, pp. 443-444). Materiaalikirjanpito on tietojärjestelmien tärkeimpiä 

tehtäviä, Suomalaisen teollisuusyrityksen liikevaihdosta keskimäärin 70% kuluu 

erilaisten materiaalien ja palveluiden ostoon (Haverila, et al., 2009, p. 435 ja 459). 

Materiaaleista aiheutuvat kustannukset tuotannon näkökulmasta voidaan Haverila 

et al. mukaan jakaa ostettavien materiaalien hintaan, oston kustannuksiin, 

kuljetuksesta sekä vastaanotosta aiheutuviin kustannuksiin, puutekustannuksiin, 

varastointikustannuksiin, jakelukustannuksiin sekä reklamaatiokustannuksiin.  

Materiaalien käsittely käsittää materiaalivirran sekä varastoinnin, varastoinnin 

toiminnot käsittävät ne toiminnot, jotka tapatuvat varastossa tai lähetys ja 

vastaanottoalueilla. Artikkelissaan van der Berg et al. tunnistaa kolme eri 

varastotyyppiä niiden toimintatarkoituksen mukaan: jakeluvarasto, tuotannon 

varasto sekä sopimusvarastot. Jakeluvarastoilla tarkoitetaan varastoja, joihin eri 

toimittajat toimittavat tuotteitaan edelleen toimitettavaksi jälleen myyjille. 

Sopimusvarastot ovat varastoja, joissa varastointitoimintaa tehdään sopimuksen 

mukaan alihankintana. Tuotannon varastot ovat varastoja, joissa varastoidaan ja 

käsitellään tuotannon tarvitsemia raaka-aineita, puolivalmisteita sekä valmiita 

tuotteita. (van der Berg & Zijm, 1999). Prem jakaa varastot varastointitilanteen 

mukaan raaka-aine varastoihin, yksittäiselle tarpeelle ostettujen varastoon, 

keskeneräisen tuotannon KET (tai work in progress WIP) varastoon, 

lopputuotevarastoon ja huoltoon, korjauksiin ja tarkastuksiin tarvittavien tuotteiden 

varastoon (Prem, 2014). 

van der Berg et. al. tunnistaa neljä varaston tehtävää. Varastossa tyypillisesti 

tehdään tavaran vastaanottoa toimittajilta. Vastaanottoon sisältyy tilatun tavaran 

tarkastus, niin määrien kuin laadunkin puolesta. Myös lähetettävä tavara käsitellään 

varastossa pakaten se oikeisiin paketteihin ennakkoon määritettyjen 

pakkaussisältöjen mukaan. Nykyään pakkaukset merkitään yleensä viivakoodeilla 

tai RFID tunnisteilla varustetuilla tarroilla. Tätä tunnistetta voidaan hyödyntää eri 

vaiheissa tuotantoketjua: keräilyssä asiakkaan tilauksiin ja omaan tuotantoon ja 

ostotilausten muodostamisessa esimerkiksi inventointien yhteydessä. (Rizzi & 

Zamboni, 1999, p. 375). Tuotannon tarvitsemat materiaalit keräillään varastossa ja 

toimitetaan etukäteen määriteltyyn paikkaan. Keräilyä tehdään myös lähetettävien 

tavaroiden pakkausta varten, varsinkin kun toimitus sisältää useampaa eri tuotetta. 
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Keräily eri vaiheissaan on varaston kallein tehtävä. (van der Berg & Zijm, 1999). 

Arnold et. al. jakaa tehtävät neljään tyyppiin: oikea-aikaisen asiakaspalvelun 

tuottaminen, tuotteiden ja nimikkeiden kirjanpito, varastointi kustannusten 

minimointi sekä yhteydenpito sidosryhmiin. Fyysisiin tehtäviin kirja lisää vielä 

tärkeät tehtävät: tavaroiden säilyttäminen varastossa sekä järjestelmän käyttäminen. 

(Arnold, et al., 2008, p. 336). Varastojen täydennykset eivät yleensä ole varaston 

tehtävä vaan siitä huolehtii hankinta. Inventoinnit sen sijaan ovat yleisiä varaston 

tehtäviä varaston tyypistä riippumatta. Inventaariolla tarkoitetaan varastossa olevan 

tuotemäärän fyysistä laskemista (Haverila, et al., 2009, p. 452). Työnä tämä tehtävä 

sijoittuu kuvassa 5 varastointialueella tapahtuvaksi työksi ja tehtävä on tärkeä osa 

varastokirjanpidon sekä kirjanpidon välistä yhteyttä.  

 

Kuva 5. Tyypilliset varaston tehtävät (Ramaa, et al., 2012) 

Nykyään varastojen hallintaan käytetään eritasoisia WMS (Warehouse 

Management System) järjestelmiä. Järjestelmät voivat olla osa ERP järjestelmää, 

jolloin ne on paremmin integroitu yrityksen muihin toimintoihin. Yleensä ERP 

järjestelmä mahdollistaa paremman tekniikan hyödyntämisen, kun koko prosessi on 

järjestelmän sisällä. Järjestelmässä voi olla mukana viivakoodinlukijoita 

kappaleiden nopeaan tunnistamiseen ja tarratulostimia tuotteiden merkkausta 

varten. Kaikki tämä parantaa tiedon reaaliaikaisuutta ja oikeellisuutta. Tekniikka 
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lisää myös varastossa tehtävien töiden tehokkuutta sekä tarkkuutta ja säästää aikaa 

sekä rahaa. (Atieh, et al., 2015).  

Varastointi ei ole ilmaista, ja siksi varastointi onkin yksi yrityksen tärkeimmistä 

johdettavista toiminnoista. Varastointikustannukset syntyvät joko varaston 

ylläpidosta, hankinnasta tai puutoskustannuksista. Ylläpitokustannukset syntyvät 

sijoitetun pääoman koroista, vakuutuksista ja veroista, riskikustannuksista (hävikki, 

pilaantuminen) ja tilakustannuksista. Hankinnan kustannukset syntyvät tilausten 

käsittelystä, toimiston kustannuksista, tilausten seurannasta ja yhteydenpidosta 

toimittajiin. Puutoskustannukset ovat taas kustannuksia, jotka aiheutuvat 

tilanteesta, jossa kysyntää ei voida täyttää varastosta (joko omaan tuotantoon tai 

asiakkaalle). (Abbasi, 2011, pp. 188-189). 

Varastoitavien tuotteiden ja nimikkeiden ohjauksen valinta on tärkeä osa varaston 

hallintaa. Kun yrityksen johto tekee päätöksiä nimikkeiden ohjaustavoista tulisi 

käsitellä seuraavia asioita: 

- mitkä yksittäiset nimikkeet ovat tärkeimpiä 

- kuinka yksittäisiä nimikkeitä tulisi hallita 

- kuinka suurina erinä täydennämme varastoa 

- milloin tilaamme tavaraa varastoon 

Varsinkin kahteen viimeiseen löytyy matemaattisia kaavoja joilla määrittää 

tilauseriä ja tilaussykliä (esimerkiksi (Abbasi, 2011, pp. 190-196)). Nimikkeiden 

tärkeys ja ohjaustavat ovat taasen vaikeampia määrittää. Näitä päätöksiä tehdessä 

tekijöillä tulee olla hyvä ymmärrys omasta prosessista, varastotyypeistä, 

varastoinnin sekä hankinnan kustannuksista sekä toivotusta palveluasteesta. 

Talouden näkökannalta katsoen varastot ovat sitoutunutta pääomaa, jota ei voida 

käyttää muualla. (Arnold, et al., 2008, p. 268). Kuitenkaan ilman varastoa (ns. zero 

warehouse tai JIT) toimiminen on vaikeaa. Siksi varastoihin liittyvät päätökset ovat 

todella tärkeitä tuotannon ohjausta mietittäessä. 
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Varastojen fyysinen muoto ja sijainti sekä varastoitavien nimikkeiden sijainti 

varastossa on myös mietittävä huolella. Nimikkeitä voidaan lajitella varastoon 

monella eri tavalla, Arnold. et al. luettelee neljä tapaa: 

- Nimikkeiden käyttötavan mukaan. Esimerkiksi kiinnitystarvikkeet, 

laakerointitarvikkeet, raaka-aineet ja kemikaalit. Näin keräily helpottuu 

- Nimikkeen kiertonopeuden mukaan. Kun nopeasti kiertävät nimikkeet ovat 

lähellä vastaanottopisteitä, ei niitä tarvitse kuljetella kovin kauas usein 

tapahtuvasta vastaanotosta. 

- Fyysisesti samanlaiset tavarat yhdessä paikassa. Esimerkiksi pitkille tavaroille 

on helppo luoda oma varastointipaikka 

- Työvarasto ja tuotteen päävarasto ovat erillään. Malli on käytössä varsinkin 

sarjatuotantoa tekevissä tehtaissa, työpisteen lähelle täydennetään pieniä eriä 

tuotteita, joita käytetään kokoonpanossa ja tätä pientä varastoa täydennetään 

usein. Näin työpisteelle mahtuu enemmän erillisiä nimikeitä.  

Vastaanoton yhteydessä tuotteet voidaan hyllyttää joko kiinteille paikoille (fixed 

location) tai sinne, missä on tilaa. WMS voi jopa tarjota tyhjiä hyllypaikkoja 

vastaanoton yhteydessä (floating location). Osa tuotteista voidaan varastoida myös 

suoraan käyttöpaikalle. Varsinkin JIT ympäristössä tämä on järkevää. (Arnold, et 

al., 2008, pp. 340-341). 

Varastointiin liittyvät haasteet ovat tyypillisesti joko varastotasoihin tai varaston 

sijaintiin liittyviä. Varsinkin tuotannon varastoissa tasot nousevat suureen rooliin. 

Hyvin toteutettu WMS järjestelmä voi laskea varastointikustannuksia tarjoamalla 

työkaluja tuotannonsuunnitteluun tilausten käsittelyyn kuitenkin takaamalla 

riittävän palveluasteen. Palveluaste tässä yhteydessä tarkoittaa niiden tilausten 

määrää suhteessa kaikkiin tilauksiin, jotka voidaan toimittaa suoraan varastosta. 

Säästöt eivät synny pelkästään laskeneista varastotasoista, vaan myös tehostuneesta 

toiminnasta kaikissa varaston tehtävissä. Järjestelmät voivat tarjota myös tietoa 

vapaista varastopaikoista vastaanoton yhteydessä ja tehostaa näin myös 

hyllytystoimintoa. Myös make-or-buy päätöksiin WMS tarjoaa tietoa kulutuksen 

sekä varastojen kiertonopeuksien kautta. (van der Berg & Zijm, 1999, pp. 521-524). 
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3 MOBIILIKÄYTÖN VAATIMUKSET 

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄLLE 

Koska tuotannonohjausjärjestelmien tulee tukea yrityksen toimintaa ja sen 

ohjattavuutta, on hyvä hieman tutustua järjestelmiin yleisesti. Lisäksi uudet 

käyttötavat muodostavat uusia tarpeita itse järjestelmien rakenteelle sekä 

lähtötiedoille, siksi on tärkeää tutustua hieman aiheeseen kirjallisuuden sekä tarjolla 

olevien teorioiden muodossa. 

3.1 YLEISTÄ TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMISTÄ 

ERP (Enterprice Recource Planning) järjestelmät ovat yksi viimeisimmistä 

evoluution vaiheista tuotannonohjausjärjestelmien kehityksessä. Tietotekniikan ja 

tietoliikennejärjestelmien kehittyessä on ERP yleistynyt pienemmissäkin 

yrityksissä. Materiaalien hallinnasta (MRP) järjestelmät kehittyivät eteenpäin 

MRP2:n kautta kohti ERP:iä jo 1980 luvun loppupuolelta alkaen kun SAP julkaisi 

ensimmäisen versionsa. (Muscatello, et al., 2003, pp. 851-852). Shtub et al jakaa 

aiheen vielä tarkemmin esittäen, että ERP II aikakausi on alkanut 2000 luvun alusta 

ja kehittyy edelleen. Tässä jaottelussa suurimmat erot ERP ja ERP II välillä ovat 

ne, että ERP II kehittyy edelleen kohti tiedon pirstaleisempaa tallennusta ympäri 

maailmaa ja eri sidosryhmien mahdollisuudet käyttää toistensa järjestelmiä ja liittyä 

niihin omilla järjestelmillään tulee yleistymään. Samalla toiminnot alkavat kattaa 

pelkän toiminnanohjauksen lisäksi CRM:n (Customer Relation Management), 

PLM:n (Product Lifesycle Management) ja SCM (Supply Chain Management) 

toimintoja. Näin koko yrityksen toiminta saadaan katettua saman järjestelmän 

puitteissa. Samalla tosin vaatimukset järjestelmillä kasvavat jatkuvasti. 

3.2 YLEISET TOIMINNOT 

Oli jaottelu mikä tahansa, muodostuu järjestelmä itsessään usein useasta eri 

moduulista, joista jokaisella on oma tarkoituksensa toiminnanohjauksessa. 

Moduuleja ovat yleensä kirjanpito, tuotannon ajoitukset ja ohjaus, materiaalien 

hallinta, varastokirjanpito, myyntiennusteet, hieno- ja karkeakuormitus, 

asiakkuudenhallinta sekä jakelukanavien suunnittelu. Ohjelmistot ovat yleensä 

moduulirakenteisia niiden laajuuden vuoksi, tällöin käyttöönotto voidaan tehdä 
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yrityksen resurssien ja tarpeiden mukaan joko vain osalle moduuleista tai kattamaan 

koko yrityksen toiminta. Toisaalta eri moduulien keskinäiset vaikutussuhteet voi 

olla vaikeakin hahmottaa ilman syvällistä perehtyneisyyttä. Nykyisin ERP 

järjestelmille tyypillistä ovat myös ulkoisten sidosryhmien (asiakkaat ja toimittajat) 

pääsy rajoitetusti järjestelmään. Syitä järjestelmien hankinnalle ja käyttöönotolle on 

monia, mutta koska ERP tuo käytännössä saman järjestelmän piiriin kaikki 

yrityksen toiminnot ovat toimintojen ja toimintatapojen yhtenäistäminen yksi 

tärkeimmistä. (Muscatello, et al., 2003, p. 852) ja (Duplaga & Astani, 2003, pp. 69-

70). Kuva 6 esittää ERP rakenteen Rizzi & Zamboni mukaan. 

 

Kuva 6. Tuotannonohjausjärjestelmän moduulirakenne (Rizzi & Zamboni, 
1999) 

Järjestelmät ovat vuosien saatossa kasvaneet ja pitävät sisällään koko yrityksen 

toiminnan tarjouksista toimitukseen ja laskutukseen sekä tukitoiminnot kuten laatu, 

hr, asiakkuudenhallinta sekä tuotekehitys. Koska tietoa on saatavilla eri resursseista 

paljon, onkin ERP:in vahvuudeksi noussut mahdollisuus hyödyntää tietoa eri 

osastoilta. Ongelmaksi näin laajoissa järjestelmissä nousee joustavuus ja 

käytettävyys erilaisilla liiketoiminta alueilla. Kuvassa 7 on kuvattu ERP:in 

toimintoja, sinisellä tukitoiminnot sekä laajennukset ja punaisella ydintoiminnot.  

(ten Hompel, et al., 2015) 
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Kuva 7. ERP:in toiminnot (ten Hompel, et al., 2015, p. 3) mukaan 

 

3.3 JÄRJESTELMÄN MOBIILIKÄYTTÖ JA SEN VAATIMUKSET 

Yleisin tapa toteuttaa ERP:in mobiili käyttö on ollut mahdollistaa tiettyjen 

toimintojen käyttäminen internetselaimella. Selaimella käytettäviä toimintoja 

järjestelmästä riippuen ovat olleet tilausten vastaanotto, hankinta, varastotoiminnot, 

tarjousten tekeminen, laskutus, tuotannon kuormittaminen ja perustoiminnot kuten 

yrityksen yhteiset kalenterit, osoitekirjat ja ilmoitustaulut. Yleensä selaimella 

tehtävät toiminnot eivät kuitenkaan kata koko käyttötarvetta ja mobiilikäytön 

tarkoitus onkin vain laajentaa käyttömahdollisuuksia. Mobiilin käyttöliittymän 

kehityksessä yhtenä suurimpana ongelmana on ollut valittavana olevien laitteiden 

suuri määrä. Tästä syystä web pohjainen ratkaisu on yleensä toimivin ja helpoin 

ottaa käyttöön. (Al Bar, et al., 2011, pp. 61-63). Järjestelmää valitessa kriteereinä 

käytetään usein joustavuutta, yksilöllisyyttä, helppoutta, rajapintoja täytyy olla 

riittävästi, kustannustehokkuus, käyttäjäystävällinen sekä käytettävissä 

mobiililaiteilla (ten Hompel, et al., 2015, p. 10). 
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Logistiikkaan liittyvissä IT ratkaisuissa on mobiilikäytöllä suuri merkitys. Tavaran 

liikkuminen sekä varastossa tehtävien töiden luonne hyötyy suuresti järjestelmien 

mobiilikäytöstä.  Niinpä GPS, RFID, viivakoodinlukijat, älylaitteet sekä 

kannettavat tietokoneet ovat kaikkialla logistiikan alueella nykyään. (ten Hompel, 

et al., 2015, p. 17).  

Kun järjestelmä on riittävän uudenaikainen tukeakseen järjestelmän käyttämistä 

myös muutoin kuin kiinteiltä tai kannettavilta tietokoneilta tulee yrityksen määrittää 

mitä uudella käyttötavalla haetaan. Al Bar et al. (2011) perustelee mobiilia käyttöä 

varsinkin päätöksentekoa tukevana tekniikkana. Mobiilikäytöllä päätökset voivat 

olla nopeampia ja parempia. Varsinkin kenttähenkilöstölle mobiilikäytön kautta 

saatava reaaliaikainen tieto on tärkeä tuki jota ei ennen ole voitu toteuttaa.  

Uuden tekniikan käyttöönotto tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia mutta niiden 

käyttöönotto on usein haastavaa. Älylaitteiden kehittyessä ja 

tietoliikenneyhteyksien parantuessa mobiilikäytön yleistyessä asiantuntijoilla on 

mahdollisuus työskennellä missä ja milloin vain. Tämä taas tuo mahdollisuuden 

kustannussäästöihin ja parempaan tuottavuuteen ja tarjoaa näin käyttäjilleen 

paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailussa. (Al Bar, et al., 2011, pp. 64-65). 
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4 KOHDEYRITYKSEN PROSESSIN NYKYTILA JA 

SYYT MUUTOSTARPEELLE 

Koska yrityskauppojen johdosta kohdeyritys on siirtynyt osaksi isompaa konsernia 

ja sieltä tulevia raportointitarpeita ei voitu vanhalla järjestelmällä toteuttaa, oli 

kokonaan uuden toimintatavan muodostaminen tiettyihin kohteisiin välttämätöntä. 

Tässä kappaleessa pyritään kuvaamaan vanha toimintamalli sekä sen ongelmia ja 

syitä muutokselle. 

4.1 LYHYT HISTORIA 

Makron Automation Oy (ent. Elmont Oy) on vuonna 2006 perustettu sähkö-

automaatioalan palveluita tuottava yritys, joka on erikoistunut tietokonepohjaisten 

(PC/PLC) kappaleen- ja materiaalinkäsittelyn ohjausjärjestelmien toteuttamiseen 

sekä ohjaus- ja moottorikeskuksien valmistukseen. Makron Automation Oy tuottaa 

käyttäjälähtöisiä automaatiopalveluja valikoitujen suomalaisten koneenrakentajien 

ja projektitoimittajien tarpeisiin sekä asiantuntevaa elinkaaripalvelua 

tuotantolaitosten jatkuvan toiminnan takaamiseksi. Työntekijöidemme tehtävänä 

on varmistaa, että asiakkaidemme oma tuotanto tehostuu, kokonaistoimitusten 

toimitusajat pitävät ja loppuasiakkaan asettamat vaatimukset täyttyvät. (IMS, 2017) 

Yrityksen aiemmin käyttämä prosessi oli muotoutunut vuosien varrella sen hetkistä 

toimintaa tukevaksi, mutta muuttunut toimintaympäristö aiheutti aineita muuttaa 

myös toimintatapoja. Kuvassa 8 on kuvattu ydinprosessit päätasolla yrityksen 

käyttämässä IMS laadunohjaus järjestelmässä. 
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Kuva 8. Kohdeyrityksen kokonaisprosessikuvaus IMS järjestelmästä 
(viitattu 15.6.2017) 

4.2 MYYNTI 

Edellä esitetyn kuvan mukaan yrityksen myynti voidaan jakaa kolmeen eri osaan 

toimitettavan sisällön ja hinnanmääräytymisen mukaan.  

Projektimyynnissä asiakkaalle myydään kokonaisratkaisuna kokonaisuuksia, 

joiden sisältö vaihtelee pienistä ohjauskeskuksista aina suurempiin 

automaatioratkaisuihin. Projektimyynti on tyypillisesti ETO mallista, jolloin 

myytyyn kokonaisuuteen sisältyy suunnittelua, valmistusta ja mahdollisesti myös 

asennusta. Lähtötietoina toimii asiakkaalta saatu tarve ja sitä pyritään 

tarjousvaiheessa tarkentamaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kanssa 

käytyjen keskustelujen kautta. Suunnittelu toteutetaan tyypillisesti 

toteumapohjaisella hinnoittelulla, jossa suunnittelijoiden tekemät tuntikirjaukset 

projektille kerryttävät projektin kustannuksia. Kertyneen kustannuksen mukaan 

tapahtuva laskutus on osittain tuotannonohjausjärjestelmässä automatisoitua, mutta 

projektipäälliköt ja myyjät hyväksyvät syntyneen kustannuksen ennen laskutusta. 

Tämä toiminto on aiemmin ollut suuresti työllistävä järjestelmään syötettyjen 

hinnastojen puutteellisuuden sekä toimintamallien virheellisyyden vuoksi. 
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Projektipäälliköt ovat tarkastaneet asiakkaille lähetettävät laskut, mutta tästä 

huolimatta hyvityksiä on jouduttu tekemään paljon. Yleensä syynä on ollut 

suunnittelijoiden tekemä työ, josta asiakas ei syystä tai toisesta ole ollut halukas 

maksamaan. Valmistuksessa ostot on kohdennettu projekteille, mutta oikeaan 

kustannusseurantaan on ollut vaikeaa päästä käsiksi, koska varastosta käyttöä ei ole 

tehty projektitasolla. 

Toinen myytävä kohde on puhdas alihankintavalmistus asiakkaan 

dokumentaatiolla. Malli lähentelee make-to-order (MTO) mallia. Tässä mallissa 

hinta määräytyy usein joko vanhaan toteumaan pohjautuen tai kokonaan tyhjästä 

hinnoitellen. Tämän tyyppisiä myytäviä kohteita ovat erikokoiset ohjauskeskukset 

ja kotelot. Aiemmin asiakkaan osaluetteloista on hyödynnetty vain ostettavan 

nimikkeet, varastosta keräilyä tuotteille on tehty, mutta järjestelmään näiden 

nimikkeiden käyttöä ei ole kirjattu. Ongelmana tässä mallissa on asiakkailta tulevan 

dokumentaation erilaisuus. Sama haaste on kaikille alihankintaa tekevillä 

valmistavilla yrityksillä. Materiaalien saaminen järjestelmään vaatii usein 

manuaalista tulkintaa osaluetteloista koska nimikkeistö eroaa yrityksen omasta ja 

dokumentaatio on eri muodossa missä järjestelmä osaa niitä tulkita. Tähän pyrittiin 

myös löytämään helpotusta. 

Kolmantena yritys myy huolto, korjaus- ja ylläpitopalveluita. Näissä laskutus 

tapahtuu joko kiinteään vuosisopimukseen perustuen (huoltopalvelut), toteumaan 

pohjautuen (korjauspalvelut) tai kiinteään ennakon annettuun hintaan (ylläpito- ja 

modernisointi). Kiinteähintaisissa töissä laskutus tapahtuu yleensä kauden alussa, 

jolloin kustannuskertymä tulee vasta laskutuksen jälkeen. Toteumaan perustuvat 

laskutukset ovat huoltojen, korjausten tai päivitysten laskutusta ja on perustunut 

täysin tuntien sekä matkojen raportointiin, jotka on hyväksytty allekirjoitetuin 

paperein ennen laskutusta. 

Itse järjestelmään saakka tilaukset on avattu aiemminkin. Aiemmin tilaukselle 

kuvattu tieto on ollut puutteellista ja käytössä on ollut lähes poikkeuksetta ns. 

kaatonimikeet. Nämä ovat yleisnimikkeitä, joista ei ilmene tarkka myyty sisältö. 

Tämä on vaikeuttanut kommunikointia asiakkaan kanssa ja tehnyt yrityksen 

sisäisen tiedonsiirron vaikeaksi. 
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Kaikkiin myytyihin kohteisiin liittynyt tuntien raportointi on ollut aikaisemmin 

myös palkanmaksun peruste. Tämä malli on vaikeuttanut yrityksissä normaalina 

käytäntönä olevaa minimilaskutusta. Koska työntekijä saa saman tuntimäärän josta 

asiakasta laskutetaan, oli tarve kehittää mallia siten, että laskutusta voidaan tehdä 

vapaammin tarvittaessa 

4.3 SUUNNITTELU 

Yritys tekee automaatiosuunnittelua kolmella eri tasolla. Puhtaassa 

sähkösuunnittelussa tuotetaan suunnittelua joko oman tai asiakkaan 

alihankintavalmistuksen tarpeisiin. Suunnittelu keskittyy erikokoisten 

automaatiokeskusten tai automaatiototeutusten suunnitteluun. Suunnitelmat 

sisältävät yleensä tarvittavat komponentit pois lukien pientarvikkeet (liittimet, 

johdot, kiinnitystarvikkeet etc.) ja suunnittelu tehdään pääsääntöisesti CADS 

ohjelmistolla. Tuotannonohjausjärjestelmä toimii nimikkeiden master kantana, 

tarkoittaen, että kaikki suunnittelun käyttämät nimikkeet luodaan ensin Lean 

System tuotannonohjaus järjestelmään ja yrityksen itse tekemällä työkalulla koko 

nimikkeistä siirretään kertasiirtona suunnittelijoiden käyttöön 

suunnitteluohjelmiston tietokantaan. Tavoitteena on ollut saada hankittavat 

nimikkeet ostotilauksen riveille valmiiksi suunnittelun osaluetteloista. Puutteellisen 

nimikehallinnan vuoksi, tässä on ajauduttu tilanteeseen, jossa tavaraa on ostettu 

suoraan projekteihin siten, että osa on jäänyt kuitenkin yrityksen varastoon. Syitä 

on ollut monia, mutta suurimpina yritys mainitsee hankintaeräkoot, 

asennustyömailta palautuvat materiaalit sekä asiakkaista tai omasta suunnittelusta 

johtuneet muutokset. Uuden omistajan näkökulmasta malli on kestämätön ja 

varastojen hallintaan jouduttiin tekemään paljon muutoksia. 

PC suunnittelussa tehdään automaatiojärjestelmiin liittyvät 

käyttöliittymäsuunnittelut ja ohjelmoinnit. Tämä osuus suunnittelusta ei 

suoranaisesti käytä materiaaleja hankinnan tai varaston kautta, mutta välillisesti voi 

aiheuttaa muutoksia osaluetteloihin (esimerkiksi toimintamallien muutokset 

aiheuttavat muutoksia anturointeihin).  

PLC suunnittelu vastaa logiikka ohjelmoinnista ja PC suunnittelun tavoin ei 

suoraan vaikuta käytettäviin materiaaleihin. 
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4.4 TUOTANTO JA HANKINTA 

Tämän diplomityön aloitushetkellä kohdeyrityksen tuotannonohjausjärjestelmän 

näkökulmasta katsoen tuotannonsuunnittelu on ollut melko pintapuolinen ja 

ongelmia on esiintynyt kaikissa tuotannon vaiheissa materiaalipuuteiden ja väärien 

materiaalien muodossa. Lisäksi tiedonsiirto myynnistä tuotantoon on ollut osittain 

sanallista ja henkilöistä riippuvaa. Prosessin tässä vaiheessa muodostettiin 

suunnittelun massaosaluetteloista ostotilaukset toimittajittain. Käytännössä koko 

materiaalien hallinta tuotannonohjausjärjestelmän näkökulmasta oli ohitettu koska 

tarpeita ei käsitelty sillä tasolla, että niistä olisi voinut luoda oikeat 

materiaalivaraukset. Tämä taas aiheuttaa suuria ongelmia varastosaldojen 

ylläpitoon, kustannuslaskentaan ja tuotannon ohjaamiseen. Kustannusten 

kerääminen tuotannosta on keskittynyt vain suoriin hankintoihin ja työntekijöiden 

syöttämiin projektituntikirjauksiin. 

4.5 VARASTOT JA MATERIAALIEN HALLINTA 

Yrityksellä on ollut aikaisemmin käytössään kahden tyyppisiä varastoja. 

Projektivarastoon on vastaanotettu kaikki suorat projektille hankinnat. Fyysisesti 

tavarat on pyritty vastaanottamaan hyllyyn projektikohtaisille lavoille tai 

laatikoihin, jolloin kokoonpanon alkaessa, koko projektin hankinnat on voitu 

kerralla siirtää kokoonpanopaikalle. Kuitenkin, koska toimittajat ovat voineet 

toimittaa tavaraa tilauskohtaisesti tai tilauksia yhdistellen, on ollut mahdollista, että 

samalla lavalla on ollut useamman projektin hankintoja. Tästä on taas aiheutunut 

ongelmia, kun lava on siirretty tuotantoon eikä kaikkia materiaaleja ole heti 

käytetty. Komponentteja on hävinnyt ja uudelleen hankintoja on jouduttu tekemään. 

Lisäksi kun hankinnat on yleensä tehty edullisimman hankintaeräkoon mukaan, on 

komponentteja ostettu liikaa ja näin varastoon on alkanut kertyä ylimääräistä 

tavaraa, joka ei kuitenkaan ole näkynyt varastosaldoissa. Vasta 

inventointivaiheessa on saldot ”oikaistu”. Kuitenkaan kun materiaalitarpeita ei ole 

käsitelty oikein, ei varastoitavia nimikkeitä voitu hyödyntää kuin manuaalisesti osat 

tunnistaen ja tilauksilta poistaen. 

Koska suunnittelun tuottamista osaluetteloista ei ole poimittu varastossa pidettäviä 

nimikkeitä eikä hyödynnetty niiden kulutusta, ei varastosaldojen ylläpito ole 



35 

 

toiminut ja varastojen täydennykset on hoidettu manuaalisesti ostotilauksia 

syöttämällä. Varastossa on siis pidetty tavaraa, mutta nimikekohtaista varastosaldoa 

ei ole voitu ylläpitää järjestelmässä. Varastot on inventoitu kerran vuodessa ja 

inventointi onkin ollut ainoa hetki, kun saldot ovat olleet ajan tasalla järjestelmässä. 

Lisäksi nimikkeille ei ole syötetty tarvittavia ohjaavia tietoja, joten hankintaerää, 

minimisaldoa tai muita tietoja ei ole ylläpidetty järjestelmässä. Varaston arvokin on 

laskettu Excelillä. Tästä syystä koko varastonhallinta onkin ollut käytännössä 

manuaalista ja puutostilanteita on päässyt syntymään.  

Asennuksilla tarvittavat materiaalit on hankittu muiden hankintojen mukana. Kuten 

muissakin hankinnoissa, ongelmana on ollut hankintaeräkoot; komponentteja on 

tilattu liikaa ja ylijäämän hyödyntäminen varastosta on ollut puutteellista. 

Esimerkiksi on hankittu koko kela johtoa, josta osa on palautunut 

asennustyömaalta. Tämän osuuden yritys on palauttanut varastoon, josta sen 

nostettu varaston arvoihin viimeistään vuotuisessa inventoinnissa. Varastojen arvo 

onkin lähtenyt lähes hallitsemattomaan nousuun. Varastoista löytyviä ylijäämä 

materiaaleja on hyödynnetty varsin huonosti osittain manuaalisesta 

varastokirjanpidosta johtuen. Lisäksi sähkökomponenttien luonteesta johtuen, osa 

nimikkeistä on vanhentunut ennen kuin niitä on ehditty hyödyntää, jolloin 

romutukset inventoinnin yhteydessä on voinut aiheuttaa heilahtelua varaston 

arvoihin. 

4.6 TOIMITUS JA LASKUTUS 

Koska myyjät eivät välttämättä ole jakaneet myyntejä toimituksen mukaisiin eriin, 

on toimituksissa ollut suuriakin ongelmia, varsinkin dokumentaatioon liittyen. 

Sama myyntitilausrivi on pitänyt jakaa useampaan eri paikkaan ja aikaan 

toimitettavaan erään, jolloin järjestelmästä ei ole voitu tuottaa tarvittavaa 

lähetysdokumentaatiota oikein. Tämä taas on johtanut manuaalisesti esimerkiksi 

Microsoft Wordilla ja Excelillä tehtäviin lähetyslistoihin ja kollien osoitelappuihin 

ja välillä epäselvyyteen jo toimitetuista kokonaisuuksista. 

Laskutuksessa varsinkin laskutustyönä (toteumaan perustuva) tehtävät 

myyntitilausrivit ovat olleet kustannuslaskennan ja seurannan kannata hankalia. 

Laskutusta on tehty kuukausittain toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin 
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samalla jatkaen työntekoa samoille seurantanumeroille. Tämä on vaikeuttanut 

keskeneräisen tuotannon arvon laskentaa ja osa tapahtumista on voinut jäädä 

laskuttamatta. Lisäksi virheistä aiemmissa prosessin vaiheissa on hyvityslaskujen 

määrä kuukaudessa ollut merkittävä 

4.7 AIKAISEMPI JA UUSI TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

Lean System on Roima Intellicence internationalin toimittama toiminnanohjaus 

järjestelmä (ERP). Ohjelmisto on alun perin Tieto Oyj:n kehittämä ohjelmisto. 

Roima Int. osti Lean System liiketoiminnan keväällä 2016 ja jatkaa sen kehittämistä 

ja myyntiä Suomessa. Ohjelmisto pitää sisällään kaikki normaalit 

toiminnanohjausjärjestelmän osat kirjanpitoa lukuun ottamatta. 

Järjestelmä koostuu moduuleista, joita asiakkaat voivat ottaa käyttöön tarpeen ja 

resurssien mukaan. Ohjelmisto käyttää Oraclen tietokantaa tiedon tallentamiseen.  

Järjestelmä ei ole mihinkään toimialaan erikoistunut, vaan pyrkii olemaan ketterä 

ja mukautuva erilaisiin liiketoimintamalleihin. Erot yritysten välillä pyritään 

toteuttamaan erilaisten ohjaustietojen ja asetusten avulla. Näin järjestelmän 

toimivuus voidaan paremmin taata erilaisissa ympäristöissä ilman kalliita 

räätälöintejä. Kuvassa 9 on esitetty Lean Systemin eri moduulit sekä niiden 

perussisältö. 
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Kuva 9. Lean System ERP moduulijako esitteessä (Roima Intelligence, 
2016) 

Aikaisemmin yrityksessä on ollut käytössä sama järjestelmä vanhemmalla 

versiolla. Käyttötavassa sekä tilaus – toimitusprosessissa oli niin suuria muutoksia, 

että yritys päätyi kokonaan uuteen käyttöön ottoon sekä asennukseen konsernin 

yhteisillä malleilla ja teknisillä toteutuksilla. Tämä osoittautuikin myöhemmin 

oikeaksi ratkaisuksi ja samalla vältyttiin vanhan datan migraatiolta, joka olisi ollut 

uuden tarkemman käyttötavan vuoksi lähes mahdotonta toteuttaa siten, että vanha 

tietokanta olisi oikeasti ollut hyödynnettävissä. 
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5 PROSESSIN MUUTOKSET JA 

MATERIAALITARPEET UUDESSA MALLISSA 

Lean Systemin MatFlow toiminto ei itsessään tuo mitään lisätoimintoja 

järjestelmään, kaikki sillä tehtävät työt voidaan toteuttaa myös clientilla 

(paikallisesti tietokoneeseen asennettu ohjelmisto) ja usein myös laajemmin. 

MatFlow tuo kuitenkin työt sinne, missä ne tehdään. Jos toimitaan pelkästään 

clientillä ei kaikkien tietojen tarvitse olla täysin kunnossa, koska käyttäjällä on 

pääsy eri lomakkeille täydentämään tietoa tarvittaessa. Lisäksi lomakkeiden käyttö 

on melko hyvin muokattavissa myös puutteellisiin tietoihin soveltuvaksi ja 

esimerkiksi visualisoimalla puutteet ne on ollut helppo korjata. MatFlow:n käyttö 

perustuu tiettyjen toimintojen täsmätyökaluihin, hyvin pelkistetyillä valikoilla. 

Tavoitteena on virtaviivaistaa soveltuvien toimintojen työvaiheita ja tehdä työ 

käyttäjälle helpommaksi ja nopeammaksi näyttäen vain tarpeelliset tiedot. Tästä 

syystä järjestelmän perustiedot ja käyttötapa täytyy olla kunnossa ennen MatFlow:n 

käyttöönottoa. Tämä olikin suurin työ tämän diplomityön toteutuksessa. Samalla 

muokattiin prosesseja ja tässä yhteydessä esitellään myynti – toimitus ketjun 

toimintaa varsinkin materiaalien hallinnan näkökulmasta. Liitteessä 6 on kuvattu 

yrityksen kokonaisprosessi järjestelmien näkökulmasta. Liitteen prosessikuvaus on 

laajempi kuin tässä työssä käsitelty osuus, mutta kokonaiskuvan hahmottamisen 

kannalta on tärkeää ymmärtää myös liittymät prosessin ylä- ja alavirtaan sekä 

vaikutukset koko yrityksen toiminnalle. 

Käyttöönoton yhteydessä jouduttiin aiemmista aiemman prosessin ongelmista 

johtuen muuttamaan kokonaisprosessia siten, ettei samat ongelmat toistuisi. 

Varastotoimintojen tarkentaminen kuitenkin vaatii koko aiemmalta prosessilta 

tarkennusta, joten seuraavissa kappaleissa on kuvattu myös muita kuin varaston 

toimintoja, jotta kokonaiskuva sekä kehitys tulee selvemmäksi ja MatFlow:n 

perustana olevat perustiedot tulee riittävän hyvin huomioitua. Aiemmin mainittu 

Roima Int. tekemä prosessikuvaus ETO ympäristössä kuvaa muutettua prosessia 

kohdeyrityksessä kohtalaisen hyvin. Tästä syystä sitä käytettiinkin mallina kun 

prosessia alettiin hahmottelemaan sellaiseksi, että se tukee myös mobiileja 

käyttöliittymiä toiminnanohjausjärjestelmään. 
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Tässä kappaleessa kuvataan uusi käyttöönotettu malli, sekä tarpeelliset toiminnot 

jotka täytyy olla kunnossa, jotta selaimella tehtävä mobiilikäyttöliittymä olisi 

toimintakykyinen. Prosessista kuvataan vain ne osuudet, joilla on merkitystä 

MatFlow:n käytölle: Myynti (perustiedot materiaalitarpeille), perustietojen ylläpito 

(nimikkeet ja rakenteet), tuotanto ja hankinnat sekä varastot. 

5.1 MYYNTIPROSESSI 

Kuten aina, myös ETO toimintaan perustuvissa yrityksissä on tiedonsiirron oltava 

reaaliaikaista ja täsmällistä. ETO tuotannon erityispiirteenä on vielä 

asiakastilauspisteen sijoittuminen pitkälle ylävirtaan, jolloin tilauksesta määrittyy 

koko tuotteen valmistus. Tällöin tiedon siirtäminen eteenpäin prosessissa täytyy 

olla kunnossa, muutoin prosessin seuraava vaihe joutuu palaamaan takaisinpäin 

pyytääkseen lisätietoja esimerkiksi myynniltä. Käyttöönoton yhteydessä päädyttiin 

ohjaamaan tietoa mahdollisimman paljon tuotannonohjausjärjestelmän sisällä 

monestakin syystä. Yksi tärkeimmistä syistä oli uusi toimintamalli jossa, 

valmistusrakenteiden kautta ohjataan tuotannon materiaaleja. Lisäksi 

myyntitilaukselta luotavista valmistusrakenteiden otsikoista muodostuu 

suunnittelijoille työlista, jonka tilaa seuraamalla myös myynti voi seurata oman 

myyntinsä etenemistä. Valmistusrakenne on Lean Systemissä kertaluonteinen 

kuvaus rakenteen tarvitsemista materiaaleista ja työvaiheista. Tämän pohjalta 

tarvelaskenta luo materiaalivaraukset varastoista, hankinnasta ja itse 

valmistuksesta. 

Myyntitilauksen sisällöstä pyritään siis kuvaamaan mahdollisimman tarkasti kaikki 

tarpeellinen tilaukselle. Tässä hyödynnetään nimikkeitä, asiakkaan tietoja sekä 

tarkentavia tekstejä. Nimikkeistö pitää olla riittävän yksiselitteinen, jotta sen avulla 

voidaan yksilöidä myyty kokonaisuus. Samalla periaatteella hankinnan ja 

varastoinnin tarvitsemat nimikkeet luotiin kuvaamaan nimikettä ja sen 

ominaisuuksia. Mikäli tietoa on liikaa tähän kuvaukseen tai käytetään ns. 

kaatonimikkeitä, pitää myyntitilauksella kuvata myyty kokonaisuus sanallisesti 

lisäteksteillä. Näillä lisäteksteillä on tarkoitus kuvata kaikki yksiselitteisen 

nimikkeen lisäksi tai siitä puuttuva tieto. Näin asiakkaalle menevässä 

tilausvahvistuksessa pitäisi olla kaikki tarvittava tieto mahdollisien 
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ongelmatilanteiden varalta ja toisaalta samaa tilausvahvistusta voidaan hyödyntää 

tiedonsiirrossa omaan organisaatioon. Esimerkiksi tilauksen tarkentaviin teksteihin 

voidaan kirjoittaa asiakkaan toimittamat kokonaisuudet, poikkeukset piirustuksen 

komponenttien valmistajista jne. Näin seuraava vaihe (yleensä suunnittelu) osaa 

huomioida kyseiseen myyntiin liittyvät erikoisuudet ja virheiden määrä 

toimitettavissa sisällöissä pitäisi pienentyä. Samalla tarkoituksena oli vapauttaa 

myynti tästä vaiheesta eteenpäin irti toimitusprosessista ja päästää myyjät 

keskittymään lisämyyntiin ja asiakassuhteen hoitamiseen. Tavoitteena on, ettei 

prosessissa tarvitse palata takaisinpäin kysymään tarkennuksia. 

5.2 NIMIKKEISTÖ JA RAKENTEET 

Vaikka tarpeeksi kaukaa katsoen kokonaisprosessia itsessään jouduttiin 

muokkaamaan melko vähän, oli tuotannon osuudessa aiemmin suuria aukkoja 

varsinkin materiaalitarpeiden osalla. Aiemmin käytetty toimintatapa suorien 

ostotilausrivien luonnista jouduttiin muokkaamaan kokonaan uuteen malliin. 

Lisäksi tuotannon työaikaraportoinnissa siirryttiin erilliseen läsnäolo- ja 

vaiheraportointiin. Tällä haluttiin savuttaa laskutukseen sekä seurantaan 

lisätarkkuutta. 

Koska sähkösuunnittelu muodostaa lähtökohtaisesti omassa suunnittelussa 

valmistettaviin dokumentteihin osaluettelot, päädyttiin ratkaisuun, jossa suunnittelu 

on vastuussa rakenteiden muodostamisesta myös tuotannonohjausjärjestelmään. 

Samalla suunnittelua voidaan ohjeistaa käyttämään esimerkiksi kustannussyistä 

tiettyjä komponenttien valmistajia rakenteissaan. Näin hankinta voi omalla työllään 

tekemällä vuosisopimuksia tai muutoin neuvottelemalla kilpailukykyisiä hintoja 

komponenteille vaikuttaa koko yrityksen tulokseen. Lisäksi käytettävissä olevia 

nimikkeitä luokiteltiin itse valmistettaviin, varastoitaviin, työlle ostettaviin sekä ns. 

lisäainenimikkeisiin. Näille nimiketyypeille luotiin erilaiset ohjeistavat sen 

mukaan, kuinka nimikkeen haluttiin käyttäytyvän järjestelmässä. Näihin 

ohjaustapoihin ei tässä työssä paneuduta sen tarkemmin, on kuitenkin hyvä 

tiedostaa erilaisten nimikkeiden erilainen ohjaus.  

Lisäaineiden malli on ollut aiemmin käytössä myös konsernin muissa yrityksissä. 

Ajatuksena on ollut, että käytännössä hyllytäytön nimikkeet, joilla täydennysmalli 
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on hyllytäyttö tai kaksilaatikko järjestelmä, ohjataan järjestelmämielessä 

visuaalisesti, ilman tarvelaskentaa ja saldoylläpitoa. Nimikkeet ovat yleensä 

tyypiltään sellaisia, ettei suunnittelu ota niiden määriin kantaa tai niiden 

valmistajalla ei ole merkitystä komponentin toimintaan. Esimerkkejä 

kohdeyrityksessä tämän tyyppisistä nimikkeistä ovat johtimet, johtimien 

päätyholkit, läpiviennit, kiinnitystarvikkeet jne. Malli vaatii kuitenkin toimiakseen 

hyvän kumppanin hyllytäyttöihin ja järjestelmän käyttöönoton yhteydessä 

hyllytäyttöä varten tehtiinkin sopimus paikallisen kumppanin kanssa. Työn 

tekemisen aikana kumppanin kanssa oli tosin ongelmia ja tässä yhteydessä 

suositellaankin läheistä kehitysyhteistyötä kumppanin kanssa, jotta malli saadaan 

toimivaksi. Seurantapalaverit ainakin alkuvaiheessa kannattaa järjestää 

säännöllisesti ja kumppanin kanssa tehty kehitystyö tässä on pakollista. 

Näistä nimikkeistä kustannukset työlle jaetaan esimerkiksi budjetoituihin tunteihin 

tai myyntihintaan perustuen, näin työntekijöiden ei tarvitse erikseen raportoida 

jokaista kiinnitystarviketta tai pientä liitintä, mutta kustannuksiin osat huomioidaan 

kuitenkin jollain tasolla. Kohdeyrityksessä otettiin käyttöön laskentakaava, jossa 

lisäaineiden osuus koko kustannuksista on 4-8% myyntihinnasta, samaa käytetään 

hinnoitteluvaiheessa. Käytännössä tämä oli pakollinen toteutus, koska suunnittelu 

ei dokumentaatiossaan esitä kiinnitystarvikkeita, johtimia eikä liittimiä. Toki olisi 

mahdollista syöttää nimikkeet määrineen käytön mukaan jälkikäteen, mutta tästä ei 

saada työmäärää vastaavaa hyötyä jälkilaskennassa. 

Normaalitilanteessa tuotanto valitsee tarpeeseen sopivat osat itse varastosta näiden 

ns. paljousnimikkeiden kohdalla. Kustannuslaskennan haluttiin kuitenkin olevan 

reaaliaikaista ja lähempänä oikeaa kuin aiemmin. Samalla käyttöönotettu malli 

mahdollistaa kyseisten nimikkeiden hankinnan kuten muidenkin varastoitavien 

nimikkeiden ja vastaanotto onnistuu myös Matflown kautta. Kuitenkin esimerkiksi 

asiakkaan erikseen vaatiessa käytetään tietyn valmistajan liittimiä sekä johtoja. 

Tällöin suunnittelu on ostattanut osat erikseen työlle rakenteen sisällä. Sama malli 

pidettiin voimassa jatkossakin, sillä erotuksella, että uuden mallin myötä 

suunnittelun täytyy esittää poikkeavat osat määrineen osaluettelossa, jotta niistä 

saadaan muodostettua hankinnat työlle. Lisäaineiden käyttöönotolla 
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yksinkertaistetaan samalla varaston hallintaa. Nimikkeiden kustannukset otetaan 

käytännössä yrityksen kuluihin vastaanotosta, ja myyntihintaan perustuvalla 

laskennalla niitä jaetaan myytävien tuotteiden kuluiksi. Näin näitä nimikkeitä ei 

tarvitse inventoida tai laskea yrityksen taseeseen vaan ne ovat vastaanoton kautta 

syntyvillä kuluilla sen kuun tuloksessa jo huomioituna. Lisäainenimikkeet ovat 

tyypiltään pieniä, halpoja, helposti saatavia ja yleensä valmistajasta 

riippumattomia. Tuotannosta saatujen kokemusten perusteella on tosin oltava 

varoivainen, ettei lisäaine nimiketyypin käyttö tule korvaamaan kaikkia 

varastoitavia nimikkeitä. 

5.3 VALMISTUSRAKENTEET MATERIAALIEN HALLINNAN 

VÄLINEENÄ 

Muutamasta eri teknisestä vaihtoehdosta Lean Systemiin toteutettavaksi malliksi 

valikoitui valmistusrakenteet. Osittain syynä oli jo aikaisemmassa vaiheessa 

käyttöönotetun konserniyrityksen kokemukset ja osaaminen valmistusrakenteista, 

osaltaan myös sen tarjoamat paremmat hallintamahdollisuudet esimerkiksi 

projektin materiaalien hallintaan verrattuna. Tässä mallissa oli mahdollista 

muodostaa valmistettavista kokonaisuuksista rakenteen mukaisille tasoille töitä, 

joihin eri materiaalit liitetään. Näin myös monitasoisten rakenteiden käsittely tuli 

mahdolliseksi.  

Valmistusrakenne on kertaluonteisesti tehty rakenne, jonka avulla järjestelmään 

kuvataan tarvittavat nimikkeet, työvaiheet sekä valmistukselle tarvittava 

dokumentaation (piirustukset, ohjeet, tilauskohtaiset vaatimukset jne). Vaikka 

yleisin malli ETO tuotannon rakenteiden kuvaamiseen on erillinen tuotannon- tai 

työnsuunnittelu, jossa rakenteen rivit sekä vaiheet syötetään järjestelmään käsin, 

voitiin tässä tapauksessa yksinkertaistaa mallia ja osittain automatisoida sen 

kuvaaminen järjestelmään. Varsinkin koneenrakennuksessa tuoterakenteet ovat 

syviä ja monitasoisia, ja tästä syystä suoraan osaluetteloista tehtävä nimikkeiden ja 

määrien järjestelmään sisään luku voi olla hankalaa. Kohdeyrityksellä suurin osa 

dokumentaatiosta on kuitenkin mahdollista yksinkertaistaa ns. 

massaosaluetteloihin, jolloin kaikki tarvittavat nimikkeet ovat yksitasoisena 

osaluettelona nimikkeittäin summattuna ja tämä voidaan lukea jo koneellisesti 
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sisään. Varsinkin itse suunniteltavat kokonaisuudet, joissa hyödynnetään Leanin 

nimikekantaa, on mahdollista tuoda sisään sellaisenaan. Tarvittavia tietoja tässä 

vaiheessa ovat valmistusrakenteen numero, myyty nimike (jonka rakenne pyrkii 

muodostamaan), rakenteeseen kuuluvat nimikkeet sekä niiden kappalemäärät. 

Koska sähkösuunnitteluun käytettävä järjestelmä on erillinen käytössä olevasta 

toiminnanohjausjärjestelmästä, on yritys ottanut käyttöön mallin, jossa Lean 

System toimii ns. Master kantana nimikkeiden kohdalla. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että mikäli suunnittelija haluaa käyttää jotain nimikettä 

piirustuksissa, pitää nimikkeen löytyä toiminnanohjausjärjestelmän kannasta. 

Tähän on luotu erillinen tiedonsiirto, jossa mikäli nimike perustetaan Lean 

Systemiin, saadaan se suunnitteluohjelmiston käyttöön automaattisella siirrolla. 

Kuitenkin valmistusrakennetta luotaessa, varmistaa siirtotiedoston luomiseen tehty 

ohjelma vielä nimikkeiden olemassaolon ja ilmoittaa käyttäjälle niiden puutteista. 

Koska ohjelma oli yrityksen omaa tuotantoa, sen toiminta saatiin muokattua täysin 

omiin tarpeisiin vastaavaksi. Näin valmistettaville rakenteille ei ajaudu nimikkeitä, 

joiden tiedot eivät ole kunnossa ja seuraava vaihe (hankinta tai varasto) voi käsitellä 

tietoa palaamatta aiempaan vaiheeseen. 

Käytännössä tämä luettelo muunnetaan yrityksen itse luomalla työkalulla .csv 

(comma separated values) muotoon, joka saadaan luettua suoraan Lean System 

tietokantaan. Toiminto on järjestelmän vakiotoiminto, joten tämän käyttöönotto oli 

kustannustehokasta ja järjestelmän toimittaja pystyi antamaan tarvittavan 

lähtöohjeistuksen, jonka avulla saatiin luotua riittävä ohjeistus kaikille 

suunnittelijoille käytettäväksi. Kuvassa 10 on esitetty osaluettelon kääntötyökalu 

järjestelmän ymmärtämään muotoon, sekä nimikkeiden olemassaolon tarkastus. 

Punainen väri ilmoittaa, mikäli nimikettä ei löydy ja se pitää tällöin perustaa käsin 

järjestelmään ennen prosessin jatkamista. Kuvassa 11 taas on esitetty uusi prosessi, 

jolla nimikkeiden kulutus saadaan muodostettua järjestelmään, sekä vastuut 

uusitusta prosessista. Tämä prosessi antaa samalla mahdollisuuden käyttää 

materiaalien keräilyjä ja muita varastotoimintoja, joita samalla pyritään siirtämään 

mobiiliin käyttöympäristöön. 
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Kuva 10. Nimikkeiden olemassaolon tarkastus sekä valmistusrakenteen 
luominen suunnittelun osaluettelosta 

Sisäänluvun yhteydessä järjestelmä tunnistaa nimikekannassa olevien asetusten 

mukaan jokaisen nimikkeen oletusvarastot, ohjaustavan sekä mahdolliset 

toimitusajat ja hinnat. Ohjaustiedoissa on erikseen määritelty nimikkeen 

täydennystavaksi joko valmistus tai hankinta, ohjaustavaksi joko profiili 

(varastoitava) tai lot-for-lot tyyppisesti suoraan työlle hankittava. Näin suunnittelun 

ei tarvitse erikseen tuoda osaluettelon mukana nimikkeen ohjaustietoja. Toisaalta 

suunnittelun ei tarvitse erikseen myöskään ottaa huomioon (muutoin kuin 

erityistapauksissa) nimikkeen ohjaustapaa. Vain varastoitavien nimikkeiden 

käyttäminen on priorisoitu, muutoin suunnittelu voi käyttää ostettavissa 

komponenteissa valitsemaansa valmistajaa. Valmistusrakenteelle sisään luku on 

suunnittelun viimeinen vaihe tuotantoprosessissa. Vain muutokset tai mahdolliset 

ongelmatilanteet ottavat suunnittelun mukaan tuotantoprosessiin. Lisäksi osa 

suunnittelijoista toimii samalla projektipäällikköinä, jolloin projektipäällikön 

roolissa heidän tehtävänsä tuotteen valmistuksessa jatkuu tästä eteenpäin. 

5.4 TUOTANTO JA HANKINNAT 

Tämän vaiheen jälkeen valmistus käsittelee valmistusrakenteen loppuun ja luo siitä 

työt tuotannolle. Käytännössä työvaiheet ovat sen lähes aina tuotannossa samat, 

jolloin järjestelmän tukema vaihemallien käyttö tuli mahdolliseksi. Vaihemalli on 

lista työvaiheista, joita tuotteen tai nimikkeen valmistamiseen vaaditaan. Tehtävistä 

työvaiheista luotiin ketju, joka piti sisällään kaikki tarvittavat työvaiheet. Tämä 



45 

 

vaiheketju kopioidaan valmistusrakenteen käsittelyn yhteydessä mukaan ja 

vaiheketjun ja rakenteen materiaalien pohjalta avataan työt, joiden ajoituksen 

mukaan luodaan materiaalivaraukset. Tässä vaiheessa järjestelmä tutkii 

nimikkeiden ohjaustiedot sekä saldot ja luo niistä tarvittaessa hankintaehdotukset 

hankinnalle ostettavaksi.  

Käyttöönoton yhteydessä yritys ei ehtinyt luomaan varastoitaville nimikkeille 

oikeita minimisaldoja, toimitusaikoja tai hankintaeriä. Tämä jääkin tulevaisuuden 

kehityskohteeksi ja hankinnan tehtäväksi pieni pala kerrallaan esimerkiksi 

hyllykoodien mukaan tai nimikkeen toimittajittain. Tässä vaiheessa nimikkeille 

asetettiin minimisaldoksi 0, mikä käytännössä tarkoittaa hankintaerän 

muodostamista silloin, kun valmistusrakenteiden yhdistetty kulutus alittaa 

nimikkeen nollasaldon tulevaisuudessa. Nopeasti saatavissa oleville nimikkeille 

tämä ei ole ongelma, valmistusrakenteet luodaan sen verran etukäteen, että 

hankinnalle jää aikaa ostaa tarvittavat nimikkeet. Analyysi varastossa pidettävistä 

nimikkeistä esimerkiksi ABC työkalulla voisi olla suositeltavaa. Lisäksi kun 

tuotanto on asiakkaan dokumentaation perustuvaa, tulee nimikkeistö elämään jopa 

asiakkuuksien mukaan. Tällöin varastoitava nimikkeistö tulee muuttaa vastaamaan 

muuttunutta kysyntää myynnistä. Tällöin tulee aina päivittää tarvittavat 

varastonimikkeet oikeilla tiedoilla varastoon ja sieltä tulee poistaa tuotteet joille ei 

ole enää kysyntää. Tämä vaihe varastojen ylläpitoa on aiemmin jäänyt tekemättä ja 

on ollut osasyynä varastojen arvon nousuun ja saldojen vääriin tietoihin. 
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Kuva 11. Valmistusrakenteen muodostaminen uudessa mallissa 

Valmistusrakenteet ovat tärkein yksittäinen työkalu todellisten materiaalitarpeiden 

luomiseen uudessa mallissa. Kun valmistusrakenteen rivit on saatu sisään Lean 

Systemiin, jatkaa työnsuunnittelija tästä valmistusrakenteen käsittelyllä. 

Järjestelmä esittää rakenteen sisään luvun mukaisessa puumuodossa. Koska 

kohdeyrityksen rakenteet olivat muodoltaan lähes poikkeuksetta yksitasoisia, oli 

niiden tarkastelu helppoa toteuttaa Leanin vakionäytöillä.  

Valmistusrakenne tarvitsee materiaalien lisäksi tiedon tarvittavista työvaiheista. 

Näiden avulla työnsuunnittelija muodostaa tehtävät työt ja ajoittaa ne. Samalla 

materiaalit saavat tarveajoitukset joiden mukaan luodaan ostoehdotukset oikeilla 

tarvepäivillä. Kuvassa 12 on esitetty Valmistusrakenteen hallinta lomake 

Sähkösuunnittelu Valmistusrakenne Työt
Materiaalivaraukset 

ja hankinnat

Lean System 

Tuotanto Sähkösuunnittelu 
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järjestelmässä. Lomakkeella voidaan vielä muuttaa sisäänluettua massaluetteloa ja 

mahdolliset muutokset ja päivitykset rakenteeseen tehdään tämän työkalun avulla. 

 

Kuva 12. Valmistusrakenteen hallinta Lean Systemissä 

Tästä muodostettujen töiden ajoitukset ohjaavat suoraan niihin liitettyjä 

materiaalitarpeita ja niiden ajoituksia. Tämä onkin hyvä työkalu, mikäli 

valmistukseen tulee kerralla isompi määrä töitä. Vaikka tuotanto on käytännössä 

projektituotantoa, voidaan työt ajoittaa samaan aikaan ja näin hankinnat voidaan 

tehdä yli myyntitilausrivien ja ostotilauksille saadaan mukaan monta eri työtä. Näin 

saadaan luotettavasti tarvittavat komponentit hankittua, samalla kuitenkin välttäen 

turhia toimituslisiä joita yksittäiset tilaukset voivat muutoin generoida. Samalla on 

kuitenkin hyvä muistaa, että mikäli toimittaja toimittaa isomman erän kerralla, on 

vastaanotossa tavarat silti setitettävä toimituksen mukaan. Mikäli hankinnat 

pidetään myyntitilauksen rivikohtaisena, tekee toimittaja usein setityksen 

valmiiksi. Lisäksi MatFlow vastaanotto näyttö on sen verran rajoittunut, että 

vastaanoton tueksi taritaan usein ostotilaus ja mahdolliset lisätekstit. Tässä 

yhteydessä onkin hyvä miettiä, milloin vastaanotto tarvitsee lisätietoja, jotta 

vastaanotto voidaan tehdä luotettavasti komponentit tarkastaen. Esimerkiksi 

ostotilauksen toimittaminen varastoon vastaanottajan käyttöä varten voisi olla hyvä 

lisä, mikäli varaston käytössä ei ole täyttä asennusta järjestelmästä. Tästä lisää 
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kappaleessa Vastaanotto MatFlow:lla. Kuvassa 13 on kuvattu tavaran 

vastaanottoprosessi päätasolla. 

 

Kuva 13. Työlle kohdistuvat hankinnat kuvattuna IMS järjestelmässä 
(viitattu 3.1.2018) 

Varastoon hankinnat muodostuvat myös näiden rakenteiden kulutuksen pohjalta. 

Järjestelmä vertaa töille syötettyjä materiaalitarpeita ja varastotietoja sekä 

varastoitavien nimikkeiden saldoja. Mikäli syntyy puutostilanne, järjestelmä 

muodostaa nimikkeiden tietojen mukaan hankintaehdotuksen jonka ostajan ostaa 

pois. 

5.5 VARASTOT 

Varaston toiminnoista aiemmin on käytössä ollut vain tilausten vastaanotto ja 

inventoinnit. Vastaanotto itsessään ei vaatinut korjaamista aikaisempaan 

toimintamalliin. Käyttöönoton yhteydessä järjestelmään luotiin tosin myös 

hyllypaikat, joihin vastaanotto voitiin tehdä. Tähän asti vastaanotto oli tapahtunut 

varastoon ilman erillistä hyllykoodausta. Kohdevarasto itsessään on melko pieni, 

mutta hyllyjen merkkaaminen ja hyllykoodien perustaminen järjestelmään oli niin 

pieni työ, että se päätettiin tehdä valmiiksi tulevaisuuden varalle. Uutena toimintona 

varastoon tuli työlle kerääminen. Toiminto on sisäänrakennettuna valitussa 

ERP:issä ja aiemmasta käyttöönotosta saatiin tarvittavat määritykset tukemaan 

valittua toimintamallia. Kustannusten kannalta tämä on tärkeä työvaihe. Uudessa 

mallissa varastoitavien nimikkeiden kustannus siirtyy työlle tässä vaiheessa, 

samoin nimikkeen varastosaldo päivittyy tästä toiminnosta. 

Tässä työvaiheessa työlle kiinnitetty osaluettelo keräillään tuotannon käyttöön. 

Keräilyssä keräillään tavarat kahdesta eri paikasta. Työlle suoraan hankitut tavarat 
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on jo setitetty vastaanottovaiheessa hyllyyn myyntirivikohtaisesti. Nämä osat 

löytyvät siis helposti yhdestä paikasta. Varaston arvoissa oleva tavara keräillään 

keräilylistan mukaisista paikoista. Tässä vaiheessa korostuu saldojen oikeellisuus. 

Käytännössä keräilytyö jää kokoonpanijan tehtäväksi, mutta kustannusten ja 

saldoylläpidon vuoksi toiminto pitää tehdä ennen työn aloitusta. Työn valmiiksi 

kuittaaminen tekee saman toiminnon, mutta tällöin nimikkeen saldotieto ei ole 

oikea-aikaista. Käytännössä varastoitavia nimikkeitä keräillään tarvittava määrä 

kokoonpanoa varten ja suoraan työlle hankitut komponentit viedään 

kokoonpanoon. Tieto tarvittavasta määrästä tulee suunnittelun luomilta 

valmistusrakenteilta ja mikäli määrissä tapahtuu päivityksiä, on niitä mahdollisuus 

tehdä keräilyyn saakka. Samalla keskeneräisen tuotannon laskeminen tarkentuu 

vuorokausitasolle, kun nimikkeiden käyttö pidetään reaaliaikaisena. 

Uusi järjestely mahdollistaa inventoinnit liukuvana. Mallissa inventointeja voidaan 

tehdä liukuvasti vaikka nimike kerrallaan, silloin kun siihen ilmenee tarvetta. Näin 

varastossa olevat saldot pysyvät paremmin oikeina ja puutostilanteet vähenevät. 

Inventoinnin automaattinen vaatiminen järjestelmässä on mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi nimikkeen minimisaldoon liitettynä. Mallissa järjestelmä vaatii 

nimikkeen inventoinnin, kun saldo on esimerkiksi nolla. Tällöin on helppo käydä 

toteamassa nimikkeen määrä esimerkiksi keräilyn yhteydessä. 

Kun kokoonpano saa työnsä valmiiksi voidaan tuotteet toimittaa. Tässä yhteydessä 

toimittaminen tarkoittaa järjestelmässä toimittamista, jonka pohjalta laskutus voi 

jatkaa työtään. Varaston kannalta tämä onkin kokonaisprosessin viimeinen vaihe, 

joka järjestelmään toteutettiin. 
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6 VARASTOTOIMINTOJEN MOBIILI KÄYTTÖ 

Edellä kuvatut toimenpiteet toimivat pohjana mobiilikäytölle, ilman järjestelmään 

luotuja materiaalitarpeita eivät inventoinnit tai keräilyt toimi halutulla tavalla ja 

mobiilikäyttöä ei voida toteuttaa. Kaikki MatFlow:n tarjoamat toiminnot voidaan 

tehdä suoraan itse ohjelmassa tietokonetta ja paikallisasennusta käyttäen. Kuitenkin 

tietyille toiminnoille on käytössä MatFlow niminen lisäosa joka mahdollistaa 

selaimella tiettyjen täsmätoimintojen käyttämisen. Alkuperäinen ajatus 

varastotoimintojen mobiilista käytöstä on toteutuskelpoinen sillä edellytyksellä, 

että prosessin aiemmat osat toimivat oikein ja sille suunnitellulla tavalla: 

nimikkeiden perustiedot on oltava kunnossa, tuotannonsuunnittelun täytyy luoda 

tarpeet järjestelmään niin ostettaville kuin varastosta käytettävillekin nimikkeille, 

hankinnat täytyy tehdä ohjeistuksen mukaan ja tuotannon täytyy tehdä 

keräilyvaiheet töille. Nämä vaiheet mahdollistavat MatFlow:n käytön selaimella. 

Tällöin tiedot järjestelmään syötetään siellä missä työ tehdään. Lisäksi Matflow on 

toimintaperiaatteeltaan työlistamainen, jolloin varaston töitä voidaan priorisoida ja 

työntekijän tekeminen perustuu enemmän itseohjautuvuuteen kuin työnjohtajan 

valvontaan. 

Matflow:n käyttöönotto jätettiin muun tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotosta 

myöhemmäksi. Syitä tähän oli monia, mutta päällimmäisenä haluttiin varmistaa 

prosessin toiminta normaalilla menetelmällä ja ottaa uusia käyttötapoja käyttöön 

vasta myöhemmin. Lisäksi tiukka aikataulu käyttöönotossa ei mahdollistanut 

kaikkien moduulien käyttöönottoa kerralla. Ohjeistusta tehdessä tämä antoi 

kuitenkin aikaa tehdä ja testata toiminnot sekä ohjeiden toimivuus hyvin. Ohjeet 

liitetään osaksi yleistä kohdeyrityksen ohjeistusta. Tarkoitus ei ollut korvata 

käyttäjien koulutuksia, vaan ohjeiden pääasiallinen tarkoitus on toimia muistin 

tukena käyttäjille ja helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Näin 

järjestelmän pääkäyttäjät saadaan vapautettua muihin tehtäviin.  

Koska MatFlow:n käyttö perustuu järjestelmässä jo olemassa oleviin tietoihin. on 

ohje kirjoitettu osaksi normaalia käyttöohjetta. Ohjeesta on tähän työhän liitetty siis 

osuudet, joissa MatFlow:n käyttö on kuvattu, samassa yhteydessä varsinaisessa 
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käyttöohjeessa on kuvattu eri toimintojen normaali käyttö paikallisasennetulla 

ohjelmalla. 

6.1 MATFLOW LAITTEISTO 

MatFlow:n tarvitsee laitteistoksi käytännössä vain internetselaimen, jolla on pääsy 

MatFlow kirjautumissivulle. Kohdeyrityksessä käytettäväksi koneeksi valikoitui 

Lenovon Yoga Book Windows 10 käyttöjärjestelmällä. Kone valikoitui pienen 

kokonsa, pitkän akunkeston sekä näppäimistön helpon piilottamisen ansiosta. 

Lisäksi käyttöönottoprojektin aikana samaan koneeseen saatiin asennettua täysi 

versio Lean Systemistä, ja tämä helpotti käyttöönottovaiheen työtä. 

Koska koneella käytetään toimintoja pääosin kosketusnäytöllä ja näppäimistön 

käyttö näin ollen hieman hankalampaa tehdasolosuhteissa, oli Bluetooth 

viivakoodinlukija toinen tarpeellinen hankinta. Käytännössä lukija yhdistyy 

koneeseen Bluetoothilla aina kun kone on päällä ja lukijassa on riittävästi virtaa. 

Kuvassa 14 on esitetty käytetyt laitteet. Molempia laitteita voi ladata micro-usb 

päällä varustetulla laturilla. Tämä oli toinen valintakriteeri, näin latureita tarvitaan 

vain yksi. Suurin osa nykyisistä matkapuhelimista käyttää samaa latauspäätä, joten 

latureita on laajalti saatavilla ympäri tuotantoa muutoinkin. 

 

Kuva 14. MatFlow käyttöön varattu laitteisto 
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6.2 MATFLOW KÄYTTÖOHJEISTUS 

MatFlow on Lean Systemin uusimpia moduuleja. Varaston täsmätoimintoja on 

toteutettu selaimella käytettäväksi, jolloin laitteiden rajoitukset pienenevät ja käyttö 

on mahdollista käytännössä kaikilla laitteilla, joilla on mahdollista käyttää 

internetselainta ja yhteydeksi on mahdollista valita langaton yhteys (WLAN). Työn 

toteutuksen hetkellä oli mahdollista vain sisäverkosta saada yhteys järjestelmään, 

joten mikäli esimerkiksi 3g/4g mobiiliyhteyksiä halutaan tulevaisuudessa 

hyödyntää, on VPN (Virtual Private Network) yhteys pakollinen. Toinen vaihtoehto 

on asentaa järjestelmä toimimaan ulkoverkon puolella, mutta luonteensa vuoksi 

tämä ei ole suositeltavaa. Ainakin salasanojen ja käyttäjä tunnusten sääntöihin tulee 

tällöin kiinnittää erityistä huomiota. Yksittäisten toimintojen käyttäjille tehty 

käyttöohjeistus on tämän työn liitteissä. Ohjeet on pyritty luomaan sellaiseen 

muotoon, että ne on helppo tulostaa ja jakaa työpisteille. Järjestelmän ylläpito on 

vastuussa tarvittavan koulutuksen antamisesta käyttäjille ja toimimaan ohjeen 

lisäksi tukena käytön aloituksessa. 

Ohjeet on jaettu kahteen osaan. Itse tekstiosassa on esitetty toimintaa tarkemmin ja 

se on tarkoitettu järjestelmän pääkäyttäjien ohjeeksi ongelmatilanteisiin sekä 

koulutus käyttöön. Liitteissä 1-5 on käyttäjille tarkoitettu ohje, joka voi kulkea 

käyttäjän taskussa tai tabletin mukana pienessä kansiossa. 

6.2.1 MATFLOW:N KÄYTTÖÖNOTON VALMISTELUT JA 

SISÄÄNKIRJAUTUMINEN 

Matflow:n käyttö aloitetaan luomalla käyttäjille numeerinen kirjautumistunnus. 

Koska käyttäjätunnukset ovat muutoin aakkosnumeerisia, pitää numeerinen tunnus 

luoda erikseen. Luonnista vastaa ylläpito ja tunnuksena käytetään 

työntekijätunnusta, joka on jo muutenkin luotu järjestelmään ja löytyy jokaisen 

työntekijän tunnistuskortista. Tällöin raportoinnissa voidaan hyödyntää käyttäjien 

työntekijäkorttia ja siinä sijaitsevaa viivakoodia. Lisäksi salasanaksi täytyy luoda 

jokin numeerinen pin koodi, mielellään vähintään 4 numeroa pitkänä. 

Kirjautumisikkuna on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. MatFlow sisäänkirjautuminen 

Kirjautumisen jälkeen käyttäjän oikeuksista riippuen, voidaan joutua valitsemaan 

myös yritys johon kirjaudutaan. LeanSystem version PT8.0 (johon käyttöönotto 

tehtiin) ei voi ohittaa varastoalue valintaa. Käyttöönoton yhteydessä päädyttiin 

tekemään yksi näyttö jokaiseen yritykseen, jolloin eri varastoissa työskentelevillä 

on käytännössä sama näyttö käytössään. Tällöin varastoalue valinta jää turhaksi, 

mutta mikäli tämän ohittaminen tulevaisuudessa tulee mahdolliseksi, suositellaan 

valinnan poistamista. Tässä vaiheessa käyttäjän edellinen valinta kuitenkin on 

muistissa, joten pelkkä OK painikkeen painaminen riittää ja käyttäjä siirtyy 

päävalikkosivulle. Päävalikossa (kuva 16) on esitetty tekemättömät sekä 

keskeneräiset varaston tehtävät.  
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Kuva 16. MatFlow päävalikko testiympäristössä 

6.2.2 INVENTOINTI MATFLOWLLA 

Inventointilistojen käyttö MatFlowssa vaatii clientin puolella luodun 

inventointilistan sekä kyseisen listan siirtämisen MatFlow käyttäjien käytettäväksi. 

Tämä tapahtuu Inventointilista lomakkeen työkaluvalikosta valitsemalla Luo 

inventointitehtävät (mobiilitoiminnot). Työkalu luo käytännössä keräilytehtävän, 

jonka MatFlow esittää inventointilistana. Tästä syystä myöhemmin näytettävä lista 

saa tunnuksen samasta sarjasta kuin keräilytehtävät (PTXY = Pick Task 

yritystunnus, tässä tapauksessa 4 ja juokseva numero). Työkalu on selitetty kuvassa 

17. 
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Kuva 17. Inventointilistan siirtäminen mobiiliin käyttöliittymään. 

Kun inventointilista on luotu järjestelmään joko automaattisesti 

päivämääriin/saldoihin perustuen tai inventointi on aloitettu järjestelmässä ja 

siirretty tehtäväksi MatFlow:ssa, voi käyttäjä jatkaa työtään MatFlown kautta. 

Päävalikkoon ilmestyy ilmoitus uudesta inventoitilistasta jonka käyttäjä voi aloittaa 

valitsemalla listan valikosta (kuva 18). Käytännössä käyttäjä valitsee listan ja 

painaa Aloita. Listat ovat valittavissa aikajärjestyksen mukaan, joten niitä ei voi 

järjestellä edes clientin puolella. 

 

Kuva 18. Inventoitilistan valitseminen selaimessa 
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Inventointi itsessään esitetään listana avautuvassa ikkunassa, mutta malli on 

optimoitu kosketusnäytölle ja käytännössä tekijä syöttää vain inventoidun määrän, 

tarvittaessa kommentin ja painaa Inventoi. Tätä toistetaan kunnes kaikki 

inventointilistan nimikkeet on inventoitu. Käyttäjä ei näe työssään oletettuja 

alkusaldoja ja näin inventointi joudutaan oikeasti tekemään eikä vain hyväksymään 

järjestelmän antamia saldoja, inventointilista on esitetty kuvassa 19. Mikäli jokin 

nimike halutaan ohittaa, voi käyttäjä hypätä haluamansa rivin yli. Koko 

inventointilista ei tosin kuittaudu valmiiksi, mikäli kaikkia sen rivejä ei ole 

käsitelty. Nimikkeet voi kuitenkin inventoida haluamassaan järjestyksessä. 

Clientissä tehtävästä inventoinnista poiketen, ei käyttäjän tarvitse ilmoittaa 

laskentahetkeä kun inventointi tehdään MatFlowlla. Tarkoitus on kuitenkin siirtää 

työ sinne missä se tehdään, joten päätelaitteen voi ottaa mukaan varastopaikalle 

inventoinnin ajaksi ja näin laskentahetkeksi voidaan olettaa saldon syöttämishetki. 

 

Kuva 19. Inventoinnin tekeminen MatFlow:n kautta 

6.2.3 KERÄILY MATFLOW:N KAUTTA 

Keräily on oleellinen osa tuotannon työkiertojen ohjaamista. Keräily jättää 

järjestelmään merkin materiaalien käyttöönotosta, joten sen jälkeen tapahtuvat 
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muutokset hankinnassa, materiaalivarauksissa tai käyttökohteissa eivät ole enää 

mahdollisia normaalin prosessin puitteissa. Samalla materiaalien käyttöhetki 

vaikuttaa kustannuslaskentaan sekä keskeneräisen tuotannon arvoon. Koska keräily 

on myös merkki fyysisestä käyttöönotosta varastonimikkeille, on se myös hetki. 

jolloin järjestelmä muuttaa varastosta otetun nimikkeen saldoa. Näin 

varastokirjanpito on reaaliaikaisempaa. Johdin varastoa on kuvattu kuvassa 20. 

 

Kuva 20. Johtimien varastointia tuotannon varastossa 

Koska järjestelmässä on otettu muutoin käyttöön materiaalien työvaiheille 

kohdistukset, haluttiin keräilytehtävät muodostaa myös vaihekohtaisesti. Prosessi 

muodostettiin toimimaan siten, että aiemmin luodut materiaalivaraukset 

valmistusrakenteelta työlle viedään keräilyyn ennakoivasti ennen työn aloittamista. 

Käytännössä työ jää osastojen työnjohtajille heidän valmistellessaan tulevia töitä. 

Keräilyyn vienti ei oletusarvoisesti tee muuta kuin vie työt keräilyyn josta ne voi 

keräillä keräilylistan kautta, vaikka suoraan järjestelmässä. Vaikka keräilyn voi 

viedä loppuun clientissä Keräilylista (ikkunanumero 665) lomakkeella, ei 

MatFlow:n käyttöönoton jälkeen tämä ole enää suotavaa, koska tällöin itse 

keräilytehtävät jäävät kuittaamatta loppuun. Ohjaustietojen korjaamisen jälkeen 

keräilyyn vienti tekee automaattisesti keräilytehtävän jokaiselle vaiheelle, johon 

liittyy materiaaleja ja syntyneet keräilytehtävät näkee lomakkeen Keräilytehtävien 

työjono (768) kautta. Lomakkeella työnjohtajilla on mahdollisuus priorisoida töitä 
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siirtämällä niitä listalla ylöspäin valitsemalla haluttu työ ja siirtämällä sitä listalla 

joko ylös tai alaspäin käyttäen ikkunassa nuolipainikkeita. Tämä vaikuttaa 

reaaliaikaisena MatFlow:n puolella näkyviin työjonoihin. Keräilytehtävien 

työjonon näyttö on esitetty kuvassa 21. 

 

Kuva 21. Keräilytehtävien työjonot järjestelmän kautta katsoen 

Keräilytehtävien jakamiselle eri varastoihin ei kohdeyrityksessä ollut tarvetta, 

koska varasto oli yhdessä fyysisessä paikassa. Konsernin muissa yrityksissä sen 

sijaan varastoissa käsitellään materiaaleja ja komponentteja eri fyysisissä 

sijainneissa ja kuten edellä on mainittu, ei varastoalueita otettu käyttöön. Tästä 

syystä tuli tarpeelliseksi jakaa varastonimikkeiden (komponentit ja materiaalit) 

sekä hankinnan kautta työlle ostettujen materiaalien ja komponenttien keräily 

samasta paikasta. Pelkkä varastotieto ei kuitenkaan ollut riittävä jakoperuste, koska 

hankinnat oli aiemmin määritelty tehtäväksi samaan varastoon nimiketyypistä 

riippumatta. Tästä syystä päädyttiin jakamaan työlle keräilyt nimiketyyppien 

mukaan kahteen ryhmään: Materiaalikeräilyt ja komponenttikeräilyt. Lisäksi tämä 

mahdollisti kohdeyrityksen erilaisen yhden varaston rakenteen vuoksi toisen 

keräilytehtävän poistamisen käyttöliittymästä. Muihin konserniyrityksiin 

käyttöönottoa tehtäessä riittää ohjaustiedon PICKTASKTYPE, rivin MAT 

ottaminen aktiviiseksi. Taulukossa 2 on esitetty keräilytehtävien muodostussäännöt 

nimiketyypeittäin. Käytännössä esimerkiksi palvelunostot sekä huollot ovat 

hankintatyyppinä sellaisia, ettei niitä fyysisesti säilytetä varastossa ja sitä kautta 
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niiden keräily ei ole tarpeellista. Kuitenkin jotta kaikki hankinnat (myös 

virheelliset) tulisi huomioitua läpi ketjun, lisättiin nämäkin nimiketyypit 

muodostusääntöihin mukaan. 

Taulukko 2. Nimiketytyypin vaikutus keräilytehtävän muodostukseen 

Materiaalivarasto Komponenttivarasto 

Varastomateriaali Lisäaineen käyttö 

Ostettava mat. Ostettava komp. 
 

Asiakkaan toimittama 
 

Suunnittelu 
 

Piirustus 
 

Valenimike 
 

Huolto 
 

Puolivalmiste  
Palvelun osto 

 
Palvelun myynti 

 
Alihankinta  
Lisäaineet 

 
Varastokomponentti 

 
Tukipalvelu  
Työlaskutus 

 
Matkustus 

 
Rahdit 

 

Matflow:n puolella keräily aloitetaan päävalikosta valitsemalla haluttu 

keräilytehtävä yllä mainitun jaon mukaan huomioiden kohdeyritysten varastojen 

fyysinen rakenne.  

Keräilytehtävää valitessa käyttäjä näkee tehtävät halutussa järjestyksessä 

(ylläpidetään clientin puolella), resurssin joka materiaaleja tarvitsee, tilan, halutun 

tarvepäivämäärän sekä tehtävätunnuksen. Järjestyksen ylläpidolla esimiehet voivat 

niin halutessaan ohjata varastoa keräämään työt oikeassa järjestyksessä. Valittuaan 

tehtävän, käyttäjälle esitetään lista keräiltävistä nimikkeistä, määristä sekä mistä 

varastosta keräily on tarkoitus tehdä. Keräilyä tehdessään käyttäjä voi keräillä vain 

osan tai koko tarpeen, antaa kommentin (joka on nähtävissä materiaalivarauksen 

kautta myös clientissa) ja kirjata nimikkeen puutelistalle. Käyttöönottovaiheessa 
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puutelistoja ei otettu käyttöön järjestelmässä, joten tätä kautta tehtävä puuteilmoitus 

ostajalle vaatii pienen asetusmuutoksen järjestelmään. Toteutettu malli ei sinänsä 

vaadi manuaalista puutostilanteen ilmoittamista, koska ostotilauserän tilan sekä 

varastosaldon näkee järjestelmästä reaaliaikaisena. Lisäksi ostajien tehtävänä on 

tehdä toimitusaikaseurantaa säännöllisesti, joten puutostilanteita syntyy vain 

varastosaldojen virhetilanteissa, suunnitteluvirheistä sekä mikäli toimittajat eivät 

pysty pitämään lupauksiaan toimitusajoista. Mutta mikäli toiminta laajenee, tulee 

puutostilanne käsittelyt ottaa mukaan järjestelmän toiminnallisuuteen. 

Keräilytehtävän valinta on kuvattu kuvassa 22. 

 

Kuva 22. Keräilytehtävän valitseminen 

Yksi puute keräilytehtävän suorittamisessa MatFlowlla koettiin olevan keräilylistan 

tulostaminen. Clientista käyttäjä voi tulostaa listan keräiltävistä materiaaleista ja 

käyttää tätä listaa esimerkiksi muistilistana tavaroita kerätessään tai merkitä kerätyt 

tavarat listalla jättämällä lista esimerkiksi lavan päälle. Tämän osuuden keräilyn 

tekeminen MatFlow:n kautta täyttää. Kuitenkin toinen merkitys keräilylistalla on 

tilanteissa, joissa kaikkea ei esimerkiksi saldopuutteen vuoksi voida keräillä. 

Järjestelmä vie keräilyn tällöin listalle, mutta toteutuneesta keräilystä saa erillisen 

listan lavalle tulostettavaksi. Näin lista toimii myös toteutuneiden kerättyjen 

tavaroiden merkitsemisessä. MatFlow:n kautta ei kuitenkaan ole mahdollista tässä 

versiossa tulostaa keräilylistaa tai mitään muutakaan dokumenttia, jolla käyttäjät 

voisivat merkitä keräilemänsä tavarat. Tähän jouduttiinkin luomaan 
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käyttöönottovaiheessa erillinen vaihe, jossa työntekijä käy tulostamassa listan 

clientista (tai pyytää sen esimieheltään), vaikka keräily tehdään selaimella. 

Keräilylistan tulostaminen selaimen kautta jääkin yrityksen ja järjestelmän 

toimittajan väliseksi jatkokehityskohteeksi, mikäli keräilyjä aletaan tehdä selaimen 

kautta MatFlowlla myös emoyhtiön puolella. Tämä toiminto tulee myös 

uudemmassa versiossa mahdolliseksi, joten sen käyttöönotto päivityksen 

yhteydessä on myös mahdollista. Kuva 23 esittää keräilyn suorittamista 

MatFlowlla. 

 

Kuva 23. Keräilytehtävän suorittaminen 

6.2.4 OSTOTILAUKSEN VASTAANOTTAMINEN MATFLOW:N KAUTTA 

MatFlow:lla on mahdollista vastaanottaa ostotilauksella tilatun tavaran 

vastaanottaminen järjestelmään. Clientiin nähden tässä toiminnossa on kuitenkin 

kaksi suuta eroa: 

1. Clientillä vastaanottoa tehtäessä vastaanotto tunnus luodaan heti, kun 

käyttäjä valitsee ostotilauksen, jota vastaanotetaan. Matflow:n puolella 

tunnus annetaan vasta, kun vastaanotto on viety loppuun saakka. Suurin ero 

tässä toiminta tavassa on vastaanoton käsittely. Clientillä on mahdollista 

tehdä vastaanotto, jossa on mukana kaikki tilauksen rivit, ja vastaanottaa 

vain ne, jotka oikeasti tulevat kerralla varastoon. Samalle vastaanotolle on 
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mahdollista näin palata, kun loput ostotilauksen nimikkeet saapuvat. Lisäksi 

mikäli vastaanotossa tulee ongelmia, on ylläpidolle mahdollista ilmoittaa jo 

aikaisessa vaiheessa vastaanottotunnus, jossa ongelmia on. MatFlowlla ei 

tätä mahdollisuutta ole. Käytännössä vastaanotto joko onnistuu tai ei.  

2. Clientillä on mahdollista tehdä käsin vastaanotto ilman ostotilausta. Tämä 

on tarpeellista esimerkiksi asiakkaan toimittamien materiaalien ja 

komponenttien käsittelyssä. Koska näitä osia ei haluta tilata millään 

erillisellä tilaustyypillä joka ei toisi kustannuksia järjestelmään, on 

käyttöönotettu malli, jossa työnsuunnittelija laittaa rakenteille asiakkaan 

toimittamat materiaalit omalla nimiketyypillään. Näistä riveistä 

muodostetaan työnsuunnitteluvaiheessa keskeneräinen vastaanotto 

odottamaan tavaroiden saapumista. Koska MatFlow osaa käsitellä vain 

ostotilauksen vastaanottoa, ei tämän keskeneräisen vastaanoton käsittely 

mobiililla käyttöliittymällä ole mahdollista ainakaan tässä Lean System 

versiossa. Tämä jääkin jatkokehityskohteeksi järjestelmän toimittajan ja 

kohdeyrityksen välillä. Tarve todettiin todelliseksi ja se olikin mukana jatko 

keskusteluissa kun järjestelmän päivittämisestä keskusteltiin. Tämä osuus 

jää kuitenkin toteuttamatta tämän työn puitteissa. 

Edellä mainitut rajoitteet huomioiden MatFlow:lla on mahdollista tehdä 

ostotilausten vastaanottoa suoraan varastossa tavaroiden vieressä. Näin 

vastaanotto on reaaliaikaisempaa ja tarkempaa. Käyttäjät voivat tehdä 

vastaanoton järjestelmään vastaanotettavien tavaroiden lähellä, paperin kanssa 

tarkastamisen ja clientillä vastaanoton sijaan. 

MatFlowlla vastaanotto aloitetaan valitsemalla päävalikosta Vastaanotto 

(Tilaus). Avautuva ikkuna sisältää tarvittavat tiedot vastaanoton aloittamiselle. 

Yleensä paras tapa aloittaa vastaanotto on painaa suoraan Aloita (ks. kuva 20). 

Tällöin järjestelmä avaa listan vastaanottamattomista (tai ainakin osittain 

vastaanottamattomista) tilauksista. Tilaustunnuksen voi syöttää myös suoraan 

Ostotilaus kenttään. Mikäli toimittajan lähetteessä on kohdeyrityksen 

tilaustunnus viivakoodilla merkittynä, voi tässä tilanteessa hyödyntää 

päätelaitteen mukana olevaa bluetooth viivakoodin lukijaa. Kun tilaus on valittu 



63 

 

tavalla tai toisella on suositeltavaa syöttää myös pakkalista ja / tai rahtikirja 

vastaanotolle. Tämä helpottaa laskutusvaiheessa oikean vastaanoton 

valitsemista listalta. Lopuksi painetaan (uudelleen) aloita ja näin päästän 

tilauksen riveille tekemään varsinaista vastaanottoa. Kuvassa 24 on 

ostotilauksen vastaanoton perusnäkymä MatFlowssa. 

 

Kuva 24. Ostotilauksen vastaanottaminen MatFlow:lla 

Avautuvassa ikkunassa antaa järjestelmä oletuksena tilatun määrän 

vastaanotettavaksi määräksi. Määrää voi muuttaa joko +/- näppäimillä (varsinkin 

kosketusnäytöllä käytettäessä suositeltava tapa) tai syöttämällä määrä suoraan 

Määrä kenttään. Mikäli saapunut määrä eroaa tilatusta määrästä, tulee käyttäjän 

vastanottaa oikea määrä. Näin varastokirjanpito pysyy ajan tasalla ja ostajien on 

helpompi tehdä toimitusvalvontaa. Vastaanotto on samalla myös hyllytystoiminto. 

Järjestelmä tukee myös erillistä hyllytystoimintoa, jossa tavaran vastaanotto 

tehdään kaksiosaisena toimintona: ensin tavara todetaan tulleeksi ja siirretään 

odottamaan hyllytystä ja toisena vaiheena tullut tavara hyllytetään. Kohdeyrityksen 
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pienet varastot eivät vaadi näin raskasta toimintoa ja tässä kohtaa päädyttiin 

tekemään toiminto helpommaksi ja kuittaamaan hyllytys tehdyksi, kun 

vastaanottoa tehdään MatFlow:lla. Huomioitavaa hyllypaikoissa on, että mikäli 

jotain hyllypaikkaa halutaan käyttää, pitää se olla perustettuna kohdevarastoon. 

Toimintatapa on sama riippumatta vastaanottolaitteesta (client tai Matflow). Mikäli 

jokin varastopaikka puuttuu ja sitä haluttaisiin käyttää, tulee käyttäjän olla 

yhteydessä ylläpitoon joka perustaa tarvittavat varastopaikat. 

Kun käyttäjä on syöttänyt saapuneen määrän ja sille osoitetun hyllypaikan 

painetaan Kuittaa, jonka jälkeen järjestelmä tarjoaa käyttäjälle seuraavaa tilauksen 

avointa riviä. Mikäli jokin rivi on aiemmin osittain vastaanotettu, tarjoaa 

järjestelmä vastaanotettavaksi määräksi sitä osuutta, joka on vielä avoimena. Mikäli 

jokin rivi ei tullut kuormassa, voi käyttäjä hypätä rivin yli valitsemalla seuraavan 

saapuneen rivin. Kun kaikki saapuneet tilauksen rivit on käsitelty, painetaan Päivitä 

varasto ja osto. Tässä yhteydessä järjestelmä luo vastaanottotunnuksen 

vastaanotolle ja kuittaa tavarat vastaanotetuksi varastoon. Mikäli kyseessä on 

yrityksen varastoima nimike, siirtyy nimike käytettäväksi saldoksi varastoon ja 

mikäli kyseessä oli työlle hankittava nimike, siirtää vastaanotto kustannuksen 

kyseiselle työlle ja keskeneräisen tuotannon arvon. Vastaanottorivien käsittely 

MatFlowssa on esitetty kuvassa 25. 

 

Kuva 25. Vastaanoton käsittely MatFlow:n puolella (alkuperäinen) 
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Käyttöönoton yhteydessä todettiin järjestelmän tarjoaman vakiomuotoisen layoutin 

olevan puutteellinen juuri tilauksen rivien käsittelyssä. Koska konsernin kaikissa 

Lean toiminnoissa tärkein yksittäinen laskentatunniste on ollut aktiviteettitunnus, 

oli MatFlow:n tarjoaman työ / vaihe kohdistus riittämätön. Tästä syytä Roima Int. 

joutui tekemään MatFlow:n käyttöönoton aikana ainoan muutoksen ja muuttamaan 

kohdisteeksi aktitiveetin. Näin aiemmin jo mainittu vastaanoton tarvitsema tieto 

voitiin antaa MatFlow:n kautta ja ostotilausta ei tarvita tässä vaiheessa. Lisäksi 

hyllytys tapahtuu kohdeyrityksessä aktiviteettikohtaisille lavoille, jolloin työn 

aloituksessa lava viedään kokoonpanopaikalle ja näin kaikki hankinnan kautta 

tulleet komponentit ovat kokoonpanijan käytössä heti. Mikäli MatFlow:n kautta ei 

kyseistä tietoa olisi ollut saatavilla, ei vastaanottoa tekevä työntekijä olisi osannut 

laittaa tavaroita oikeaan osoitteeseen ja näin vähintään ostotilaus olisi ollut 

tarpeellinen tai mahdollisesti toinen vaihtoehto olisi ollut clientillä järjestelmään 

kirjautuminen. Tällä muutoksella saavutettiin siis selkeä parannus prosessiin ja sen 

järkevyys voitiin perustella sitä kautta. Kuvassa 26 on esitetty muutettu lay out.  

 

Kuva 26. Vastaanoton käsittely MatFlow:n puolella (muutettu) 

Tässä yhteydessä selkeäksi parannusmahdollisuudeksi todettiin tavaroiden 

merkkaaminen esimerkiksi tarratulostimilla. Järjestelmässä oli jo aiemmin otettu 

käyttöön tarratulostus, jota oli käytetty hyllypaikkojen merkkaamiseen varastossa. 

Vastaanoton yhteydessä on mahdollista tulostaa tarrat, joilla vastaanotettu tavara 

on mahdollista merkata hyllytyksen yhteydessä. Tämä koettiin hyväksi 

menetelmäksi varsinkin isojen tavaroiden kanssa, jotka eivät mahdu tavalliseen 

hyllyyn, vaan joudutaan välivarastoimaan esimerkiksi hallin lattialla. MatFlown 
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käyttöönoton aikana käytössä oleva versio ei tukenut vastaanottotarrojen 

tulostamista, mutta tulee uuden päivityksen mukana mahdolliseksi. Päivityksen 

yhteydessä tuleekin tarkkaan miettiä tämän toiminnon mahdollistaminen. Tarroja 

ei ole pakollista tulostaa jokaisesta vastaanotosta, mutta jo toiminnon 

mahdollistaminen olisi hyvä lisä tavaran vastaanottajille. Toinen selkeä tarve 

uudelle toiminnolle oli tiedon saaminen tilaukselta. Koska aina ei ole mahdollista 

tilata yksiselitteiselä nimikkeellä, joudutaan välillä turvautumaan ns. 

kaatonimikkeen hankintaan. Tällöin ei hankittava nimike käy ilmi nimikkeen 

spesifikaatiosta vaan riville kirjoitetusta lisätekstistä. Koska MatFlow näyttää vain 

nimiketunnuksen ja nimikkeen nimen, ei tällaisten rivien vastaanottaminen ole 

mahdollista MatFlow:n kautta ilman lisätietoa. Olisikin hyvä, mikäli joko lisätekstit 

näkyisivät jotenkin MatFlow:n vastaanottoriveillä tai mobiilin liittymän kautta olisi 

mahdollista tulostaa tai nähdä vastaanotettava ostotilaus. Tällöin varastossa 

voitaisiin aidosti siirtyä kohti mobiilisti tehtäviä toimintoja. 

6.2.5 VARASTOSTA OTTO MATFLOW:LLA 

Varastosta joudutaan joskus tekemään työlle ottoja nimikkeistä, joita 

työnsuunnittelu ei ole rakenteille syöttänyt. Yleensä näihin on syynä se, etteivät 

kaikki tarvittavat komponentit näy suunnittelun tekemissä piirustuksissa ja 

osaluetteloissa. Samassa yhteydessä keskusteltiin myös mahdollisuudesta saada 

kaikki kokoonpanon tarvitsemat nimikkeet piirustuksiin, mutta käytännössä ainakin 

johtimien määrän oikea ennakointi suunnitteluvaiheessa on vaikeaa yhtiön 

käyttämällä suunnittelujärjestelmällä. Siitä syystä haluttiin toteuttaa myös 

vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa jälkikäteen työn aikana keräillyille materiaaleille ja 

komponenteille. Aiemmin näissä tapauksissa ovat työntekijät keränneet listan 

komponenteista, joita he ovat ottaneet ohi rakenteen ja työnjohto on syöttänyt 

puuttuvat materiaalit työlle ja sitä kautta keräilyyn. MatFlow:n mahdollistama 

varastosta otto toiminto helpottaa tätä vaihetta hieman. Joskin käyttöönoton aikana 

todettiin parannusmahdollisuuksiakin. 

Varastosta otto aloitetaan MatFlow:n päävalikosta painamalla Varastosta Otto. 

Koska otto aloitetaan valitsemalla nimiketunnus, jota halutaan kerätä varastosta, 

voidaan tässä yhteydessä hyödyntää bluetooth viivakoodin lukijoita. 
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Kohdeyrityksen varastoja perustettaessa muun järjestelmän käyttöönoton 

yhteydessä oli kaikki saldoylläpidettävät varastoitavat komponentit hyllytetty 

tarroitettuihin hyllypaikkoihin, joten hyllyn laidassa on QR koodillinen tarra 

nimiketunnuksille. Kuvassa 27 on esitetty varastonimikkeiden merkkaustarra, jolla 

varastoitavien nimikkeiden paikat on merkattu varastoon.  

 

Kuva 27. Varastonimikkeen paikka varastossa merkattuna tarralla 

Tätä koodia voidaan siis lukea suoraan hyllyn laidasta tähän toimintoon. 

Lähdevarasto tulee nimikkeen tietojen takaa, jolloin se voidaan jättää tyhjäksi. 

Toinen mahdollisuus on syöttää haluttu hyllypaikka, josta keräily halutaan tehdä. 

Tällöin järjestelmä tarjoaa tuohon hyllypaikkaan hyllytettyjä nimikkeitä, joista voi 

valita haluamansa. Kun nimike on valittu, näyttää järjestelmä nimikkeen saldon 

järjestelmässä sekä pyytää syöttämään halutun määrän sekä työkohdisteen. Tässä 

yhteydessä aiemmin tehty valinta työkortin viivakoodin sisällöstä ei ollut 

yhteensopiva tämän toiminnon kanssa. Koska kaikkialla muualla työhön liittyvän 

työvaiheen haluttiin sisältävän materiaalit, piti työkorttiin tulevan viivakoodin 

sisältää sekä työ että vaihe. Näin viivakoodi tulee työkortilta muodossa työ+vaihe. 

MatFlow:n vakio toiminto osaa taas lukea vain työn tunnusta, jolloin + sekä 

vaihetieto ovat turhia ja sotkevat viivakoodin hyödyntämistä. Tämä jääkin 

jatkokehityskohteeksi. Pienellä muutoksella on mahdollista syöttää kohdetiedot 

työkortilta tulevassa muodossa jolloin viivakoodia voidaan taas hyödyntää myös 
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varastosta otto toiminnon kanssa. Kuvassa 28 on esitetty nimikkeen valinta ikkuna 

varastosta otto toiminnossa. 

 

Kuva 28. Varastosta otto, nimikkeen syöttö 

Mikäli nimikettä on varastoitu useampaan varastopaikkaan, voi tässä vaiheessa 

valita sen hyllypaikan, josta keräily tehdään. Näin varastopaikkakohtainen saldo 

pysyy ajan tasalla. Käytännössä kuitenkin kohdeyrityksen käyttämä malli oli 

varastoida yhtä nimikettä yhteen varastopaikkaan, joten toiminto itsessään ei ole 

kriittinen. Kuitenkin sen olemassa olo on hyvä tiedostaa. Kuvassa 29 on esitetty 

halutun saldon valinta varastopaikan mukaan. 
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Kuva 29. Nimikkeen valitseminen varastopaikan tietojen mukaan 

Mikäli samaan varastopaikkaan on hyllytetty useampaa tuotetta, voi varastopaikan 

haulla valita halutun nimikkeen. Tämä voi olla käytännöllistä varsinkin todella 

pienten nimikkeiden keräilyn yhteydessä. Näissä nimikkeissä on mahdollista, että 

hyllypaikka on yhteinen monelle nimikkeelle ja erottelu tapahtuu esimerkiksi 

pienillä laatikoilla. Kuvassa 30 on esitetty useamman nimikkeen näkymä samalla 

varastopaikalla. 
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Kuva 30. Eri nimikkeiden näkyminen samalla hyllypaikalla 

 

Kuva 31. Määrän sekä työn kohdistetietojen syöttäminen varastosta otto 
toiminnossa 

Kuvassa 31 näkyy määrä sekä työkohdiste kentät joiden avulla varastosta otto 

toiminto osaa kohdistaa otetun määrän työlle. Onnistuneesta otosta ilmoitetaan 

käyttäjälle ja tästä voi palata takaisin päävalikkoon tai aloittaa uuden nimikkeen 
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varastosta oton. Aiemmin mainittu pieni muutos mahdollistaisi todella helpon tavan 

kiertää varastossa viivakoodin lukijan kanssa ja kerätä mahdolliset ylimääräiset 

materiaalit työlle. Lisäksi esimerkiksi asennustöissä, ei järjestelmän vaatimaa 

rakennetta ole mahdollista (ainakaan kovin helposti) tehdä etukäteen. Tällöin 

asentajien olisi helppo tekemänsä listan perusteella syöttää materiaalien ja 

komponenttien mahdolliset varastosta otot jälkikäteen juuri työkortin ja 

viivakoodin lukijan kanssa. Tästä syystä tuon muutoksen tekeminen on erittäin 

suositeltavaa tulevaisuudessa.  

6.2.6 SALDOKYSELY 

Saldokysely on toimintona todella suoraviivainen ja näyttää varastoitavan 

nimikkeen sen hetkisen saldon järjestelmässä, sekä mikäli vastaanottoja o tehty 

useampaan varastopaikkaan, myös hyllypaikojen tunnukset ja saldot niissä. 

Painamalla Saldokyselyt MatFlow:n päävalikossa ja syöttämällä nimiketunnuksen 

joko käsin tai viivakoodia hyödyntäen saa käyttäjä näkyviin avoimen 

varaamattoman saldon. Varastosaldon tarkastaminen on esitetty kuvassa 32. 

 

Kuva 32. Varastosaldon tarkastaminen 

Syöttämällä uuden nimiketunnuksen ja painamalla OK saa aina uuden saldokyselyn 

palaamatta päävalikkoon. Tämä voi olla hyödyllistä, mikäli varastojen saldoja 
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tarkkaillaan myös suoraan varastossa visuaalisesti. Isoista saldoeroista kannattaa 

aloittaa inventointi edellä mainitulla menettelyllä. 

6.2.7 TOIMITTAMINEN MATFLOW:LLA 

Lean Systemissä kohdeyrityksen toimintatavalla toimittamisella tarkoitetaan 

myyntitilausrivin siirtämistä laskutukseen ja samalla toimitusdokumenttien 

luomista. Tämä on siis toiminto, jolla on prosessin kannalta suuri merkitys. 

MatFlow tukee myös toimittamista suoraan selainpohjaisena. Toiminnosta puuttuu 

kuitenkin asioita, joita ilman toimittaminen voi jäädä vajaaksi. Tietoja kuten 

pakkausmitat, toimitusosoite ja toimitettava kappalemäärä voi ylläpitää MatFlow:n 

puolella. Kuitenkin toimitusdokumenttien tulostaminen ja tarvittaessa 

muokkaaminen jää clientissä tehtäväksi, joten tässä vaiheessa tämä toiminto 

jätettiin käyttöönoton ulkopuolelle. 

Kuitenkin samaan aikaan MatFLow:n käyttöönoton kanssa Viron yksikössä 

käyttöönotettiin alihankintaan lähetysten toimittaminen Leanista. Tällä saatiin 

järjestelmästä tuotettua dokumentit sekä lähetykselle, että kuljetukselle. Tässä 

toiminnossa MatFlow:n toimitus toiminto olisi riittävä, ja onkin harkinnassa ottaa 

toiminto käyttöön Viron yksikön MatFlow käyttöönoton yhteydessä. Huomioitavaa 

tässä on se, että toimiakseen toimituksen valinta pitää olla mahdollista MatFlow:n 

kautta. Tällöin alihankintaan lähetettävistä tavaroista muodostetaan toimitus 

valmiiksi odottamaan lähetystä ja lähetysvaiheessa MatFlow:lla kuitataan toimitus 

valmiiksi. Lähetyspaperit olisi myös hyvä saada tulostettua MatFlow:n kautta. Työn 

toteutuksen aikaan ei ollut mahdollisuutta tutustua tähän toimintoon enempää, joten 

mikäli toiminto halutaan ottaa käyttöön, kannattaa järjestelmän toimittajalta pyytää 

lisätietoja tästä toiminnosta. Ramaa et al. kuvaamaa ristiinlastausta  tapahtuu myös 

yrityksessä paljon. Mikäli toimituksia halutaan hallita mobiililla käyttöliittymällä, 

kannattaa miettiä, otetaanko samassa yhteydessä käyttöön toimitukselle keräilyt 

järjestelmässä. Toiminnossa joko hankinnasta, varastosta tai omasta valmistuksesta 

saldotarpeen täyttävä impulssi voidaan kerillä toimitukselle ja hyödyntää tästä 

saatavaa tietoa toimitusdokumenteilla. Tällöin ainakin osa toimituksesta voitaisiin 

tehdä MatFlow:n avulla. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Koska käyttöönotettu MatFlow on täysin uusi niin teknologialtaan kuin 

vaatimuksiltaan prosessille, on hyvä hieman pohtia, onko investointi ollut 

onnistunut ja toisaalta toimiiko järjestelmän uusi osa halutulla tavalla.  

7.1 UUSI PROSESSI, TULOSTEN ARVIOINTI 

Prosessiin tehdyt muutokset olivat tarpeellisia jo ilman MatFlow:n käyttöönottoa. 

Yrityksen johto halusi yksinkertaistaa prosessia yksittäisen työntekijän 

näkökulmasta, jolloin jokaisen tehtävänkuva selkeytyy. Toisaalta järjestelmästä 

haluttiin läpinäkyvämpi ja paremmin kustannusten seurantaa tukeva. Vanhassa 

mallissa jälkilaskennan aineisto oli pirstaleista ja sitä jouduttiin käsittelemään 

paljolti ulkoisissa järjestelmissä (esimerkiksi Microsoft Excel). Toimiessaan malli 

poistaa myös prosessissa takaisin päin syötettyjä kysymyksiä, eli seuraavan vaiheen 

tarvitsema tieto syötetään edellisessä vaiheessa järjestelmään, jolloin työntekijän ei 

tarvitse palata takaisinpäin kysymään lisätietoja edelliseltä käsittelijältä. Tässä 

suurin paine lähtötietojen oikeellisuudesta ja riittävästä tasosta muodostui 

myynnille.  

Diplomityön kannalta suurin työ tehtiin juuri prosessin muuttamisessa. Vaikka 

malli itsessään oli osittain jo luotu tätä työtä aloitettaessa, oli ihmisten vanhojen 

työtapojen sekä tottumusten muuttaminen vaikeaa. Työn valmistuessa järjestelmää 

on käytetty n. 9 kuukautta. Tässä ajassa suurin osa muutokseen liittyvistä 

ongelmista on saatu selvitettyä ja järjestelmä itsessään toimii halutulla tavalla. On 

kuitenkin olemassa suuri riski sille, että käyttäjät alkavat palata vanhaan 

toimintatapaan ja yrityksen johdolta sekä pääkäyttäjiltä vaaditaan jatkuvaa 

tarkkailua ja puuttumista, mikäli käyttäjät eivät toimi sovitulla tavalla. 

Uusi prosessi on jakautunut kohtalaisen selkeästi eri käyttäjien tekemiin osuuksiin. 

Tällöin ohjeistaminen sekä uusien käyttäjien kouluttaminen onnistuvat selkeillä 

ohjeilla. Edellisen yrityksen käyttöönoton pohjalta laadittu käyttöohje vaatii 

kuitenkin loppukäyttäjille suunnatun ohjeistuksen parantelua ja tämä jääkin 

tulevaisuuden kehityskohteiksi. Kohdekonsernilla on tarkoitus ottaa järjestelmä 

käyttöön emoyhtiössä parin seuraavan vuoden aikana. Tällöin käyttäjien määrä 



74 

 

tuplautuu nykyisestä ja ongelmia alkaa muodostumaan, mikäli prosessin kaikkia 

osia ei saada hiottua siihen kuntoon, ettei käyttäjien tarvitse palata takaisinpäin 

tietovirrassa. 

7.2 MATFLOW KÄYTTÖ KOHDEYRITYKSESSÄ, TULOSTEN 

ARVIOINTI 

MatFlow:ta on käytetty työn valmistumisen hetkellä kohdeyrityksessä n. 2 

kuukautta. Tässä ajassa itse järjestelmässä olleita ongelmia on onnistuttu 

poistamaan yhteistyössä järjestelmän toimittajan kanssa. Toiminto itsessään on 

melko uusi, ja siinä on edelleen jonkin verran puutteita. Kuitenkin tavoitteeksi 

asetetut neljä toimintoa voidaan tällä hetkellä suorittaa MatFlow:n mahdollistamilla 

mobiileilla käyttöliittymillä. Kuitenkin näin uuden järjestelmän kanssa toimiessa 

kehitettävää jää aina 

Vastaanotossa jatkokehityskohteiksi jäivät vastaanotettujen tavaroiden 

tarroittaminen tarratulostimen avulla. Tällöin tavaroiden siirryttyä lavoille ja sitä 

kautta hyllyyn ne olisivat paremmin tunnistettaessa varsinkin siinä vaiheessa, kun 

emoyhtiössä aloitetaan kokoonpanon ohjaaminen järjestelmän avulla. Jo tässä 

vaiheessa kaikki hankinnat kohdistetaan työkohtaisesti. Tarkoituksena on 

mahdollistaa syvien tuoterakenteiden valmistaminen osakokoonpanojen kautta, 

jolloin työtä saadaan tehtyä monessa työpisteessä. Toisaalta komponenttien ja 

materiaalien ajoittaminen töille keventää yrityksen tarvetta sitoa varastoon 

pääomaa. Malli vaatii kuitenkin varsinkin työlle hankittujen komponenttien 

tunnistamista tarkasti ja vastaanotossa tehty merkkaaminen tarkemmin on tärkeä 

osa prosessia. 

Vastaanotossa toisena ongelmana nykyisessä mallissa on se, ettei asiakkaan 

toimittamia materiaaleja voi vastaanottaa MatFlow:n kautta. Vastaanotto prosessi 

jakautuu siis lähettäjän mukaan kahteen, joka hankaloittaa uusien työntekijöiden 

kouluttamista sekä prosessin sujuvuutta. Asiakkaan toimittamat materiaalit 

käsitellään tavalla, joka vaatii vastaanottajalta pääsyn vastaanottojen selailuun tai 

ainakin vastaanoton valintaan vastaanottoa tehdessä (ks. kappale 7.1.4, 

Ostotilauksen vastaanottaminen MatFlow:n kautta). Järjestelmän toimittaja on 

luvannut lisätä vastaanoton valinnan MatFlow:n vastaanottotoimintoon 
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lisäkorvausta vastaan. Tämä muutos olisikin hyvä teettää jossain vaiheessa. Osana 

isompaa käyttöönottoprojektia tämän osuus on häviävän pieni, mutta saavutettava 

hyöty sitäkin suurempi. Lisäksi tällä voitaisiin mahdollistaa MatFlow:n parempi 

käyttöaste sekä reaaliaikaistaa materiaalien vastaanottoa varastossa. Asiakkaan 

toimittamat komponentit sekä materiaalit tulevat usein pienissä erissä ja tästä syystä 

vastaanotto tapahtumia syntyy paljon. Mikäli toiminto voitaisiin tehdä 

vastaanottoalueella, olisi tästä vastaanoton aloittamiseen ja lopettamiseen 

kohdistuvaan kiinteään kustannukseen jonkinmoinen säästö vuositasolla. 

Inventoinneissa nykyinen malli vaatii aina clientin ja vahvemmat käyttöoikeudet. 

Inventointia ei voi aloittaa MatFlow:lla vaan sillä voi tehdä jo valmiiksi luotuja 

inventointilistoja. Kuitenkin tulevissa versioissa nimike voidaan inventoida suoraan 

MatFlow:n kautta. Varsinkin tilanteissa, joissa nimikkeen varastopaikka on tyhjä 

keräiltäessä, olisi hyödyllistä aloittaa inventointi suoraan hyllypaikalta. Tällöin 

järjestelmässä oleva saldovirhe saataisiin oikaistua mahdollisimman aikaisin sekä 

pienellä vaivalla. Samalla hankinta saa impulssin täydentää varastonimikettä ja 

mahdolliset materiaalipuutteet saadaan minimoitua. Tämän toiminnon käyttöönotto 

vaatii kuitenkin ohjaustietojen testaamista, joten yrityksen kannattaa pyytä 

järjestelmän toimittajalta ohjeistusta uuden ominaisuuden käyttöönottoon. Lisäksi 

riittävä resurssi testaamiselle sekä koulutuksille vaaditaan, jotta käyttöönotto 

onnistuu. 

Varastosta otto toiminto olisi järjestelmän vakiomuotoisilla tulosteilla jo toimiva. 

Kuitenkin kohdeyrityksessä on työkortin viivakoodia jouduttu muokkaamaan ja 

nykyisellä mallilla se sisältä työtunnisteen lisäksi vaihetunnuksen. Tästä syystä 

varastosta otto ei ole toimiva tällä mallilla. Mikäli viivakoodinlukijoita halutaan 

hyödyntää nimikkeen tunnistamiseen hyllyn laidassa olevista tarroista, 

työtunnisteita työkorteista sekä määriä esimerkiksi tulostetuista korteista pitää 

järjestelmän toimittajalta tilata pienimuotoinen muutos MatFlow:n työ kenttään. 

Tällöin työntekijät voisivat kerätä ohi rakenteen tarvittavia materiaaleja sekä 

komponentteja pelkän viivakoodin lukija sekä tablettitietokoneen avulla. Tämä 

olisi tarpeen varsinkin kohdeyrityksen sähkökeskusvalmistuksessa. 
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Keräilytoiminnossa materiaalien merkitseminen keräilyn jälkeen on ongelma 

nykyisessä muodossaan. Kun tavarat kerätään pois varastosta, ei järjestelmä enää 

pysty kertomaan niiden sijaintia. Tällöin tavarat ovat ns. visuaalisen ohjeuksen 

piirissä ja silloin merkitseminen on tärkeää. Järjestelmä osaa tulostaa keräilylistat 

clientin puolelta, mutta niissä ajatuksena on tulostaa oikeasti keräillyt osat 

keräilylistalle, eikä keräillyksi määrätty osat. Erona näissä on tilanteet, joissa 

varastoitavaa nimikettä ei ole riittävästi hyllyssä ja sitä kerätään vähemmän kuin 

tarve tai eri lainkaan. Järjestelmän toimittaja on toteuttanut tarvittavan toiminnon 

eräälle asiakkaalleen. Olisikin syytä keskustella keräilylistan 

tulostusmahdollisuuden lisäämisestä MatFlow:n kautta. Toinen vaihtoehto 

tavaroiden merkitsemiseen olisi jo muutoin käytössä olevan lavalapun 

tulostamiseen MatFlow:sta. Lavalappu on tuloste, joka on tarkoitus kiinnittää lavan 

päätyyn. Tulosteessa näkyy työ, nimike ja muut tarvittavat tiedot lavalla olevien 

kappaleiden merkkaamiseen tuotannossa. Tässä ongelmana on kuitenkin se, ettei 

tuloste itsessään sisällä kerättyjen nimikkeiden tunnuksia tai määriä. Työn 

tunnuksen kautta se on kuitenkin mahdollista tarkastaa järjestelmästä, mutta 

toimiakseen malli vaatii päätelaitteita lähes kaikille käyttäjille eikä ole tällä hetkellä 

toteutuskelpoinen missään konserniyrityksessä.  

Mikäli MatFlow käyttöä päätetään laajentaa, pitää laitteita hankkia lisää. Varsinkin 

keräilyjen, vastaanottojen ja varastosta ottojen siirtäminen kokonaan MatFlow:lla 

tehtäväksi vaatii jonkin verran muutoksia järjestelmään (vrt. asiakkaan 

toimittamien komponenttien vastaanottaminen), mutta tässä voisi olla omat etunsa. 

Esimerkiksi kokoonpanossa työntekijällä on mahdollisuus tehdä vastaanottoja 

tavaran saapuessa. Mikäli käytössä olisi useampi laite, voisi työntekijä tehdä melko 

itsenäisesti keräilyjä työnjohtajan haluamassa järjestyksessä ja samalla laitteella 

vastaanottoja. MatFlow rajaa käyttöoikeudet ja –mahdollisuudet jo itsessään 

kohtalaisen hyvin, joten koneille voitaisiin sallia melko laajastikin pääsy 

työntekijöille. Samalla työnjohtajilta vapautuu kapasiteettia muuhun työhön (tällä 

hetkellä työnjohto tekee osan vastaanotoista). Tässä yhteydessä olisi hyvä miettiä 

laitteistoja laajemminkin, käyttöön riittää normaali Android tabletti, jolloin hinta 

saataisiin alemmas ja mobiililiittymällä käyttäminen mahdollistuu. Tässä 

yhteydessä on kuitenkin huomioitava yhteys yrityksen sisäverkkoon, eli vähintään 
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VPN yhteys täytyy muodostaa. Kuitenkin varsinkin siirryttäessä emo yhtiön 

käyttöön, jossa tuotantohalli on huomattavasti laajempi, antaisi mobiililiittymällä 

tekeminen paljon joustavamman mahdollisuuden toimia ympäri yrityksen 

toimitiloja. Lisäksi kannattaa tutkia puhelimen käytön mahdollisuudet 

tulevaisuudessa. MatFlow:n uudet versiot on toteutettu HTML5 tekniikalla, ja ne 

skaalautuvatkin paljon paremmin pienillekin näytöille. Varsinkin vastaanottojen ja 

inventointien yhteydessä tämä voisi olla järjevää. 

7.3 MATFLOW TOIMIVUUS KOHDEYRITYKSEN TUOTANNOSSA 

Hankintapäätös MatFlow:sta oli tehty ennen tämän työn aloittamista. Päätös oli 

perustunut tarpeeseen siirtää vastaanotto sekä keräilyt varastoon 

vastaanottoalueelle sekä varastojen hyllyjen väliin. Päätös oli perustunut kuitenkin 

osittain myyjän antamiin mielikuviin ja yrityksen johdon vääriin oletuksiin 

saatavasta hyödystä. 

Työtä toteuttaessa tuli selväksi monta kertaa se, että MatFlow on todella herkkä 

prosessissa tehdyille virheille. Mikäli tietoa puuttuu tai se on väärää, ei MatFlow 

käyttäjä pysty korjaamaan Virheitä. Oletuksena on, että tieto on oikein 

järjestelmässä esimerkiksi vastaanotto hetkellä, jolloin tilauksen tiedot kopioidaan 

vastaanotolle ja siitä laskutuksen hyödynnettäväksi. Mikäli tietoja joutuu 

korjaamaan, pitää käyttäjällä olla pääsy clientiin ja laajempiin oikeuksiin. Sama 

tilanne on keräilyjen kanssa. 

Toisaalta, mikäli käyttäjällä on käytössään kannettava Windows tietokone, johon 

mahdollistettavissa etäkäyttö Lean System PT8 clientiin, ei MatFlow itsessään anna 

mitään muuta hyötyä, kuin yksinkertaistetumman ja virtaviivaisemman 

toimintamallin tiettyihin varaston toimintoihin. Tässä kohtaa tulikin monta kertaa 

esille ajatus, missä käyttäjille annettaisiin mahdollisuus käyttää täyttä Lean versiota 

(sopivin roolirajauksin). Bluetooth viivakoodin lukija toimii kyseisissä koneissa 

normaalisti näppäimistönä, joten sen käyttö ei tässä estyisi. 

Käyttäjälisenssipolitiikka järjestelmän toimittajalla on tässä yhteydessä sellainen, 

että käyttäjällä on oltava normaali lisenssi voimassa käyttääkseen MatFlow:ta. 

Tästä ei siis koituisi lisäkustannuksiakaan yritykselle. 
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Uusi versio tuo tullessaan muutamia toimintoja, joilla kohdeyrityksen MatFlow 

käyttökokemus paranee. Varsinkin konsernin emoyhtiössä teräsvaraston 

varastomiehelle annettava kotiinkutsu oikeus varastomateriaaleihin on toiminto, 

jolla saadaan varaston riitto hyvälle tasolle. Tähän kun yhdistetään inventoinnit 

suoraan MatFlowsta, on käyttäminen tietyissä toiminnoissa jo helpompaa kuin 

clientilla. Tästä syystä käyttöönotto rajatusti pieneen kokonpanoyksikköön on ollut 

järkevä toimintamalli, josta saatuja kokemuksia saadaan varmasti hyödynnettyö 

isompaan skaalattaessa.  

Yrityksen Viron yksikössä oleva Lean versio tukee myös MatFlow:n käyttöä ja 

toiminnallisuuden laajentaminen sinne onkin lähitulevaisuuden suunnitelmissa. 

Lisäksi yrityksen johdon asettama tavoite vähentää paperilla kuljetettavaa tietoa ja 

siirtymistä kohti paperittomampaa tuotantoa tukee tämän kaltaisia toimintoja. 

Käyttäjiltä saatu palaute on vielä ristiriitaista, mutta kunhan käyttö selvenee, 

ominaisuudet lisääntyvät ja käyttämisestä tulee rutiinia. Jatkohaaveina tästä on 

poikinut muitakin tablettitietokoneella käytettäviä toimintoja kuten tuotannon 

näytöt (työkortin korvaajana) sekä käyttäjille näytettävät tiedot esimerkiksi 

kahvitiloissa sekä toimiston aulassa. Näistä tuleekin luultavasti erilliset projektit 

lähitulevaisuudessa, jossa selvitetään näiden toimivuutta valmistavalle yritykselle. 

Kokonaisuutena MatFlow on hyvä lisä varaston tekemiin töihin, kunhan sen kaikki 

potentiaali otetaan käyttöön kohdeyrityksessä. Kuten edellä on jo moneen kertaan 

mainittu, vaatii tämä toimiakseen toimivan organisaation, joka jaksaa ylläpitää 

järjestelmää ja toimia sovitulla tavalla. Saatava hyöty tulee kuitenkin 

virtaviivaisempana toimintana ja reaaliaikaisempana varastokirjanpitona, joten 

tähän panostaminen on järkevää.  

7.4 TUTKIMUSKYSYMYSTEN ARVIOINTIA TULOSTEN POHJALTA 

Tutkimuskysymyksiksi työn alkuvaiheessa määriteltiin seuraavat: 

1. Miten uusien toimintojen käyttöönotto on huomioitava alkumäärityksissä 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton aikana? 

2. Kuinka materiaalitoimintojen vieminen aidoiksi tuotannon työkaluiksi 

parantaa tuotannon ohjattavuutta? 
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3. Onko mobiili käyttötapa soveltuva kohdeyrityksen tuotantoon ja jos on 

millä rajauksilla ja minkä toimintojen kohdalla? 

Työssä saatiin vastauksia kaikkiin kolmeen kysymykseen työn edetessä. Varsinkin 

ensimmäinen kysymys osoittautui melko laajaksi ja pohjatyötä järjestelmän 

toimivuudelle tehtiin paljon niin prosessien kuin käyttäjiltä vaadittavien tietojen ja 

osaamisen kanssa. Tuotannon ohjattavuus on tehdyn pohjatyön kautta parantunut 

paljon. Tästä osoituksena on toimitusvarmuuden nousu n. 50% tasosta n. 85% 

tasoon. Kuitenkaan työn tekemisen aikaan ei saatu riittävästi tietoa, miten 

ohjattavuus paranee varsinaisesti MatFlow:n käytöllä. Käyttökokemuksia on vielä 

sen verran vähän, että dataa tarvitaan paljon lisää, jotta tätä voidaan arvioida. 

Kuitenkin on nähtävissä, että oikein käytettynä järjestelmällä saadaan aikaan 

reaaliaikaisempaa varastokirjanpitoa ja vähennettyä paperidokumenttien tarvetta. 

Lisäksi järjestelmä antaa mahdollisuuden jakaa töitä uudelleen (vt. vastaanotto 

MatFlow:lla työntekijöiden toimesta) ja näin voisi olettaa sen tehostavan yrityksen 

tuotannon tiettyjä osioita. Mobiilit työkalut varaston tehtäviin vaatii täysin 

toimiakseen joitain kehitysprojekteja, mutta työmäärä on sen verran pieni, että se 

kannattaa tehdä ja katsoa mitä muuta järjestelmän käyttö voisi antaa yrityksen 

tuotannon ohjaamiselle. 
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LIITTEET 

LIITE 1. (OHJE) KERÄILY MATFLOW:LLA 

1. Valitse halutun varaston mukaan joko Komponenttikeräily tai 

Materiaalikeräily (400 yhtiössä on käytössä vain komponenttikeräily) 

 

2. Normaalitilanteessa valitse aina ylin keräilytehtävä ja paina Aloita. 

 

3. Syötä keräiltävät määrät ”Määrä” kenttään ja paina Keräile. Toista kunnes 

kaikki rivit on keräilty. Mikäli join rivi jää keräilemättä, voit valita 

seuraavan rivin kosketusnäytöltä. Paina lopuksi Lopeta 
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LIITE 2. (OHJE) OSTOTILAUKSEN VASTAANOTTAMINEN 

MATFLOW:LLA 

1. Valitse Vastaanotto (Tilaus) päävalikosta 

 

2. Jos ostotilauksen tunnus on tiedossa, syötä se Ostotilaus kenttään. Lista 

avoimista ostotilauksista avautuu painamalla suoraan Aloita 
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3. Syötä saapunut kenttään saapunut määrä (vakiona tilattu määrä) ja paina 

Kuittaa. Toista tarvittaville riveille ja paina lopuksi Päivitä varasto ja 

kuittaa. HUOM! Ilman aktiviteetti tietoa olevat 441 varastoon ostetut rivit 

ovat varastoitavia nimikkeitä. Hyllytys on tällöin tehtävä aina rivillä 

esitettyyn hyllypaikkaan! 
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LIITE 3. (OHJE) INVENTOINTI MATFLOW:LLA 

1. Valitse halutun varaston mukaan joko Inventointi komponenttivarasto tai 

materiaalivarasto (400 yhtiössä on käytössä vain komponenttien 

inventointi) 

 

2. Normaali tilanteessa valitse ylin inventointitehtävä ja paina Aloita 

 

3. Syötä inventoitu määrä Uusi saldo kenttään ja paina Inventoi. Toista kunnes 

kaikki rivit on inventoitu. Mikäli jostain syystä rivin saldoa ei saa laskettua 

heti, voit painaa Lopeta ja palata keskeneräiselle listalle myöhemmin. 

Kommentti kenttään ei tarvitse kirjoittaa mitään. 
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LIITE 4. (OHJE) VARASTOSTA OTTO MATFLOW:LLA 

1. Valitse Varastosta otto 

 

2. Lue keräiltävän nimikkeen viivakoodi hyllyn laidasta tai syötä tunnus käsin 

Nim. tunnus kenttään. 

 

3. Vahvista valinta painamalla Ok 

 

4. Syötä määrä ja työ jolle keräily tehdään. Paina lopuksi OK 
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LIITE 5. (OHJE) SALDOKYSELY MATFLOW:LLA 

1. Valitse Saldokysely 

 
2. Lue nimiketunnus viivakoodista hyllyn laidasta tai kirjoita haluttu tunnus 

manuaalisesti Nimike kenttään. Vaihtoehtoisesti saman voi tehdä 

hyllypaikka tunnuksen kautta. Syötä tunnus tällöin muodossa 

Varasto/Varastopaikka (esim 431/A11). Paina lopuksi OK 

 
3. Toiminnolla voi toistaa kyselyn uudelle nimikkeelle poistumatta ikkunasta 

syöttämällä uuden nimiketunnuksen tai varastopaikan 
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LIITE 6. KOKONAISPROSESSI KOHDEYRITYKSESSÄ JÄRJESTELMIEN 

NÄKÖKANNALTA KUVATTUNA 

 

Kysely

Budjetti

LEAN SYSTEM

Lisäaineet yms.

ULKOPUOLINEN

Toteumalaskutus

Inventointi

WINTIME Maksetut palkat

(tilitaso)

OPUSCAPITA Maksettavat palkat

(henkilö- ja palkkalajitaso) LASKUHOTELLI

(SÄHKÖINEN LASKUTUS)

MUU ULKOPUOLINEN

Maksut toimittajille

Maksu asiakkailta

1. Tarjousprosessi
(Myyjä)

2. Tilausvahvistus
(Myyjä)

Tarjouskanta

Tilaus

Tilausrivi

3. Työnsuunnittelu
(TSU)

4. Hankinta
(Ostaja)

6. Varasto
- Kustannustapah-

tumat vastaanotoista
ostotilausten 

pohjalta
- Keräilyt tuotannolle 

ja toimituksiin
(Varasto)

5. Tuotanto
- Kustannustapah-

tumat aikaleimoista 
sekä 

varastomateriaalien 
käytöstä.

- Palkkatapahtumat
aikaleimoista

(Tuotanto)

Toimitus
(Tuotanto)

Toimittaja

7. Myyntilaskutus
- Kustannustapah-

tumat myynti-
laskutuksesta

(Talous)

9. Kirjanpito

Asiakas

10. 
Palkanlaskenta

8. Ostolaskujen 
käsittely

- Kustannustapah-
tumat 

tilauksettomista
- tilauksellisten 

hintakorjaus 
kustannuksiin

(Talous)

Kustannustietous

Pankki

Tarjous
(Myyjä)

Ostolasku

Myyntilasku

Palvelu
(Suunnittelu)

(Varasto)

Maksatusaineisto

Ostotilaus


