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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät mahdollistavat Lean-

ajattelun hyödyntämisen Engineer-to-order (ETO) tuotannossa, mitkä Lean-

ajattelun keinot soveltuvat ETO-tuotantoon sekä miten ne sitä kehittävät. Ensiksi 

määritetään, mitä Lean-ajattelu ja ETO-tuotanto ovat ja mitkä ovat niiden 

tärkeimmät piirteet. Kirjallisuus lähteiden avulla käsitellään Lean-ajattelun ja 

ETO-tuotannon pääpiirteet, sekä määritetään ETO-tuotannon tärkeimmät 

kehityskohteet sekä kilpailutekijät.  

Tärkein Lean-toimintastrategian eli Lean-ajattelun hyödyntämisen ETO-

tuotannossa mahdollistava asia on koko yrityksen laadukas ja kattava Lean-

osaaminen. Lean-ajattelun pääkeinot turhuuksien poistaminen, virtauksen (flow) 

luominen sekä imuohjauksen toteutus, muokattuna ETO-tuotannon pääpiirteisiin 

sopivaksi ovat tehokkaita keinoja kehittää koko tuotantoa. Yksi tärkeimmistä 

muutoksista Lean-toimintastrategiaan ETO-tuotannon kannalta on siirtyminen 

virtauksen toteuttamisessa perinteisestä prosessilähtöisestä ajattelusta 

tuotekohtaiseen toteutukseen. Lean-toimintastrategialla oikein toteutettuna on 



  

 

 

muun muassa mahdollista saavuttaa huomattavat parannukset läpimenoaikoihin 

sekä parantaa kustannustehokkuutta kaikissa tuotannon vaiheissa. 
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1 JOHDANTO 

 

Lean-ajattelu on 1990-luvun alkupuolella yleistynyt ajattelumalli tai toimintastrategia, jonka 

perimmäisenä tarkoituksena on pyrkimys poistaa kaikki turhuus eli arvoa luomattomat 

toiminnot yrityksen toiminnasta. Perinteisesti Lean-ajattelua on hyödynnetty pienen variaation 

ja suurten valmistusmäärien, kuten varasto-ohjautuvan tuotannon yhtiöissä. Koko ajan 

tiukkeneva markkinatilanne sekä muun muassa vaatimus pyrkiä jatkuvasti täyttämään 

asiakkaiden erityisvaatimukset entistä lyhemmillä läpimenoajoilla pysyäkseen 

kilpailukykyisinä ovat saaneet ETO-tuotantoa käyttävät yritykset kiinnostumaan entistä 

enemmän Lean-ajattelun mahdollisuuksista toiminnan kehittämiseksi. Kirjallisuudessa on 

myös alettu huomioida tämä suuntaus ja viime aikoina onkin julkaistu jo useita Lean-ajattelua 

ETO-tuotantoon yhdisteleviä artikkeleita ja tutkimuksia. Kuitenkaan kovin laajaa tai 

yleispätevää katsausta ei ole olemassa. Haasteena on valita oikeat ja sopivimmat Lean-ajattelun 

keinot ja työkalut ETO-tuotannon kannalta, koska Lean-ajattelun keinoja on olemassa valtava 

määrä ja vain osa keinoista soveltuu ETO-tuotannon kehittämiseen.  

 

1.1 Työn tavoitteet  

 

Työn tavoitteena on selvittää Lean-ajattelua ja ETO-tuotantoa määrittävät ominaispiirteet, sekä 

yhdistää nämä kaksi toimivasti ja tehokkaasti. Onnistuneeseen yhdistämisen toteuttamiseksi on 

selvitettävä ensin, mitkä tekijät mahdollistavat Lean-ajattelun hyödyntämisen ETO-tuotannossa 

ja valita sopivat Lean-ajattelun keinot sekä työkalut. Lopuksi selvittää mitä hyötyjä Lean-

toimintastrategia mahdollisesti tuo yrityksille. Päätavoitteena on antaa ETO-yhtiöille tietoa, 

miten he pystyisivät hyödyntämään Lean-ajattelua ja mitä mahdollisia parannuksia se toisi 

heidän toimintaansa. 

 

1.2 Työn rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Työ suoritettiin kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä toimivat Lean-ajattelua sekä ETO-tuotantoa 

käsittelevä kirjallisuus. Ensiksi käsitellään ETO-tuotannon ominaispiirteet sekä tärkeimmät 

kilpailutekijät ja kehityskohteet. Seuraavaksi Lean-ajattelun pääpiirteet, hieman Lean-ajattelun 
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historiaa sekä keinoja ja työkaluja. Lopuksi Lean-ajattelu ja ETO-tuotanto yhdistetään ja 

selvitetään mitkä tekijät mahdollistavat onnistuneen Lean-ajattelun hyödyntämisen ETO-

tuotannon kehittämisessä, mitkä Lean-ajattelun keinot soveltuvat ETO-tuotannon tyyppiseen 

pienten määrien ja suuren variaation tuotantoon sekä mitä hyötyjä Lean-toimintastrategiasta on. 

Lopuksi esitetään johtopäätökset.  
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2 ENGINEER-TO-ORDER TUOTANTO 

 

2.1 Engineer-to-order tuotannon ominaispiirteet 

 

Tilauksesta suunnittelua eli Engineer-to-order (ETO) tuotantoa käytetään valmistamaan 

tuotteita, jotka ovat yleensä ainutlaatuisia, asiakaskohtaisia, korkeasti kustomoituja ja niitä 

tuotetaan pieniä määriä, usein vain yksi kappale (Gosling & Naim 2009). ETO-prosessit ovat 

tyypillisesti kertaluontoisia, työvoimavaltaisia ja vaativat korkeasti koulutettua työvoimaa. 

Kapasiteetin käytön suunnittelu on tärkeää, koska kysynnän pitää vastata tarkasti käytössä 

oleviin resursseihin. (Gademann & Schutten 2005). Cutlerin (2009, 36) mukaan ETO on 

valmistus filosofia, ei vain suunnitteluprosessi. Osia ja raaka-aineita voidaan varastoida, mutta 

niitä ei voida kasata valmiiksi tuotteiksi ennen kuin asiakas on tehnyt tilauksen ja osat on 

suunniteltu, tuotteiden ainutlaatuisuudesta johtuen ja siitä, että ne vaativat omanlaisensa osat, 

materiaalit ja reititykset. ETO-projektit ovat yleensä monimutkaisia. ja niiden erityispiirteenä 

on pitkä läpimenoaika, joka yleensä on myös erittäin tärkeä kilpailutekijä. Asiakkaat ovat 

vahvasti mukana koko suunnittelu- ja valmistusprosessin aikana ETO-tuotannossa. ETO-

tuottajat työskentelevät hankekohtaisesti, johon liittyy paljon uutta teknistä sisältöä ja jatkuvia 

muutoksia läpi tuotannon. Näiden muutosten hallinta tehokkaasti, usein määrittää projektin 

onnistumisen ja tuottavuuden. Valitettavasti pullonkaulat suunnittelussa ja hankinnoissa sekä 

ajankohtaisen hallintatiedon puute usein vähentävät odotettuja voittoja. ETO-tuotannossa on 

monia toimintoja, mitkä vaativat systeemejä, jotka ovat erityisesti suunniteltuja tämän 

tyyppiseen tuotantoon. Kaikkein tärkeimpänä näistä on dynaaminen rajapinta suunnittelun ja 

hankinnan välillä, joka on avaintekijä onnistuneeseen ETO-projektiin ja ydinvaatimus 

tilauksesta toimitukseen menevän ajan lyhentämiseksi.  Cutler (2009, 38) 

 

Voidaksemme määritellä miten tulkitsemme ETO-tuotannon, pitää käsitellä asiakastilauksen 

kytkentäpiste (Customer order decoupling point, CODP). CODP erottaa selkeästi eri 

tuotantomuotojen strategiat, visualisoiden missä kohtaa tuotantoa, tuotanto muuttuu 

ennusteohjautuvasta tilausohjautuvaksi, eli vaiheet asiakkaan tilauksen mukaan tehtävistä 

toimista, siitä mikä perustuu ennustukseen ja arveluun. Yleensä erotetaan neljä eri strategiaa 

CODP:in liittyen, Varasto-ohjautuva tuotanto (MTS), Tilauksesta valmistus (MTO), 
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Tilauksesta kokoonpano (ATO) ja ETO (Olhager 2012). ETO-tuotannossa tuotteen suunnittelu 

ja tuottaminen tapahtuvat vasta, kun asiakas on tilannut tuotteen.  

 

 

 

 

  

Kuva 1 Asiakastilauksen kytkentäpiste (CODP) eri tuotantomuodoissa (Olhager 2012) 

 

Olemassa olevan ETO-ympäristöä käsittelevän kirjallisuuden mukaan, ei ole yleistä 

yksimielisyyttä siitä mitä ETO on (Willner 2016, 244). Yleisesti on hyväksytty, että ETO-

tuotteen tuotanto on sidottu varsinaiseen asiakas tilaukseen ja asiakastilauksen kytkentäpiste on 

suunnitteluvaiheessa, mutta erimielisyyksiä on suunnitteluvaiheen ulottuvuudessa. Osan 

mielestä ETO-tuotanto tarkoittaa kokonaan uuden tuotteen suunnittelua asiakkaan toiveiden 

mukaan, kun osan mielestä taas ETO-tuotannossa olemassa olevaa tuotetta muokataan 

asiakkaan toiveiden mukaan.  

 

ETO-yhtiöt voidaan jaotella kahteen kategoriaan kilpailutilanteensa mukaan. Ne, joilla on 

kilpailutilanne jokaisesta tilauksesta, eli yksi asiakas tekee yleensä vain yhden tilauksen ja ne 

jotka saavat yleensä useita samantyyppisiä tilauksia samalta asiakkaalta (Amaro 1999). 

Samantyyppisiä tilauksia saavien yritysten tuotannon piirteet eroavat huomattavasti vain 

yksittäisiä tilauksia saavista, sillä he voivat esimerkiksi helpommin hyödyntää erätuotanto 

tapoja. 

 

ETO-strategia on sopiva tuotteille, jotka ovat korkeasti kustomoituja ja niitä valmistetaan ei 

toistuvasti. ETO tuotantoon kuuluu kaksi osaa. Ei fyysinen taso, johon kuuluu tarjouskilpailu, 

suunnittelu, muotoilu ja prosessisuunnittelun vaiheet. Ei fyysistä tasoa kuvastaa uuden tuotteen 

suunnittelu tai olemassa olevan tuotteen muokkaaminen asiakkaan tarpeisiin. Fyysiseen 

Toimitus Kokoonpano Valmistus Suunnittelu 

Engineer-to-order (ETO) CODP 

Make-to-order (MTO) 

Assemble-to-order (ATO) 

Make-to-stock (MTS) 

Asiakastilauksen 
kytkentäpiste 

CODP 

CODP 

CODP 

Ennuste- 
ohjautuva 

Tilaus- 
ohjautuva 
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vaiheeseen kuuluu komponenttien valmistus, kokoonpano sekä asennus. Nämä molemmat 

vaiheet tulee ottaa huomioon jokaisen tuotteen valmistuksessa.  

 

ETO-yritysten liiketoimintaprosessi vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja toimittajien kanssa 

voidaan jaotella kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisenä vaiheena on markkinointi. ETO-yhtiöille 

markkinointi on kaksisuuntainen prosessi, joka välittää tietoa asiakkaille mutta myös toisinpäin. 

Päällimmäisenä tarkoituksena on levittää asiakkaille tieota yrityksestä ja sen tuotteista, mutta 

luo myös mahdollisuuden yrityksille kartoittaa markkinoiden mieltymyksiä, teknisiä ja ei-

teknisiä asiakkaiden vaatimuksia, kuten myös asiakkaiden kriteerejä, kilpailevien tilausten 

arvioimiseksi. Tässä vaiheessa tehdään päätöksiä siitä, onko tarjouskilpailu kannattavaa, 

perustuen asiakkaiden vaatimusten arviointiin, kaupallisiin tekijöihin, yrityksen kilpailukykyyn 

sekä menestymisen todennäköisyyteen. Toinen vaihe on tarjouskilpailuun vastaaminen. 

Tarjous sisältää alustavan konseptualistisen suunnittelun kehittämisen sekä pääkomponenttien 

ja järjestelmien määrittämisen. Mahdolliset toimittajat valitaan ja heiltä saadaan tiedot kuluista 

ja läpimenoajoista. Neuvottelut toimittajien kanssa sisältävät usein monta vaihetta, jotta 

pystytään vastaamaan arvioituihin asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin kokonaiskuluista 

ja toimitusajoista. Seuraavaksi sovitaan teknisistä tiedoista, toimitusehdoista, hinnoista ja 

kaupan ehdoista. Menestyminen edellyttää yksityiskohtaista ymmärtämistä asiakkaan tarpeista, 

mukaan lukien tekniset ominaisuudet, hinta ja toimitus- sekä laatuvaatimukset. Viimeinen 

vaihe on sopimuksen teon jälkeen. Ensimmäiset toimet ovat ei-fyysisiä, sisältäen yleisen 

projektisuunnitelman luomisen ja yksityiskohtaisen suunnittelun tekemisen. Tätä seuraa 

hankinta, jonka jälkeen on fyysisten prosessien vuoro eli komponenttien valmistus, 

kokoonpano ja asentaminen. Näiden kolmen vaiheen välinen vuorovaikutus on ETO-

toimitusketjun hallinnan kannalta äärimmäisen tärkeää. (Hicks et al. 2000)  

 

2.2 Engineer-to-order tuotannon suurimmat haasteet ja kehityskohteet 

 

ETO -yhtiöt eivät voi tarkasti ennustaa kysyntää, materiaalitilauksia, valmistaa etukäteen tai 

tehokkaasti hyödyntää erätuotanto tapoja, johtuen tuotteiden ainutlaatuisuudesta. ETO -yhtiöt 

kohtaavat epävarmuuksia monella saralla, kuten tuotteiden- ja prosessien määrittelyssä sekä 

kysynnän vaihtelussa. Näistä epävarmuuksista johtuen, suunnittelusta ja kontrolloinnista tulee 

monimutkaisempaa ja vaikeampaa kuten myös Lean-ajattelun hyödyntämisestä (Powell 2014). 
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Näiden vaihtelujen ja epävarmuuksien poisto ja vähentäminen luovat suuret haasteet ETO-

tuotannolle. 

 

ETO-tuotannossa lähes jokainen tilaus alkaa suunnittelulla ja Cutler (2009, 37) nostaakin esille 

asiaan liittyvän suuren ongelman. Tilaus pysyy suunnitteluvaiheessa aivan liian kauan. Tämä 

johtuu siitä, että suunnittelijat pelkäävät kertoa materiaalilaskenta tietoja tarpeeksi aikaisin, 

koska asiakkaan muutos pyynnöt tilaukseen voisivat aiheuttaa heille ongelmia, tietojen 

muuttuessa. Tästä johtuen hankintaosasto saa tiedot liian myöhään ja he eivät pysty näin 

tekemään hankintoja ajallaan tai parhailla hinnoilla. Ratkaisuna tähän on systeemin luominen, 

jossa suunnittelijat pystyvät luomaan materiaalilaskentansa nopeasti, joka antaa heille 

varmuuden julkaista tiedon aikaisemmin, niin että se joustavasti yhdistyy hankintoihin, joka 

eliminoi pullonkauloja.  

 

Cutlerin (2009) artikkelissa haastattelema Dennis Parass toteaa, että monilla ETO-tuottajilla ei 

ole teollisuus insinöörejä, jotka toimivat virallisina suunnittelijoina tai uusien prosessien 

tuottajina. ETO-tuotannossa kuitenkin suunnittelu on kaikkein tärkein vaihe. Suurena 

ongelmana hän näkee myös sen, että teollisuus insinöörit ja -suunnittelijat yleensä käyttävät 

suurimman osan ajastaan suorittamalla toimistotehtäviä. Karsimalla näitä tehtäviä ei pelkästään 

nopeuteta suunnitteluprosessia vaan myös mahdollistetaan suurempi liiketoiminta samalla 

henkilömäärällä. Samalla tavalla, kun hankintaosasto vapautetaan paperityöstään jää heille 

enemmän aikaa tehdä tarjouspyyntöjä, mikä todennäköisesti laskee huomattavasti 

materiaalikuluja. 
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3 LEAN-AJATTELU 

 

3.1 Lean-ajattelun kehittyminen 

 

Lean-ajattelun ja -tuotannon kehityshistorian vaiheista voidaan erotella muutamia tärkeimpiä 

kohtia, jotka määrittävät, mitä Lean nykyisin on. Shah ja Ward (2007, 787) tuovat esiin viisi 

käännekohtaa Leanin historiassa. Ensimmäisenä Lean-tuotannon alkujuuret, jotka ovat 

vuodessa 1927, kun Henry Ford esitteli oman tuotantofilosofiansa ja pääperiaatteet FPS 

tuotannosta eli Ford Production System:istä. Seuraavana ajattelutavan kehittymisen Japanissa, 

joka kulminoitui vuonna 1978, kun Taiichi Ohno julkisti oman TPS tuotantoperiaatteensa, joka 

on saanut vaikutteita FPS:stä ja jonka tärkein työkalu on Just-in-time (JIT, Juuri oikeaan aikaan) 

tuotanto metodi. Seuraavaksi TPS:n saapuminen Pohjois-Amerikkaan, joka oli seurausta 

öljykriisin aikaansaamasta tarpeesta tuotannon kehittämiseen. TPS:n kiinnostuksen 

lisääntyessä, myös aiheeseen liittyvää kirjallisuutta alkoi ilmestyä lisää, joka vauhditti Leanin 

kehitystä. Suurimman kehitys askeleen vuoro oli vuosien 1988–2000 välillä, kun ensin Krafric 

otti termin ”Lean” käyttöön kuvaillessaan Toyotan tuotantomuotoa ja 1990 Womack et al. 

julkaisivat kirjan ”The machine that changer the world”, joka käsitteli Lean-tuotantoa Toyotan 

tuotantosysteeminä. Womack et al. vuonna 1994 julkaisema kirja ”Lean Thinking” laajensi 

edelleen Lean-filosofian ja -pääperiaatteiden soveltamista yritystasolle. Viimeisenä nykyhetki, 

useita aihetta käsitteleviä teoksia ja empiiriä tutkimuksia on tehty, mutta ei selkeää ja täsmällistä 

määritelmää Lean-ajattelusta. Leanin saavutuksista he antavat esimerkkinä Toyotan 

kasvamisen Pohjois-Amerikan suurimmaksi auton valmistajaksi vuonna 2006. 

 

3.2 Lean-ajattelun pääperiaatteet 

 

Seth et al. (2017, 399) määrittelevät Leanin valmistusmallina, joka pohjautuu 

perustavoitteeseen erottaa arvoa tuottavat ja tuottamattomat toiminnot toisistaan, tavoitteena 

minimoida hukka ja maksimoida tuotannon virta ja tuottavuus. Shah ja Ward (2007, 791) 

määritelmä on, että Lean on ”integroitu sosiotekninen järjestelmänä, jonka päätarkoitus on 

karsia hukkaa vähentämällä ja minimoimalla toimittajien, asiakkaiden ja sisäisten toimintojen 

vaihtelua.” Modig ja Tillman (2013) teoksessaan ”What is lean” esittelevät Leanin virran 

parantamisen näkökulmasta. Virralla he tarkoittavat prosessien etenemistä ja niiden 
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tehokkuutta. He korostavat virtaustehokkuuden merkitystä resurssitehokkuuden sijaan. 

Virtaustehokkuus kertoo kuinka paljon virtausyksikkö eli tuote jalostuu määritellyssä ajassa. 

Heidän mielestään Lean on toimintastrategia, sillä se keskittyy siihen, miten organisaatio 

tuottaa arvoa. Heidän mielestään Lean-strategiassa tärkeintä on tavoitella suurta 

virtaustehokkuutta ja sen kautta myös resurssitehokkuus paranee. Lean ajattelun perustana on 

hukan tai turhuuden poistaminen.   Yritysten toiminnoista voidaan yleisesti havaita seitsemän 

arvoa tuottamatonta toimintoa eli hukkaa tai turhuutta (Melton 2005). 

 

1. Liika tuotanto 

2. Odottaminen 

3. Ylimääräiset kuljetukset 

4. Turhat varastot 

5. Liiallinen prosessointi 

6. Turha Liikkuminen 

7. Virheet 

 

Lean kattaa laajan näkökulman strategiseen ja taktiseen alueeseen. Juuri oikeaan tarpeeseen 

(Just-in-time, JIT), Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Management, TQM), 

Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito (Total Productive Maintenance, TPM) ja Henkilöstö 

johtaminen (Human resource management, HRM) ovat Lean-ajattelun käytäntöjä, jotka 

keskittyvät sisäisiin prosesseihin. Muut käytännöt kuten asiakkaiden aktiivinen liittäminen 

prosessiin, yhteistyö, Lean-hankinnat sekä pitkäaikaiset kumppanuus suhteet toimittajien 

kanssa keskittyvät ulkoisiin suhteisiin. (Birkie & Trucco 2016, 346) 

 

3.3 Lean-toimintastrategian keskeisimmät toteutus keinot 

 

Vaikkakin Lean-tuotannosta on monia määritelmiä, on siitä erotettavissa kolme pääseikkaa.  

 

1. Turhan poistaminen, jossa arvoa tuottamattomat toiminnot poistetaan.  

2. Virtauksen (flow) luominen, jolla pyritään tasoittamaan tuotanto prosesseja.  

3. Imuohjauksen toteuttaminen, jotta tuotetaan vain silloin kun tuotetta tarvitaan.  
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Lean-toimintastrategia alkaa määrittämällä, mitkä toiminnot tuovat lisäarvoa lopputuotteelle. 

Arvo määritellään Lean-ajattelussa asiakkaan kannalta. Ideaali tilanteessa kaikki arvoa 

tuottamattomat vaiheet karsitaan pois ja jäljelle jää prosessi, jossa on vain arvoa tuottavia 

toimintoja. Tämä johtaa lyhempiin läpimenoaikoihin sekä parantuneeseen 

kustannustehokkuuteen. Toimintojen arvoa määriteltäessä, ne jaotellaan kolmeen kategoriaan. 

Ensimmäiseksi arvoa luoviin, mitkä luovat arvoa lopputuotteelle. Toinen kategoria on 

pakolliset toiminnot, jotta prosessi voidaan suorittaa, mutta eivät suoraan lisää arvoa 

lopputuotteelle. Kategorian kaksi toiminnot on analysoitava ja niiden taloudelliset ja ajalliset 

kustannukset on minimoitava. Kolmantena täysin arvoa tuottamattomat toiminnot, jotka ovat 

mahdollisimman nopeasti karsittava prosesseista. Sen jälkeen, kun turhuudet on poistettu 

prosesseista, on jäljelle jääneet toiminnot järjestettävä niin, että ne toimivat mahdollisimman 

sulavasti jokaisen tuotteen kohdalla. Lopputuloksena tulisi olla mahdollisimman suuri ja 

jatkuva virtaus. Lopuksi imuohjaus järjestelmä liitetään tuotanto prosessiin, joka 

yksinkertaistettuna tarkoittaa, että kun yksi tuote lähetetään asiakkaalle, toinen valmistetaan. 

Tällöin teoriassa tuotteet valmistetaan täysin kysynnän mukaan. Päämääränä imuohjauksessa 

on vähentää tuotannon epävarmuutta ja mahdollistaa tuottaminen oikean kysynnän mukaan. 

Yleisesti näiden Lean muutosten toteuttaminen parantaa erityisesti neljää asiaa samanaikaisesti, 

läpimenoaika lyhenee ja toimitustarkkuus parantuu, tuottavuus kasvaa ja samanaikaisesti kulut 

pienenevät, tuotannon joustavuus kasvaa sekä laatu paranee. (Caterino 2001). 

 

Juuri oikeaan aikaan (JIT) on Lean-tuotantostrategia, missä tavoitellaan jatkuvaa tuottavuuden 

parantamista ja turhan poistamista. Se keskittyy kaikkiin tuotannon vaiheisiin. Oikea 

aikaisuuden avulla on mahdollista tuottaa laajaa määrää eri tuotteita mahdollisimman pienillä 

varstoilla ja tuotannon virheillä. Oikea aikaisuuden pääperiaatteet ovat käyttöönotto ajan 

lyhentyminen, ennaltaehkäisevä huolto, laadunhallinta (TQM), jatkuva parantaminen sekä 

aikaan perustuva kilpailu. Juuri oikea aikaisuuden avulla pyritään poistamaan vaihtelua, 

epävarmuuksia sekä häiriöiden lähteitä tai vähentää niiden suuruutta. Tämä mahdollistaa 

kustannustehokkaan ja laadukkaan tuotannon, oikeassa määrässä, oikeaan aikaan ja paikkaan, 

käyttäen mahdollisimman vähän tiloja, työkaluja, materiaaleja ja työvoimaa. Päätavoitteet 

jatkuvalla parantamisella on, että voitot lisääntyvät, mutta kulut pienenevät kokonaismääräisen 

turhan poistamisen avulla. (Yang 2013)  
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Mostafa et al. (2013) tuo esille yhdeksän tärkeää kohtaa onnistuneeseen Lean-

toimintastrategian toteutukseen, jotka pätevät yrityksen toimialasta tai tuotantomuodosta 

riippumatta. 

  

1. Asiantuntija tiimin rakentaminen.  

2. Tilanteen analysointi.  

3. Lean viestinnän suunnittelu.  

4. Koulutus prosessi.  

5. Lean työkalut.  

6. Arvovirtakuvaus (VSM).  

7. Menneisyydestä oppiminen.  

8. Leanin arviointi.  

9. Leanin seuranta ja valvonta sekä ylläpito.  

 

Lean-asiantuntija tiimin hyödyntäminen neuvonantajana ja johtajana toteuttamisprosessissa. 

Asiantuntija tiimi takaa vahvan Lean osaamisen, jonka myötä Leanin toteuttamisesta tulee 

tehokkaampaa ja riskittömämpää. Asiantuntija ryhmä myös kouluttaa muun henkilöstön, jolloin 

koko organisaatiolle saadaan korkea tietotaito Lean-ajattelusta.  

 

Nykytila analysoidaan koko organisaation laajuudella, jolla saadaan selville organisaation 

vahvuudet ja heikkoudet Leanin toteutuksen kannalta. Ulkoiset uhat ja mahdollisuudet 

kartoitetaan, sekä sisäisen analyysi kertoo, miten kaukana odotettu lopputulos on nykytilasta. 

 

Kommunikointi kaikkien sidosryhmien kanssa suunnitellaan, koska se on kriittinen osa 

onnistuneen Lean-toimintastrategian toteutuksen kannalta. Työntekijöiden välinen 

kommunikointi on myös erittäin tärkeää. Häiriöt kommunikoinnissa voivat aiheuttaa Leanin 

toteutuksen epäonnistumisen. 

 

Järjestetään koulutusohjelmia niin johtajille, kuin työntekijöillekin Lean-ajattelusta. Leanin 

vastustaminen johtajatasolla johtuu yleensä Lean-tietojen ja -taitojen puutteesta. Työntekijä 

tasolla Leanin vastustaminen johtuu yleensä huonosta kouluttamisesta ja sitoutumisen 

puutteesta.  Lean-toimintastrategian vastustaminen yleensä johtaa sen epäonnistumiseen. 
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Leanin vastustamisen ylitsepääsemiseksi on järjestettävä Lean-koulutusta sekä tarkkailtava 

koulutuksen onnistumista. Tietoisuuden lisääntyminen poistaa Leanin vastustamisen 

tehokkaasti,  

 

Lean-työkalut on yhtenäistettävä tuotannon kanssa, jotta Lean-muutosprosessi on 

virtaviivainen ja korkealaatuinen. Lean-työkalujen riittämätön ymmärtäminen, johtaa 

tehottomaan Leanin hyödyntämiseen. Onnistunut Lean-työkalujen käyttö mahdollistaa 

tehokkaasti turhien vaiheiden poistamisen. 

 

Lean-ajattelun perustana oleva arvoa tuottavien ja tuottamattomien toimintojen tunnistaminen 

ja erottelu tapahtuu arvovirtakuvauksella. Arvovirtakuvausta käytetään tunnistamaan alueet, 

joita pitää parantaa ja toisaalta päättämään turhuudet, jotka on poistettava. 

Arvovirtakuvauksessa yrityksen prosessit kartoitetaan ja kuvannetaan. Alkujaan 

arvovirtakuvaus suunniteltiin yksinkertaisia tuotantomuotoja, kuten tilauksesta valmistus 

tuotantoa varten, joissa sen hyödyntäminen on paljon suoraviivaisempaa ja helpompaa kuin 

esimerkiksi ETO tuotannossa. Arvovirtakuvauksen, kuten myös koko Leanin tapauksessa, 

muokattuna ETO tuotannon piirteiden mukaan VSM on tehokas apuväline Lean-

toimintastrategian toteutukseen.   

 

Tutkitaan organisaation omia tai muiden organisaatioiden Leanin aikaisempia 

toteuttamistapoja. Tämä mahdollistaa, ettei tehdä samoja virheitä, kun aikaisemmin on tehty ja 

onnistuneita tapoja voidaan kopioida. 

 

Arvioidaan Lean-käytäntöjä eri alueilta, jotta saadaan pohja sen hyödyntämiseen. Leanin 

arviointi antaa organisaatiolle kokonaiskuvan Leanin tehokkuudesta organisaatiossa. Lean-

kokonaiskuvan ymmärtäminen parantaa Leanin toteuttamisen onnistumisen mahdollisuutta, 

sen tarjotessa luotettavia tuloksia ja ohjaa päättäjiä tekemään mahdollisia korjauksia Lean-

strategiaan. Leanin arviointi on tärkeää toteuttaa osaavalla tiimillä. Lean asiantuntija tiimillä 

voi olla tarvittava osaaminen, mutta ulkoinen konsultti voi olla hyödyllinen, tuoden erilaisen 

näkökulman suunnitteluvaiheeseen. 
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Leanin valvonnan ja ylläpidon suunnittelu olisi toteutettava sen suunnitteluvaiheessa, jos 

Leanin toteuttaminen on projektiluontoista. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että Leanin 

toteuttaminen noudattaa suunnitelmaa. Prosessi pitää sisällään valmistautumisen mihin tahansa 

odottamattomaan tilanteeseen. Tärkeimpänä se mahdollistaa kaikkien Leanin toteuttamiseen 

vaikuttavien asioiden tunnistamisen. Seuranta ja valvonta pitävät sisällään Leanin 

toteutuneiden hyötyjen mittaamisen ja vertailun suunnitelmiin. Seurannan ja ylläpidon puute 

on yleisin syy Leanin toteutuksen epäonnistumiseen. Seuranta ja ylläpito mahdollistavat Leanin 

pitkäaikaisen käytön ja hyödyt.  
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Kuva 2 Kehys Lean-tuotannon toteuttamiseksi (Mostafa 2013) 
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Lean antaa yrityksille kilpailuetua vähentämällä kuluja ja parantamalla tuottavuutta sekä laatua. 

Monet lähteet ovat dokumentoineet monia Leanin etuja. Näitä ovat läpimenoajan-, jalostusajan, 

syklin ja käyttöönottoajan lyhentyminen, varastojen pienentyminen, vikojen ja huonon laadun 

vähentyminen, sekä tehokkaampi koneiden käyttö. Lean antaa myös erilaisia laadullisia etuja, 

kuten parantunut työntekijöiden motivaatio, tehokas kommunikointi, työ tyytyväisyys, 

standardoitu taloudenhoito, sekä tiimin päätöksenteon kehittyminen. (Bhamu et al. 2014)  

 

Leanin hyödyntäminen ei ole onnistunut kaikissa yrityksistä, tämä on johtunut siitä, ettei Leania 

ole ymmärretty niin johdon kuin henkilöstön tasolla. Leanin hyödyntämiseen ei ole vielä 

valmista, yleispätevää mallia, joten jokainen organisaatio joutuu luomaan oman tapansa käyttää 

Lean-ajattelua. Leanin monimuotoisuuden vuoksi voi olla mahdotonta kehittää yleispätevää 

mallia ja toteuttaa sitä. Leanin tavoitteet,  turhan poistaminen ja virheiden minimointi voidaan 

Bhamu et al. (2014) mukaan saavuttaa organisaatioissa, Lean tietoisuutta kasvattamalla, 

tunnistamalla ja poistamalla Leanin esteitä, muokkaamalla organisaatiokulttuuria, muuttamalla 

osastojen johtajien roolia, parantamalla organisaation eri tasojen kommunikointia, lisäämällä 

työntekijöiden sitoutumista asianmukaisella palkalla ja palkitsemisjärjestelmällä, 

yhtenäistämällä koko toimitusketju tuottajasta asiakkaaseen, hyödyntämällä laajasti Leanin 

pääperiaatteita yhdessä vertikaalisten tietojärjestelmien kanssa organisaatiossa. Bhamu et al. 

(2014) esittää kolmivaiheisen Leanin hyödyntämistapansa ja sen tärkeimmät kohdat. Heidän 

mukaansa minkä tahansa alan yrityksen Leanin omaksumisen onnistuminen riippuu siitä miten 

hyvin organisaatio aloittaa Leanin toteuttamissuunnitelman. He jakavat Leanin hyödyntämisen 

kolmeen vaiheeseen Leanin toteuttamisen näkökulmasta, ennen toteuttamista, sen aikana ja 

toteuttamisen jälkeen.  

 

Jokaisen organisaation ennen Leanin toteuttamista pitää luoda Lean-ajattelun perehdytys 

ohjelmia kaikille työntekijöille eri organisaation tasoilla. Toinen tärkeä vaihe ennen Lean-

toimintastrategian toteutusta on tehokkaan viestinnän luominen organisaation sisällä, sekä 

myyjien ja asiakkaiden kanssa. Toteuttamisvaiheessa keskittyminen tulee olla kaiken turhan 

tunnistamisessa ja poistamisessa sopivien Leanin työkalujen ja tekniikoiden avulla. 

Parantaakseen tehokkuutta Lean-ajattelun pitää pyrkiä jatkuvasti parantamaan kaikkia 

toimintoja toimitusketjusta, toimittajiin, organisaatioon ja asiakkaisiin. Tehokkaita asiakas-

toimittaja-suhteita on yleisesti pidetty ratkaisevana Leanin onnistuneessa hyödyntämisessä. 
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Lean-strategian toteuttamisen jälkeen yleisenä ongelmana on, että hyödyt päättyvät Leanin 

toteuttamisen aikaan, eli ne eivät ole pysyviä. Yhtenä syynä tähän on pitkäaikaisen Lean-

ajattelun toteuttamissuunnitelman puuttuminen. Tämä vaihe pitää sisällään lopputulosten 

havainnoinnin ja koko prosessin analysoimisen. Leanin hyödyntämisen pitäisi siis olla 

jatkuvaa. (Bhamu et al. 2014) 

 

Leanin tärkeimpiä työkaluja on 5S. Se koostuu viidestä työkalusta, joiden tavoitteena on luoda 

ja säilyttää organisoitu, puhdas ja tehokas työympäristö, joka on perusta tehokkaille prosesseille 

sekä onnistuneelle Lean-toimintastrategian hyödyntämiselle. Tärkeää on arvioida nykyisen 

työympäristön tila, sekä suora kaikkien työntekijöiden mukaan otto ja osallistuminen, jotta 

luodaan pitkäjänteistä kestävää vastuuntuntoa, joka mahdollistaa toimintastrategian 

onnistumisen pitkällä tähtäimellä.  

 

1. Lajittelu (Sort – Seiri) 

Käytännössä lajitellaan ja merkitään kaikki materiaalit ja tavarat koko 

työympäristössä. Erotellaan materiaalit, joita ei suoraan tarvita. Nämä materiaalit 

jaotellaan turhiin ja tarvittuihin. Materiaalit joita ei käytetä lainkaan, myydään tai 

hävitetään. Ne tavarat joista ei olla varmoja, kumpaan kategoriaan ne kuuluvat, 

hävitetään.  

 

2. Järjestyksen luominen (Set in order – Seiton) 

Järjestetään ja merkitään esineet, niin että jokainen voi löytää ja palauttaa ne 

oikeille paikoilleen. Jokaiselle esineelle päätetään oma paikkansa.  

 

3. Kiillotus (Shine – Seiso) 

Poistetaan lika ja muut epäpuhtaudet kuten myös romut ja turhat materiaalit 

välittömästä työympäristöstä. Määritetään puhdistus tavoitteet ja siivottavat 

alueet. Suunnitellaan aikataulu sekä määritetään työntekijöiden omat 

vastuualueet. Määritetään käytännöt tavanomaisille siivoustoimenpiteille. 

Aikataulutetaan tarkastukset ja asetetaan niille selkeät tavoitteet. 

 

 



19 

 

   

 

4. Standardointi (Standardize – Seiketsu) 

Määritetään johdonmukainen menettelytapa joka päivä tehtäville asioille, kuten 

lajittelulle, järjestykselle ja Kiillotukselle 

 

5. Ylläpito (Sustain – Shitsuke) 

Yhdistetään 5S-ajattelutapa jokapäiväiseen työhön ja kaikkiin prosesseihin. 5S:n 

ei pidä jäädä kertaluontoiseksi toiminnaksi, koska silloin siitä ei ole juurikaan 

hyötyä. Käytetään 5S tarkistuslomakkeita tulosten keräämiseen ja esittämiseen. 

Vakiinnutetaan säännöllinen tarkastuskierto kestävän kehityksen takaamiseksi.  
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4 LEAN-AJATTELUN HYÖDYNTÄMINEN ETO-TUOTANNOSSA 

 

4.1 Hyödyntämisen mahdollistavat asiat 

 

Perinteisesti Lean-ajattelua on hyödynnetty pienen variaation ja suurten valmistusmäärien 

yhtiöissä, joiden ominaispiirteille sopivaksi se on myös suunniteltu. Tämän takia Lean-ajattelua 

sen perinteisessä muodossa ei pystytä suoraan, ainakaan kovin tehokkaasti hyödyntämään 

ETO-tuotannon kehittämisessä ja jotkin tutkijat ovat kyseenalaistaneet Leanin hyödyntämisen 

kyvyt ei-toistuvan tuotannon, kuten ETO:n tapauksessa (Cooney, 2002; Naim & Gosling, 2011) 

Lean-ajattelu muokattuna ja hyödyntäen sen sopivimpia osia ETO-tuotantoon ja ETO-yritysten 

omiin ominaispiirteisiin liittyen voi kuitenkin olla erittäin tehokas keino kehittää tuotantoa. 

Tähän liittyen onkin erittäin tärkeää, että ennen Lean-ajattelun hyödyntämistä, on yrityksen 

mallinnettava ja tutkittava sen kaikki tärkeimmät prosessit. Pitää saada tarkka kokonaiskuva 

yrityksen piirteistä, jonka mukaan Lean-toimintastrategian toteutusta voidaan ruveta 

suunnittelemaan juuri yritykselle sopivaksi. ETO -tuottajilla on monia haasteita, jotka 

kannustavat heitä käyttämään Lean-ajattelua parantamaan toimintaansa. Tämä on huomioitu 

myös viimeaikaisessa kirjallisuudessa. Engineer-to-order yhtiöiden haasteena on muuan 

muassa, että niiden pitää pyrkiä jatkuvasti täyttämään asiakkaiden erityisvaatimukset entistä 

lyhemmillä läpimenoajoilla pysyäkseen kilpailukykyisinä. Lisäksi ETO-asiakkaat vaativat, että 

heidän myöhäisetkin muutokset tilauksiin otetaan huomioon. Myös tiukkenevassa 

taloudellisessa tilanteessa kustannustehokkuuden parantaminen on erittäin tärkeää. Näiden 

haasteiden voittamiseen Lean-ajattelun pitäisi sopia erinomaisesti.  

 

(Birkie et al., 2016, 458). Cutler (2009, 37) toteaa, että turhan poistaminen määrittelee Lean-

ajattelua ETO-tuotannossa. Shah ja Ward (2007, 791) määritelmä on, että Lean on ”integroitu 

sosiotekninen järjestelmänä, jonka päätarkoitus on karsia hukkaa vähentämällä ja 

minimoimalla toimittajien, asiakkaiden ja sisäisten toimintojen vaihtelua. Tämän määritelmän 

mukaan Lean-ajattelu sopii täydellisesti ETO-tuotantoon, koska ETO-tuotannon suurimpana 

ongelmana yleisesti on, että jokainen tilaus on erilainen, mikä aiheuttaa jatkuvaa vaihtelua.  

Monet kirjallisuus lähteet ja eri henkilöt esittävät omat mielipiteensä, mitkä heidän mielestään 

ovat avaintekijöitä hyödynnettäessä Lean-ajattelua ETO tuotannossa. Powell et al. (2014, 575) 

mielestä teknologia ja modularisointi ovat avain tekijöitä. Ajatuksensa he perustavat 
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tapaustutkimukseen rakennusalan yritys ConXtech:stä. ConXtechin johtajat tuovat esille 

jatkuvan oppimisen ja jokaisen osallistumisen avain tekijänä, joka mahdollistaa Leanin 

hyödyntämisen. 

 

Lean-ajattelun toteutuksessa työntekijöiden mukaan ottamisen tärkeyttä on painotettu monissa 

kirjallisuus lähteissä erittäin tärkeänä, ellei tärkeimpänä Lean-toimintastrategian onnistuneen 

toteutuksen kannalta. Varsinkin ETO-yhtiöissä, joissa on paljon korkeasti koulutettua 

työvoimaa. Henkilöstön mukaan ottaminen tuo ongelman ratkaisuun ja epäkohtien 

huomiointiin valtavat mahdollisuudet. Yhtenä potentiaalisena keinona on rakentaa 

työntekijöille palkitsemisjärjestelmä, joka kannustaa osallistumaan esimerkiksi virheiden 

löytämiseen ja palkitsee Lean-toimintastrategian onnistumisesta. Erittäin tärkeää on myös 

Lean-työntekijätiimien perustaminen, joka suoraan ottaa työntekijät mukaan Lean-prosessiin. 

Työntekijätiimien tehtävänä voisi muun muassa olla erilaisten projektien toteuttaminen, kuten 

5S-työkalujen käyttöönotto. Toinen työntekijöihin liittyvä keino on Lean-ajattelun tietoisuuden 

ja osaamisen parantaminen koko henkilöstössä. Lean-toimintastrategiaa toteuttavan yrityksen 

on panostettava työntekijöidensä laadukkaaseen Lean-koulutukseen, jotta Lean-ajattelun 

hyödyntämisestä tulee tehokasta tai ylipäätään mahdollista. 

 

4.2 Käytetyt Leanin keinot  

 

Birkie ja Trucco (2016, 346) ehdottavat kahdeksaa eri Lean-ajattelun keinoa, ETO-tuotannon 

kehittämiseen. Kehittämiskehyksensä he perustavat eri kirjallisuus lähteisiin. Taulukko 1 

esittää nämä keinot, niiden tärkeimmät toimintatavat sekä niiden lähteet.  

 

Taulukko 1 Lean käytännöt ja toimintatavat 

Lean käytännöt Esimerkkejä toimintatavoista Lähde 

TQM and VM – (Jatkuvasti laadun parantaminen ja 

ylläpito) 

Laadunhallintaohjelmat 

Muodolliset jatkuvat parannusohjelmat 

Prosessien suorituskyvyn mittaaminen  

Oikeanlaisten visuaalisten työkalujen 

käyttäminen 

(Shah and Ward 2003) 

Jit / Flow – (virta ja jatkuva turhuuksien 

poistaminen) 

Solujen asettelu 

Pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen 

Prosessin läpimenoajan lyhentäminen  

(Shah and Ward 2003) 
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Birkien ja Truccon ehdottamat Lean-ajattelun keinot soveltuvat yleisesti ETO-tuotantoon, 

mutta jokaisen yrityksen on poimittavat niistä omaan toimintaansa sopivimmat osat, sekä 

mahdollisesti muunneltava ja laajennettava niiden käyttöä. Esimerkiksi toimittajien 

osallistuminen ja kehittäminen soveltuvat kaikille yrityksille, yrityksen itsensä mietittäväksi jää 

miten se toimittaja suhteitaan lähtee kehittämään.  

 

Zhou (2016) ehdottaa viiden kohdan menetelmäkehystä Lean-ajattelun hyödyntämiseen ETO-

tuotannon kehittämiseksi. Siinä määritellään optimaaliset imuohjaussysteemin parametrit 

simulaatiolla ja OptQuestilla. Koesuunnittelua (DOE) hyödynnytetään havainnoimaan jokaisen 

Lean-pääkohdan vaikutusta tuottavuuteen ja päättämään paras mahdollinen Lean-ajattelun 

hyödyntämiskeino.  

 

Prosessien uudelleen suunnittelu 

Nopeat siirtymismenetelmät 

HRM – (Henkilöstöhallinnan kehittämien lean-

ajattelun hyödyntämisen kannalta) 

Työn kierto, muotoilu ja rikastaminen 

Viralliset koulutusohjelmat 

Ongelmanratkaisuryhmiä ja työntekijöiden osallistumista 

Joustavaa osastojen välistä työvoimaa 

(Shah and Ward 2003) 

lean hankinnat (lP)  Pienempi tilausten tilauskoko 

Lyhyt tilausprosessi 

Vähenevä tarve tulevan materiaalin tarkastamiseen 

(azadegan et al. 2013; inman et al. 

2011) 

Asiakkaiden osallistuminen ja kumppanuus (ciP) Asiakkaiden suora vaikutusmahdollisuus tuotevalikoimaan 

Asiakkaiden palaute toiminnasta 

(Shah and Ward 2007) 

Toimittajien osallistuminen ja kehittäminen (Sid) Tiiviit yhteydet ja pitkäaikaiset suhteet  

Toimittajien kehittäminen ja sertifiointi 

Toimittajien sitoutumisen kehittäminen 

(Shah and Ward 2007) 

Standardointi (Std) Prosessien ja menettelyjen standardointi (Marin-garcia and carneiro 2010) 

TPM – Laitteiden tehokkuuden maksimointi Huollon optimointitekniikat 

Ehkäisevät ja ennakoivat huollon toimenpiteet 

Uusien prosessien tekniikka ja tekniikan hankinta 

(Shah and Ward 2003) 
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Kuva 3 Lean-toimintastrategian toteutuskehys Zhou (2016) 

  

Ensimmäiseksi tehdään nykytilan analysointi, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset kriittiset 

toiminnot ja arvoa tuottamattomat toiminnot. Kuvassa 4 on analysoitu nykytila eli kuvattu ETO 

tuotannon päävaiheet. Toiseksi imuohjausjärjestelmän suunnittelu ja jokaisen aliprosessin ja 

suunnitteluprosessin käsittely yksityiskohtaisesti, jotta saadaan tarkka kuva prosessien 

toimivuudesta. Kolmanneksi luodaan simulaatiomalli nykyisestä sekä erilaisista mahdollisista 

Lean-toimintastrategian tulevaisuuden skenaarioista ja optimaaliset parametriyhdistelmät 

asetetaan OptQuestilla. Sitten koesuunnittelua hyödynnytetään tutkimaan tärkeimpien 

tekijöiden merkityksiä. Viimeiseksi tehdään herkkyysanalyysi, jonka myötä saadaan 

toteutuspolku Lean-toimintastrategian eri tilanteille.  

 

 

Kuva 4 ETO tuotannon vaiheet Zhou (2016) 
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Zhoun ehdottama polku Lean-toimintastrategian toteutukselle toimii hyvänä esimerkkinä ja 

mahdollisena kehyksenä, miten Lean-toimintastrategia voidaan toteuttaa. Se ei kuitenkaan anna 

kovin yksityiskohtaista toteutuspolkua, joten sen käytettävyys on enemmänkin suuntaa 

antavana Lean-toimintastrategian toteutukselle. 

 

Oman kehyksensä Lean-ajattelun hyödyntämiseksi ETO-tuotannossa on esittänyt myös Powell 

(2014).  Kehys sisältää joukon Lean-keinoja, jotka hän kokosi analysoimalla ja heijastamalla 

olemassa olevia periaatteita Lean-tuotannosta, -rakentamisesta ja -tuotekehityksestä. 

Lopputuloksena hän kategorioi kymmenen toimintaperiaatteen kehyksen ETO-tuottajille 

hyödyntää Lean-ajattelua.  

 

1. Sidosryhmien arvon määrittäminen  

2. Johtaminen, ihmiset ja oppiminen  

3. Joustavuus  

4. Modularisointi  

5. Jatkuva prosessien virta  

6. Kysynnän ”Pull”  

7. Sidosryhmien ja systeemien integrointi  

8. Organisaation läpinäkyvyys  

9. Teknologia 

10. Jatkuva parantaminen. 

 

Ensimmäiseksi ETO-tuotannon projektiluontaisuuden vuoksi arvo tulisi määrittää kaikkien 

tärkeimpien sidosryhmien kannalta, ei pelkästään asiakkaan kannalta, kuten perinteisesti Lean 

ajattelussa on tehty. Kohta kaksi keskittyy Leanin pehmeämpään puoleen. Lean-ajattelusta 

voidaan erotella pehmeät ja kovat keinot. Pehmeät keinot käsittävät ihmiset ja suhteet, kun 

koviin liittyy Leanin tekniset- ja analyyttiset työkalut. Pehmeät keinot ovat kriittisiä, jotta 

saavutetaan mahdollisimman suuri tehokkuus Leanin avulla ja säilytetään parannukset pitkällä 

aikavälillä. Pehmeiden keinojen huomiotta jättäminen on tutkimuksen mukaan syynä usean 

Lean-projektin epäonnistumiseen. Joustavuus näkökulma otetaan Lean-rakentamisen ja 

tuotekehittämisen puolelta. Modularisointi on tärkeää, koska modulaarinen suunnittelu 

mahdollistaa organisaation yhdistää standardoinnin ja kustomoinnin hyödyt. Modularisointi 



25 

 

   

 

mahdollistaa yritykselle kolme etua. Se mahdollistaa yrityksen tarjota laajempaa valikoimaa 

taloudellisesti kannattavasti, se antaa yritykselle mahdollisuuden 

 reagoida moniin vaatimuksiin dynaamisesti kilpailuilla ympäristöillä, sekä mahdollistaa 

vähentyneen toimintojen monimutkaisuuden ja kyvyn suorittaa toimintoja samanaikaisesti. 

Parempi prosessien virtaus onnistuu kasvaneen joustavuuden sekä standardoinnin ansiosta, 

minkä modularisointi mahdollistaa. Kysynnän ”Pull” tarkoittaa, että tuotteet jalostetaan 

enemmän JIT-tavalla, kuin perinteisellä ”push”-lähestymisellä. Jatkuva prosessien virta ja 

kysynnän ”pull” mahdollistavat entistä paremmin sidosryhmien ja systeemien integroinnin. 

Koko organisaation on oltava läpinäkyvä, jotta integrointi onnistuu. Suunnittelu ja tuotanto 

vaativat enemmän edistynyttä teknologian hyväksikäyttöä korkeasti kustomoidussa tuotteissa 

kuin standardissa tuotantoympäristössä. Näin ollen teknologiaa pidetään ETO-tuottajien 

toiminnallisen tehokkuuden edesauttajana. Viimeiseksi jatkuva parantaminen on erittäin tärkeä 

osa Leanin hyödyntämistä kaikilla alueilla. Powellin kehys luo potentiaalisen toteuttamispolun 

Lean-toimintastrategialle, mutta siitä puuttuvat vaiheet, ennen Lean-toimintastrategian 

toteutusta, eli sellaisenaan se ei sovellu koko Lean-projektin toteutukseen, vaan keinot projektin 

pohjaksi on etsittävä muualta. 

 

ETO-tuotannon tapaisessa suuren variaation ja pienten määrien tuotannossa, tuotannon virtaus 

on luotava jokaisen tuotteen näkökulmasta, perinteisen samanlaisten prosessien yhdistelemisen 

sijaan. Tuote kohtaisessa järjestelyssä kaikki tuotteen valmistamiseen tarvittavat resurssit 

järjestetään fysikaalisesti liittymään toisiinsa yhdellä alueella. Tällä mahdollistetaan jokaisen 

vaiheen prosessointi parhaassa järjestyksessä, takaisinvirtauksen minimoimiseksi sekä 

prosessien välisen virran pysähtymisen estämiseksi. Prosessien fyysinen uudelleenjärjestely on 

yleensä vaadittua. Uudelleen järjestely vaatii yleensä paljon vaivaa ja resursseja, joten on 

tärkeää miettiä, onko se kannattavaa. Lopputuloksena tuotteet pystytään tuottamaan jatkuvalla 

virralla ja prosessien välillä on vähän tai ei ollenkaan työn alla olevia tuotteita (WIP). 

Prosessien kapasiteetti lasketaan käyttäen kokonais-tahtiaikaa. Tällöin tuotannon tahti 

määräytyy myynnin tahdin mukaan, jolloin imuohjaussysteemin tavoite toteutuu. Työ jakautuu 

tasaisesti jokaisen prosessin välillä joka mahdollistaa tuotteiden tulla ja mennä virtausprosessiin 

johdonmukaisilla tahtiaikojen aikaeroilla. Erityisen tärkeää tuotekohtaisen virtauksen 

tapauksessa on, että työvoiman pitää pystyä liikkumaan eri prosessien välillä, sillä 

prosessikohtaisesta työpiste ajatellusta pitää pyrkiä tuotekohtaiseen eli periaatteessa työpisteet 
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poistetaan, joten jokaisen työntekijän pitää pystyä toimimaan eri prosesseissa. Tämä vaatii 

työntekijöiden uudelleen kouluttamista, sekä vastuunjakoa työkokemuksen mukaan. 

Viimeiseksi tuotannon virtaus pitää asettaa vastaamaan keskimääräistä tuotantoa, johtuen eri 

tuotteiden vaihtelevista läpimenoajoista sekä asiakkaiden tilauksiin tekemien muutosten 

aiheuttamasta epävarmuudesta tuotantoon johtuen (Caterino 2001). 

 

 

Lean-ajattelussa määritellyistä seitsemästä hukasta, liika tuotanto ja varastointi eivät juurikaan 

liity ETO-tuotantoon, koska ETO-tuotannon tilausohjautuvuudesta johtuen tuotanto perustuu 

asiakkaan tilauksiin, jolloin liika tuotantoa ei synny. Materiaaleista varastoidaan ainoastaan 

vain pieni osa valittuja materiaaleja, joille periaatteessa voi syntyä turhia varastoja, mutta niiden 

suuruusluokka on niin pieni, että ne eivät ole oleellisia kokonaisuuden kannalta. Ihmisten, 

työkoneiden tai tuotteiden odottamiseen ratkaisuna on virran luominen. ETO-tuotannossa 

virtaus luodaan tuotteiden näkökulmasta, joten oleellisinta on, että tuotteiden odottaminen eri 

prosessien välillä poistetaan, ja samalla pyritään minimoimaan työkoneiden ja työntekijöiden 

odottaminen eli tuottamattomuus. Liiallista prosessoimista aiheuttaa, kun ei tunneta mitkä asiat 

luovat arvoa asiakkaalle. Tästä johtuen tehdään turhia osia tuotteeseen, mitä asiakas ei edes 

tarvitse. Lean-ajattelun keskittyessä turhan poistamiseen, eli myös liiallisen prosessoinnin 

poistamiseen, pitäisi turhan prosessoimisen poistua. Avain keinoina tähän on entistä vahvempi 

asiakkaan mukaan otto, koko tilaus- ja toimitusprosessiin, mikä normaalistikin on hyvällä 

mallilla ETO-tuotannon tapauksessa. Ihmisten ja datan liiallinen liikkuminen on poistettavissa 

kehittämällä datan hallinta työkaluja sekä prosesseja, jolloin esimerkiksi työntekijöiden 

tekemää tietojen dokumentointia voidaan automatisoida. Viimeinen hukka eli virheet saadaan 

minimoitua työtapojen ja koneiden standardoinnilla ja 5S työkaluilla, jolloin työtilasta tulee 

mahdollisimman tehokas. ETO-tuotannossa 5S-työkalujen käyttö ei eroa muista 

tuotantomuodoista, johtuen niiden yleispätevyydestä, huomioiden tietysti jokaisen yrityksen 

omat erityistarpeet sekä millaisessa tilassa yrityksen työtilojen siisteys on alun perin.  

 

4.3 Hyödyt 

 

ETO tuotannon yleisenä piirteenä on kompleksisuus ja dynaamisuus siis paljon eri asioita jotka 

vaikuttavat päätöksentekoon ja näkyvät ennustettavuuden heikkoutena ja toistuvuuden 
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puutteena. Azadegan (2013) tutki teoksessaan, miten nämä tekijät vaikuttavat Leanin 

hyödynnettävyyteen. Hän jakaa Leanin kahteen osa-alueeseen. Lean-hankintoihin sekä -

toimintoihin. Toiminnot pitävät sisällään tuotannon imusysteemit, prosessien vaihtelun 

vähentämisen sekä ylläpitävän huollon. Niiden tarkoituksena on parantaa yrityksen sisäistä 

tuotantoa. Ne keskittyvät poistamanaan hukkaa, pienentämällä erien kokoja, asennusaikoja ja 

kaluston seisokkeja.  Hankinnoilla on ulkoinen suuntautuminen ja niiden kohteena on vähentää 

turhuuksia hankintaprosesseista. Hankinnat pitävät sisällään nopean tilaus systeemin, 

yhtenäisen varastojen hallinnan sekä vakaan hankinnan ja muut toimittajiin liittyvät asiat. 

Yleisesti on todettu, että Lean-ajattelulla on vähäisemmät vaikutukset tuotantoon, jossa vaihtelu 

on suurta. Kuitenkaan ei ole otettu huomioon, miten ympäristön epävarmuus vaikuttaa Leanin 

hyödyntämiseen. Siksi he tutkivat miten ympäristön epävarmuudet eli kompleksisuus ja 

dynaamisuus vaikuttavat Leanin käyttöön. He tutkivat 126 yritystä. Tuloksena oli, että Lean 

paransi toimintaa ja kompleksisuus ja dynaamisuus vahvistivat Leanin hyötyjä. Lisäksi he 

huomasivat, että Leanin hyödyntäminen hankintaan on vaikeampaa kuin toimintaan. Yleisenä 

havaintona oli myös, että Leanin käyttö voi olla vaikeampaa monimutkaisissa ympäristöissä, 

mutta sen hyödyt ovat suuremmat. Azadegan tutkimuksen mukaan, Lean-ajattelun hyödyt 

ETO-tuotannossa voivat mahdollisesti olla suuremmat, kuin perinteisessä Leanin 

hyödyntämiskohteessa massatuotannossa. 

 

(Birkie ja Trucco 2016, 460) laajentavat Lean-ajattelun hyödyntämistä ETO-tuotannossa 

pelkästä tuotantovaiheesta myös muihin liiketoiminnan vaiheisiin parantaakseen toiminnan 

tehokkuutta, joka on erittäin järkevää muun muassa huomioon ottaen, että suunnitteluvaiheella 

on erittäin suuri rooli ETO tuotannossa. Tapaustutkimuksessaan he tutkivat kahta yritystä. ”A”, 

joka on osa suurta kansainvälistä organisaatiota, millä on 65 tehdasta maailmanlaajuisesti ja 

mikä on hyödyntänyt Lean-ajattelua toiminnassaan noin viisi vuotta. Yritys B, joka tuottaa 

erilaisia raskaita pumppuja, venttiilejä sekä ohjauslaitteita, joita myydään yli 70 maahan. Yritys 

B on hyödyntänyt Lean-ajattelua jo noin 15 vuotta koko ajan lisääntyvissä määrin. 

Tutkimuksessa molemmissa yrityksissä hyödynnettiin useita käytäntöjä jokaisesta kahdeksasta 

Leanin perus keinosta, mitkä on esitetty taulukossa yksi(1). Tutkimuksessa huomattiin, että 

useat Lean-ajattelun keinojen tuomat muutokset auttoivat muiden keinojen toteutusta. 

Esimerkiksi hinta neuvottelut toimittajien kanssa mahdollistavat tilauskoon pienentämisen. 

Tämä yksinkertaisti tilauskannan kuormaa, säilyttäen mittakaavaedut samalla. Yhtiön mukaan 
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työskentely toimittajien kanssa yhteistyössä mahdollisti heille kyvyn neuvotella hinnoista 

kokonaistasolla, ETO-tuotannolle ominaisista vaihteluista huolimatta, jolloin mittakaavaedut 

eivät kärsineet. Pienentynyt läpimenoaika mahdollisti myöhemmin asiakkaiden 

muutosvaatimusten huomioon ottamisen. Parantunut läpimenoaika kapasiteetti, mahdollisti 

suuremman joustavuuden. Tämä myös mahdollisti toimittajien toimittaa tavarat suoraan 

tuotantovaiheeseen, jolla poistettiin turhaa tavaroiden siirtelyä varastojen välillä. Tämä 

toteutettiin niin, että sen sijaan että ETO-yhtiö lähettäisi jatkuvia osa tilauksia, toimittaja 

säännöllisesti tarkisti asiakkaan tuotantovaiheen varastotason, jolloin toimittaja pystyi 

täydentämään varastoja aina sen ollessa tarpeellista. Toisessa yrityksessä insinöörejä 

kannustettiin osallistumaan ongelmanratkaisuun liittyen olemassa olevan varaston 

vähentämiseen. Korkeasti koulutettuja työntekijöitä kannustettiin käyttämään 

suunnittelutaitojaan hyödyntääkseen olemassa olevia osia tuotannossa. Tämän ansiosta 

myöhästymiset vähenivät. Lean-ajattelun hyödyntämisen tuloksena yhtiössä A ajallaan 

toimitettujen toimitusten määrä kasvoi 57 prosentista 80 prosenttiin ja B yrityksessä 75 %:sta 

93 %:iin, joten molemmissa yhtiöissä toimitusvarmuus parani huomattavasti. A:ssa 

toimitusajat paranivat myöhäisestä kokoamisesta huolimatta, joten joustavuus myös parani. 

B:ssä keskimääräinen läpimenoaika parani 60 viikosta 36–44 viikkoon kaikilla tuotteilla 

kahdessa kategoriassa, joten läpimenoajan paraneminen oli erittäin huomattavaa. Yhtiö B odotti 

50 prosentin kulujen vähenemistä, mutta lopullinen tulos oli 30–35%, koska kulut lisääntyivät 

uudelleen organisoinnista ja siihen liittyvistä muista toimista johtuen. A yrityksessä kulut 

vähenivät, vaikka joustavuus lisääntyi. Eniten kulut vähenivät hankinnoissa. Tutkimuksen 

yhtenä huomattavana päätelmänä oli, että aiemmin ETO-tuotantoon soveltumattomaksi 

ajatellut Leanin muodot, kuten Kanban-kortit voidaan muokkaamalla saada sopiviksi myös 

suuren vaihtelun ja ennustamattoman tuotannon hyödyntämiseen, kuten ETO-tuotantoon. 

Kokonaistuloksena toimintatapojen muuntelusta oikein tehtynä, oli ajallaan ja nopeammin 

tehdyt toimitukset, sekä kulujen karsiminen entistä paremmalla joustavuudella. Tämä 

mahdollistaa asiakkaiden myöhäistenkin muutosten ottamisen huomioon ilman huomattavia 

ongelmia. Tutkimus myös toteaa, että kaikki siinä käytetyn Leanin keinot ovat soveliaita ETO-

tuotannon parantamiseen, mutta on huomioitava jokaisen yrityksen ominaispiirteet niiden 

hyödyntämisen kannalta.  
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Powell et al. (2014) tekemässä tapaustutkimuksessa tutkittiin heidän luomansa Lean-

toimintastrategian toteutusta Kalifornialaisessa rakennusalanyritys ConXtech:issä.  ConXtech 

on hyödyntänyt tuotannossaan omaa kehittämäänsä patentoitua modulaaria lähestymistapaa 

tuotantoon. Tällöin rakenneteräs osat voidaan valmistaa korkeasti automatisoiduissa tehtaissa 

ja kuljettaa rakennustyömaille, sen sijaan että ne rakennettaisiin rakennustyömailla. Tämän 

yksinkertaistetun ja standardoidun modulaarisen lähestymistavan tuloksena yrityksessä on 

saavutettu huomattavat kulujen- ja ajan säästöt, sekä työvoimaa on tarvittu vähemmän. 

Kehittyneiden CAD/CAM tuotekokoonpanojen ja rakennus tietojen mallinnus (BIM) 

systeemin hyödyntämisen avulla ConXtech on pystynyt osoittamaan, miten teknologia on 

avainasemassa hyödynnettäessä Lean-ajattelua ETO-tuotantoon. Määrittämällä sidosryhmien 

arvon sekä yhdistämällä sidosryhmät ja systeemit on ConXtech pystynyt tarkemmin ja 

helpommin määrittämään missä heidän systeeminsä mahdollistaa tarjota rakennusratkaisuja eri 

asiakasryhmille, mikä on helpottanut huomattavasti heidän hintakilpailuihin osallistumistaan.  

 

Olemassa olevan kirjallisuuden sekä tapaustutkimusten perusteella Lean-ajattelun hyödyt ETO-

tuotannon kehittämiseen ovat kiistattomat. Joiltakin osin hyödyt ovat jopa suuremmat, kuin 

massatuotannon tapauksessa, johon Lean-ajattelua on perinteisesti hyödynnetty. Esimerkiksi 

joustavuuden parantuminen on ETO-tuotannossa vielä muita tuotantomuotoja paljon 

tärkeämpää, koska ETO-tuotannossa asiakkaan muutokset tilauksiin aiheuttavat usein ongelmia 

ja lisäkuluja, mutta lisääntyneen joustavuuden ansiosta ne voidaan paljon paremmin ottaa 

huomioon ja niiden haitalliset vaikutukset ovat paljon pienemmät. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

ETO-tuotantoa käytetään valmistettaessa uudenlaisia ja yleensä ainutlaatuisia tuotteita, mikä 

määrittää ETO-tuotannon pääpiirteet. ETO-prosessit ovat tyypillisesti kertaluontoisia, 

työvoimavaltaisia ja vaativat korkeasti koulutettua työvoimaa. Kapasiteetin käytön 

suunnittelun tärkeys korostuu, koska kysynnän pitää vastata tarkasti käytössä oleviin 

resursseihin. ETO tuotantoon kuuluu ”Ei fyysinen” ja ”Fyysinen vaihe” ja nämä molemmat on 

otettava huomioon jokaisen tuotteen valmistuksessa. ETO-tuotannon tärkeimpänä 

kilpailutekijänä on toimitusaika ja -varmuus, johtuen tuotannon laajuuden aiheuttamasta 

vaihtelusta prosessien läpimenoaikoihin.  

 

Lean on järkevää jaotella Lean-ajatteluun, -toimintastrategiaan ja tuotantoon. Lean-ajattelu on 

kaiken pohjana johon toimintastrategia ja tuotanto perustuvat. Lean-toimintastrategiasta 

voidaan erotella kolme pääseikkaa, turhan poistaminen, jossa arvoa tuottamattomat toiminnot 

poistetaan. Virtauksen (flow) luominen, jolla pyritään tasoittamaan tuotanto prosesseja. 

Kolmantena imuohjauksen toteuttaminen, jotta tuotetta tehdään vain silloin kun tuotetta 

tarvitaan. Nämä kolme pääseikkaa toimivat Lean-tuotannon kulmakivinä. Tärkeimpiä Lean-

työkaluja ovat 5S, jossa viiden työkalun avulla tavoitellaan mahdollisimman tehokasta 

työpistettä, sekä arvovirtakuvaus jossa yrityksen kaikki prosessit mallinnetaan, jotta saadaan 

käsitys yrityksen nykyisestä tilasta. Tärkeimpiä tavoiteltuja parannuksia Lean-

toimintastrategiassa ovat lyhentynyt läpimenoaika, tuottavuuden kasvu, pienentynein kuluin, 

tuotannon joustavuuden parantuminen sekä laadun parantuminen. 

 

Lean-ajattelu suoraan sen perinteisessä muodossa ei sovellu ainakaan kovin tehokkaasti ETO-

tuotannon kehittämiseen. Lean-ajattelua muokkaamalla ja käyttäen sen sopivimpia osia ETO-

tuotannon ominaispiirteet huomioon ottaen, on suuret mahdollisuudet auttaa ETO-yrityksiä 

kehittämään toimintaansa. Valmista kehystä hyödyntää Lean-ajattelua ja toteuttaa Lean-

toimintastrategiaa ei ole. Jokaisen organisaation on itse tehtävä toimintasuunnitelma, miten se 

pystyy hyödyntämään Lean-ajattelua ja onko se ylipäätään kannattavaa. Lean-ajattelun 

keinojen hyödyntäminen yksitellen ei ole tehokasta, vaan niitä on yhdisteltävä ja valittava 

sopivimmat omalle yritykselle. Onnistuneen Lean-toimintastrategian tärkeimpinä 

mahdollistajina ovat Lean-tietoisuuden lisääminen koko yrityksessä sekä työntekijöiden 
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motivointi ja mukaan otto. Tärkeimpiä muokkauksia perinteiseen Lean-ajattelun 

toimintastrategiaan verrattuna ETO-tuotannon tapauksessa on virtauksen luominen 

tuotekohtaisesti normaalin prosessilähtöisen ajattelun sijaan, johtuen ETO-tuotannon tuotteiden 

suuresta variaatiosta, jolloin eri tuotteiden prosessit voivat erota huomattavasti toisistaan.  

Pysyvien hyötyjen saamiseksi Lean-toimintastrategiaa on käsiteltävä jatkuvana prosessina 

kertaluontoisen projektin sijaan ja strategiaa on jatkuvasti kehitettävä ja tutkittava sen 

onnistumista. Lean-toimintastrategian toteuttamisen hyödyt ETO-tuotannossa ovat laajat ja sen 

osoittavat myös tapaustutkimukset. Tärkeimpinä voidaan pitää huomattavaa toimitusajan 

lyhenemistä ja -toimitusvarmuuden parantumista, sekä tuotannon joustavuuden lisääntymistä. 

Joustavuuden lisääntyminen on erityisen tärkeää juuri ETO-tuotannossa, koska se mahdollistaa 

asiakkaiden myöhäisten tilausmuutosten huomioon ottamisen. 
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