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Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan tuotannonohjauksessa ja projektinhallinnassa 

käytettyjä visuaalisia menetelmiä eri tilanteissa ja käyttökohteissa. Työn tavoitteena on 

tutustua visuaalisiin menetelmiin ja niiden käyttökohteisiin sekä perehdyttää lukija 

menetelmien saloihin ja antaa hänelle hyvä kokonaisvaltainen katsaus eri menetelmistä. 

Työn keskeisimmät kysymykset ovat, miten eri menetelmät toimivat, mihin mikäkin 

menetelmä soveltuu ja mitä hyötyjä niistä saadaan. Teoriaosuutena toimii 

kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen kohteena ovat menetelmien käyttökohteet eli 

tuotannonohjaus ja projektinhallinta sekä itse menetelmät, jotka tässä työssä ovat 

Kanban, Last Planner, Obeya ja X-matrix. Menetelmät valikoituivat työhön yleisyytensä 

ja tutustumisen arvoisuutensa vuoksi.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Visuaaliset keinot tuotannon apuna nopeuttavat tilannekuvien ansiosta yhteistyötä johdon ja työntekijöiden 

kesken. Yrityksen johto ja tuotantolinjaston työntekijät muodostavat visuaalisten menetelmien ansiosta 

tiimejä. Menetelmien avulla luodaan johtamisjärjestelmä, jolla edistetään informaation kulkua ihmisten 

välillä tehokkaan työnteon luomiseksi. Tarkoituksena on luoda kaikille hyvä käsitys kokonaiskuvasta, kun 

perinteisessä organisaatiossa kokonaiskuva on vain johdolla, jolle raportoidaan useista toiminnoista. Nyt 

koko tiimillä on laajempi käsitys organisaation päivittäisestä tilasta, mikä edistää laadukkaiden päätösten 

tekemistä. (Torkkola 2016:49-50) 

 

Perinteisiin tuotannonohjausmalleihin liittyy joitakin ongelmia, joita varten visuaalisia menetelmiä on 

kehitetty. Esimerkiksi kun rakennustyömailla Yhdysvalloissa ja laajalti myös muualla kansainvälisesti käytössä 

olevalla tuotannonohjausmenetelmällä saatiin vain puolet viikkosuunnitelmallisesta työmäärästä tehtyä, 

päädyttiin ottamaan käyttöön Last Planner-menetelmä, jolla tulosta saatiin nostettua viikkotasolla kohti 

suunnitelmallista tavoitetta. (Koskela et al. 2003: 14) Suomalaiset kokevat valitettavan usein tämän kaltaiset 

tiimiytymiset kontrollin lisäämisenä ja jopa uhkaavana. Menetelmien lähtökohtana ja tavoitteena on 

kuitenkin yhteisöllisyyden ja avoimuuden lisääminen tuotannossa, ja usein lopulta tämä ymmärretään 

menetelmien käynnistämisen jälkeen. Tuotannonohjauksessa visuaalisina menetelminä käytetään, riippuen 

menetelmästä ja tarkoituksesta, visuaalisia tauluja. Visuaaliset taulut nopeuttavat palavereita monin tavoin. 

Kaikilla tiimiläisillä on nopeasti tilannekuva päivittäisestä tuotannon tilasta, eikä johdon tarvitse käyttää aikaa 

menneisyyden kertaamiseen. Tällöin voidaan siirtyä nopeasti uusien ongelmien ratkaisemiseen ja 

toimenpiteistä sopimuksiin. (Torkkola 2016: 49-50)   

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan tuotannonohjauksessa ja projektinhallinnassa käytettyjä visuaalisia 

menetelmiä eri tilanteissa ja käyttökohteissa. Työn tavoitteena on tutustua johdon ja projektitiimin 

visuaalisiin menetelmiin ja niiden käyttökohteisiin sekä perehdyttää lukija menetelmien saloihin ja antaa 

hänelle hyvä kokonaisvaltainen katsaus eri menetelmistä. Työn keskeisimmät kysymykset ovat: 
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 Miten eri menetelmät toimivat 

 Mihin mikäkin menetelmä soveltuu  

 Mitä hyötyjä niistä saadaan 

Rajauksena tässä työssä toimii menetelmien käyttökohteet. Työssä esitellään tarkemmin kaksi menetelmää 

tuotannon päivittäiseen ohjaukseen ja kaksi menetelmää, jotka ovat projektien tai prosessien 

kokonaisuuksien hallinnan kannalta oleellisimpia. Menetelmiä löytyy varmasti lukuisia muitakin molempiin 

käyttökohteisiin, mutta pyrin löytämään kirjallisuudesta tutustumisen arvoisia ja yleisimmin käytössä olevia 

menetelmiä.  

 

Visuaalisuus on yksi Lean-ajattelun perusperiaatteista, minkä tavoitteena on luoda vaivaton 

johtamisjärjestelmä työn tehokkaan sujumisen kannalta olennaisen informaation saamiseksi. Yhtenäisen 

tilannekuvan tulee antaa niin kokonaisvaltainen kuva tuotannon tilasta, ettei sitä haittaavat esteet jää 

huomaamatta. Lean sisältää muutamia visuaalisia menetelmiä tai työkaluja, joista parhaimpia ja 

käytetyimpiä asiantuntijaorganisaatioissa ovat muun muassa Kanban-taulut, Obeya-tilannekuvataulut tai -

seinät ja X-matrix-tavoiteasetantataulukot. (Torkkola 2016: 49) Nämä sekä rakennustyömailla käytetty Last 

Planner tuotannonohjausmenetelmä ovat ne menetelmät, joita tässä kandidaatintyössä tarkastellaan. 

 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta, jonka avulla työssä havainnollistetaan menetelmien 

käyttöä, käyttökohteita ja niiden tuomia hyötyjä projekteihin ja tuotantoihin. Visuaalisuuden tuomat hyödyt 

perustuvat oleellisesti ihmisen kykyyn saada niistä hyöty irti. Työssä kerrotaan aluksi ihmisen kyvyistä käyttää 

visuaalisuutta tiedon omaksunnassa, sekä miten nämä menetelmät auttavat tiimejä organisoimaan 

tehtäviään paremmin ja tehokkaammin. Koska menetelmien käyttö jakautuu tässä työssä 

tuotannonohjaukseen ja projektinhallintaan, työssä esitellään myös nämä kaksi käyttökohdetta, ja tämän 

jälkeen perehdytään menetelmiin ja niiden käyttöön. 
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2 MENETELMÄT ERI TARPEISIIN 

 

Tässä työssä paneudutaan muutamiin visuaalisiin menetelmiin niin tuotannonohjauksen kuin projektin 

hallinnan tueksi. Tuotannonohjauksessa visuaalisia menetelmiä käytetään hyvin paljon imuohjautuvassa 

tuotannossa ja projektinhallinnassa kokonaisuuksien hallinta on hyvin merkityksellistä parhaan 

lopputuloksen saavuttamiseksi. Muihin nisäkkäisiin verrattuna ihmisen näköaisti on suuremmassa roolissa 

ympäristön hahmottamisessa, kuin esimerkiksi kuulo- tai hajuaisti, sillä yli neljännes aivokuoremme soluista 

on erikoistunut silmistä tulevien signaalien käsittelyyn. On esimerkiksi arvioitu, että näköaisti välittää jopa 

kahdeksan kertaa nopeammin tietoa aivoihin, kuin muut aistit yhteensä. Vaikka aistijärjestelmän 

käsittelemän tiedon määrää ei voida tarkasti määrittää on arvioitu näköaistin nopeudeksi 10 Mb/s mikä on 

toiseksi nopeinta tuntoaistia lähes kymmenen kertaa nopeampi (Koponen et al. 2016: 17). Tähän perustunee 

pitkälti visuaalisessa muodossa olevan tiedon nopea omaksuminen ja myös nopean kokonaiskuvan 

hahmottaminen tuotannossa esimerkiksi Kanban-taulun avulla, jonka käytöstä lisää myöhempänä. Seuraavat 

kirjallisuuskatsaukset paneutuvat tuotannonohjaukseen ja projektinhallintaan.  

 

2.1 Tuotannonohjaus 

 

Tuotteita ja teknologioita valmistavat yritykset tarvitsevat toimintoja, joilla hallitaan raaka-aineiden työstöä 

ja muokkaamista asiakkaille arvoa tuottaviksi. Terminä tuotanto tarkoittaa yrityksen kaikkia toimintoja, joita 

tarvitaan tuotteiden tai palvelujen valmistamiseen tai aikaansaamiseksi. Tuotannon laajalla määrittelyllä 

tarkoitetaan suunnittelun kannalta sitä, että tuotannonohjauksessa on otettava huomioon eri toimintojen 

väliset riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteet (Martinsuo et al. 2016: 134) 

 

Koska yrityksissä ja organisaatioissa logistiset virrat muodostavat suuria verkostoja, tulee niitä kontrolloida 

toiminnan parantamiseksi. Logistiikan toimivuuden parantamiseksi visuaalisilla 

tuotannonohjausmenetelmillä pyritään ohjaamaan erityisesti materiaalivirtoja. Visuaalisilla 

materiaalinohjausmenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa täydennysimpulssi perustuu johonkin 

silmillä havaittavaan puutteeseen tai tarpeeseen (Logistiikan maailma, 2019b). Kuten kuvasta 1 nähdään, 

nimiketasolla materiaaliohjaukseen on muutamia eri menetelmiä, jotka soveltuvat parhaiten eri tilanteisiin. 

Menetelmän valintaan vaikuttavat muutamat seikat, joita on otettava huomioon, mikäli visuaalisia 

ohjausmenetelmiä haluaa ottaa toimivaan käyttöön. Karkea jako menetelmien välille voidaan tehdä 
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kysynnän mukaan, onko se johdettua vai itsenäistä. Johdetulla kysynnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa 

lopputuotteen kysyntä riippuu jonkin toisen nimikkeen kysynnästä, ja itsenäisen kysynnän tilanteessa 

kysyntä ei riipu muiden nimikkeiden kysynnöistä. (Logistiikan maailma, 2019a) 

 

 

Tilanteissa, joissa kysyntä riippuu toisten nimikkeiden kysynnöistä, soveltuu menetelmäksi paremmin 

tarvelaskenta- tai tilauspistemenetelmä. Yksinkertaisimmillaan tarvelaskenta pohjautu algoritmeihin, joiden 

avulla lasketaan lopputuotteen todellinen tai ennustettavan valmistusosien ja materiaalien tarve. Tilauspiste 

menetelmä (Reorder point) on alun perin itsenäisen kysynnän menetelmä, mutta on sovellettuna toimiva 

myös johdetun kysynnän tapauksissa. Tilauspistemenetelmä on nimensä mukaisesti menetelmä, jossa 

tilataan lisää täydennyseriä, kun saldot menevät alle tilauspisteen. Ero tarvelaskenta- ja 

tilauspistemenetelmien välillä on, että tilauspiste tarkastelee ainoastaan nykyhetkeä ja tarvelaskenta tutkii 

tulevaa tarvetta ennakoiden tulevien ajanjaksojen tarpeet nykytiedon perusteella. (Logistiikan maailma, 

2019) 

 

Vaikka menetelmien jako ei käytännössä ole näin suoraviivainen, voidaan visuaalisia menetelmiä pitää 

tilauspistemenetelmän mukaisesti toimivana itsenäisen kysynnän tilanteissa. Visuaalisten menetelmien 

vahvuutena pidetään niiden yksinkertaisuutta. Visuaalisen ohjauksen menetelmät tukevat imuohjausta. 

 

Kuva 1 Materiaalin ohjaustavat nimiketasolla (Logistiikan maailma, 2019) 
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(Logistiikan maailma, 2019a) Imuohjauksen piirteet tulivat vahvasti esille Toyotan autotehtaalla 1950-luvulla, 

kun he kehittivät Just in time -tuotantotavan. Tähän asti niin kutsutussa perinteisessä työnohjausmallissa 

tieto työn aloittamisesta viedään linjaston ensimmäisen työvaiheen tekijälle, mutta Just in time -

menetelmässä tieto- ja materiaalivirta kulkevat eri suuntiin. (Tikka 2016: 60) Menetelmien välistä materiaali- 

ja tietovirojen eroja havainnollistetaan kuvissa 2 ja 3. Imuohjaus ei ole pelkästään materiaalinohjausta vaan 

esimerkiksi rakennustyömailla aikataulusuunnittelua voidaan tehdä imuohjautuvasti ajatuksella mitä tulee 

olla tehtynä, jotta kyseinen tehtävä voidaan aloittaa. Tästä lisää Last Planner -menetelmän kuvauksessa.  

 

 

Perinteistä työohjausta voidaan siis pitää puolestaan niin sanottuna työntöohjauksena. Työntöohjauksessa 

tuotetaan nimikkeitä suunnitellun valmistusaikataulun mukaisesti, joka vaatii materiaalitoimitusten ja 

varastotäydennysten oikea-aikaista ajoitusta. (Ritvanen 2011: 90) Tämän kaltainen materiaalitarpeen ja 

varastojen ennakointi nimiketasolla vaatii aiemmin esille tulleita tarvelaskelmia, joita käytetään 

tarvelaskenta- ja miksi ei tilauspistemenetelmissä.  Imuohjauksessa puolestaan materiaalivirta aktivoidaan 

 

Kuva 3 Perinteinen työnohjaus (Tikka 2016: 68) 

 

Kuva 2 JIT imuohjaus (Tikka 2016: 67) 
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tulevaisuuden tarpeen mukaan, jolloin on kyse tarveohjautuvuudesta (Ritvanen 2011: 57-58). 

Tarveohjautuvuus tarkoittaa käytännössä juuri Just in time -menetelmän lähtökohtana pidettävää ajatusta 

valmistaa vain sitä mitä on tilattu. Tämän ansiosta imuohjauksella saadaan työntöohjausta tasaisempaa 

tuotantoa. (Tikka 2016: 68-89) Visuaaliset menetelmät ovat imuohjausta tukevia, ja ne luovat luonnollisen 

katon varastoille ja keskeneräisille tuotteille. Niiden yksinkertaisuuden vuoksi puutteet ja liikavarastot on 

helppo havaita. Visuaalisia menetelmiä voi olla hankala toteuttaa tilanteissa, joissa tarve heittelee suuresti. 

(Logistiikan maailma, 2019b) 

 

Se mikä imuohjausta ja visuaalisia menetelmiä yhdistää, on hukan minimointi tuotannossa. Imuohjaus tai 

asiakaslähtöinen tuotanto on monesti tuotantoa, jossa lopputuotteet ovat räätälöityjä alusta loppuun juuri 

sellaisiksi, kuin asiakas haluaa. Tällaista tuotantoa esiintyy nykypäivänä esimerkiksi ohjelmistotuotannossa, 

jossa erilaisia järjestelmiä räätälöidään yrityksille monesti Kanban-taulua apua käyttäen (Torkkola 2016: 63). 

Tämä vaatii monesti useita eri työvaiheita halutun lopputuotteen valmistamiseksi. Kirjallisuudessa on 

luokiteltu eri hukkamuotoja, joita esimerkiksi Lean pyrkii menetelmillään vähentämään. Luokkia on 

kahdeksan ja ne ovat odottaminen, vikatilanteet, ylituotanto, ylimääräinen asioiden käsittely, henkilöstön 

alikäyttö, huono inventaario sekä muut aikaa hukkaavat tapahtumat, kuten tehoton asioiden läpikäynti ja 

ihmisten turha kuljettaminen esimerkiksi kokousten takia. (Charron et. al. 2015: 421) Torkkola vertailee 

kirjassaan perinteistä, ei-visuaalista, ja visuaalista Lean-tuotannonohjaus menetelmää. Hän pitää visuaalista 

tilannekuvaa yhtenä kuudesta ajatteluperiaatteesta, joiden tavoin organisaatiossa tulisi ajatella strategian 

toteutumiseksi. Yhteisen tilannekuvan lisäksi organisaatiossa tulisi olla seuraavat periaatteet; virtaus, 

oppiminen, tosiasiat päätöksenteossa, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja ihmisten kunnioittaminen. 

(Torkkola 2016: 220-221)  

 

2.2 Projektinhallinta 

 

Lyhyesti määriteltynä projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen 

suorittamaan tiettyä tehtävää. Projektiorganisaatio on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, jonka tehtävänä on 

tuottaa perusorganisaation delegoiman tehtävän sovituilla resursseilla. Projektissa on useita toimijoita, 

joista projektin asettaja nimittää projektille johtoryhmän ja projektipäällikön. Projektipäällikkö vastaa 

projektin päivittäisjohtamisesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta ja yhteydenpidosta tiimin ja 

sidosryhmien kesken, mikä tarkoittaa esimerkiksi johtoryhmän kokousten järjestämistä. Johtoryhmä, sen 

lisäksi että tukee projektipäällikköä päätöksenteossa, tekee myös projektin rajausta, aikataulutusta ja 
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resursseja koskevia päätöksiä. Johtoryhmän lisäksi projekteissa on tietysti mukana itse projektiryhmä, joka 

koostuu omien alojensa asiantuntijoista. (Ruuska 2008: 18-21) 

 

Suomalaisesta mediasta ollaan monesti saatu lukea, kuinka projektit ovat epäonnistuneet toteutuksessaan, 

sekä aikataulut ja budjetit ovat venyneet yli tavoitteiden. Näihin ongelmiin yhtenä syynä on 

projektinhallinnan epäonnistuminen, joka on siis projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen 

tähtäävien johtamistapojen soveltamista. Projektinhallinnan oleellinen osa on kunnollinen suunnittelu. 

Projekteissa on käytännössä neljä päävaihetta; aloittaminen, suunnittelu, toteutus ja ohjaus sekä projektin 

päättäminen. Päävaiheet ja projektiin kuuluvia niin sanottuja osaprosesseja on esitetty kuvassa 4. 

(Martinsuo et al. 2016: 201-203) 

 

Visuaalisia menetelmiä ja niissä esiintyviä työkaluja käytettäneen hyvin paljon itseasiassa prosessissa 

esiintyviin asioihin. Edellä kuvattiin, kuinka tuotantoa voidaan hallita visuaalisin menetelmin ja myöhemmin 

kerrotaan tarkemmin näistä menetelmistä, mutta tarkemmin ajatellen ne voi ajatella kuuluvan kuvassa 4 

esiintyvään ”Toteutus/Ohjaus” -ruudun työkaluihin. Tämän lisäksi visuaalisia menetelmiä löytyy muihin 

prosessin vaiheisiin ja osaprosesseihin, kuten suunnitteluun, riskienhallintaa ja moneen muuhun. Toisin 

sanoen voisi sanoa, että visuaaliset tuotannonohjausmenetelmät ovat myös projektin hallintamenetelmiä, 

mutta on olemassa myös muihin prosessin vaiheisiin kuuluvia visuaalisia menetelmiä tuotannonohjauksen 

tai hallinnan lisäksi.  

 

Kuva 4 Projektin vaiheet ja sen osaprosessit. (Martinsuo et al.2016: 202) 
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Jotta yritys voi toteuttaa strategioissaan laatimia tavoitteitaan, on toimintaa ja sitä varten varattuja 

resursseja ohjattava ja seurattava. Yrityksessä tapahtuvien päivittäisten suunnittelu-, valmistus- ja 

materiaalikäsittelytehtävien ohjaus merkitsee eri toimintoihin liittyvää suunnittelua, päätöksentekoa, 

organisointia ja valvontaa. Tuotannonohjauksella tarkoitetaan siis yrityksen omaan tuotantoon liittyvää 

ohjausta, joka on toiminnanohjausta suppeampi käsite. Toiminnanohjauksella tarkoitetaan koko tilaus-

toimitusketjun ohjausta. Se että tuotannon on oltava ohjattavissa, tarkoittaa myös sitä, että siitä on saatava 

ajantasaista tilanne- ja ennustetietoa päätöksenteon tueksi. Ohjattavuus edistää voimavarojen 

kohdentamista tehokkaasti, virheiden välttämistä ja kustannusten minimoimista. Työnjohto ja 

tuotantohenkilöstö osallistuvat ensisijaisesti hienosuunnitteluun, viikkotasoisen tuotanto-ohjelman 

määrittelyyn, toteutukseen ja seurantaan. Tuotannon hienosuunnittelun tueksi on kehitetty visuaalisia 

keinoja suunnittelun helpottamiseksi. (Martinsuo et al. 2016: 138-140) Visuaalisilla keinoilla, esimerkiksi 

Kanban-tauluilla, saadaan esitettyä nopeasti koko tiimille kokonaiskuva tuotannon tilasta. Tämän ansiosta 

kaikki kykenevät tekemään laadukkaita päätöksiä itsenäisesti ja nopeasti. (Torkkola 2016: 49) 

 

Ruuskan teoksessa esitellään liuta asioita, mitä projektin hallinta on; suunnittelua, päätöksentekoa, 

toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, valvontaa, suunnan näyttämistä ja ihmisten johtamista. Projekti on 

aina omalla tavallaan hyppy tuntemattomaan, koska se sisältää vakaan kehityksen ja ennustettavuuden 

linjaorganisaation työskentelytavoista poikkeavaa projektin ohjausta ja epävarmuutta. Kuten myöhemmin 

tullaan huomaamaan, visuaaliset menetelmät ovat osittain aika voimakkaasti ihmisten johtamista. Ja 

itseasiassa projektin hallinnassa onkin suurimmissa määrin kyse juuri ihmisten johtamisesta. Mikäli tässä on 

ongelmia, ei projektille voi ennustaa kovin valoisaa lopputulosta. (Ruuska 2007: 29-31) 

 

Tässä työssä esitellään projektinhallinnan avuksi kaksi visuaalista menetelmää. Obeya on tarkoitettu useisiin 

erilaisiin projekteihin. Se ei ole työkalu, vaan menetelmä, joka antaa mahdollisuuden käyttää juuri tiettyihin 

projekteihin soveltuvia suunnittelu- ja ongelmanratkaisutyökaluja. Toinen työssä esiteltävä menetelmä, X-

matrix, on strategiasuunnitteluun tarkoitettu työkalu lyhyelle tai pitkälle aikavälille. Projektin 

suunnitteluvaiheessa luodaan edellytykset projektin onnistumiselle. Tällöin määritellään aikataulut, varataan 

tarvittavat voimavarat sekä sovitaan käytettävistä työmenetelmistä ja pelisäännöistä. Strategisessa 

suunnittelussa on kyse toiminnan suunnittelusta. Tämän työn X-matrix on monesti kolmesta viiteen vuoteen 

tähtäävä suunnittelutyökalu, eikä usein tätä pidemmälle kannata strategista suunnitelmaa toteuttaa, koska 

epävarmuus kasvaa, eikä riittävän luotettavia pitemmälle ajan jaksolle voida tehdä. (Ruuska 2007: 175-176) 
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Obeya on suunnittelumenetelmän lisäksi myös paljon käytetty ongelmanratkaisumenetelmänä. 

Projektityöskentelyn ongelmat harvemmin liittyvät tekniikkaan, työvälineisiin tai lopputuotteen 

sisältökysymyksiin. Hallinnan ja menetelmien riittämättömyys on monesti syy ongelmien syntymiseen. 

Puutteellinen suunnittelu ja huono organisointi aiheuttavat usein ongelmia, mikä johtaa projektiryhmän 

puutteelliseen ryhmätyöskentelyyn eikä projekti onnistu tehtävässään halutulla tavalla. Ruuska kertoo 

kirjassaan projektityöskentelyssä olevan seuraavia ongelmia; projektin valmistelu on tehty puutteellisesti, 

projektin rajaus on epäselvä tai se puuttuu, linjajohdon sitoutuminen ja tuki puuttuu, yliorganisointi ja 

osapätevyys, projektointiin hurahtaminen, linja- ja projektiorganisaation väliset näkemyserot, 

henkilöristiriidat ja väärät henkilövalinnat, projektilla on epärealistinen tavoite, työvälineiden ja 

menetelmien korostaminen, suunnitteluvirheet, puutteellinen aikataulu sekä epäselvä elinkaari ja 

välitavoitteiden puuttuminen. (Ruuska 2007: 41-53) Menetelmien kuvauksissa huomataan, mitä ongelmia 

tässä työssä käsiteltävillä menetelmillä voidaan ratkaista ja ennaltaehkäistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

11 

 

3 KANBAN  

 

Kanban on käytännössä tuotannonohjausmenetelmä. Kirjallisuutta tutkiessa voi todeta, että Kanbaneja on 

monenlaisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia menetelmiä. Torkkola kertoo melko tuoreessa kirjassaan 

asiantuntijaorganisaatioissa käytössä olevan Kanbanista kahta mallia, tuotanto-Kanban ja oma Kanban 

ohjelmistokehitykseen. Kanban on myös sanana ristiriitainen, koska siitä käytetään eri merkityksissä ja 

tarkoituksissa. (Torkkola 2016: 62) Näissä molemmissa malleissa ajatuksena on tuotannon tai työtehtävien 

visualisointi tuotannon parantamiseksi, joten niihin tutustutaan tässä työssä seuraavaksi.  

 

 

3.1 Menetelmän tausta 

 

 

Visuaaliset taulut, kuten Kanban-taulut, nopeuttavat palavereita ja avartavat sekä lisäävät läpinäkyvyyttä. 

Kun tiiminä yhdessä ratkaistaan ongelmia, ne eivät ole enää kenenkään yksittäisen henkilön omana tuskana, 

jolloin esimerkiksi muutosvastarinta yksittäisiä päätöksiä kohtaan vähenee. Kanbanin tehtävä on esittää 

kuvallinen näkymä tuotannon päivittäisestä tilasta. Taulu on jossain koko tiimin nähtävillä ja käytettävissä, 

jolloin kokonaiskuva ei ole enää ainoastaan hierarkiassa ylimmillä toimijoilla. (Torkkola 2016: 49-50) Tämän 

pohjalta ajatellen Kanban sopinee hyvin tuotantoon, jossa esiintyy paljon erilaisia ja vaihtelevia työvaiheita. 

Tämä on siis varmasti melko turha työkalu, jos viikosta toiseen työtehtävät ovat identtisiä ja tapahtumat 

toimivat liukuhihnan omaisesti koko ajan eteenpäin. Toisaalta asiakaslähtöisessä imuohjautuvassa 

tuotannossa, jossa räätälöidään tuotteita asiakaskohtaisiksi, on menetelmästä enemmän hyötyä. Tämä on 

huomattu varmasti myös käytännössä, sillä kirjallisuudessa Kanbanista puhuttaessa kyse on monesti tai lähes 

aina imuohjauksesta. Yhtä kaikki menetelmä on alun perin kehitetty rajoittamaan prosessissa olevaa 

keskeneräisen työn määrää, WIP eli work in process -tasoa (Torkkola 2016: 63-64). Kirjallisuudessa puhutaan 

niin sanotuista WIP-rajoista, eli kuinka monta työtä voi olla työnalla esimerkiksi tietyssä tuotantovaiheessa 

tai tietyllä henkilöllä. Näitä rajoja tarkkaillessa kyetään kontrolloimaan helpommin esimerkiksi tuotannon 

läpimenoaikoja, eikä tavara ruuhkaannu tiettyyn työvaiheeseen. 
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3.2 Tuotantolinja-Kanban 

 

Kanbaneja on monenlaisia tuotantoon ja sen suunnitteluun. Teollisuudessa varmasti käytetyin on niin 

sanottu Kanban-kortti -menetelmä, jota tässä havainnollistetaan Toyotan mallia käyttäen. Menetelmä lähtee 

imuohjautuvasti liikkeelle, kun toimittaja tilaa kuvan 5 mukaisella Tilauskanban-kortilla tehtaalta haluamansa 

tavaran tai komponentin. Tuotteesta riippuen sillä voidaan tilata yksi tietty tuote, tai suurempi erä tuotteita, 

esimerkiksi Kanban-lavallinen, jolla toimitetaan eri koodien mukaisia tuotteita oikeaan kokoonpanolinjaan. 

Toyotan havainnollistamassa prosessimallissa on ylävirtaprosessi ja alavirtaprosessi, joilla on omat 

prosessitehtävät ja näin myös omat Kanban-kortit. Nämä kortit on esitelty kuvissa 6 ja 7. Selvyyden vuoksi 

puhutaan molemmista korteista nyt vain nimellä Tuotantolinjakanban-kortti. (Chiarini 2013: 91-92) 

 

 

 

Kuva 5 Tilauskanban-kortti. 

 

Kuva 6 Alavirran Tuotantokanban-kortti 
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Kun Tilauskanban-kortilla on saatu tilaus, voidaan sen pohjalta tehdä tehtaan oma Tuotantolinjakanban-

kortti. Sen tehtävä on antaa signaali alkupään prosessin tuotannon aloittamiseksi. Kuva 8 on Toyotan 

havainnollistama kierto prosessin sisäisen Tuotantolinjakanban-kortille. Siinä kortti A on itse 

alavirtaprosessin Tuotantolinjakanban-kortti. Kohdassa 1 on työntekijä, joka tyhjentää lavat tuotteista. Kun 

lava on tyhjä, työntekijä poistaa A-merkinnän näistä lavoista. Kohdassa 2 kortti pysyy tyhjällä lavalla, joka 

siirretään seuraavaan prosessiin. Kohdassa 3 lava saapuu ylävirran prosessin lastausalueelle, jossa uusi 

täytetty kuormalava odottaa pääsyä tyhjennykseen ja uuteen prosessiin. Tässä kohdassa ilmeisesti ylävirran 

oma Kanban täytettään alavirralta saapuneen Kanbanin mukaisesti, jossa tärkeintä on oikean 

tuotantomäärän varmentaminen. (Chiarini 2013: 94-95) 

 

 

Kuva 8 Tuotantolinjakanban-kortin kulku yhdessä prosessivaiheessa. 

 

 

Kuva 7 Ylävirran Tuotantokanban-kortti 
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Vasemmanpuoleisessa ylävirran prosessissa kohdissa 1 ja 2 täytetään tyhjät lavat Tuotantolinjakanban-

kortissa annettujen ohjeiden mukaan. Kohdassa 3 siirretään täytetyt lavat lastausalueelle, josta se siirretään 

alavirtaprosessiin. Täällä se jälleen tyhjennetään kohti seuraavaa prosessia. Tämä tapahtuma on Toyotan 

pelkistetty malli, jolla kuvataan vain yhtä prosessivaihetta. Todellisuudessa kuvion vasemmanpuoleinen 

ylävirtaprosessi vastaanottaa useita pyyntöjä tuotantoketjun loppuprosesseista, ja päinvastoin. Tuotteiden 

ja komponenttien siirtoon ei tarvitse olla iso lava, vaan siihen käy esimerkiksi laatikko, jos siirrettävien 

komponenttien määrä on pieni ja ne ovat kevyitä. Tärkeää kuitenkin on, että komponenttien määrä vastaa 

kortissa annettua määrää. (Chiarini 2013: 95-96) 

 

Kun Kanban otetaan käyttöön tulee ensin määrittää kuinka paljon Kanban-kortteja tarvitaan omassa 

tuotannossa. Jos prosessi tuottaa suurimmaksi osaksi tuotteita tasaisella tuottavuudella, eikä toiminta ole 

hyvin kausiluonteista, on tarvittavien Kanban-korttien lukumäärään yksinkertainen laskukaava (Kuva 9), jossa 

D on päivittäinen tuotanto, l läpimenoaika, s varmuusmarginaali ja p lavakapasiteetti. (Chiarini 2013: 93-94) 

 

Läpimenoaika l muodostuu valmistusajan, varastointi- ja odotusajan sekä kanbanien noutamiseen käytetyn 

ajan summasta. Tätä kaavaa käyttäessä varmuusmarginaali annetaan päivinä. Kaavassa oleva D, päivittäinen 

tuotanto saadaan laskettua laskukaavalla (Kuva 10). (Chiarini 2013: 94) 

 

 

 

Kuva 9 Kanban-korttien lukumäärän laskentakaava. (Chiarini 2013: 93) 

 

Kuva 10 Päivittäisen tuotannon laskentakaava. (Chiarini 2013: 94) 
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3.3 Tuotanto-kanbanin toteutus 

 

 

Torkkola esittää kirjassaan havainnollistavan esimerkin, jossa Kanban-taulu otettiin käyttöön. Kuva 11 

havainnollistaa Kanban-taulun ulkoasua. Siinä vasemmalla on pitkän aikavälin työjono, sekä oikealla tämän 

viikon työjono ja työn alla olevat työt. Päivän alussa työntekijöille jaetaan tehtävä -kortit, joissa on kerrottu 

kyseisen päivän työn alla olevat työtehtävät ja sijoitetaan ne seinätaululle. Jokaisella työntekijällä on oma 

avatar/hahmo post-it -lappu, joka sijoitetaan sen tehtävän alle, jota henkilö on tekemässä. Jos työntekijä on 

kyseisenä päivänä poissa, hänen avatar sijoitetaan ”poissaolot”-ruutuun. On tärkeää, että tehtävät, jotka 

ovat työn alla ovat ”työnalla”-ruudussa ja aloitusta odottavat työt ”työjono”-ruudussa, koska tarkoitus on 

nähdä taululta, missä keskeneräiset työt ovat ja mihin työnteko tyssää. Tämä auttaa ongelmatilanteissa 

ratkomaan tuotannon virtausongelmia, kun ongelmakohdat havaitaan nopeasti, jonka jälkeen niihin voidaan 

vaikuttaa. Kun työt alkavat ruuhkautua, nähdään tilanne nopeasti taululta, jolloin johdon on reagoitava 

tilanteeseen ja hillittävä uusien töiden aloittamista. Uudet tehtävät on kuitenkin hyvä sijoittaa esimeriksi 

pitkän ajan ”työjono”-ruutuun, jolloin nämä tehtävät ei unohdu ja tulevat lopulta kuitenkin tehtyä. (Torkkola 

2016: 54-56) Taulukoita on erilaisia, joissain esimerkiksi pk-yritysten Kanban tauluissa mukaan otetaan lisäksi 

muun muassa markkinointi, jota tehdään ennen varsinaista tuotteen tai palvelun aloittamista. Lisäksi, että 

markkinoinnin työvaiheet tulisi kuvan 11 vasempaan laitaan, voisi kuvan esimerkin taulukon vasempaan 

laitaan tehdä sarakkeen valmiille töille. Näin voidaan tarkkailla helposti esimerkiksi sitä, kuinka monta työtä 

saatiin valmiiksi viikon aikana ja mitä jäi tekemättä.  
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3.4 Kanban ohjelmistokehitykseen 

 

Ohjelmistotuotantoon Kanbanin kehitti David J. Anderson työskennellessään Microsoftilla ja Corbisissa. Hän 

yhdisti tähän menetelmään edellä kuvatun tuotanto-kanban-menetelmän ja pullonkaulateorian, jonka 

mukaan jokaisessa systeemissä on yksi pullonkaula, joka määrää kokonaisuuden maksiminopeuden. 

Menetelmä on toimiva otettaessa se käyttöön jo olemassa olevaan projektiin. Sen tarkoituksena on viedä 

nykyistä toimintamallia eteenpäin inkrementaalisesti pienin askelin, minkä seurauksena se ei välttämättä 

sovellu kovin nopeisiin ja suurivolyymisiin tehtäviin. (Torkkola 2016: 65) 

 

3.5 Kanban ohjelmistokehitykseen toteutus 

 

 

Kuten tuotanto-kanbanissa, myös tässä on käytössä päivittäinen päiväkokous, jossa käydään läpi edellisen 

päivän tehtävät, sopeudutaan yllätyksiin, suunnitellaan päivän työt ja aletaan tehdä niitä. Tämä käytäntö 

antaa riittävän hyvän kokonaiskuvan jokaiselle tiimiläiselle nopeiden ja hyödyllisten päätösten tekemiseen. 

 

Kuva 11 Kanban-taulu havainnollistaa tiimille tilannekuvan. (Torkkola 2016: 54) 
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Lisäksi ei tarvitse toteuttaa raportointipalavereita lainkaan, jossa jokainen kertoo tilannekatsauksen omalta 

vastuualueelta, vaan tämä aika voidaan käyttää esimerkiksi toiminnan parantamiseen. (Torkkola 2016: 64) 

Jotta päiväkokous olisi hyödyllinen on se toteutettava visuaalisen Kanban-taulun äärellä, joka antaa nopeasti 

tilannekuvan, missä vaiheessa projektissa ollaan menossa. Kokouksessa ei ole tarkoitus käydä läpi ongelmia 

tai kehittää niihin ratkaisuja, vaan tilaisuudessa on tarkoitus vaihtaa tietoa tehtävistä. Tämän takia paikalla 

on oltava koko tiimi, jotta tieto saadaan jaetuksi kaikille. Käydään seuraavaksi läpi askel kerrallaan vaiheet, 

joista päiväkokous muodostuu. (Torkkola 2016: 64, 66-67) 

 

Ensimmäisenä käydään jokaisen vastuuhenkilön kohdalla läpi, mitä edellisenä päivänä saatiin aikaan ja 

siirretään näiden töiden post-it-laput ”VALMIIT”-sarakkeeseen. Kun tämä on käyty jokaisen kohdalla läpi, 

tulee seuraavaksi käydä läpi kyseisen päivän tehtävät. Jokainen siirtää omat tehtävänsä ”TYÖN ALLA”-

sarakkeeseen, ja lisäksi voidaan kokonaiskuvan luomiseksi käydä läpi lyhyesti jokaisen tehtävän tavoitteet ja 

epätavalliset vaatimukset. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa kyseisen sarakkeen läpikäymistä 

yksityiskohtaisesti, jotta työ etenee jouhevasti päivän aika. Voidaan esimerkiksi käydä läpi merkittävien 

tehtävien kohdalla asiat, jotka jokaisen tiimiläisen tulee siitä tietää ja lisäksi käydään yhdessä läpi, onko tullut 

uusia tehtäviä, jotka olisi hyvä laittaa ”TYÖJONO”-sarakkeeseen seuraavaa viikkoa tai priorisointia varten. 

Lopuksi käydään läpi yleiset tietoasiat ja vastataan tiimiläisten kysymyksiin. (Torkkola 2016: 67-69) 

 

Ehkä suurin poikkeama tuotanto-kanbanin ja ohjelmistotuotanto-kanbanin välillä on työn koon 

arviointimenetelmä, joka on käytössä ohjelmistotuotannossa. Tiimi toteuttaa ennen varsinaisen projektin 

alkamista noin puolenpäivän referenssityön, johon jatkossa verrataan työjonossa olevia töitä. Referenssityö 

saa pistearvokseen kaksi, johon jatkossa töitä suhteutetaan. Käytössä on esimerkiksi Fibonaccin sarja, joka 

on siis pistetaulukuva, jossa sarja on seuraava; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13 ja yli 13. Asiantuntijaorganisaatioissa tämä 

on helppo tapa, jolla he kykenevät nopeasti viestimään esimiehilleen tehtävien haastavuuden. 1-5 kertoo 

tehtävän olevan helppo, yli 8 haastava ja yli 13 on niin haastava, että se on pilkottava pienempiin osiin ennen 

aikatauluttamista. Koska arviointi on aina vain arviointia, tulee arvio tehdä vain 50 prosentin tarkkuudella, 

eikä siihen tule käyttää liikaa aikaa. Kokemuksen ja ajan mittaa tiimiläiset ja työn johto kuitenkin oppivat 

melko hyvin arvioimaan, kuinka monta pistettä viikon aikana kyetään tuottamaan. (Torkkola 2016: 68-69) 
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4 LAST PLANNER 

 

Sananmukaisesti Last Planner -menetelmä tarkoittaa viimeistä suunnittelijaa. Menetelmä on alun perin ja 

yleisesti ottaen rakennustyömailla käytetty menetelmä, jossa viimeisellä suunnittelijalla tarkoitetaan 

henkilöä, joka toimeenpanee tehtäviä. Toisin sanoen tällä menetelmällä pyritään toimenpanemaan tehtäviä 

kyseisissä projekteissa. (Koskela et al. 2016: 7) Seuraavana kirjallisuuskatsauksen kohteena on tämä kyseinen 

Last Planner -menetelmä. 

 

4.1 Menetelmän tausta 

 

Rakennustyömailla on havaittu perinteisemmän työnohjausmenetelmän johtavan kolmeen ongelmaan, 

joihin Last Planner -menetelmä on kehitetty antamaan apua. Nämä ovat tehtävää aloittaessa esiintyvät 

ongelmat, sen kuluessa ilmaantuvat häiriöt, jotka aiheuttavat katkoja ja tuottavuuden alentumia sekä 

tehtävän keskeytymiseen johtavat ongelmat. Kuva 12 havainnollistaa tilannetta rakennustyömaalla, jossa 

perinteiseen tuotannonohjaukseen sisältyy oletus siitä, että työtehtävät suoritetaan tasaisella 

tuottavuudella. Todellisuudessa tilanne on kuitenkin toinen, sillä tuottavuus työmailla vaihtelee näiden 

kolmen edellä mainitun ongelman takia. (Koskela et al. 2016: 9) Tämä asia on havaittavissa konkreettisesti 

rakennustyömaiden viivästyttyä kuukausi kaupalla. Oletettavasti näiden asioiden huomioon ottaminen 

tuotannossa parantaa tuottavuuden lisäksi esimerkiksi työturvallisuuteen, työn laatuun ja budjetointiin 

liittyviä ongelmia.  
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Last Planner -menetelmällä pyritään poistamaan edellä mainitut ongelmat, jotta töiden aloitus olisi 

sujuvampaa, töiden keskeytyksiä ei tulisi ja projektit saataisiin suunnitellusti valmiiksi tasaisemmalla 

tuottavuudella. Tehtävän aloitukseen liittyviä ongelmia pyritään poistamaan menetelmässä kolmella tavalla. 

Menetelmään liittyvällä valmistelevalla suunnittelulla luodaan aktiivisesti edellytyksiä tuleville viikoille. 

Tehtäviä ei oteta aloitettavaksi ennen kuin sen toteutumiseksi asetettujen edellytysten tiedetään olevan 

kunnossa. Lisäksi menetelmään sisältyvä jatkuva parantaminen poistaa aloitusongelmia pitemmällä 

aikavälillä. (Koskela et al. 2016: 9)  

 

Tehtävien aikana esiintyy oletetusti ongelmia ja mahdollisesti myös keskeytyksiä, joiden takia aikataulut 

venyvät ja tehtävät siirtyvät myöhemmin tehtäväksi. Näitä ongelmia Last Planner pyrkii minimoimaan 

kokonaisuudessaan. Kaikki viikon tehtävät suunnitellaan etukäteen, jolloin viikon aikana syntyy vähemmän 

suunnittelemattomia tarpeellisia töitä. Töitä, jotka yllättäen tulevat pakollisiksi, esiintyy vähän. Jatkuvalla 

parantamisella saadaan tehtävistä annetut lupaukset luotettavimmiksi. (Koskela et al. 2016: 9-10) Jatkuvalla 

parantamisella tarkoitetaan sitä, että Last Planner -menetelmä tuottaa jatkuvasti tietoa 

tuotannonohjauksessa esiintyvistä ongelmista. Sen tarkoituksena on poistaa ongelmien syitä ja näin 

saavuttaa luotettavampi taso tuotannonohjaukselle. Lisäksi työntekoon sisältyy helposti ihmismielen kyky 

todeta riittäväksi, että työ on saatu aloitetuksi aikataulun mukaisesti riippumatta esimerkiksi viikoittaisista 

saavutuksista. (Koskela et al. 2016: 10, 33) 

 

Kuva 12 Perinteiseen tuotannonohjaukseen sisältyy oletus tuottavuuden tasaisuudesta. (Koskela et al. 2016: 9) 
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Tehtävien loppuunsaattamisessa esiintyy myös ongelmia, joihin vaikuttaa osaltaan kaikki edellä havaitut 

ongelmat. Työt saattavat esimerkiksi keskeytyä kokonaan ja siirtyä seuraaville viikoille, jos niiden 

loppuunsaattamiseksi vaaditut edellytykset eivät ole kunnossa. Työn loppuunsaattamisen varmistamiseen 

tähtää ensinnäkin pyrkimys aikaansaada sitoutuminen viikkotason tehtävän suunnitelmanmukaiseen 

toteuttamiseen ja toiseksi tehtävien toteutumisen seuranta. Kun nämä ongelmat saadaan poistettua tai 

lievennettyä, saadaan välittömästi hyötyjä ja parannuksia erityisesti työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen, 

työn laatuun ja aikataulutus ongelmiin. Tuottavuutta saadaan parannettua useammalla keinolla. Seuraavat 

tehtävät saadaan aloitettua nopeammin, kun edellytykset on tiedostettu ja ne on hoidettu kuntoon ennen 

tehtävän aloittamista. Lisäksi Last Planner kokonaisuudessaan vähentää keskeytyksiä ja häiriötekijöitä. 

Työturvallisuus kohenee, kun yhä useampi työ päästään tekemään suunnitelluissa ja suotuisissa olosuhteissa. 

Laatua saadaan parannettua myös hyvin suunnitellun työn ansiosta. Työn kesto saadaan täsmällisemmäksi, 

kun viikkotasolla työn teko tulee kontrolloidummaksi. Työn teko muuttuu nopeasti siihen, että viikossa on 

saatava tehtyä tehtävät, jotka on luvattu. Tämä johtaa myös viikkotasolla työn ennustettavuuden kasvuun. 

Töiden ennustettavuus nopeuttaa peräkkäisten tehtävien aloitusvälien lyhentymiin, mikä johtaa 

rakennusajan lyhentymiseen. (Koskela et al. 2016: 9-11) 

 

4.2 Menetelmän toteutus 

 

Kuten perinteisessäkin tuotannonohjausmallissa, Last Planner lähtee liikkeelle yleisaikataulusta ja siitä 

edetään eri suunnittelutasojen kautta kohti viikkosuunnitelmaatasoa. Työmaan tehokkuuden 

varmistamiseksi Last Plannerissä painopiste siirtyy yleisaikataulun toteutumisesta lähemmäs toteutusta ja 

viikkosuunnittelua. Last Plannerissä lisääntyy eri suunnittelutasojen määrä. Perinteisessä 

tuotannonohjausmallissa lähtötietojen ja tavoitteiden avulla saadaan aikaan tuotannonsuunnittelu, jonka 

pohjalta voidaan jo alkaa tekemään askel kerrallaan toteutusta suunnittelulle. Mutta Last Plannerissä ennen 

itse toteutusta ovat yleisaikataulusuunnittelu, rakentamisvaihesuunnittelu, valmistelevasuunnittelu ja 

viikkosuunnittelu. Käytännössä edetään siis seuraavasti: 

 

1. Luodaan osapuolten yhteinen rakennusvaihesuunnittelu. 

2. Luodaan järjestelmällinen vaihesuunnittelu, jossa laaditaan edellytykset seuraavien viikkojen 

tehtäville. 

3. Luodaan viikkosuunnitelma, jossa edellytykset on varmistettuna. 
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4. Osapuolet sitoutuvat viikkosuunnitelmassa esitettyjen tehtävien läpivientiin. 

5. Tarkistetaan viikkosuunnitelman tehtävien toteutuminen, esimerkiksi TTP:n eli tehtävien 

toteutumisprosentin avulla.  

6. Selvitetään toteutumattomien tehtävien syyt. 

7. Vaikutetaan syihin. 

(Koskela et al. 2016: 12-13) 

 

Rakennusvaihesuunnittelu toteutetaan tilassa, josta löytyy riittävän suuri seinätila suunnittelun 

toteuttamiseen ja sen visualisointiin. Lähtökohtana on saada kaikkien eri työvaiheiden vastuuhenkilö 

paikalle jo rakennusvaihesuunnitteluun. Suunnittelu toteutetaan imuohjauksella, eli lähdetään liikkeelle 

lopputilanteesta. Jokaisen työvaiheen vastuuhenkilö tai -henkilöt merkitsevät lopputilanteen 

aikaansaamiseksi tarvittavat tehtävät esimerkiksi tarralapuille, jotka asetetaan seinätaulun aikajanalle 

toteutusjärjestykseen (Kuva 13 ja Kuva 14). Lapuille kirjoitetaan esimerkiksi mitä työvaiheessa tehdään 

ja kuinka kauan työvaiheen oletetaan kestävän. Monesti työjärjestys muodostuu eri töiden aloitukseen 

liittyvien ehtojen pohjalta, eli esimerkiksi tietyt tehtävät on saatava päätökseen ennen kuin seuraava 

voidaan aloittaa. Rakennusvaihesuunnittelulla on käytännössä kolme tarkoitusta; pyritään saamaan 

tietämys projektin suunnittelun lähtökohdista, sitoutuminen suunnitelmaan tulee luonnolliseksi ja 

yhteinen suunnittelu tutustuttaa eri työvaiheiden tekijät yhteen, mikä helpottaa yhteistyötä jatkossa. 

Lisäksi, koska suunnittelu tehdään yhdessä, eivät yksittäiset toimijat tai urakoitsijat kykene muiden läsnä 

ollessa varaamaan oman tehtävän tekoon ylimääräistä aikaa, mitä voisi muuten tapahtua helposti ja 

rakennusvaiheen aikataulu venyisi. (Koskela et al., 2016)  

 

Kuva 13 Tarralapuilla visualisoitu rakennusvaihesuunnittelu. (Koskela et al., 2016) 
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Valmistelevassa suunnittelussa (Kuva 15) lähtökohtana on varmistaa työtehtävien riittävä määrä ja kyseisten 

tehtävien aloitukseksi vaadittavat edellytykset kullekin viikolle. Tässä varmistetaan seuraavalle 4-6 viikon eli 

noin kuukauden ajalle tehtävien toteutusta varten vaadittavien piirustusten, työvälineiden, materiaalien, 

turvallisuuteen liittyvien kysymysten, työryhmien ja yms. saatavuus. Valmisteleva suunnittelu voidaan 

toteuttaa lomakkeelle, joka on kaikkien nähtävillä seinätaululla. Konkreettinen lomake tuo esiin edellytysten 

aitouden ja tärkeyden. Siihen täytetään esimerkiksi kyseisen tehtävän tavoiteltu alkamisaika ja ruksi kaikkien 

edellytysten kohdalle, jotka sen tehtävän aloittamiseen vaaditaan. Kun kaikki kyseisen tehtävän edellytykset 

ovat saaneet vahvistuksen valmistelevan suunnittelun lomakkeessa, se voidaan ottaa viikkosuunnittelussa 

kyseisen viikon tehtäväksi. (Koskela et al. 2016: 17-18) Menetelmä ei tosiaan vaikuta kovin vaativalta, mikäli 

sillä saavutetaan tehokkaampi työskentely ja nopeampi rakennusvaihe. Suurimpana ongelmana on varmasti 

saada kaikki yksittäiset toimijat ja urakoitsijat sitoutumaan menetelmän käyttöön, eikä varmasti tästä ole 

suurta hyötyä projektin kokonaisuuden kannalta, jos osa toimijoista jättää osallistumatta kokonaan 

suunnitteluun.  

 

 

 

 

Kuva 14 Last Planner aikataulusuunnittelu. (LCI, 2019b) 
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Viikkosuunnitelmalla (Kuva 16) on käytännössä muutama prosessin kannalta tärkeä tehtävä. Siinä 

varmistetaan tehtävien edellytyksiä, keskustellaan ja sitoudutaan tehtäviin, tarkistetaan tehtävien 

toteutuvuus sekä selvitetään toteutumatta jääneiden tehtävien syyt. Viikkosuunnitelma laaditaan 

palaverissa, jossa on mukana kaikki mestarit ja mahdollisesti kaikki työryhmien ja aliurakoitsijoiden edustajat, 

joiden tehtäviä palaverissa käsitellään. Jotta Last Planner menetelmässä kyetään välttämään 

riittämättömästä suunnittelusta aiheutuva tehottomuus, on viikkosuunnitelmassa varmistettava kunkin 

tehtävän edellytysten olemassaolo. Mitään tehtävää ei aloiteta ennen kuin edellytykset on varmistettu. 

Viikkosuunnitelman laatu on menetelmässä myös keskeisessä roolissa. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että 

tehtävien lopputulos tulee olla selkeästi sovittu, tehtävä on työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen, 

työmäärän osalta oikein arvioitu ja ne ovat edellytysten osalta tehtävissä. Tehtävien edellytyksinä voidaan 

pitää yleensä projektista riippuen muun muassa suunnitelmia, materiaaleja, tekijöitä, kalustoa, ympäristön 

olosuhteita sekä edellisiä työvaiheita. (Koskela et al. 2016: 19-21) 

 

Kuva 15 Valmisteleva suunnittelu. (Koskela et al. 2016: 40-41) 
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Perinteisen tuotannonohjauksen yksi ongelmista on, että tehtävät aloitetaan määräyksistä. Ongelmaksi tulee 

tällöin se, ettei työntekijä välttämättä ole sitoutunut kunnolla tehtävän toteutukseen eikä välttämättä ole 

perillä mitä tulee tehdä. Last Plannerissä ei tätä ongelmaa ilmene, kun viikkosuunnitelmassa keskustellaan 

näistä asioista, jolloin viestintä tapahtuu molempiin suuntiin. Keskustelun aikana työryhmien kesken käydään 

läpi töiden tosiasialliset tilanteet, tehtävien keskinäiset riippuvuudet ja tehtävien tekijät sitoutuvat tekemään 

tehtävät, ennen kuin ne otetaan viikkosuunnitelmaan. (Koskela et al. 2016: 24) Kuvan 15 

valmistelevasuunnittelu ja kuvan 16 viikkosuunnittelu on otettu samasta taulukkopohjasta, joka löytyy 

liitteestä 1. 

 

Lisäksi viikkopalaverissa käydään läpi mitä seuraavalla viikolla voidaan edellytysten osalta aloittaa tekemään, 

käydään läpi myös mitä edellisellä viikolla jäi tekemättä ja miksi. Toteutumisen tarkastamisella on lähinnä 

kolme funktiota; se korostaa viikkosuunnitelman merkitystä, suunnitellut tehtävät todetaan tehdyiksi ja 

saadaan tietoa tehtävien toteutumatta jäämisestä. Last Plannerissä on käytössä TTP-luku eli tehtävien 

toteutumis prosentti, jolla saadaan prosentuaalinen arvo siitä, kuinka moni viikkosuunnitelman töistä saatiin 

kokonaisuudessaan tehtyä. (Koskela et al., 2016) Tämä vaikuttaa hyvin yksinkertaiselta ja kannustavalta 

menetelmältä siinä mielessä, että oletettavasti työnteosta saadaan tehokkaampaa ja sujuvampaa. Toisaalta 

myös tämän kaltainen mittari oletettavasti saa tiimissä muut kannustamaan yksittäiset toimijat tekemään 

 

Kuva 16 Viikkosuunnitelma. (Koskela et al. 2016: 40-41) 
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tehokkaampaa työtä, mikäli tiimi yhdessä haluaa parantaa viikko viikolta tulostaan. TTP:lle on annettu karkea 

arvioititaulukko kokemuksen pohjalta, joka on esitetty taulukossa 2. Laskenta toimii niin, että jos esimerkiksi 

viikolla oli 10 tehtävää ja seitsemän saatiin tehtyä, TTP on tällöin 70%. Kun joka viikko ollaan saatu oma TTP-

luku, voidaan se esittää seinätaululla kehittyvänä kuvaajana. Mikäli viikolla ei kaikkia tehtäviä saada tehtyä, 

tulee sen vastuuhenkilöltä saada syy toteutumatta jäämiselle. Tämän ansiosta saadaan ajan mittaan hyvä 

tietopohja projektin tai tuotannon ongelmista, jolloin niihin voidaan vaikuttaa. (Koskela et al. 2016: 27-28) 

Liitteen 1 mukaiseen viikkosuunnitelma-lomakkeeseen voidaan esimerkiksi kunkin tehtävän kohdalle laittaa 

+ tai - -merkintä ”TOTEUTUNUT” -sarakkeeseen ja jos tehtävää ei olla saatu tehtyä tulee ”POIKKEAMAT” -

sarakkeeseen kirjoittaa toteutumatta jäämisen syy.  

 

Taulukko 1. TTP-arvo rakennustyömaille. 

TTP alle 60% Huono suunnittelun taso 

TTP yli 80% Hyvä suunnitteluun taso 

TTP yli 85% Erinomainen suunnittelun taso 
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5 OBEYA (BIG ROOM) 

 

Obeya tulee japaninkielestä ja tarkoittaa isoa tilaa, kuten Big room. Menetelmä ei itsessään ole työkalu, vaan 

nimensä mukaisesti erillinen tila, jossa voidaan saman aikaisesti käyttää juuri kyseiseen prosessiin toimivia 

työkaluja esimerkiksi toiminnan suunnitteluun tai ongelmien ratkaisuun. Seuraavaksi tarkastellaan tämän 

menetelmän taustaa ja hyötyjä rakennustyömaan suunnittelussa, sekä sen toteutusta käytännössä.  

 

5.1 Menetelmän tausta 

 

Nimensä mukaisesti Big room -menetelmän idea on pystyttää tila, joka on monesti eristyksissä varsinaisesta 

tuotantoympäristöstä. Eristetty huone tarjoaa omistetun tilan projektien ongelmienratkaisuun ja 

koordinointiin. Huoneessa kaikki neljä seinää on tarkoitettu erilaisten visuaalisten tuotantokaavioiden, 

taulukoiden ja muiden tietojen ja viestien tarkasteluun ja tulkintaan. Tila on tarkoitettu koko tuotantotiimin 

käyttöön, mikä tekee huoneesta ja Obeyasta yhteistyöympäristön. (Jusko, 2016) Matti Tauriainen 

kumppaneidensa kanssa kertoo julkaisussaan rakennushanketutkimuksesta, jossa tutkittiin muun muassa Big 

roomia ongelmanratkaisussa suunnittelutyössä. Sillä todettiin olevan ratkaisu 12 erilaiseen ongelmaan, mikä 

oli paras tulos tutkimuksessa mukana olleista tuotannon- tai prosessinhallinta-menetelmien joukosta. 

Taulukossa 3 on tutkimuksessa olevat ongelmat ja rastitettuna ne ongelmat, joihin Big room-menetelmällä 

oli ratkaisu. (Tauriainen et al. 2016: 572) Taulukon ongelmat on käännetty itse englannista suomeksi, mutta 

siinä tarkoituksena on kertoa mitkä ongelmat Obeya -menetelmällä saatiin tutkimuksessa ratkaistua. 

Alkuperäinen englannin kielinen taulukko löytyy liitteestä 2, jossa mukana myös muut tutkimuksessa mukana 

olevat menetelmät.  
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Taulukko 2 Ongelmat, joita Obaya kykenee ratkaisemaan rakennustyömaan suunnittelussa. (Tauriainen et al. 2016: 571) 

Ongelma Obeya/Big room 

Tarvittavien tietojen hankkiminen eri 

suunnittelijoilta ajoissa oli ongelmallista. 

X 

Suunnittelijoiden välinen yhteistyö ei toimi. X 

Uudet tiedot aiheuttivat uudelleensuunnittelua. X 

Mallinnusohjeita ei käytetty projektissa.  

Reikä- ja varaussuunnitelmat myöhässä lähetetty. X 

Reikä- ja varaussuunnitelmat värin tarkastettu.  

Projektipäällikkö ei tuntenut BIM:tä. (Building 

Information Modeling) 

X 

Suunnitteluaikataulu oli tiukka, eikä ollut 

mahdollisuutta vaikuttaa sen luomiseen. 

X 

Sopimuksessa määritetty mallintamisen laajuus ei 

vastannut todellisuutta tai suunnittelijat eivät olleet 

tietoisia mallintamisen laajuudesta 

X 

BIM-koordinaattoria ei määritelty sopimuksessa.  

Ristiriitaisuudet eri suunnittelualojen tekemien 

mallien välillä.  

X 

Käytäntö projektin sisäisen palautteen 

keräämisestä puuttui. 

 

Vastausaika eri suunnittelijoiden välillä liian pitkä. X 

Arkkitehtimalli muuttui ja aiheutti 

uudelleensuunnittelua. 

X 

Pääsuunnittelijalle toimitettu liian vähän 

piirustuksia. 

X 

Asiakas ei tuntenut BIM:ää.  

Asiakasvaatimukset muuttuivat ja aiheutti 

uudelleensuunnittelua. 

X 

Mallien tarkastustietoja ei ole tehty ja muutokset oli 

löydettävä visuaalisesti. 
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Obeyan on siis monesti käytetty suunnittelutyössä, ja sen tehtävänä on kasata eri alojen suunnittelijoita 

yhteiseen tilaan. Tämä mahdollistaa paljon asioita, joiden toteuttaminen olisi verrattain paljon hankalampaa, 

jos toimittaisiin eri paikoissa. Menetelmän on huomattu olevan hyödyllinen suurten rakennushankkeiden 

suunnittelussa, joissa tarvitaan osaajia eri toimialoilta. Tämän menetelmän avulla esimerkiksi tiedon 

jakaminen on nopeampaa, päätöksiä voidaan tehdä nopeasti kasvotusten ja kokonaissuunnittelun kesto 

lyhenee verrattuna tilanteeseen, jossa toimijat toimivat eri paikoissa ja lähettelevät dokumentteja ja tietoja 

viestintävälineillä, kuten puhelimitse ja sähköpostitse. (Tauriainen et al. 2016: 571-572)  

 

Kirjallisuutta lukiessa ei voi äkillisesti luokitella Obeyan toimivuutta millekään tietylle alalle, vaan se soveltuu 

varmasti hyvin pitkälle moniin tilanteisiin, joissa vaaditaan osaavia henkilöitä useisiin eri asioihin. 

Menetelmästä kerrotaan paljon esimerkkejä autoteollisuudesta. 1990-luvun Toyotan alkuperäisen 

menetelmän kehityksestä aina lähivuosien Volvo Groupin digitaalisen iObeyan käyttöönottoon, joka 

mahdollistaa Obeyan yhdenaikaisen käytön viiden mantereen välillä visuaalisten taulujen välillä (Jusko, 2016) 

Lisäksi on hyvä tarkentaa, ettei Obeyan käytöstä löydy tiettyjä toimintatapoja, vaan yrityksillä on käytössä 

juuri heille hyötyä tuottavia visuaalisia ja ei-visuaalisia työkaluja ja menetelmiä. Menetelmän idea kuitenkin 

on kaiken tarpeellisen visualisointi huoneen seinille, jotta nopealla silmäyksellä voi saada käsityksen eri 

asioista ja kokonaisuuksista tehokkaiden ratkaisujen tueksi.  

 

 

5.2 Menetelmän toteutus 

 

Menetelmä ei itsessään kirjallisuuden mukaan sisällä omia työkaluja, vaan eri tilanteissa ja tuotantoaloilla on 

käytössä omia heitä hyödyttäviä visuaalisia työkaluja. Big roomia tutkiessa törmää monesti edellä kuvattuun 

Last Planneriin ja myös muihin työkaluihin, kuten A3-ongelmanratkaisumenetelmään. Lean Leadership 

Academy -yksikön toimitusjohtaja Sam MacPherson kertoo Jill Juskon kirjoittamassa artikkelissa visuaalisen 

hallinnan olevan avain Obeyassa, kun seinät ovat rapattuna kaavioilla, taulukoilla ja muilla tiedoilla ja 

viesteillä, joita tiimin jäsen voivat tarkastella. Hän kuvaa Obeyaa aivoina, joka ohjaa koko muun systeemin 

hermostoa. (Jusko, 2016) 

 

Obeyaa on käytössä useissa suurissa firmoissa, kuten Timkenillä, Toyotalla ja Volvo Groupilla. Sam 

MacPherson on muun muassa ollut ottamassa Obeyaa käyttöön Timkenillä Shilohin tehtaalla 

Rutherfortonissa. Heillä menetelmä on osa suurempaa Lean toteutusta ja se on otettu käyttöön myös muilla 
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yrityksen tehtailla. Sholohin Obeyan ensisijaisena tavoitteena on täyttää nykypäivän tuotantovaatimukset. 

Heillä menetelmän käyttö tapahtuu kolmesti päivässä, jolloin heidän cross-funktional johtajat kokoontuvat 

aikataulun mukaisesti. He tarkastelevat tehtaan toimintaa ja käynnistävät vastatoimenpiteitä, jos asiat ovat 

menneet väärin. Palverit ovat lyhyitä ja vievät päivästä aikaa noin 45 minuuttia. (Jusko, 2016)  
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6 X-MATRIX 

 

X-matrix on Lean-työkalu, jolla voidaan visualisoida ja kommunikoida lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. 

(Torkkola 2016: 255) Pidän hyvää strategiaa sekä tavoitteiden suunnitelmallista toteutusta hyvin tärkeänä 

onnistuneen prosessin kannalta, joten halusin viimeisenä kuvata työkalun tämän avuksi. Seuraavaksi x-

matrixin taustaa ja toteutusesimerkki.  

 

6.1 Menetelmän tausta 

 

Monilla organisaatioilla on ollut jo noin 70 vuotta työkaluja strategian tueksi ja tehokkaita rakennuspalikoita 

pitkään sen parantamiseksi. Organisaatiot käyttävät kuitenkin monesti operatiivisia työkaluja prosessien 

parantamiseksi, kuten erilaisia mittaristoja ja toimintoperusteisia kustannuslaskelmia. Puutteeksi on näin 

muodostunut kattavien kehitys- tai integrointihallintajärjestelmien puute, jotka yhdistäisivät strategiat ja 

niiden toteutusvälineet. (Meier et al. 2010: 6)  

 

X-matrix kuuluu japanilaiseen Hoshin Kanri -hallintamenetelmään, jota organisaatiot käyttävät monesti 

saadakseen vastauksen kysymykseen: kuinka pysymme kilpailukykyisenä vuodesta vuoteen. Hoshin 

menetelmin kuuluu muitakin työkaluja, mutta X-matrix edustaa hallintatyökaluja ja järjestelmällistä 

strategian lähestymistapaa. (Meier et al. 2010: 6) Menetelmään soveltuu hyvin myös taloudelliset tavoitteet, 

joille on annettavissa noin kolmen vuoden tavoiteaikataulu. Esimerkki tällaisesta on Maierin kirjassakin esille 

tullut liikevaihdon parantaminen. Esimerkissä liikevaihto oli kärsinyt jälleenmyyjien puutteen vuoksi. 

Ratkaisuna liikevaihdon kasvattamiseksi entiselle tasolle annettiin X-matrixiin jätteen hallinta ja 

vähentäminen, sekä standardoinnin parantaminen ja komponenttien monimuotoisuuden vähentäminen. 

Käytännössä työkalulla siis yhdistetään yleensä 3 vuoden strategiat niiden toteuttamistapoihin ja 

resursseihin. (Chiarini 2013: 55, 59, 60) 

 

6.2 Menetelmän toteutus 

 

X-matrix on usein korkeamman henkilöstön käyttämä menetelmä liiketoimintasuunnittelussa. Kuva 17 

havainnollistaa menetelmän käyttöä, jonka lukemista olen pyrkinyt helpottamaan värjäämällä täytettävät 

alueet.  
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Matriisin täyttö aloitetaan vihreältä alueelta, jonne listataan tiimin pitkänaikavälintavoitteet. Matriisin 

täyttäminen etenee myötäpäivään, ja keltaiselle alueelle listataan vuotuiset tavoitteet. Seuraavaksi matriisin 

ylälaitaan siniselle alueelle listataan työkalut tai toimet näiden tavoitteiden täyttämiseksi. Matriisin täyttö 

loppuu oikeaan laitaan, jonne oranssille alueelle listataan mittaristot toimenpiteille ja resurssit, joiden 

vastuulle toimenpiteet asetetaan. Näin siis saadaan yhdistettyä ja kohdennettua resurssit ja toimenpiteet 

strategioihin. Koska matriisin idea ja toteutus vaikuttavat hyvin simppeliltä, voisi kuvitella X-matrixin olevan 

oiva suunnittelutyökalu isoissa projekteissa Obeya -menetelmän tukena. Menetelmä soveltunee hyvin 

tilanteisiin, joissa vaaditaan suunnittelijoita ja omien alojen ammattilaisia monilta eri toimialoilta, jotta 

suurien projektien strategiat saadaan kohdennettua suureen määrään resursseja.  

 

 

Kuva 17 X-matrix (Progressivedge, 2019) 



  

32 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tarkastellessa visuaalisia menetelmiä voi havaita niitä olevan moniin eri prosessin vaiheisiin. Menetelmiä 

löytyy niin itse tuotantojonojen hallintaan, kuin esimerkiksi riskienhallintaan, suunnitteluun kuin 

ongelmanratkaisuunkin. Visuaalisten menetelmien ideana on luoda visuaalinen näköhavainto 

tarkasteltavasta asiasta. Tuotantojonoissa näköhavainto luodaan tuotannon päivittäisestä tilasta esimerkiksi 

Kanban-taulun avulla. Menetelmän tavoitteena on luoda nopeasti katsojalle kuva tuotannon 

kokonaistilanteesta. Tällöin kaikilla prosessin työtekijöillä on mahdollisuus tehdä järkeviä ratkaisuja nopeasti, 

kun aiemmin kokonaiskuva oli vain johdolla. Lisäksi tuotantolinjan kuvaaminen seinälle tai taululle 

havainnollistaa tuotannon ruuhkautumat, joihin puuttumalla voidaan erilaisin ratkaisuin saada nopeutettua 

tuotantoa tuottavammaksi. Tilanteesta riippuen menetelmistä saadaan varmasti myös muita tärkeitä hyötyjä 

näiden yleisimpien hyötyjen lisäksi.  

 

Tässä työssä kuvattiin kaksi visuaalista menetelmää tuotannonohjaukseen, Kanban ja Last Planner, sekä 

projektinhallintaan kaksi menetelmää, Obeya ja X-matrix, jotka ovat käytetyimpiä menetelmiä 

asiantuntijaorganisaatioissa. Kanbanista tuotannonohjaukseen löytyy niin sanottu tuotanto-kanban, sekä 

myös hieman laajempi Kanban menetelmä ohjelmistotuotantoon. Totanto-kanbanille ei ole rajattu tiettyjä 

käyttökohteita, vaan menetelmä soveltuu moneen eri tilanteeseen, jossa on useita toimintavaiheita ja useita 

toimijoita lopputuleman tavoittamiseksi. Ohjelmistotuotannossa Kanbaniin on liitetty lisäksi tietynlainen 

numeerinen arviotaulukko eri tehtävien haastavuuden arvioimiseksi, jonka avulla esimerkiksi kyetään 

arvioimaan viikkotasolla, kuinka paljon saadaan tuotettua.  

 

Projektin hallinnassa on neljä päävaihetta ja useita eri osaprosesseja, joiden tueksi löytyy paljon erilaisia 

visuaalisia menetelmiä. Tässä työssä käsitellyt menetelmät olivat Obeya ja X-matrix. Obeya ei itsessän ole 

työkalu, vaan menetelmä, jonka ideana on rakentaa tuotannosta erillinen iso huone suunnittelun ja 

ongelmanratkaisun tueksi. Menetelmässä voi käyttää juuri omaan projektiin hyväksi havaittuja visuaalisia 

menetelmiä. Menetelmän tarkoituksena on kuitenkin asioiden kuvallinen havainnollistaminen isolle 

seinätilalle, jonka avulla tiimi pystyy tekemään yhdessä laadukkaita päätöksiä. X-matrix on puolestaan 

projektin suunnitteluvaiheen strategiasuunnitteluun käytettävä työkalu. Strategiasuunnittelun aikajakso on 

usein seuraavalle 3-5 vuodelle. Työkalun idea on antaa jokaiselle strategiatavoitteelle lyhyemmän aikavälin 

tavoite, menetelmä tavoitteen toteuttamiseksi, mittari tai tavoite kyseiselle menetelmälle ja mikä tärkeintä, 



  

33 

 

yhdistää nämä kolme muuta prosessin resursseihin. Toisin sanoen jo suunnitteluvaiheessa tietyt tehtävät 

saadaan kohdennettua tietylle henkilölle tai ryhmälle.  

 

Lopuksi haluan sanoa, että työssä kuvatut menetelmät valikoituivat kiinnostuksen ja menetelmien yleisyyden 

vuoksi. Visuaalisia menetelmiä löytyy varmasti useita ja niitä kehitetään koko ajan lisää ja digitalisoidaan 

käytössä olevia toimivimmiksi ratkaisuiksi kansainvälisille organisaatoille, jotka ovat asettautuneet useisiin 

maailmanosiin. Jatkotutkimus ehdotuksena voisi olla paneutumien eri projektivaiheissa ja osaprosesseissa 

käytössä oleviin visuaalisiin menetelmiin tai esimerkiksi visuaalisten menetelmien digitalisoiminen, kuten 

iObeya, joka on käytössä esimerkiksi Volvo Groupilla. 
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Liitteet: 

Liite 1: Last Planner-suunnitelma 
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Liite 2: Obeyan ongelmanratkaisukyvyt rakennussuunnittelussa  
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