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KÄYTETYT LYHENTEET SEKÄ SYMBOLIT 

 

€ Euro eli eurooppalainen yleinen valuuttayksikkö. 

 

ASP Aplication Service Provider tarkoittaa vuokrausperiaatteella 

toimivaa internetpohjaista ERP järjestelmää. 

 

CAM Computer Aided Manufacturing eli tietokoneavustettu valmistus. 

 

CNC Computer Numeric Control eli tietokoneella toteutettu numeerinen 

ohjaus. 

 

CRM Customer Relations Management eli asiakkuuksien hallinta. 

 

ERP ERP on lyhenne sanoista Enterprice Resource Planning. ERP-

järjestelmä on integroitu toiminnanohjauksen tietojärjestelmä, 

jonka avulla hallitaan yrityksen kaikkia keskeisiä toimintoja 

mahdollisimman reaaliaikaisesti. 

 

JIT Just In Time, tai suomalaisittain JOT- juuri oikeaan tarpeeseen 

tuotantofilosofia. 

 

KET Keskeneräinen tuotanto. 

 

MRP I Materials Requirement Planning. Ensimmäisen sukupolven 

toiminnanohjausjärjestelmä, jonka periaatteet ovat yhä käytössä 

nykyisissä tarvelaskentaohjelmistoissa. 

 

MRP II Manufacturing Resource Planning tarkoittaa tuotannon 

resurssisuunnittelua. Toisen sukupolven 

toiminnanohjausjärjestelmä, jossa MRP I:n lisäksi kapasiteetin 

laskenta, seuranta ja kuormituskirjanpito sekä talouden- ja 

kustannustenhallintaa. Yhä käytössä peruslogiikkana useimmissa 

ERP-järjestelmissä. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kandidaatintutkinnon päättötyön tarkoituksena on olla selvitys toiminnan- ja 

tuotannonohjauksen menetelmistä sekä soveltuvista toiminnanohjausjärjestelmistä 

Imatran Työstöasennus Oy:lle, jonka toimialana on metalliteollisuuden alihankinta 

ja sopimusvalmistus. Yritys on kasvanut viimevuosina voimakkaasti ja nykyinen 

toiminnanohjausjärjestelmä koetaan riittämättömäksi.  

 

Yritys on aloittanut lähialueen metsä- ja metalliteollisuuden tilauskonepajana, josta 

on tämän vuosituhannen puolella siirrytty alihankintavalmistukseen. Sarjojen 

määrä sekä sarjakoot ovat kasvaneet suurimpien sarjojen ollessa jo kymmenen 

tuhannen valmistettavan kappaleen luokkaa. Tämä aiheuttaa paineita tuotannon 

sekä varastoinnin sujuvuuteen, joista nykyinen toiminnanohjausjärjestelmä ei 

täysin pysty suoriutumaan. Lisäksi muissakin toiminnoissa on löydetty 

parannettavaa, ja näihin toimintoihin kaivataan ratkaisua. Yrityksen hankkeen 

tarkoituksena on valmistella ja suunnitella toiminnanohjausjärjestelmän vaihto, 

johon tämä työ antaa lisänäkökohtia, sekä huomionarvoista ajateltavaa.  

 

Työn alussa käsitellään kirjallisuuden ja muiden julkaisujen kautta toiminnan- sekä 

tuotannonohjauksen pääperiaatteita, joilla yritykset harjoittavat toimintaansa. 

Työssä käydään läpi myös toiminnanohjausjärjestelmien periaatteita sekä 

järjestelmämarkkinoiden nykyinen tilanne. 

 

Käytännön osuudessa tutustutaan aluksi Imatran Työstöasennus Oy:n nykytilaan 

sekä tulevaisuudennäkymiin. Ohjelmistokehittäjiltä saatujen tarjousten, sekä muun 

materiaalin pohjalta arvioitiin eri järjestelmien soveltuvuutta Työstöasennuksen 

tarpeisiin. Tarjouspyyntö on liitteenä 1 ja arviointi liitteenä 2. Yrityksen 

henkilökunnalle tehdyn kyselyn pohjalta arvioitiin työntekijöiden suhtautumista 

muutoksiin ja lisääntyvään tietotekniikkaan työn suorittamiseksi. Kysely on liitteenä 

3 ja vastaukset liitteenä 4.  
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2 TOIMINNANOHJAUS 

 

Toiminnanohjaus on termi, joka tarkoittaa menettelyä, jolla yritys hoitaa 

toimintaansa. Tämä tarkoittaa karkeasti yrityksen tilaustoimitus-ketjun hallintaa, eli 

yleisesti tehtävien suunnittelua ja hallintaa. Termi sekoitetaan usein tuotannon- tai 

valmistuksenohjaukseen, jotka ovat oma lukunsa. Tuotannonohjaus kuvaa 

yrityksen tapoja hoitaa tuotannon järjestelyt ja aikataulutus. Tästä on oma 

kappaleensa sen aiheen laajuuden vuoksi. Valmistuksenohjaus taas käsittää 

yksittäisten työkoneiden ohjaamisen. Toiminnanohjaus on näitä laajempi käsite, 

pitäen sisällään mm. asiakkaiden hallintaa, sekä rahallisia toimintoja. Yrityksen 

toiminnanohjaus voidaan jakaa kolmeen tasoon (Haverila & Uusi-Rauva & Kouri & 

Miettinen 2005 s. 397):  

 

• Strategiseen ohjaukseen,  

• kehitystoiminnan ohjaukseen ja 

• operatiiviseen ohjaukseen.  

 

Kettunen & Simons (2001, s. 42) kuvaavat edellisiä seuraavasti: ”Strategisessa 

toiminnassa asetetaan tavoitteita, seurataan tuloksia ja suunnitellaan 

toimenpiteitä. Kehitystoiminnalla pyritään luomaan edellytyksiä strategiassa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Operatiivinen toiminta tuottaa yritykselle 

tuloa. Sen ohjaus on yrityksen tärkeimpiä tehtäviä ”.  

 

Viime vuosikymmenen lopulle tultaessa sana verkostoituminen on ollut useiden 

yritysten johdon huulilla. Merkittävimpänä syynä tähän pidetään globaalia kilpailua. 

Yritykset haluavat keskittyä ydinosaamiseensa ja sen kehittämiseen, joten kaikki 

tähän kuulumaton on helposti jätetty jonkin muun verkostoon kuuluvan toimijan 

asiaksi. Toiminta hajautetaan useaan paikkaan. Näin syntyy laajoja alihankinta- ja 

toimitusketjuja. Tämä jättää yritykset tilanteeseen, jossa tarvitaan tehokasta 

informaation liikuteltavuutta ja hallittavuutta. (Karjalainen, Blomqvist & Suolanen. 

2001 s. 16.) 

 

Toiminnanohjaus tarjoaa informaatioväylän yrityksen johdon sekä työntekijöiden 

välille. Samalla informaatio välittyy muidenkin osastojen välillä. Kuvassa 1 on 
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esitetty toiminnan- sekä tuotannonohjauksen eri asteet sekä sijoittuminen 

yrityksen toiminnassa mukaillen Vollmania (1988) ja Häkkistä (2003). Kuvasta 

ilmenee, että moni tuotannolle tärkeä toiminta, kuten asiakkaiden- tai 

taloudenhallinta ei ole suoraan yhteydessä tuotannonohjauksen kanssa, vaan 

epäsuorasti tuotannonohjauksen ulkopuolella. Kuvalle on jatkoa kappaleessa 3.2, 

jossa tarkemmin kuvailtu tuotannonohjauksen toimintatapoja (Vollman & Berry & 

Whybark 1988, s. 1-6, 363-369).  

 

 

Kuva 1. Tuotannonohjauksen sijoittuminen yrityksen toiminnanohjauksessa 

(Vollman et al. 1988, s. 365). 

 

Kuvassa 1 esitetyllä rajalla kuvataan yrityksen eri toimintojen jakautumista 

tuotannon- ja toiminnanohjauksen kesken. Tuotannonohjaukseen liittyvät 

resurssien hallinta ja suunnittelu, kysynnän hallinnointi, itse tuotannon suunnittelu, 

sekä tuotannon aikataulutus, jotka kuuluvat ns. Front End- vaiheeseen (jatkoa 

kappaleessa 3.2). Toiminnanohjaus sisältää näiden lisäksi myynnin, jakelun, 

hankintojen, talouden, sekä asiakkuuksienhallinnan. (Vollman et al. 1988, s. 1-6, 

365.) 
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2.1 Toiminnanohjauksen parametrit 

 

Yritykselle keskeisten toimintojen tehokkuutta voidaan mitata erilaisilla mittareilla 

ja tunnusluvuilla. Tunnuslukuina voi olla kustannustehokkuutta, myyntikatetta tai 

käyttökatetta mittaavia järjestelmiä. Jos halutaan päästä asetettuihin tavoitteisiin, 

toimintaa on seurattava ja ohjattava jatkuvasti. Oikeiden sekä vertailukelpoisten 

tunnuslukujen selvitys ja tietojen saaminen on vaikea ja suuritöinen prosessi, 

mistä johtuen eri yrityksissä tunnuslukujen käyttö vaihtelee merkittävästi. Kaksi 

tärkeintä yrityksen toiminnan seurantaan liittyvää käsitettä ovat kapasiteetti, sekä 

läpäisyaika. (Haverila et al. 2005, s. 398.) 

 

2.1.1 Kapasiteetti 

 

Kapasiteetti tarkoittaa sitä määrää, joka pystytään enimmillään tuottamaan 

tietyssä ajassa. Kapasiteetin esitys riippuu yrityksen markkina-alueesta. Toisissa 

yrityksissä käytetään tuotetta/päivä, toisissa tuotetta/tunti. Tuote voidaan korvata 

litralla tai kilogrammalla tms. riippuen tuotettavasta hyödykkeestä. (Sipper et al. 

1997, s. 329.) 

 

Korkean tuottavuuden yksi tunnusmerkki on korkea kapasiteetin käyttöaste. Tämä 

tarkoittaa sitä, että tuotannossa oleva yksikkö on tuottavassa käytössä suurimman 

osan ajastaan. Erilaiset prosessiparametrien säädöt, asetusten-, työkappaleiden-, 

tai työkalujen vaihdot, sekä muut katkot vähentävät kaikki käyttöastetta. 

Tuottamalla tuotteita varastoon käyttöasteen lisäämiseksi ei kuitenkaan ole 

ratkaisu, koska varastossa oleva tavara lisää käyttöpääoman määrää, joka taas 

laskee yrityksen tulosta. Käyttöaste voidaan laskea tuotantoyksikkökohtaisesti 

yksinkertaisesti kaavalla (1) (Haverila et al. 2005, s. 400).  

 

Toteutunut kuormitus/Kapasiteetti*100% = käyttöaste                 (1) 

 

Kapasiteetin suunnittelussa tarkastellaan keinoja lisätä tai pienentää tuotannon 

kapasiteettia. Kapasiteetin lisääminen voi tapahtua mm. työvuorojen lisäämisellä, 

konekannan lisäämisellä, tai jopa uuden valmistusyksikön perustamisella. Nämä 

kaikki ovat varsin hitaita ja pitkäaikaisia prosesseja. Tuotantosuunnitelman 
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laatiminen tarkasti on hyvin vaikeaa, joten epätasainen kapasiteetin kuormitus 

voidaan tasata valmistuksessa. Kapasiteetin muuttaminen lyhytaikaisesti onnistuu 

ylitöillä, mahdollisilla työaikajoustoilla tai tehtävien vaihdoilla (Lapinleimu & 

Kauppinen & Torvinen 1997, 202-203). 

 

2.1.2 Läpäisyaika 

 

Läpäisyaika on aika, joka tuotteelta kuluu koko tuotantoprosessin läpikäymiseksi. 

Kokonaisläpäisyaika on se aika, joka kuluu tilauksen saapumisesta tuotteen 

toimitukseen. Tuotteiden tuotantoa tarkastellessa usein huomataan, että valtaosa 

tuotteen läpäisyajasta menee työvaiheiden välillä välivarastossa odottamiseen. 

Läpäisyaikojen lyhentäminen on eräs merkittävä tapa lisätä tuotannon 

tuottavuutta, koska käyttöpääomaa saadaan näin vähennettyä. (Haverila et al. 

2005. s. 401.) 

 

Läpäisyaikojen lyhentämisellä on monia positiivisia vaikutuksia yrityksen 

toimintaan, kuten parempi käyttöaste koneille, lyhyemmät toimitusajat, 

välivarastojen pieneneminen, sekä virheiden ja häiriöiden nopeampi havainnointi. 

Lyhyt läpäisyaika saattaa myös johtaa häiriöiden sattuessa koko tuotannon 

pysähtymiseen. Näin ollen toiminnan laadun kehitys sekä ennaltaehkäisevä 

toiminta on koko systeemin kehityksen ja toimivuuden edellytys. (Haverila et al. 

2005, s. 406-407.) 

 

2.2 Toiminnanohjauksen tavoitteet 

 

Toiminnanohjauksen tavoitteet kuvaavat yrityksen suhtautumista nykyiseen 

tilanteeseensa sekä tulevaisuuteen. Kansainvälinen kilpailu asettaa asiakkaille 

paljon vaihtoehtoja, joten tehokkaalla toiminnanohjauksella pyritään kohtaamaan 

nämä vaatimukset. Yrityksen kilpailutilanne on myös ratkaisevassa osuudessa 

tavoitteiden laadinnassa. Toiminnanohjaus auttaa yritystä organisoimaan ja 

ohjaamaan toimintaansa siten, että tavoitteet toteutuvat parhaimmalla 

mahdollisella tavalla (Haverila et al. 2005, s. 397). 
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3 TUOTANNON OHJAAMINEN 

 

Tämän työn tarkoitus on toiminnanohjausjärjestelmien selvitys kohdeyrityksen 

toiminnan- ja tuotannon tehostamiseksi. Jotta tuotantoa voidaan tehostaa, on 

selvitettävä myös mahdolliset tuotannonjärjestelymenetelmät, joita voidaan 

soveltaa eri teollisuuden aloille.  

 

”Yksinkertaistaminen on hyvä tapa, mutta tarpeettomaksi toteaminen on vielä 

tehokkaampaa” (Peltonen 1997, s. 119). Edellinen lause kuvaa hyvin tämän 

hetken trendiä tuotannonohjauksessa. Tuotannonohjaus on terminä yleisesti 

tunnettu ja tässä tapauksessa nimi kertoo kaiken. Sipper et al. (1997) mukaan 

yrityksen tuotantoa on pyrittävä hallitsemaan alati kehittyvillä markkinoilla sekä 

kiristyvässä kilpailutilanteessa. Kun asiakkaita on paljon ja tuotteita sitäkin 

enemmän, tuotannonohjauksen toimivuus joutuu koetukselle. Tuotannosta 

pyritään karsimaa kaikki ylimääräinen ja kuluja aiheuttava hukka pois. Tosin 

tehokas tuotannonsuunnittelukaan ei pelasta, jos tuotteita ei ole suunniteltu 

valmistettavuuden näkökohtia ajatellen (Aaltonen, Airila, Andersin, Ekman, 

Kauppinen, Liukko & Pohjala 1992, s. 93-94). 

 

Tuotanto on jaettavissa materiaali- sekä informaatiovirtoihin. Valmistavissa 

yrityksissä materiaali kulkee raaka-aineesta jalostuksen kautta lopputuotteeksi. On 

myös yrityksiä, joilla ei ole ollenkaan materiaalivirtaa, esim. konsultointi- tai 

ohjelmistoyrityksissä. Materiaalivirtojen hallinta on vaativaa ja tarvitsee jatkuvaa 

ylläpitoa riittävän tietotason ylläpitämiseksi. Kuvassa 2 on esitelty valmistavan 

yrityksen materiaalivirtoja. Materiaali saapuu raaka-aineena tuotantoon. Se voi olla 

välillä välivarastoissa tai keskeneräisenä tuotantona ja lopulta se päätyy 

asiakkaalle. Järjestelmä on tässä mukana joka vaiheessa tuottamassa tarvittavaa 

informaatiota materiaalin kulusta, tilanteesta, sekä hallitsemassa itse tuotantoa. 

(Sipper et al. 1997, s. 10-23.) 
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Kuva 2. Tuotteita valmistavan yrityksen materiaalivirrat (Kuopion yliopisto ja 

Savonia ammattikorkeakoulu 2008). 

 

Informaatiovirrat tarkoittavat tiedon kulkua eri tehtävien välillä, oli sitten kyseessä 

työmääräin, muutos piirroksiin tai raaka-aineen saapumisilmoitus. Nämä virrat 

saattavat olla erittäin monimutkaisia, sekä keskeisessä asemassa yrityksen 

toiminnan kannalta, joten kokonaisuuden hallinta on haastava ja vaativa tehtävä 

(Sipper et al. 1997, s. 10-23). 

 

3.1 Tuotannonohjaus ja sen tavoitteet 

 

Tuotannonohjaus on menettelytapa, jolla yritys järjestää tuotantonsa siten, että 

asiakkaalle pystytään toimittamaan tuote ajallaan ja niin, että tuote täyttää 

laadulliset vaatimukset. Tuotannon ohjaaminen on suuressa osassa yrityksen 

sisäistä toimintaa: tuotanto on ainoa toiminto, mistä yritys saa rahaa (Vollman et 

al. 1988, s. 1-6, 363-369). 

 

Kuvassa 1 oli eritelty toiminnan- ja tuotannonohjaus. Kuva 3 jatkaa tätä ketjua, ja 

kuten Häkkinen (2003) on koonnut tuotannonohjausjärjestelmätutkimuksessaan 

Vollmannin kirjan pohjalta, tuotannonohjauksen toiminnot voidaan kolmeen eri 
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vaiheeseen: Front End, Engine ja Back End. Front end- vaiheessa hallitaan ja 

käsitellään pitemmän tähtäimen toimintasuunnitelmaa tuoden se osaksi 

tuotantoprosessia. Engine- vaihe pitää sisällään osasysteemit, joilla ohjataan ja 

suunnitellaan tuotantoa yksityiskohtaisesti. Back End- vaiheessa osasysteemit 

ohjaavat lattiatason toimintoja ja prosesseja lyhyellä aikavälillä. (Häkkinen 2003, s. 

20.) 

 

 

Kuva 3. Tuotannonohjauksen osat (Häkkinen 2003, s. 21). 

 

Häkkisen tavoin, myös Haverila et al. (2005) jakaa prosessin kokonais- karkea- ja 

hienosuunnitteluvaiheisiin. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat käytännössä 

vastaavia, ilman suuria eroja. Molemmat lähteet kuvaavat eri tehtävien 

jakautumisen yrityksen toiminnan kattamiseksi.  

 

Ajanjaksot kulkevat kuvassa 3 siten, että Front end- jakso on jopa kuukausia 

ennen itse tuotantoprosessia. Kysyntää pyritään ennustamaan ja tuotannolle 

asetetaan tavoitteita. Karkeasuunnitteluvaiheessa aikataulutetaan, mitä tuotteita 

aiotaan valmistaa tulevaisuudessa, ja määritetään, kuinka paljon resursseja ja 

kapasiteettia kulloinkin tarvitaan. Engine- vaiheessa lähestytään tuotantoprosessia 

lähemmin. Laaditaan yksityiskohtainen valmistusohjelma, määritetään 
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tarvelaskennan avulla tarvittavat osien ja raaka-aineiden toimitusajankohdat, sekä 

tarkennetaan tarvittava henkilö- ja konekapasiteetti. Back End- vaiheessa työn 

järjestelyssä toteutetaan yksityiskohtaista valmistusaikataulua, joka päivittyy 

jatkuvasti poikkeamien myötä. Valmistusta seurataan ja laaditaan raportteja, joita 

verrataan suunnitelmiin. Hankintatoiminta kuuluu samaan vaiheeseen, koska 

raaka-aineiden ja osien toimitusajat ovat tärkeitä valmistukselle. (Häkkinen 2003, 

s. 21-22.) 

 

Kuvassa 4 on esitelty tuotannonohjauksen tavoitteet ja niiden välinen ristiriitaisuus. 

Tuotannon tavoitteiden mukaisesti tässäkin vaiheessa yrityksen on tehtävä 

strategisia valintoja painopisteen sijainnin suhteen. Kaikkia osa-alueita ei yksi 

yritys pysty koskaan hallitsemaan täydellisesti. (Haverila et al. 2005, s. 402-404.) 

 

 

Kuva 4. Tuotannonohjauksen tavoitteiden ristiriitaisuus (Haverila et al. 2005. s. 

404). 

 

Käytettävissä oleva kapasiteetti on saatava jatkuvaan käyttöön. Koneisiin ja 

laitteisiin sitoutuneelle pääomalle on asetettu omat tuottovaatimuksensa, joiden 

täyttäminen lisää koko yrityksen tuottavuutta. (Sipper et Al. 1997, s. 166.) 

 

Vaihto-omaisuuden minimoinnilla tarkoitetaan tuotantoon sidottua käyttö-pääoman 

pienentämistä. Ylimääräinen kapasiteetti, materiaalit, puolivalmisteet ym. 

tuotannossa olevat ja sitä odottavat kappaleet kuuluvat tähän kategoriaan ja 

näiden määrän pienentäminen tuotantoa vaarantamatta lisää tuottavuutta. 

(Haverila et al. 2005. s. 402.) 
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Toimituskyky kuvaa sitä, kuinka varmasti ja kuinka lyhyessä ajassa yritys pystyy 

tilauksen toimittamaan. Edellisten tavoitteiden laiminlyöminen kasvattaa 

toimintavarmuutta, eli jos varastossa on paljon materiaalia eri tuotteisiin, sekä 

kapasiteettia on odottamassa tuotantoa, pystytään tuote tai palvelu toimittamaan 

asiakkaalle nopeasti ja varmasti. Tämänlainen toiminta ei kuitenkaan ole 

kannattavaa, joten näiden kolmen tavoitteen kanssa tasapainoilu on yrityksen 

johdon haastavimpia tehtäviä. (Haverila et al. 2005, s. 402.) 

 

Läpäisyaikaa lyhentämällä voidaan osittain toteuttaa nämä tavoitteet. Sitoutunutta 

pääomaa voidaan pienentää samalla, kun toimituskyky paranee. Suurien sarjojen 

ja eräkokojen ollessa kyseessä läpäisyajan lyhentäminen kuitenkin vaikeutuu, 

koska eri työvaiheisiin kuluu eripituisia aikoja. Tämä luo väistämättä välivarastoja 

sekä odottelua. Tähän ongelmaan löytyy kuitenkin ratkaisukeinoja erilaisilla 

tuotannon ohjaamismenetelmillä. (Haverila et al. 2005, s. 404-407.) 

 

 

4 TUOTANNONOHJAUKSEN TOIMINTAMALLIT 

 

Nykyaikaisessa tuotannonohjauksessa voidaan puhua myös integroidusta 

tuotannonohjauksesta. Tämä tarkoittaa menetelmien sekä toimintatapojen 

samankaltaistamista koko yrityksen sisällä, joka on tärkeää varsinkin, jos 

yrityksellä on monta toimipaikkaa. Integroidussa tuotannonohjauksessa on kolme 

päätuotantotyyppiä. Työntöohjaus (Push), imuohjaus (Pull), sekä 

pullonkaulasysteemi (Bottleneck). Pullonkaulasysteemistä käytetään myös 

nimitystä kapeikkoajattelu. (Sipper et al. 1997, s. 531.) 

 

Työntöohjaus kehittyi 70-luvulla USA:ssa, imuohjaus 60-luvun lopussa Japanissa 

ja pullonkaulasysteemi Israelissa 70-luvun puolivälissä. Kunkin tyypin ohjaukset 

käyvät tietynlaiseen tuotantoon, joten ei ole olemassa sitä yhtä oikeaa, joka käy 

kaikkiin tilanteisiin. (Sipper et al. 1997, s. 531.) 
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4.1 Työntöohjaus 

 

Työntöohjauksessa jokaisen työn valmistumiselle asetetaan määräaika, jonka 

jälkeen arvioidaan työhön ja toimenpiteisiin kuluva aika. Työ aloitetaan juuri silloin, 

kun työ ehditään tehdä määräpäivään mennessä. Ei ole väärin puhua 

työntöohjauksesta nimellä aikatauluohjaus tai varasto-ohjaus. Mitä enemmän 

tuotannossa on erilaisia prosesseja ja mahdollisia muuttujia, sitä vaikeampaa 

aikataulutus on johtuen mahdollisista viiveistä eri prosessien välillä. Tämä johtaa 

helposti pitkissä valmistusketjuissa välivarastojen muodostumiseen. Jos tuotanto 

on yksinkertaista ja selkeää, vain muutamalla eri vaiheella, sekä asiakkaiden 

liikkeitä pystytään ennakoimaan, on työntöohjaus hyvä menetelmä. Kuvassa 5 on 

kuvattu työntöohjauksen periaate informaation ja materiaalin virtana 

tuotantoprosessin läpi. Laatikko kuvaa työvaihetta ja nuolet materiaalin- sekä 

informaation kulkusuuntaa. (Haverila et al. 2005, s. 422.) 

 

 

Kuva 5. Työntöohjauksen periaate (Sipper et al. 1997, s. 545). 

 

4.2 Imuohjaus 

 

Imuohjaus toimii päinvastaisella periaatteella kuin työntöohjaus. Tilauksen 

saavuttua lähtee tuotantoon impulssi. Viimeinen työkone ilmoittaa edelliselle, että 

on valmis ottamaan seuraavan työn vastaan. Ketju jatkuu näin aina varastoon 

saakka, jolloin tuotanto saadaan sujuvaksi. Kuvassa 6 on yksinkertaisesti imu-

ohjauksen kulku. Imuohjauksen toteuttamiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, 

joista voidaan mainita merkittävimpinä ns. JIT- mallit. (Sipper et al. 1997, s. 544-

545.) 
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Kuva 6. Imuohjauksen periaate (Sipper et al. 1997, s. 545). 

 

4.2.1 JIT 

 

JIT tulee sanoista ”Just In Time”. Termi on suomennettu nimellä JOT, ”Juuri 

Oikeaan Tarpeeseen”. JIT soveltuu erinomaisesti tuotantoon, jossa materiaalivirrat 

ovat selkeitä, ja samaa tuotetta valmistetaan hyvin paljon, ts. vakiotuotetuotantoon 

(Haverila et al. 2005, s. 428). 

 

JIT- systeemi perustuu neljään peruskomponenttiin: 

• Kaiken haaskauksen ja hukan minimointiin. 

• Henkilöstön kehitykseen sitouttamiseen. 

• Alihankinta- ja toimittajasuhteiden kehittämiseen. 

• ja kokonaisvaltaiseen laadun hallintaan. (Sipper et al. 1997, s. 545.) 

 

Haaskauksen minimointi tarkoittaa kaikkea ylimääräistä kulua, joka tapahtuu 

tuotannon ohessa. Ajan haaskaus välivarastoihin, asetusten muuttamiseen, tai 

muuten koneiden seisottamiseen on keskeisessä asemassa toiminnan 

parantamiseksi. Lisäksi asetusaikojen pienentäminen mahdollistaa eräkokojen 

pienentämisen, joka taas lyhentää läpäisyaikoja. (Haverila et al. 2005, s. 428.) 

 

Henkilöstön sitoutuminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle työntekijälle annetaan 

enemmän vastuuta laadun tuottamiseksi. Näin joukkuehenki paranee, ja toiminnan 

kehittämiseksi tehdään enemmän työtä, joka taas parantaa laatua entisestään. 

(Sipper et al. 1997, s. 545.) 
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Alihankinta- ja toimittajasuhteiden kehittäminen tarkoittaa sitä, että tavaraa ei 

tarvitse ostaa omiin varastoihin suuria määriä silloin, kun sitä on saatavissa. 

Toimittajia pidetäänkin enemmän yhtiökumppaneina, tai partnereina. Näin 

varastoissa oleva pääoma pienenee. (Sipper et al. 1997, s. 545.) 

 

Jokainen edellä mainittu toimenpide parantaa laatua ja pääoman tuottavuutta. 

Pienet materiaalivarastot, lyhyet läpimenoajat, sekä pienet valmistuotevarastot 

vaativat kuitenkin vakaan tilauskannan, sekä vakioidut tuotteet, joten JIT ei 

sellaisenaan käy jokaiselle yritykselle. (Haverila et al. 2005, s. 428.) 

 

4.2.2 Kanban 

 

Kanban-ohjaus on imuohjaustekniikka, joka on sidoksissa JIT-tuotantoon. Kanban- 

nimi tulee japanista ja tarkoittaa näkyvää korttia. Kanban-ohjauksessa 

tuotantoprosessissa liikkuu merkinantokortteja, joita on esitetty kahta tyyppiä: 

Kuljetuskanbaneja sekä tuotantokanbaneja. Kuvassa 7 on kaavion muodossa 

kanban-järjestelmän toiminta. (Sipper et al. 1997, s. 545.) 

 

 

 

Kuva 7. Kanban-imuohjaustekniikan periaate (Sipper et al. 1997, s. 545). 

 

Haverila et. al. kuvaavat Toyotan kanbanimuohjaustekniikkaa seuraavasti: 

”Kuljetuskanban on komponenttilaatikon kyljessä laatikon saapuessa 

kokoonpanopisteeseen. Kun laatikko otetaan käyttöön, siirretään kuljetuskanban 

keräilypisteeseen, josta se välitetään komponentin valmistajalle. Komponentin 

valmistaja pakkaa laatikkoon tuotetta kanbanin ilmoittaman määrän. Tuotteet 

kuljetetaan kokoonpanopisteeseen ja samalla noudetaan uudet kuljetuskanbanit 

keräilypisteissä. Yhdestä komponentista on liikkeellä useita kanbaneja, mikä takaa 
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komponenttien riittävyyden kokoonpanopisteessä toimitussyklin aikana.” (Haverila 

et al. 2005, s. 423-424.) 

 

Lisäksi tuotannolla on omat kanbanit, joiden käyttö toimii vastaavalla tavalla. 

Tuotannosta poistunut kanban vapauttaa uuden tuotantokanbanin, ja näin 

kiertokulku jatkuu. Tuotantokanbaneja on kierrossa riittävä määrä, jotta 

tuotantomäärien vaihdellessa välivarastot pysyvät kohtuullisen vakiona. (Haverila 

et al. 2005, s. 424.) 

 

4.2.3 Pullonkaulaohjaus 

 

Pullonkaulasysteemiä kutsutaan myös kapeikkoajatteluksi. Tämä ohjausmuoto 

perustuu siihen, että tuotannossa on aina joku pullonkaula, joka ei pysty samaan 

kapasiteettiin, kun muut tuotantolaitteet. Kapeikkoajattelu soveltuu näin erityisesti 

sellaisiin prosesseihin, joissa on monta työvaihetta eri laitteilla. Pullonkaula 

määrittää koko tehtaan tuotannon (Sipper et. al, 1997, s. 570-571). 

 

Sipper et al. (1997) mukaan kapeikko-ohjauksessa resurssit jaotellaan 

pullonkauloihin, ja ei-pullonkauloihin. Pullonkaularesurssi pyritään aina pitämään 

100 %:ssa muiden resurssien palvellessa pullonkaularesurssia. Muiden, 

pullonkaulaa palvelevien resurssien läpimeno ja välivarastointi minimoidaan. Tämä 

tarkoittaa, että ei-pullonkaularesurssi saattaa joskus jopa vain odottaa, koska 

jokaisen tuotantolaitteen käyttöasteen maksimointi ei ole tässä ohjausmuodossa 

oleellista. Kokonaisuuden kannalta jatkuva virta tuotannossa on tärkeämpää.  
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Tuotantoa rajoittava tekijä

 

Kuva 8. Pullonkaulasysteemin toimintaperiaate (Varis 2008, s. 334). 

 

Kuva 8 on Variksen (2008, s.334) pohjalta tehty kuva kapeikkoohjauksesta. Sipper 

et al. (1997, s. 571) mukaan ylemmässä tapauksessa pullonkaula kerää eteensä 

välivarastoa. Kapeikko-ohjauksella tuotanto optimoidaan kulkemaan kapeikon 

tahtiin. Turhat välivarastot minimoidaan ja pullonkaulan eteen jätetään vain pieni 

puskuri häiriötilanteita varten. 

 

 

5 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä, eli ERP-järjestelmä on koko yrityksen kattava 

informaatioverkko. Verkko on suunniteltu kattamaan eri osastojen ja toimintojen 

väliset informaation välitystarpeet sekä tuomaan dataa nopeasti esille eri 

prosesseista. Kuvassa 3 oli esitelty toiminnanohjauksen eri toimintamuodot, jotka 

toiminnanohjausjärjestelmän eri toiminnot kattavat. Toiminnanohjausjärjestelmä on 

siis koko yrityksen toiminnan kannalta ratkaisevassa asemassa. Aaltosen et al. 

(1992) mukaan kommunikointiongelmia alkaa syntyä heti, kun yrityksen työntekijät 

eivät mahdu saman kahvipöydän ääreen. Tätä informaatiokatoa tietoverkot 

pyrkivät paikkaamaan. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa yrityksen toimintaa kokoamalla 

jokapäiväiset toiminnot yhteen järjestelmään. Informaatio on keskenään 
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vertailukelpoista ja helposti löydettävää kehittyneiden arkistointimahdollisuuksien 

kautta (Kettunen & Simons 2001, s.41-42).  

 

ERP-järjestelmän keskeisimmät tehtävät ovat seuraavat:  

- Perustietojen ylläpito, 

- tapahtumatietojen hallinta, 

- tietojen välitys organisaation sisällä, 

- suunnitelmien laadinta ja ylläpito, 

- toteutumatietojen keruu ja ylläpito, 

- asiakirjojen ja dokumenttien ylläpito, 

- tilastointi ja raportointi. (Haverila et al. 2005, s. 430.) 

 

Yleisesti ERP- järjestelmät ovat modulaarisia, joissa tietystä osakokonaisuudesta 

vastaa tietty moduuli. Edellä mainitut keskeiset tehtävät voidaan näin jakaa 

ohjelmaosiolle, joka on nimenomaan suunniteltu tätä tehtävää varten. Etuina 

tämänlaisessa järjestelmäarkkitehtuurissa on tiedon samankaltaisuus läpi 

järjestelmän, tiedon jäljitettävyys, sekä tiedon vapaa kulku eri moduulien välillä. 

Viimeistä ominaisuutta kutsutaan myös ”porautumis-ominaisuudeksi”, josta on 

paljon hyötyä järjestelmän käytettävyyden kannalta. Kuvassa 9 on esitelty SAP 

/R3:n toiminnallisia moduuleja. (Kettunen & Simmons 2001, s. 48-49.) 

 

 

Kuva 9. Esimerkki toiminnanohjausjärjestelmän moduuleista (SAP/R3) (Kettunen 

& Simmons 2001, s. 48). 
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Järjestelmät eivät yleisesti ulotu aivan lattiatasolle, vaan NC-työstökoneiden 

ohjaus hoidetaan omilla CAM- ohjelmilla (Computer Aided Manufacturing), eli 

suomennettuna tietokoneavusteisilla valmistusohjelmilla. 

 

Linnun (2002) mukaan yritysten vaikuttimet ERP- järjestelmän hankintaan ovat 

vaihtelevia. Erään tutkimuksen mukaan 100 vastaajan joukosta 51 % perusteli 

järjestelmäinvestointia tuotannon tehostamisella. Muut syyt järjestelmän 

hankintaan olivat mm. lakisääteisten tietojen hallittavuus, tietojärjestelmän 

standardisointi, tai organisatorinen muutos. ERP- järjestelmän investoinnin 

suoriutumista ei yleensä vertailla perinteisillä menetelmillä, kuten 

takaisinmaksuajalla, vaan vertaamalla kilpailijoiden vastaaviin hankkeisiin. (Lintu, 

2002, s. 34.) 

5.1 Järjestelmien historia lyhyesti 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys alkoi 1960- luvulla tietokoneiden kehittyessä 

pienemmiksi ja edullisemmiksi. Ensimmäiset ohjelmat toimivat varaston seurannan 

työkaluina. Valmiita ohjelmistoja ei ollut, vaan ohjelmat rakennettiin yrityksen 

ympärille. (Kettula & Simmons 2001, s. 46.) 

 

Seuraava kehitysaskel tuotantoa tukevien ohjelmien saralla koitti 1970- luvun 

alussa. Tuolloin alettiin kehittämään ns. MRP- (Materials Resource Planning) 

järjestelmiä. Tilauspiste-hälytykset varaston huvetessa, ostotoiminnan 

automatisointi, sekä taloudellisen eräkoon määrittäminen olivat uusia hyödyllisiä 

ominaisuuksia. (Kettula & Simmons 2001, s. 46.) 

 

MRP II- järjestelmiä kehiteltiin alkaen 1980- luvun alusta. PC- tietokoneiden 

yleistyminen lisäsi käyttäjiä, sekä mahdollisti uusia sovelluksia kehiteltäväksi. 

Lattiatason toiminnanohjaus sekä jakelunhallinta kehittyivät tuona aikana.  (Kettula 

& Simmons 2001, s. 46.) 

 

Nykyisen ERP- järjestelmän voidaan sanoa syntyneen 1990- luvulla. MRP II- 

ohjelmistoihin lisättiin enemmän tuotannonohjauksen toiminnallisuutta, sekä 

muiden osa-alueiden ohjelmistoja, kuten projektinhallinta, asiakkuuksien hallinta 
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(CRM), taloushallinta ja henkilöstöhallinta. Internetin kehitys on myös luonut uusia 

kanavia luoda ERP-palveluja. Kuvasta 10 ilmenee erilaisten ohjelmistosukupolvien 

kehitys, sekä yhteys toisiinsa. (Kettula & Simmons 2001, s. 47.) 

  

 

 

Kuva 10. Toiminnanohjausjärjestelmien kehityshistoria ja toiminnallisuuden 

kehittyminen (Kettunen & Simons 2001, s. 47). 

 

5.2 Toiminnanohjausjärjestelmät nykypäivänä 

 

Ennen toiminnanohjausjärjestelmää pidettiin yksinomaan isojen yritysten 

apukeinoina. PK-yritysten oli tyydyttävä pienempiin osaratkaisuihin toimintansa 

toteuttamiseksi. Nyt on kuitenkin todettu, että pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

on suurin kasvupotentiaali ohjelmistomarkkinoilla. 90-luvulla alkanut ohjelmistojen 

hinnan aleneminen standardoinnin ja kovan kilpailun myötä on tarjonnut monelle 

pk-yritykselle mahdollisuuden toimintansa siirtämiseksi sähköiseksi. (Tieke ry 

2008a.) 
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ERP-järjestelmien kansainväliset markkinat ovat noin 12 miljardia euroa, josta pk-

yrityksille suunnatut ohjelmistot ovat noin kolmanneksen. Ennen tämä 

markkinasegmentti oli käytännössä pienempien ohjelmistotalojen aluetta, mutta 

nyt myös suuret ohjelmistojätit ovat kiinnostuneet näistä markkinoista. Muun 

muassa Microsoft, Oracle ja SAP ovat julkistaneet omat kehitysprojektinsa tai jo 

valmiit tuotteensa pk-yrityksille soveltuvista paketeista. Tämä lisännee kilpailua ja 

alentanee edelleen markkinahintoja. (Weber 2007.) Kuvassa 11 on 

järjestelmätoimittajien markkinaosuuksien vertailutaulukko.  
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Kuva 11. Suurimpien erp-järjestelmätoimittajien maailmanmarkkinaosuudet v. 

2004 (Woodie 2005). 

 

Markkinainformaatiopalveluihin erikoistuneen Aara Oy:n mukaan (julkaistu 4.10. 

IT-viikko) Suomen markkinoilla on markkinapotentiaalia tulevaisuudessa juuri 

pienissä yrityksissä. SAP hallitsee vahvasti suurempien yritysten markkinoita, 

mutta pienemmille yrityksille suunnattujen toiminnanohjausjärjestelmien markkinat 

ovat hajaantuneemmat. Kuvassa 12 on suomen alle 100 hengen yritysten 

toiminnanohjausjärjestelmien markkinat vuonna 2007. Isoissa, yli 500 hengen 

yrityksissä SAP on ylivoimainen 48 % osuudellaan. Toisena on VM-data/Logica 4 

%, seuraavana Tietoenator 4 % ja Sysopendigia 4 %. (Lahti 2008.) 
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Kuva 12. Aaran tutkimuksen mukaan Suomen alle 100 hengen yritysten ERP-

järjestelmien osuudet v. 2007 (Lahti 2008). 

 

5.3 Pk-yritysten näkökulma 

 

Kettunen & Simmons (2001) mukaan pk-yritykset vaativat järjestelmältä usein 

ominaisuuksia, jotka ovat joko liian vaikeita tai liian kalliita toteuttaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmien joustamattomuus, mikä tosin alkaa nykyisin väistyä, 

askarruttaa monia järjestelmähanketta suunnittelevia. Pk-yritykset toimivat suuria 

organisaatioita dynaamisemmin ja muutokset tapahtuvat nopeammin, joten 

järjestelmän olisi kyettävä mukautumaan prosessiin. Järjestelmien hierarkkisuus 

voi myös aiheuttaa ongelmia. Tietoa pystytään kontrolloimaan tehokkaasti 

työvaiheiden tai muun seurannan kautta. Tämä taas saattaa aiheuttaa ongelmia 

työntekijöiden kokiessa olonsa vahdituksi.  (Kettunen & Simmons, 2008, s. 59.) 

 

Uusimmissa järjestelmissä on pk-yritysten tarpeet otettu huomioon. Markkinoilla 

onkin hyvin paljon erilaisia järjestelmiä, joiden ominaisuuksien luvataan palvelevan 

nimenomaan pk-yritysten muuttuvaa toimintaa.  
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5.4 ASP-toimintamalli 

 

Kettunen & Simmonsin (2001) mukaan Aplication Service Provider (ASP) 

tarkoittaa yritystä, joka tarjoaa asiakkaidensa käyttöön tietotekniikka- ja 

ohjelmistopalveluja internetin kautta vuokrausperiaatteella. Sopimukset kattavat 

yleensä järjestelmänhallinnan, ohjelmistot ja käyttäjätuen. Maksu määräytyy 

useimmiten käytön ja yhtäaikaisten käyttäjien lukumäärän mukaan. 

 

Etuina tämän kaltaisessa toiminnanohjauksessa on tiedon välitön saatavuus sekä 

järjestelmän keveys. Esimerkkinä myyntineuvotteluissa ulkopaikkakunnalla oleva 

tehtaan tuotantopäällikkö voi tarkistaa tuotantotilanteen välittömästi. Internetin 

luotettavuus ja käyttökatkokset voivat tosin aiheuttaa ongelmia 

tuotannonohjaukseen (Kettunen & Simmons, 2008, s. 60). 

 

Järjestelmätoimittajat ovat huomioineet yritysten työntekijöiden tarpeen 

järjestelmien etäkäyttöön. Käytännössä kaikilla koko toiminnanohjauksen 

kattavista järjestelmistä on oma sovelluksensa ASP-toimintamallin mukaisesta 

palvelusta.  

 

5.5 Järjestelmien käyttöönotto ja niiden ongelmat 

 

Tieke ry:n (2008b) laatimassa kuvassa 13 on esitelty tietojärjestelmän onnistuneen 

käyttöönoton eri vaiheet. Prosessi alkaa suunnitteluosuudella, jossa määritetään 

vaatimukset ja tarpeet hankkeelle. Toteutusosuudessa toimittajia kartoitetaan ja 

tarjouspyynnöt laaditaan, jonka jälkeen vertaillaan saatuja tarjouksia. Tämän 

jälkeen suoritetaan toimittajan valinta ja itse käyttöönotto. Tieke ry:n sivuilla on 

joka vaiheesta tarkemmin, jotka on jätetty työn rajauksen vuoksi pois. 
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Kuva 13. Tietoteknisen hankkeen vaiheet (Tieke ry 2005b). 

 

Yrityksillä on kirjoitetun mukaan ollut ongelmia järjestelmien käyttöönotossa niin 

kauan kun niitä on ollut olemassa. Suurimpia syitä käyttöönoton ongelmiin ovat 

olleet valmistautumattomuus ja sitoutumattomuus muutoksen läpivientiin, sekä 

toimintatapojen pitäminen itsepäisesti ennallaan (Vilpola & Kouri 2006, s. 19). 

Myös järjestelmävaatimusten, sekä järjestelmäprojektien tavoitteiden puutteen 

tiedetään aiheuttavan ongelmia sekä asiakasyritykselle että järjestelmän 

toimittajalle (Kettunen & Simons 2001, s.53). 

 

Yrityksen ja toimittajan yhteistoiminnassa kohdataan usein ongelmia keskeisten 

tavoitteiden ristiriitaisuuksien vuoksi. Loppukäyttäjäyrityksen tavoitteena on saada 

toimiva ja tuotantoa tehostava järjestelmä ja toimittajayrityksen tavoite on toimittaa 

järjestelmä kustannustehokkaasti. Nämä ongelmat saattavat johtua ns. yhteisen 

kielen puutteesta, joka vaikeuttaa ajatusten vaihtoa projektin edetessä. (Kettunen 

& Simons 2001, s.53-54.) 
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Käyttöönottoprosessit saattavat venyä hyvinkin pitkäksi. IT-alan johtajilla ja 

asiakasyritysten johtajilla on hyvin erilaiset käsitykset projektien aikataulujen 

pitävyydestä (Karkimo 2007). Syitä tähän on monia, mutta yritysten muutosten 

ollessa nopeita tämä saattaa aiheuttaa muutoksia järjestelmän vaatimuksiin ja 

tarpeisiin, joka taas pitkittää järjestelmäprojektin läpivientiä. Yrityksen 

henkilökunnalla ei aina ole tietoteknistä tietämystä, joka myös osaltaan pitkittää 

projektia. Tämä aiheuttaa myös riskejä järjestelmän määrityksessä sekä 

käyttöönotossa. Pitkäksi venynyt prosessi heikentää muun liiketoiminnan 

suunnittelua ja kehitystä, joten projekti olisi hyvä viedä tehokkaasti alusta loppuun. 

(Kettunen & Simons 2001, s. 49-51.) 

 

5.6 Suurimmat toiminnanohjausjärjestelmien kehittäjät 

 

Seuraavaksi on esitelty lyhyesti suurimpia järjestelmiä ja niiden kehittäjiä. 

Järjestelmät ovat suuruusjärjestyksessä. 

 

5.6.1 SAP 

 

Saksalainen SAP on perustettu vuonna 1972. Yrityksellä on toimintaa 120 maassa 

ja käyttäjiä maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonaa. Työntekijöitä yli 43.000 henkilöä, 

jotka toimivat yli 50 maassa. (SAP 2008.) 

 

SAP tarjoaa yrityksille erilaisia sovelluspaketteja. Suuryrityksille on SAP Business 

Suite, joka pitää sisällään yrityksen tärkeimmät toiminnot. Lisäksi on saatavissa 

erilaisia moduuleita, kuten SAP Manufacturing, jolla hallitaan jotain tiettyä 

prosessia. PK-yrityksille SAP tarjoaa kolmea erilaista pakettia:  SAP Business 

One, SAP Business All-in-one, sekä SAP Business ByDesign. (SAP 2008.)  

 

5.6.2 Oracle 

 

Oracle on USA:sta ja alun perin kehittänyt erilaisia tietokantasovelluksia 70-luvulta 

alkaen. Nykyään Oracle on ostanut kaksi suurta USA:laista järjestelmäkehittäjää, 

Peoplesoftin sekä JD Edwardsin. Molemmat ohjelmatalot kehittävät vielä omia 
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tuotteitaan, joten Oraclen nimen alta suurille yrityksille löytyy Oracle E-Business 

Suite, Peoplesoft Enterprise, JD Edwards EnterpriseOne. (Oracle 2008.) 

 

Pienemmille yrityksille on tarjolla Oracle E-Business Suite Special Edition. Lisäksi 

valikoimaan kuuluu JD Edwards World. (Oracle 2008.) 

 

5.6.3 Sage Group 

 

Englantilainen Sage Group on keskittynyt keskisuuriin ja pieniin yrityksiin. Se 

tarjoaa erilaisia paketteja erilaisiin tarpeisiin. Sage on ostanut paljon eri 

ohjelmistokehittäjiä ja näin lisännyt tarjontaansa monelle eri teollisuuden alalle.  

Tuotemerkkejä Sagen alla on mm. Peachtree accounting, Ciel ja Sage CRM 

Solutions. Tuotteet ovat keskenään yhteensopivia, vaikka niitä kehitetään ympäri 

maailmaa. Sagella on vahva jalansija markkina-alueellaan ja yli 5.5 miljoonaa 

käyttäjää. (Sage 2008.) 

 

5.6.4 Microsoft Dynamics 

 

Microsoft Dynamics, entinen MS Business Solutions, on keskisuurille ja kasvaville 

yrityksille suunnattuja ohjelmistoja asiakkuuksien, toimitusketjujen ja 

taloushallinnon hallintaan. Tuotteiden etuina mainitaan helppo asennettavuus, 

muokattavuus, sekä yksinkertaisuus. (Microsoft 2008.) 

 

Tuotteita löytyy toiminnanohjaukseen Microsoft Dynamics AS, sekä NAV. 

Asiakkuuksien hallintaan erikseen löytyy MS Dynamics CRM. (Microsoft 2008.) 

 

 

6 IMATRAN TYÖSTÖASENNUS 

 

Imatran työstöasennus on pk-yritys, jonka markkina-alueena ovat teollisuuden 

alihankinta- ja sopimusvalmistus sekä pienerätuotanto. Nykyisin liikevaihto on n. 

4.2 miljoonaa euroa. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Ruokolahdella valtatie 6:n 

varrella, Imatralta n. 15 km Joensuuhun päin ja yrityksessä työskentelee 35 

työntekijää. Yrityksen toiminta on alun perin ollut alihankintakoneistusta paikallisille 
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suurille metsä- ja metallialan yrityksille, mutta nykyisin suuntaus tuotannossa on 

suuriin eräkokoihin eli suursarjatuotantoon. (Työstöasennus 2008a.) 

 

Imatran työstöasennuksen liikevaihto on kaksinkertaistunut jo useana vuotena 

peräkkäin, joten tuotannon järjestely on joutunut kovalle rasitukselle. Alalla 

vallitseva osaavien CNC -koneistajien pula on johtanut myös työhön 

kouluttamiseen paikan päällä. Ilmapiiri yrityksessä onkin reipas ja nuorekas, joten 

uusien järjestelmien omaksuminen ei ole ongelma, eikä suurempaa 

muutosvastarintaa ole havaittu. Tiedonkulku johdolta työntekijöille on hoidettu 

mallikkaasti, joten muutoksista ollaan perillä hyvin.  (Työstöasennus 2008a.) 

 

6.1 Tuotanto ja konekanta 

 

Tuotanto koostuu erilaisista metalliosista ja komponenteista, sekä pienistä 

kokoonpanoista.  Tuotantoa tehdään viitenä päivänä viikossa kahdessa vuorossa. 

Tilausten mukaan tuotantoa jatketaan myös viikonloppuisin ja vuorokauden 

ympäri. Osa uudemmista, kappaleenkäsittelyautomaatiolla varustetuista 

työstökoneista pystyy myös osittaiseen miehittämättömään ajoon.  

 

Viimeisen 5 vuoden aikana on investoitu mittavasti CNC-sorveihin, 

koneistuskeskuksiin ja miehittämättömään ajoon, joka tuo haasteita niin 

työntekijöiden koulutukseen, kuin laitteiden sekä tuotannonohjauksen 

suorituskykyynkin. Työstöasennuksen merkittävimmät koneet löytyvät liitteenä 6. 

Luettelossa mainittujen lisäksi yrityksellä on useita sahoja, poria, sekä hoonaus ja 

hitsauslaitteita käytössä. Kuvassa 14 koneistamo sekä korkeavarasto. 

(Työstöasennus 2008a.) 
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Kuva 14. Imatran työstöasennuksen koneistamo sekä korkeavarasto 

(Työstöasennus 2008b). 

 

Sarjakokojen kasvaessa pääomaa sitoutuu helposti materiaalin välivarastoihin, 

joten tuotanto on saatava sujuvaksi.  Nykyisin tuotannosta n. 80 % on varasto-

ohjautuvaa. Tämä asettaa haasteita asiakkaiden toimien ennakoimiseksi. 

Tuotannon ollessa varasto-ohjautuvaa, on tarkoituksena lyhentää toimitusaikaa ja 

tasata kapasiteettia, eli jakaa tehtäviä työstökoneiden kesken. (Työstöasennus 

2008a.) 

6.2 Control 9000 Imatran Työstöasennuksella 

 

Nyt käytössä oleva toiminnanohjausjärjestelmä Control 9000 on käymässä 

riittämättömäksi uusien laitehankintojen sekä yrityksen toiminta-ajatuksen 

muuttuessa enemmän sopimusvalmistamiseen, ts. suurempiin sarjakokoihin. 

Tuottavuuden ja tuotannon hallittavuuden parantamiseksi kaavaillaan uuden 

monipuolisemman toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. (Työstöasennus 

2008a.) 
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Yrityksellä käytössä oleva Control 9000 sisältää neljä pakettia ja kullakin niistä 

omat moduulinsa. Paketit ovat tuotantopaketti, tiedonkeruupaketti, 

materiaalihallintopaketti ja taloushallintopaketti. Itse CNC- koneiden ohjaamiseen 

järjestelmä ei liity, vaan ne hoidetaan omalla ohjelmallaan. (Rasilainen 2006, s. 

16.) 

 

Tuotantopakettiin, kuuluu 5 eri moduulia. Tarjouslaskenta, myyntitilaukset, 

toimitus, laskutus ja jälkilaskenta muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla 

tilaukset hoidetaan. (Rasilainen 2006, s. 16.) 

 

Tarjouslaskenta perustuu kullekin työstölaitteelle määrättyyn tuntihintaan, 

materiaali-, sekä työvoimakustannuksiin ja katteeseen. Järjestelmä on varsin 

toimiva, varsinkin kun jälkilaskennan avulla voidaan todentaa suoritukset ja niiden 

kannattavuudet. Tiedon paikkansapitävyys ja tarkkuus ovat vaikeammin 

määriteltävissä johtuen tietojen päivityksen viiveestä, joten reaaliaikaisten 

tapahtumaraporttien saaminen on mahdotonta. Suunnitelmissa onkin, että 

työkoneiden absoluuttiseen seurantaan hankitaan oma ohjelmistonsa, joka 

voidaan kytkeä suoraan uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. (Työstöasennus 

2008a.) 

 

Tehtävien aikataulutus työstökoneilla onnistuu myös nykyisellä järjestelmällä. 

Järjestelmä on kuitenkin hieman kankea nykymittapuun mukaan, varsinkin 

työstökoneiden töiden jonotusominaisuuden puuttuessa. (Työstöasennus 2008a.) 

 

Tiedonkeruupaketti on toinen järjestelmän paketeista. Tiedonkeruupaketissa on 

perusrekisteri, joka sisältää asiakas-, toimittaja-, nimike-, tuoterakenne-, sekä 

työvaihetiedot, joita voidaan päivittää tarpeen mukaan. (Rasilainen 2006, s. 18.) 

 

Kolmas paketeista on materiaalinhallintopaketti sisältäen kaksi moduulia, 

varastovalvonnan sekä ostotilaukset (Rasilainen 2006, s. 18). Varaston hallintaa ei 

ole saatu toimimaan täysin halutusti. Varastosaldojen ylläpito on koettu vaikeaksi 

ja informaatiota nimikkeiden kulutuksista ja lisäyksistä hukkuu matkalle. 

Viivakoodilukijajärjestelmä olisi mahdollista lisätä myös Controlliin, jolla voisi 

päivittää saldot reaaliaikaisesti. Tämä kuitenkin aiheuttaisi varsin suuret 
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kustannukset ja suuren työn hyötyyn nähden, joten se on jäänyt toteuttamatta. 

Ostotilausmoduulissa materiaalihankinnat voidaan kohdistaa jo tilausvaiheessa 

suoraan työnumerolle tai työvaiheelle. Tämä helpottaa jälkilaskentaa, kun saadaan 

suoraan oikeat materiaalit oikeille kustannuspaikoille. (Työstöasennus 2008a.) 

 

Neljäs paketti Työstöasennuksella on taloushallintopaketti. Paketissa on kolme 

moduulia, myyntireskontra, ostoreskontra, sekä palkanlaskenta. Reskontrat 

toimivat yleisesti hyvin (Rasilainen 2006, s. 19). Raporttien tulostuskin onnistuu 

varsin monipuolisesti, mutta raporttien modifiointi ei ole mahdollista. 

Talousneuvos- ohjelmalla hoidetaan kaikki tarpeelliset taloustoiminnot. 

Tuntikirjaukset hoidetaan nykyisellään paperilapuilla. Työntekijöiden palautettua 

päivän päätteeksi laput, toimihenkilö kirjaa ne palkanlaskuohjelmistoon. Samassa 

lapussa olevat työnumerot kirjataan samalla suoritetuiksi. Fyysistä työtä 

kirjaamisessa on paljon, ja töiden statuksen kirjaaminen tapahtuu vain päivittäin. 

(Työstöasennus 2008a.) 

 

Tuntikirjauksista tehtiin yksinkertainen laskelma pohjautuen Mikko Matikaiselta 

saatuun materiaaliin. Mikko Matikainen vastaa Työstöasennuksen talousasioista ja 

hänen selvityksensä tuloksena minkä tahansa toimistotyön minuuttihinta on 

keskimäärin 0.807 euroa. Näiden tietojen pohjalta tein taulukon (taulukko 1), josta 

ilmenevät yhden työtehtävän, eli tuntikirjauksen vuosikustannukset olettaen, että 

kuukaudessa on 20 työpäivää ja vuodessa 12 täyttä työkuukautta. Nykyisin 

työtunnit sekä suoritetut tehtävät joudutaan kirjaamaan kahteen kertaan johtuen 

järjestelmän rakenteesta. 

 

Taulukko 1. Työtuntien päivittäisen kirjaamisen kustannukset. 

 min/pv min/kk min/v 
Työtuntien kirjaus Control 15 300 3600 
Työtuntien kirjaus palkanlasku 15 300 3600 
Työnumeroiden kirjaus Control 15 300 3600 
Työnumeroiden kirjaus 2 15 300 3600 

yhteensä (min) 60 1200 14400 
Kulut yhteensä € (0,807€/min) 48,42 968,4 11620,8 
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Yhden työtehtävän kustannukset ovat näin yli 10000 € vuositasolla, joten 

tehtävään kuluvan ajan muuttaminen työntekijöiden vastuulle työvuoron päätyttyä, 

tai toimistoajan puolittaminenkin toisi jo mittavat säästöt järjestelmäinvestointia 

ajatellen. 

 

6.3 Työntekijäkysely 

 

Nykyistä tilannetta ja yrityksen työntekijöiden suhtautumista muutoksiin kartoitettiin 

kyselyn avulla. Kysely löytyy liitteenä 3. Kysely tehtiin Vilpolan ja Kourin (2006, s. 

117) esimerkin mukaisesti soveltaen tiettyjä kysymyksiä kohdeyritykselle 

sopivammiksi. Kyselyn vastausten keskiarvo sekä hajonta löytyvät liitteestä 4.  

 

Vaikka lähetettyihin kyselyihin tuli vastauksia vain noin puolet, kokonaisuudessaan 

kyselyn tulokset ovat huomioonottamisen arvoiset niin järjestelmävaihtoa ajatellen, 

kuin muutakin toimintaa kehitettäessä. Huomio kannattaa kiinnittää erityisesti 

sellaisiin kysymyksiin, joissa hajonta kasvoi suureksi vastauksien kesken. Näissä 

kysymyksissä ihmisten mielipiteet ovat eriytyneet toisistaan eniten. 

 

6.3.1 Nykyiset toimintatavat 

 

Kyselyn vastausten mukaan yrityksen nykyinen toimintatapa on jokseenkin hyvin 

suunniteltua ja tehokasta. Tiedonkulku toimii toimihenkilöiden kesken paremmin 

kuin työntekijöiden kesken, mutta toisaalta työilmapiirissä havaittiin ainoastaan 

toimihenkilöiden puolesta kehitettävää. Tämä saattaa vaikuttaa 

järjestelmävaihdoksen läpivientiin: vaikka tieto kulkeekin hyvin ja nopeasti ihmisten 

välillä, saattaa työilmapiiri vaikuttaa tiedon laatuun. Suositeltavaa onkin 

saunailtojen tms. järjestäminen. 

 

Työntekijät suhtautuvat muutoksiin positiivisesti ja on selvästi havaittavissa halu 

kehittää omaa osaamista sekä samalla koko yrityksen toimintaa. Huomattavaa oli 

myös vastanneiden halu osallistua muutoksiin. Työntekijöitä kannattaa täten 

ehdottomasti ottaa mukaan kokeiluun soveltuvin osin ja kuunnella heidän 
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mielipiteitään, kun saadaan käyttöön ns. demoversioita 

toiminnanohjausjärjestelmistä.  

 

6.3.2 Tietotekniset valmiudet yrityksen henkilöstöllä 

 

Tietotekniikkaan suhtauduttiin kyselyyn vastanneiden mukaan varsin positiivisesti, 

vaikka vaihtelua löytyikin. Suhtautuminen tietotekniikan käytön lisäämiseen työn 

suorittamiseksi katsottiin lisäävän tehokkuutta ja mahdollisuuksia parantaa 

työskentelyä. Suurin vaihtelu vastauksissa oli sellaisten kysymysten kohdalla, 

jotka koskivat tietokoneen päivittäistä käyttöä. Tietokoneen peruskäyttökoulutus 

onkin vaatimuslistalla hyvin korkealla, jos työntekijöille annetaan lisää vastuuta 

esimerkiksi tavaran tilaukseen tai lähetykseen, sekä tuntikirjauksiin.  

 

Koulutuksesta koskevien kysymyksien vastaukset olivatkin varsin yhtäpitäviä. 

Kaikki vastaajat halusivat kehittää tietoteknistä osaamistaan. Työntekijät olivat 

tyytyväisiä varsinaisiin työtehtäviin opastuksesta, mutta toimihenkilöt kokivat tässä 

tarvetta parantamiseen.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen suhtauduttiin myönteisesti ja sen 

katsottiin tehostavan toimintaa. Uuden järjestelmän käytön opettelun suhteen 

mielipiteet jakautuivat varsin voimakkaasti puolesta sekä vastaan. Samoin vaihteli 

järjestelmän vaihdoksesta aiheutuvan työmäärän lisääntymisen arviointi. Aluksi 

järjestelmän vaihto tietenkin lisää kaikkien työtä, mutta kun käyttö pikkuhiljaa 

opitaan, sekä rutiinit muodostuvat, mielipiteet useimmiten muuttuvat. 

 

6.4 Vaatimuksia tulevalle järjestelmälle 

 

Tehdyn kyselyn mukaan Yrityksen toimintatavat koettiin varsin toimiviksi, mutta 

parannettavaakin löytyi. Kyselyn jälkeen laaditusta tarjouspyynnöstä löytyy lista 

vaatimuksista tulevalle järjestelmälle. Seuraavaksi ovat esitelty tärkeimmät 

muutoskohteet toiminnanohjauksen kannalta. Tarjouspyyntö on liitteenä 1. 
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6.4.1 Tuotannonohjaus 

 

Tuotannonohjaus-moduulissa työkoneiden töiden jonotus on tärkeä ominaisuus, 

jonka avulla pystytään yksinkertaisesti ja yhdellä silmäyksellä saamaan realistinen 

kuva töiden jakamisesta ja tilanteesta eri koneilla. Tämä ominaisuus on tulevassa 

järjestelmässä välttämättömyys.  

 

Tuotannon toteutumatietojen, eli aloitettujen ja valmiiden töiden tietojen päivitys 

perustuu nykyisellään pitkälti asiakkaalle lähetettyjen kappaleiden kirjaamiseen. 

Toinen vaihtoehto on, että varastoon tehdyt kappaleet yksinkertaisesti lisätään 

varastosaldoon. Tuotannon reaaliaikaista tilaa on vaikea seurata konttorista käsin, 

koska toteutumatiedot ja valmistuneet työt päivitetään vasta päivän päätteeksi 

järjestelmään. Tarkoitus on saada tiedonkeruuseen toimivampi järjestelmä, jonka 

avulla pystytään reagoimaan muutoksiin tilauksissa nopeammin ja joustavammin. 

 

6.4.2 Materiaalinhallinta 

 

Materiaalien ja komponenttien tilaus perustuu nykyisellään pitkälti paperilla 

kulkevan tiedon varaan. Tämä aiheuttaa välillä tiedon hidasta etenemistä, tai jopa 

katoamista. Lisäksi tuotantotiloihin kohdistuva ylimääräinen liikenne lappujen 

kanssa aiheuttaa vaaratilanteita tai yksinkertaisesti turhaa liikennettä.  

Varastotietojen ylläpito ja seuranta on nykyisellään hankalaa ja haastavaa. 

Varastotiedot ovat usein jäljessä varsinaista tuotantoa, joka saattaa aiheuttaa 

viivästymisiä työn aloittamisessa. Varastotietojen kirjaus tapahtuu nykyisellään 

manuaalisesti rahtikirjojen ja saapumisilmoitusten tullessa konttoriin. 

Tarkoituksena on lisätä pääte vastaanottopisteeseen, jossa saapuneista tavaroista 

syötetään tiedot välittömästi järjestelmään. Näin varaston ylläpito pysyy 

reaaliaikaisena. Viivakoodijärjestelmän liittäminen varastokirjanpitoon on myös 

suunnitteilla. Tämän käyttöönotto sujunee luontevasti muunkin järjestelmän 

käyttöönoton myötä. Tämä tulee lisäämään varastotoiminnan sujuvuutta 

entisestään. Liitteenä 5 on hahmotelma yrityksen tuotantotilojen pohjapiirroksesta 

sekä muutoksista. 
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6.4.3 Raportointi 

 

Raporttien kokoaminen eri vaiheista niin tuotannossa kuin taloudenhallinnasta 

koettiin nykyisessä järjestelmässä puutteelliseksi. Tämä ominaisuus tulee 

lisäämään yhteenvetojen ja yksikäsitteisten tietueiden keräämistä ja näin yrityksen 

eri toimintojen kehittymistä.  

 

6.4.4 Tuntikirjaukset 

 

Tuntikirjausten siirtäminen sähköiseen muotoon aiotaan hoitaa sähköisellä 

kellokorttiperiaatteella. Nykyisin käytössä olevaan kulunvalvontajärjestelmään 

aiotaan kytkeä työajankeruupääte, sekä mahdollisesti myös 

työvaiheenseurantapäätteitä, jolloin päästään eroon paperisista tuntilapuista. 

 

Kulunvalvontajärjestelmästä tulee olemaan kytkentä toiminnanohjausjärjestelmän 

palkanlaskentaohjelmaan, josta voidaan seurata työntekijöiden liikkumista sekä 

tarkastaa tuntikirjaukset kätevästi. Näin työvaiheiden seuranta ja palkanmaksut 

saadaan nykyistä reaaliaikaiseksi sekä toimivammaksi.  

 

6.5 Valmistautuminen muutokseen 

 

Projektin läpiviemiseksi yrityksen olisi hyvä valita projektipäällikkö, joka valvoo 

vastuullisena oman työn ohessa projektin etenemistä, työn laatua, koulutusta ja 

käyttöönottoa. Projektipäällikkö tarvitsee tuekseen muutaman jäsenen tiimin, joka 

oman työnsä ohessa määrittelee ja suunnittelee käytännön sovellukset uusiin 

toimintatapoihin ja -menettelyihin. Kolmas projektin jäsentyyppi on mallikäyttäjä. 

Hänet tulisi valita työntekijöiden keskuudesta. Mallikäyttäjä opettelee omia 

tehtäviään laajemmin järjestelmän ominaisuudet ja toiminnot. Hän toimii 

esimerkkinä, opastaa ja opettaa jatkossa myös kollegoilleen järjestelmän 

toimintaa. (Vilpola & Kouri 2006, s. 18) 

 

Töiden aikataulutus on suoritettava siten, etteivät tilaukset viivästy järjestelmän 

käyttöönoton myötä. Käyttöönotto on monivaiheinen prosessi ja aikaa kulunee 
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paljon, kuukausista jopa vuoteen, ennen kuin järjestelmää pystytään 

hyödyntämään täysin. Projektin suunnittelulla onkin tärkeä osa, koska työt 

joudutaan aikatauluttamaan etukäteen suunnitellun käyttöönottoaikataulun 

mukaisesti. Projektiin on laitettava tarpeeksi aikaa ja ajatusta, jotta suuremmilta 

yllätyksiltä tai takaiskuilta vältyttäisiin. 

 

 

7 ANALYYSI JÄRJESTELMISTÄ 

 

Analyysit on tehty järjestelmätoimittajien yhteyshenkilöiden haastattelujen, 

saatujen tarjousten, sekä esitteiden ja muun materiaalin pohjalta. Järjestelmiä 

löytyy Suomesta paljon, joista tässä työssä arvioidaan kahdeksaa yritykselle 

soveltuvaa järjestelmää. Järjestelmät on nimetty kirjaimin A-H, koska käsiteltävät 

asiat ovat luonteeltaan arkaluontoisia. Järjestelmien toimintaperiaatteet erosivat 

toisistaan paljon, mikä on ainoastaan hyvä asia eri vaihtoehtoja tarkasteltaessa. 

Järjestelmät erottuivat selkeästi suurten ohjelmatalojen, sekä pienten 

järjestelmäkehittäjien kesken. Erona ilmeni erityisesti pienten järjestelmien 

räätälöitävyys juuri kohdeyritykselle. Isoilla järjestelmätoimittajilla on muita etuja 

puolellaan, kuten vankka käyttäjätuki sekä laaja verkosto ongelmien 

selvittämisessä. Pohdinnan kohteena räätälöitävyydessä olikin juuri 

käyttöönottoprojektin läpiviennin sujuvuus, sekä käyttäjätuen toimivuus. 

 

Järjestelmiä oli vertailussa hyvinkin erilaisista kokoluokista. Osa järjestelmistä oli 

spesifioitunut erityisesti tuotannonhallintaan, osa taas koko yrityksen toimintaan. 

Tämä heijastui suoraan järjestelmän hintaan. Kallein järjestelmä oli yli 

viisinkertainen hinnaltaan edullisimpaan verrattuna. Vuosittaiset 

ylläpitokustannukset muuttuivat samalla tavalla. Integroitavuus eri ohjelmistojen 

välillä nousi myös tärkeäksi tekijäksi ohjelmistojen välillä, johon myös kehittäjät 

ovat kiinnittäneet huomiota tuotettaan suunniteltaessa. 
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7.1 Analyysi järjestelmäkohtaisesti 

 

Järjestelmien arvioinnissa on käytetty saatuja tarjouksia, referenssejä, sekä muuta 

materiaalia, jota löytyy mm. toimittajan internetsivuilta.  

 

Järjestelmiä on kahta tyyppiä. Modulaarijärjestelmä, joka hoitaa itsenäisesti kaikki 

tarvittavat tehtävät, sekä moniohjelmajärjestelmä, joka keskitetysti ohjaa 

pienempiä ohjelmia. Molemmissa on etunsa, mutta modulaarijärjestelmän 

kehittyneet porautumisominaisuudet ovat selkeä etu tiedon käsittelyssä ja 

etsimisessä, sekä raportoinnin automatisoinnissa. Moniohjelmajärjestelmä taas on 

hyvin integroitavissa muihin järjestelmiin rajapintojensa kautta, ja nämä käyttävät 

hyväkseen joka alan asiantuntijoiden tietotaitoa. Toisaalta päivitysten ja käyttötuen 

saaminen on näissä eräs arveluttava seikka 

 

7.1.1 Järjestelmä A 

 

Tuotannonohjauksessa voidaan käyttää työkoneiden jonotusta, jonka 

ominaisuuksiin kuuluu mm. vaihtoehtoisten valmistuskoneiden määritys, jolloin työ 

ohjataan ylikuormitustilanteessa vapaille koneille. Graafiset näytöt selventävät 

tilannetta, jolloin töiden suunnittelu helpottuu. Toteutumatietojen keräys onnistuu 

myös keskeneräisestä tuotannosta, kunhan tiedon päivitys pystytään ohjaamaan 

konekohtaisesti. Ominaisuutta täytyy tosin päästä testaamaan, jotta sen 

soveltuvuudesta voidaan päästä täyteen ymmärrykseen. Muuten tuotannonohjaus 

on selkeää ja käyttöikkunat informatiivisia. 

 

Materiaalinhallinta sekä varastotietojen päivitys toimii esim. viivakoodinlukijoiden 

tukemana. Varasto päivittyy myös tehtyjen ostojen perusteella, joten 

ostoehdotuksia tulee automaattisesti. Materiaalinhallinta pystyy käsittelemään 

paljon tietoa, mutta valikoiden toimivuus on hieman kyseenalainen. Toisaalta 

valikkoja voi muokata itselle selkeämmäksi, joten tämä luultavasti ei ole ongelma. 

 

Tuntikirjaukset voidaan suorittaa sähköisesti, josta tietoa voidaan siirtää suoraan 

palkanmaksuun. Nykyisen kulunvalvontajärjestelmän yhteensopivuudesta ei ollut 

varmaa tietoa, mutta edustaja arvioi kuitenkin integroinnin onnistuvan ongelmitta. 
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Taloushallinta on suoraan yhteydessä tilaus-toimitusketjuun. Tämän ja hyvien 

porautumisominaisuuksien ansiosta tietoja voidaan seurata vapaasti ja helposti. 

Myynti- ja tarjouslaskentaan voidaan lisätä tärkeimmät komponentit, kuten 

asetusajat, tuntiveloitukset ja kustannukset tuotannon simuloinnin avulla. Osto 

toimii odotetulla tavalla. Järjestelmässä on perusominaisuuksien lisäksi jo mainittu 

tilausten pohjalta tehty automaattinen ostoehdotus. 

 

Toimittajien seurattavuus onnistuu hyvin raportoinnin ja tulosteiden 

muokattavuuden ansiosta. Kustannusseuranta toimii odotetulla tavalla. 

Porautumisominaisuudet ovat tässäkin hyödyksi tiedon saannin kannalta. 

 

Tietojen siirto edellisestä järjestelmästä ei pitäisi edustajan mukaan olla ongelma. 

Tämä kuitenkin on kohta, mikä on monella hieman kyseenalainen, koska heillä ei 

ole tietoa muiden valmistajien järjestelmistä ja niiden rakenteesta. Järjestelmä on 

erittäin hyvin integroitavissa moneen eri järjestelmään ja ohjelmaan. Ohjelma 

voidaan suoraan liittää sähköpostiohjelmiin ja muihin ohjelmistoihin, kuten 

tekstinkäsittelyohjelmiin. Avainasiakkaiden järjestelmiin integroitavuus on 

kyseenalaista ja perustuu arvioihin tarkkojen järjestelmätietojen puuttuessa. 

Toimittajan edustajan mukaan tämän ei pitäisi tuottaa ongelmia. 

 

Järjestelmä on ollut markkinoilla vasta suhteellisen vähän aikaa, joten referenssien 

ollessa vähäiset on käytännön toimivuuden arviointi vaikeaa. Toimittajan toimipiste 

sijaitsee Helsingissä. Hinta-arvio oli keskiluokkaa riippuen käyttöönoton 

sujuvuudesta.  

 

7.1.2 Järjestelmä B 

 

Tuotannonohjaaminen toimii päällisin puolin selkeästi. Työt voidaan jonottaa ja 

työmääräimet voidaan tulostaa suoraan graafisesta työjonosta. Samaan pakettiin 

kuuluu tuotantokalenteri, jolla voidaan nähdä tuotantotilanne reaaliaikaisesti 

pitkälläkin aikavälillä. Automaattiset hälytykset myöhästymisistä kuuluvat ohjelman 

toimintoihin. Yleisesti ottaen tuotannonohjaus on selkeää ja valikot loogisia. 
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Varaston ohjaaminen ja materiaalinhallinta on toteutettu varsin hyvin. Erilaisia 

käyttöikkunoita ja tulosteita on runsaasti, jos halutaan seurata tavaran kulutusta ja 

hinnan kehitystä. Viivakoodinlukijoista ei saaduissa materiaaleissa ole mainittu. 

 

Tuntikirjauksiin ohjelmatalo ehdottaa oman työaikapäätteen hankkimista, mutta 

tarjoaa erillisenä projektina myös nykyisen kulunvalvontajärjestelmän integrointia 

ohjelmistoon. 

 

Taloushallinta on toteutettu tavanomaisella tavalla. Valikot ja näkymät ovat 

selkeät, joista saa tulosteita seurattavuuden helpottamiseksi. Myynti- ja 

tarjouslaskenta toimii hyvin, mutta eri muuttujien, kuten eräkokojen suuruuden 

vuoksi vaihtelevien asetusaikojen lisääminen kustannuksiin jäi kyseenalaiseksi. 

Ostotoiminnat ovat myös keskitasoisesti toteutetut. Varastojen huvetessa 

tilauspisteen alle automaattisia ostoehdotuksia ilmaantuu ostopuolelle. 

 

Toimittajien seurattavuus on keskitasoa parempi. CRM- moduulin mukana tulee 

toimittajatietokanta sekä kilpailijatietojen keräys, joka auttaa ennustettavuudessa 

ja tarjouksia tehdessä. Ostotiedot tallentuvat ja niitä pystytään seuraamaan 

tarpeen mukaan. Kustannusseurannassa ja raportoinnissa toimittaja lupaa 

erinomaisia mahdollisuuksia, joiden todentaminen on varmistettava käytännön 

kokeilulla.  

 

Integroitavuudessa Järjestelmä B on keskiluokkaa. Erilaisia Word- tulosteita ja 

kuvia on saatavissa ulos järjestelmästä ja erilaisia tietoja ja tiedostoformaatteja 

voidaan liittää järjestelmän tuotetietoihin. Asiakkaiden järjestelmiin integroitaessa 

pätee B:hen sama kuin A:han, eli täyttä varmuutta ei voida saada ennen 

perusteellisempia selvityksiä asiakasyritysten osalta.  

 

Järjestelmä B vaikuttaa toimivalta ja helppokäyttöiseltä. Itse ohjelmiston ollessa 

varsin uusi, ei referenssejä ole paljoa varsinkaan valmistavassa teollisuudessa. 

Tämä tietysti aiheuttaa pohdintaa järjestelmän lopullisessa toimivuudessa, joka 

selviää, kunhan ohjelmiston demo-versiota päästään kokeilemaan. Hankintahinta 

on erittäin kilpailukykyinen, vaikka laitteiston tai muiden materiaalien osuutta 

arvioitukaan. Lähimmän toimittajayrityksen toimipiste sijaitsee Kouvolassa. Tämä 
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tarkoittaa varsin nopeaa toimintaa ongelmien sattuessa, mutta toisaalta yrityksen 

koon ollessa keskiluokkaa, voi tämä tarkoittaa muutoksia palvelun saannissa. 

Yritys toimittaa ja ylläpitää myös toista tunnettua maksuliikenneohjelmistoa.  

 

7.1.3 Järjestelmä C 

 

C on valmistavalle yritykselle kehitetty tuote. Vaikka ohjelmistoyritys on varsin 

pieni, ovat sen referenssit huomioonottamisen arvoiset, konepajateollisuuteen 

painottuvat. 

 

Tuotannonohjaus-moduuli pitää sisällään kaikki perusominaisuudet tuotannon 

suunnittelemiseksi. Ohjelmassa on porautumisominaisuuksia työskentelyn 

helpottamiseksi. Asetusaikojen ja varastohukan huomiointi, sekä tuotanto-

ohjelman simulointi ovat erityisen mielenkiintoisia ominaisuuksia, joista ilmenee 

ohjelmiston kehityslähtökohdat valmistavalle teollisuudelle. Tuotantoa voidaan 

seurata myös vaiheittain esim. viivakoodinlukijalla.  

 

Töiden jonotus on ohjelmassa uusi ominaisuus. Järjestelmän toimivuus on sen 

kehittäjän mukaan tehty toimivaksi erityisesti metalliteollisuuden tarpeita ajatellen. 

Spesifioitumisessa tietylle alalle on kokemuksen tuomaa hyötyä, jota ei aina 

suurilla ohjelmistoyrityksillä ole. 

 

Tuotannon toteutumatietojen keräys on toteutettu erittäin hyvin. Toiminta voidaan 

järjestelmässä toteuttaa monella eri tavalla ja järjestelmä kattaa vakiona työajan, 

varaston ja valmistuksen kirjaukset. Eräs mielenkiintoinen ja suositeltukin tapa 

päivittää tuotannon tilanne järjestelmään on kirjata työvaiheet suoraan 

työmääräimestä viivakoodinlukijalla.  

 

Varasto-toiminta toimii odotetulla tavalla sisältäen kaikki perustoiminnot. Varasto 

päivittyy myös viivakoodinlukijan avulla ilman erillisiä ohjelmia. Tuntikirjaukset 

voidaan toteuttaa tarjouksessa esitetyn viivakoodinlukijan avulla. Samalla tai 

samanlaisella lukijalla hoidetaan myös kaikki muutkin ulkoiset tiedonsyötöt, kuten 

varasto, tai työvaihekuittaukset, joten erilaisia laitteita ei tarvita montaa. 
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Taloushallinta on toteutettu hyvin ja pitää sisällään kaikki perustoiminnot. 

Järjestelmä antaa raportteja monipuolisesti kuluista ja menoista. Laskelmat 

voidaan tehdä huomioon ottaen konepajoille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten 

asetusajat, työstökone- sekä työntekijäkohtaiset kulut. Kustannusseurannassa on 

paljon vakiotoimintoja, joista mainittakoon konepajoille mielenkiintoiset KET 

(keskeneräisen tuotannon) raportointi, sekä työnumeron tuloslaskelma.  

 

Tietojen siirrossa nykyisestä järjestelmästä on samat ongelmat kuin muillakin 

ohjelmistoilla, mutta yhteyshenkilön mukaan vastaavista projekteista on 

kokemuksia ja suurempia ongelmia ei ole ollut. 

 

Järjestelmä ei ole kovinkaan tunnettu koko Suomen mittakaavassa, mutta 

referensseissä on todella paljon metallialan pk-yrityksiä. Tämä kertoo, että 

ohjelmisto on hioutunut varsin hyvin metallialan tarpeiden mukaan ja tarjoaa 

spesifikoituja toimintoja alan yrityksille. Järjestelmätoimittajan sijainti Keski-

Suomessa, sekä toimittajan koko aiheuttavat tosin pohdittavaa tuen 

saatavuudesta ja ohjelmiston käyttöiän pituudesta. Hankintahinta toisaalta on 

erittäin kilpailukykyinen ottaen huomioon, että vuosittaiset ylläpitokustannukset 

pitävät sisällään ilmaisen puhelin- ja sähköpostituen, sekä ohjelmistopäivitykset. 

 

 

7.1.4 Järjestelmä D 

 

D on siitä mielenkiintoinen, että se koostuu eri aloille erikoistuneista ohjelmista. 

Tuotannonohjauksen puolesta järjestelmässä on vakiona materiaalinohjaus, 

kapasiteetin ohjaus, jälki- sekä tarvelaskenta ja tuotannon mukaiset 

hankintaehdotukset. Jonotusominaisuus ja tehokkaampi tuotannon ohjaaminen 

saavutetaan kumppaniyrityksen ohjelman kautta, joka on liitettävissä D:hen. 

Tuotantoa pystytään hallitsemaan ja seuraamaan, mikä auttaa niin töiden 

suunnittelijoita kuin työntekijöitäkin.  

 

Toteutumatietojen keruu voidaan suorittaa viivakoodilukijan avulla suoraan 

työmääräimestä, tai päätteelle syötetyistä tiedoista. Varastotoiminnat kattavat 
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kaikki perustoiminnot, joita tarjouskyselyssä edellytettiin. Varaston kirjaukset 

voidaan hoitaa myös apulaitteilla, kuten viivakoodinlukijalla. 

 

Tuntikirjauksiin D tarjoaa monta erilaista palveluntarjoajaa, joiden tuotteet toimivat 

samalla periaatteella. Tarjouksessa esitetty kumppaniyrityksen ohjelma on 

järjestelmä, jonka avulla palkanlasku sujuu varsin sujuvasti. Nykyisestä 

kulunvalvontajärjestelmästä saadaan liitäntä järjestelmään, lisäten 

tiedonkeruulaitteet, kuten sormenjälkitunnistimet tai muut kellokorttisysteemit. 

 

Tarjouksessa esitetty D:n oma taloushallinta on toimiva ja perustoiminnot kattava 

paketti. Yrityksellä on myös tarjolla monipuolisesti erilaisia ohjelmia, jos halutaan 

panostaa esim.  raportoinnin joustavuuteen tai sähköiseen kaupankäyntiin. Näiden 

lisäosien ansiosta järjestelmän käytettävyys nousee varmasti huomattavasti, kuten 

myös hankintakustannukset. Perusraportointi (raporttien luomiseen tarkoitettu 

ohjelma) sekä sähköinen laskutus ovat järjestelmässä vakiona. 

 

Myynti- ja tarjouslaskennat saadaan suoritettua järjestelmän omilla toiminnoilla. 

Toiminnoissa voidaan ottaa huomioon haluttuja muuttujia ja hintatietoja. 

Ostotoiminnot ovat perustasoa sisältäen toimittajien perustiedot. Varastotiedot 

päivittyvät automaattisesti ostotilausten saapumisten mukaan. Itse toimittajien 

seurattavuuteen ei ole puututtu tarkemmin ainakaan perusjärjestelmässä, mutta 

perusraportit, kuten tilatut määrät ja hinnat on saatavissa.  

 

Kustannusseuranta ja raportointi on jätetty itse järjestelmässä hieman taka-alalle. 

Käytetyn tietokannan mahdollistamat raportointimahdollisuudet ovat erittäin laajat, 

mutta vaativat lisäohjelmia toimiakseen.  

 

 Tietojen siirto CONTROL:sta onnistuu, mutta johtuen järjestelmän rakenteesta, 

voi eri ohjelmiin syötettävien tietojen laadinnassa olla ongelmia. Järjestelmää 

kehutaan erittäin integroitavaksi muihin järjestelmiin. Järjestelmä on alunperinkin 

rakennettu eri ohjelmistojen yhteysportaaliksi, joten tätä väittämää tuskin tarvinnee 

epäillä. Helppokäyttöisyys ja esim. porautumisominaisuudet voivat kärsiä eri 

ohjelmien toimiessa yhdessä. 
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Käyttötuki ja ylläpitovarmuus taas ovat hieman kyseenalaisia johtuen edelleen 

järjestelmän rakenteesta. Monen eri ohjelman toimivuus ja päivitykset riippuvat 

kunkin ohjelman kehittäjän toimista. Lisäksi toimipiste sijaitsee Keski-Suomessa, 

joten käyttötuessa on turvauduttava käytännössä etätukeen. Järjestelmän hinta 

riippuen otettavista lisäosista ja laitteista on alempaa keskiluokkaa. Järjestelmä on 

kehitetty valmistavaa teollisuutta silmällä pitäen, joten kokemusta yritykseltä 

varmasti löytyy projektin läpiviemiseksi.  

 

7.1.5 Järjestelmä E 

 

Tuotannonohjaustavat on jaettu E:ssä varasto-ohjautuvaksi tai itse määritettäväksi 

ohjaustavaksi (tilaus-, osto-, tai käyttäjäohjautuvasti). Järjestelmän ominaisuudet 

ovat monipuoliset, ja työjonotoiminto on hyvä. Kuten muissakin, työn pystyy 

sijoittamaan kuormitusryhmittäin ja työlle pystyy antamaan runsaasti parametreja. 

Töiden jonotus pystytään myös automatisoimaan jättäen kriittisimmät työt 

työnsuunnittelijalle. 

 

Toteutumatietojen keräys voidaan suorittaa viivakoodinlukijoilla tai kirjaamalla 

työnumero käsin. Toiminnot ovat erittäin monipuoliset, ja saattavat aiheuttaa 

ongelmia käytön monimutkaisuuden vuoksi, ennen kuin prosessit opitaan ja rutiinit 

muodostuvat. 

 

Materiaalihallinta ja varastotoiminnot on otettu järjestelmässä huomioon erittäin 

hyvin. Järjestelmässä on myös erittäin monipuolinen eräseurantajärjestelmä, sekä 

nimikkeiden ja tuotetietojen hallintajärjestelmä. Työtuntien kirjaukseen voidaan 

liittää nykyiseen kulunvalvontajärjestelmään liittyvät avaimet, sekä kellokortit. 

Tämä vaatii lisäselvittelyä, mutta edusajan mukaan onnistuu. 

 

Taloushallinta toimii nykyisten standardien mukaisesti sisältäen kaikki 

perustoiminnot. Ohjelmistossa on käyttöä helpottavia toimintomahdollisuuksia, 

kuten ostolaskujen kirjaaminen reskontraan viivakoodien avulla, 

raportointimahdollisuudet, suorat siirrot kirjanpidosta MS Exceliin. Myynti- ja 

tarjouslaskenta toimii odotetulla tavalla ottaen huomioon tarjouspyynnössä esitetyt 

seikat.  
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Kustannusseuranta ja raportointi on hoidettu järjestelmässä hyvin. Raportteja 

voidaan tulostaa rakenteen kustannuksista, nimikkeen kustannushinnasta, 

toteutuneista kustannuksista ym. perustoiminnoista. 

 

Tietojen siirto nykyisestä järjestelmästä on tarjouksen mukaan laitettu asiakkaan 

itse hoidettavaksi konsulttituen avulla. Siirron kestoksi arvioidaan kaksi päivää. 

Tietojen siirto jää käytännössä yrityksen itsensä tehtäväksi. Järjestelmä on 

toimittajan mukaan erittäin hyvin integroitavissa asiakas- tai 

toimittajakumppaneiden välille. Tämä riippuu tietenkin monesta seikasta, mutta 

yleiskäsityksen mukaan suurempia ongelmia ei pitäisi olla. 

 

Ylläpitovarmuus ja käyttötuki ovat varmalla pohjalla yrityksen koon puolesta. Tuote 

ei ole kuitenkaan yrityksen päätuote varsinkaan Työstöasennuksen ollessa 

asiakkaana pienehkö, mutta lähimmän toimipisteen sijaitessa Lappeenrannassa 

on käyttötuen saanti luultavammin helppoa. 

 

Järjestelmä on laajalti käytössä koko Suomen alueella, ja myös metalliteollisuuden 

valmistavilla yrityksillä. Hinta-arvio sijoittuu kohtuullisen kalliiseen luokkaan. Koko 

yrityksen kattava järjestelmä kuitenkin antaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia 

toimintojen helpottamiseksi.  

 

7.1.6 Järjestelmä F 

 

Tuotannonohjaus hoidetaan vakiopakettiin kuuluvalla ohjelmalla. Moduuli on 

suunniteltu erityisesti konepajamaiseen tuotantoon, jossa tuotteilla on monta 

työvaihetta yhdellä tai useammalla koneella. Käyttöliittymä on graafinen ja tuottaa 

paljon visuaalista informaatiota yhdellä silmäyksellä. Ohjelma hallitsee töiden 

jonotuksen sekä kuormituksen että kuormitusvaihtoehtojen simuloinnin. 

 

Varastonhallintaan voidaan lisätä ulkoisilla laitteilla tai lisäpäätteillä saapumis-, 

käyttö-, palautus- ja tarveilmoitukset, jotka päivittävät tietokantaa automaattisesti. 

Materiaaleja voidaan ohjata myös profiiliohjautuvasti tai 2-laatikko järjestelmällä. 

Ostoehdotukset syntyvät varastosaldojen pienennyttyä tilauspisteen alle.  
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Työajankeruu voidaan suorittaa tutuilla viivakoodinlukijoilla tai muilla 

leimauspäätteillä. Samalla järjestelmällä työntekijät voivat kuitata työn aloitetuksi 

tai valmiiksi. Aineistosta voidaan suoraan muodostaa palkanmaksuun tiedot. 

Nykyinen kulunvalvontajärjestelmä voidaan liittää tietokantaan sopivin 

tiedonkeruulaittein. Lisäykset tulevat tosin olemaan kalliita. 

 

Taloushallinnassa F tarjoaa ulkopuolisen kumppanin talousohjausta tai 

ulkoistettua taloushallintaa. Tätä ominaisuutta ei nyt pystynyt arvioimaan, koska 

tarjousta tuotteesta ei saatu käsittelyyn! Toisaalta, jos nykyinen käytössä oleva 

taloushallintajärjestelmä toimii, niin senkin integrointi F:ään on vaihtoehto. 

 

Myynti- ja tarjouslaskenta huomioi konekohtaiset asetusajat, sekä tuntihinnat 

erikseen koneelle ja henkilöresurssille. Ostotoiminnot ovat monipuoliset ja niiden 

käyttämiseen on oma ohjelma. Tämän ansiosta toimittajatiedot pysyvät ajan 

tasalla ja seurattavuus on hyvä.  

 

Kustannusseuranta ja raportointi on toteutettu F:ssä erittäin hyvin. Järjestelmä 

sisältää paljon raportteja valmiina. Suunniteltujen, ja toteutuneiden kustannusten 

jälkilaskentaa voidaan vertailla keskenään. Lisäksi järjestelmässä on erillinen 

työkalu, jolla omien raporttien muodostaminen onnistuu. 

 

Integrointi eri ohjelmistojen välillä ei tuota suurempia ongelmia. Sidosryhmille 

voidaan antaa oikeudet extranet- käyttöön. Lisäosina saatavat osto- ja 

myyntiportaalit voidaan valjastaa asiakkaiden ja toimittajien käyttöön tilausten, 

tilauskyselyiden, tai reklamaatioiden syöttöön. Samalla voidaan myös tietoa siirtää 

piirustusten ja dokumenttien muodossa.  

 

Ylläpitovarmuus on erittäin hyvä tuotteen jo pitkän iän sekä vankan käyttäjäpohjan 

myötä. Yritys on lisäksi sijoittunut varsin korkealle Aaran 

asiakastyytyväisyyskyselyssä. Järjestelmän kustannukset ovat keskitasoa 

korkeampaa luokkaa, mutta tarvittavine lisäosineen ja niiden asennuksineen hinta 

nousee todennäköisesti varsin tuntuvaksi. Järjestelmän hinta on varsin korkea, ja 
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järjestelmässä vielä ei ole taloushallintaa ollenkaan. Tosin muut ominaisuudet ovat 

huippuluokkaa. 

 

7.1.7 Järjestelmä G 

 

G on poikkeus muiden järjestelmien joukossa. Se tarjoaa ainoastaan 

tuotannonohjaukseen nykyaikaisen ratkaisun, ja integroituu sulavasti nykyiseen 

järjestelmään. Tuotannonohjaukseen järjestelmä on erittäin toimiva kokonaisuus. 

Työkoneiden jonotus on hoidettu graafisesti, josta ilmenee jokaisen työn vaihe, 

aloitus sekä tilanne. Tuotannonohjaus on varmasti helppo omaksua CONTROL- 

systeemin pohjalta. Järjestelmä on kehitetty konepajaympäristöä varten, joten 

käytännön ongelmat on otettu huomioon. 

 

Työvaiheseurantaan G ehdottaa RF/ID tageja, eli seurantakortteja, jotka jaetaan 

henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle. Lukijapäätteitä tarvitaan 3-4 kappaletta 

tuotannon sujuvuuden kannalta. 

 

Työajanseurantaan G tarjoaa työajanseurantapäätettä, joka on yhdistettävissä 

nykyiseen järjestelmään varsin pienin muutoksin. Työajanseurantaan tarkoitetuilla 

tageilla voidaan käyttää myös tuotannonseurantaan. Muut ominaisuudet pysyvät 

ennallaan nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän pohjalta. 

 

Hankintahinnaltaan G on joukon edullisin. Lisäksi ylläpitokustannukset ovat pieniä 

ja käyttötuen saanti helppoa. Jos halutaan keskittyä pelkästään 

tuotannonohjauksen tehostamiseen muiden, kuten asiakkuuksien hallinnan, 

taloushallinnan, varastohallinnan ja muiden kokonaisvaltaisten ominaisuuksien 

kustannuksella, on tämä ehdottomasti järkevin ratkaisu. 

 

7.1.8 Järjestelmä H 

 

H:n tuotannonohjaus on hoidettu hyvin. Järjestelmä sisältää perustoiminnot, 

työjonot, kuormitusseurannat, toteutumaraportoinnit, työmallit sekä vaiheistukset. 

Kaikki perustoiminnot ovat saatavissa, tosin varsin haastavien valikoiden kautta.  
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Materiaali- ja varastonhallinta sisältää myös kaikki perustoiminnot 

tuoterakenteineen sekä osaluetteloineen. Nimikkeille on annettavissa 

monipuolisesti tarttumakohtia, jonka perusteella niitä voi hakea tuoterakenteesta. 

Varastonäkymässä näkyy myös varaukset työtilauksiin, joten tilauksia on helppo 

ennakoida myös etukäteen.  

 

Tuotannon toteutumatiedot saadaan kirjattua siihen soveltuvilla laitteilla, tietysti 

lisähintaan. Toteutumista saatavat raportit päivittyvät automaattisesti. Työtuntien 

kirjaus voidaan liittää kulunvalvontajärjestelmän, kunhan sopivat laitteistot 

saadaan hankittua. 

 

Taloushallintaohjelmisto on järjestelmässä vakiovarusteena sisältäen 

perustoiminnot, kuten ostoreskontra, myyntireskontra ja kirjanpito. 

Tarjouslaskennassa pystytään ottamaan huomioon monipuolisesti 

metalliteollisuuden vaatimukset. Asetusajoille, koneille, sekä työntekijöille on 

määritettävissä omat tuntihinnat, joiden kautta tarjouksia voidaan laskea nopeasti. 

 

Ostopuolelle tulee automaattisesti ostoehdotuksia varastotason tiputtua 

tilauspisteen alle. Toimittajille on oma rekisteri, johon tallentuu tapahtumat ja 

hintojen muutosta on mahdollista seurata. Raportointityökalun kanssa tästäkin voi 

tehdä raporttipohjan, jota on helppo ja nopea seurata. 

 

Kustannusseuranta ja raportointi onnistuvat luontevasti dynaamisella 

raporttityökalulla. Raportteja voi muotoilla vapaasti ja ne päivittyvät ensimmäisen 

luomiskerran jälkeen automaattisesti. 

 

Tietojen siirto onnistunee ilman suurempia ongelmia. Hinta tälle on tosin määritelty 

tarjouksessa varsin suureksi. Järjestelmä on integroitavissa erilaisiin lisäohjelmiin 

varsin helposti. Mm. taloushallintaan saa lisätyökaluja. Avainasiakkaiden 

järjestelmiin liittyminen onnistuu ja on mainittu myös tarjouksessa. 

 

Käyttövarmuus ja käyttötuki ovat hieman kyseenalaisia H:n liityttyä suurempaan 

kansainväliseen konserniin. H on suomalainen tuote,  joten sen ylläpito uudessa 
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isossa konsernissa saattaa kohdata muutoksia. Toisaalta järjestelmällä on varsin 

runsaasti käyttäjiä, joten heidän ohjelmistojensa ylläpito on myös ylläpitäjän etu. 

 

H on suunniteltu konepajatyyppiseen käyttöön, ja sen huomaa myös 

tuotannonohjauksen käyttöliittymän monipuolisista toiminnoista. Käyttöliittymä 

itsessään on hieman vaikeaselkoinen. Hankintahintakin on joukon suurin, joten 

tämän hankinnalle on oltava erittäin kovat perusteet, mitä ei arvioinnissa ainakaan 

suoraan löytynyt. 

 

7.2 Arvioinnin parhaat järjestelmät 

 

Kärkikolmikkoon nousivat A, D, sekä F. Nämä järjestelmät osoittivat toimivuutensa 

monipuolisuutensa, sekä käytettävyytensä ansiosta. Näiden järjestelmien 

ottamista demo-kokeiluun suositellaan Työstöasennukselle, jonka jälkeen tehdään 

lopullinen päätös järjestelmän vaihdosta. 

 

A on suuren ohjelmistoketjun pk-yrityksille valmistettu ohjelmisto. Ohjelmistossa 

on monipuoliset ominaisuudet, sekä helppo integroitavuus eri järjestelmiin sekä 

ohjelmistoihin. Käyttöliittymä järjestelmässä on helppokäyttöinen ja looginen 

sisältäen monipuolisia porautumismahdollisuuksia ja muokattavia valikoita, 

tulosteita, sekä informaatioruutuja. Toimittajan referensseistä ja maineesta johtuen 

käyttötuen saaminen ei pitäisi olla ongelma. Järjestelmän ollessa varsin uusi 

referenssejä on niukasti, mikä aiheuttaa lisäpohdittavaa. Järjestelmä on 

helppokäyttöinen ja toimiva, sekä raportointi erittäin joustavaa ja nopeaa. 

 

D on pienempi ohjelmatalo ja edustaa hieman erilaista ohjelmistokokonaisuutta. 

Järjestelmä koostuu monen eri yrityksen ohjelmistoista, joten se aiheuttaa hieman 

riskejä. Riskinä on yksittäisten järjestelmäkehittäjien tuotetuen saaminen ja 

ohjelman kehittäminen. Toisaalta taas jokaiseen osa-ohjelmaan löytyy oma 

asiantuntija, joilta saa varmasti asiantuntevaa apua ongelmiin. Järjestelmä on 

myös hankintahinnaltaan kärkikolmikon edullisin. Järjestelmän monipuoliset 

ominaisuudet mukaan lukien tuotannonohjaus ja eri alojen osaamisen 
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hyödyntäminen toivat sen mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi suurempien 

ohjelmatalojen rinnalle. 

 

F on suuren ohjelmatalon luoma käyttöjärjestelmä. Käyttäjiä järjestelmällä on 

useita myös metalliteollisuudesta. Järjestelmä on käytössä myös varsin suurissa 

yrityksissä, joten järjestelmän raskaus sekä soveltuvuus pienempään 

mittakaavaan on vielä harkittava tarkkaan. Järjestelmän käyttäjiltä on saatu 

kokemuksia ja palautetta positiivisessa mielessä. Vaikka järjestelmässä ei näiden 

tarjousten mukaan ole vielä taloushallintaa ollenkaan, järjestelmä suositellaan silti 

ottamaan demotutkimusvaiheeseen.  

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Varasto-ohjautuva tuotanto, vastaa tällä hetkellä n. 80 % tuotannosta. Tämä 

asettaa suuret vaatimukset tilauskannan ennakointiin sekä varastonhallintaan 

ylimääräisten tuotteiden varastoinnin välttämiseksi. Uuden järjestelmän tuomat 

ominaisuudet tuotannon järjestelyyn antavat lisää mahdollisuuksia eri 

vaihtoehtojen harkinnassa. Näin ollen järjestelmän vaihdos muuttaa paitsi tapaa 

käsitellä ja luoda tietoa, se muuttaa myös yrityksen vakiintuneita toimintatapoja.  

 

Teoriaosuudessa esitettyjä toimintatapoja voidaan hyödyntää tuotannon 

järjestelyssä sen tehostamiseksi. Yrityksen valmistavien tuotteiden vaatiessa 

nopeita toimitusaikoja, monimutkaisia työvaiheita, ts. työstökoneilta varsin suurta 

valmistusaikaa, ei varasto-ohjautuvuudesta päästä täysin eroon. Tuotantotapoja 

voidaan muuttaa enemmän tilausohjautuvaksi ottaen tietysti huomioon töiden 

järjestelyn rajoitukset, sekä konerikkojen aiheuttamat varmuusrajat. Moniakaan 

yrityksiä tällainen ns. veitsen terällä tasapainoilu ei miellytä, mutta toisaalta 

varastoihin sitoutunut pääoma vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen. 

Järjestelmävaihdos antaa näin samalla mahdollisuuden pohtia tuotannon 

järjestelyjä uudelleen. 

 

Nykyisen järjestelmän läpäisyaikojen sekä kapasiteetin todellisen käyttöasteen 

seuraaminen on haastavaa. Uusi järjestelmä on alusta alkaen saatava 
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palvelemaan joustavan raportoinnin tarpeita. Tuotannon seuraamiseen liittyvillä 

laitteilla voidaan tietää tarkalleen, mitkä tuotteet ovat aloittamatta, keskeneräisinä 

ja valmiina. Näin tuotannon seurattavuus, ennakointi sekä suunnittelu helpottuvat. 

Työkoneiden jonotus, sekä selkeät graafiset käyttöliittymät tulevat helpottamaan ja 

selkeyttämään tuotannonohjausta merkittävästi. 

 

Järjestelmien vaihto on suuri projekti, joka vaatii henkilöstöltä paljon sitoutumista 

prosessin läpiviemiseksi. Toimintaa tarkastellessa tuli ilmi puutteita sekä 

korjauskohteita toiminnan järjestelyssä. Järjestelmämuutos on toisaalta oiva 

mahdollisuus järjestellä työtehtäviä uudelleen ja luoda toimivampia ketjuja eri 

työvaiheiden välillä.  

 

Järjestelmien ominaisuuksien vertailu vaati varsin paljon aikaa ja harkintaa kunkin 

ominaisuuden kohdalta. Järjestelmistä löytyi selkeästi mielenkiintoiset vaihtoehdot, 

A, D sekä F, jotka otetaan tarkempaan tarkasteluun.  

 

Tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset olivat yksiselitteisiä joiden pohjalta on hyvä 

alkaa rakentamaan uutta toimivampaa järjestelmää tuotannon ja koko yrityksen 

toiminnan hallintaan. Tämä työ toimi näin päätöksenteon tukena ja hyödyllisenä 

selvityksenä varsin laajasta ja hajaantuneesta toiminnanohjauksen ja 

järjestelmätoimittajien verkosta. 

 

 

9 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoitus oli selvittää toiminnanohjauksen ja demokokeiluun 

soveltuvien kaupallisten ERP- järjestelmien nykytila. Työ oli aiheellinen, koska 

Imatran Työstöasennus on vaihtamassa järjestelmää motiivinaan tuotannon 

tehostaminen. Tehdyn selvityksen pohjalta havaittiin seuraavaa: 

 

Toiminnanohjaus ja ERP- järjestelmät ovat erittäin laajoja käsitteitä, joiden 

kokonaisvaltainen hallitseminen vaatii vuosien kokemusta ja uusimman kehityksen 

mukana pysymistä. Näiden käyttö yrityksen toiminnan kehittämiseksi on kuitenkin 

välttämättömyys nykyajan muuttuvassa teollisuusympäristössä. Yrityksiltä 
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vaaditaan sitoutumista asiakkaisiin, yhteydenpitokanavien kehittämistä ja näin 

asiakkaiden palvelun parantamista, mikä on uusien tehokkaampien järjestelmien 

avulla mahdollista.  

 

Ennen ERP- järjestelmiä pidettiin raskaina ja ainoastaan suurien yritysten käyttöön 

soveltuvina työkaluina, mutta nyt myös suuret järjestelmävalmistajat ovat 

havainneet pk-yrityksille suunnattujen järjestelmien valtavat markkinat. 

 

Työssä analysoitujen järjestelmien joukosta havaittiin selvästi kaksi erilaista 

lähestymistapaa kokonaisvaltaisen järjestelmän tuottamiseen: Yksi järjestelmä, 

joka hoitaa kaikki tehtävät moduuleiden muodossa, sekä moniohjelmajärjestelmä, 

joka vaihtaa joustavasti tietoa keskenään. Molemmilla on etunsa palvelujen 

tuottamiseksi. Karrikoituna järjestelmien edut olivat yhden modulaarijärjestelmän 

hyvien porautumisominaisuuksien sekä tiedonsiirron, ja moniohjelmajärjestelmän 

integroitavuuden ja mukautuvuuden välillä.  

 

Kohdeyrityksen toimintaa tarkasteltiin ja havaittiin tuotannon olevan lähes 

kokonaan varasto-ohjautuvaa. Tämä kasvattaa varastossa olevaa pääomaa, joka 

heikentää tulosta. Järjestelmävaihdoksen myötä tuotantoa voidaan harkita 

muutettavan enemmän tilausohjautuvaksi toimitusaikataulujen sallimissa 

puitteissa. 

 

Toimintaa tarkasteltiin myös työntekijöiden mielipiteiden kannalta. Huomattiin, että 

kehitysvalmiutta löytyy, kunhan henkilökunta saadaan koulutuksen avulla 

kannustettua oppimaan uusia toimintamuotoja töiden suorittamiseksi. 

 

Järjestelmiä analysoitiin ja tulokset olivat varsin tasaiset. Imatran 

työstöasennukselle soveltuvia järjestelmiä löydettiin kolme, jotka erottuivat 

kuitenkin muista edukseen. Työn tuloksen yritykselle suositellaan järjestelmiä A, D 

ja F, jotka otetaan demokokeilun muodossa jatkotutkintaan.  
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JÄRJESTELMÄ TOIMINNAN OHJAAMISEEN 
 

1 Hankkeen kuvaus 
 
Imatran Työstöasennus pyytää tarjousta 
tuotannonohjausjärjestelmästänne. Järjestelmän tulee 
kattaa yrityksen tärkeimmät toiminnot, sekä toimia 
päätöksenteon tukena.  
 
 

2 Liiketoiminnan kuvaus 
 

Imatran Työstöasennus on metallialan pk-yritys, jonka 
markkina-alueena ovat teollisuuden alihankinta- ja 
sopimusvalmistus, sekä pienerätuotanto.  Vuonna 2007 
liikevaihtomme oli noin 4,2 miljoonaa euroa ja 
henkilöstöä oli 35. 
 
Yritys on panostamassa voimakkaasti keskikokoisiin ja 
suuriin eräkokoihin (vuosikulutukset sadasta tuhansiin 
kappaleisiin per tuote vuodessa), joten paineet 
materiaalivirtojen hallintaan kasvavat. Lisäksi 
viimeaikoina on investoitu mittavasti miehittämättömään 
ajoon, joka tuo haasteita niin työntekijöiden 
koulutukseen, kuin laitteiden sekä tuotannonohjauksen 
suorituskykyyn. 
 

3 Järjestelmävaatimukset 
 

Seuraavaksi on esitelty tärkeitä vaatimuksia järjestelmän 
ominaisuuksille. 
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3.1 Tuotannon suunnittelu ja – ohjaus 
 

Järjestelmän tulee toimia tuotannon tukena ja ohjaavana 
työkaluna tuotannon aikataulutukseen ja hallintaan. 
Konekohtainen työjonojen muodostaminen on 
välttämättömyys, jolloin pystytään seuraamaan 
kapasiteetin kuormitusta konekohtaisesti. 
 
Muita mahdollisuuksia töiden hallinnan helpottamiseksi 
on esim. työmääräinten muuttaminen sähköiseksi.  
 

3.2 Toteutumatietojen keräys 
 

Järjestelmästä on saatava informaatiota helposti 
toteutuneiden, keskeneräisten, sekä tulevien töiden 
osalta. 
 

3.3 Materiaalihallinta 
 

Nykyisin varastojärjestelmä ei aivan pidä paikkaansa ja 
tämä saattaa johtaa jopa myöhästymisiin materiaalipulan 
vuoksi. Ajatuksena oli, että nykyisestä saapuneiden 
tavaroiden kirjaamisesta paperilappujen kautta 
järjestelmään päästäisiin kehittyneempään systeemiin. 
Esim. viivakoodilukijoilla tai muuten järjestetty 
varastonhallinta olisi tarpeen. Millainen systeemi olisi 
järkevä tähän? 
 

 
3.4 Varaston hallinta 
  
 Varmuusvarastojen, tilauspisteiden ja eräkokojen 

laskentaan tulisi olla mahdollisuus. Varastonimikkeiden 
saldoja ja kulutuksia tulee pystyä seuraamaan 
nimikkeittäin halutuilla aikaväleillä. 

 
3.5 Tuntikirjaukset 
 

Nykyisin tuntikirjaukset suoritetaan paperisilla 
tuntilapuilla, joihin merkitään myös tehdyt työt. Tähän 
tarvitaan sähköinen järjestelmä. Tehtyjen töiden kirjaus 
on myös hoidettava sähköisesti.  
 
Ovissa on nykyisin käytössä Hedgren-securityn 
sähköiset lukot sekä Hedsam-kulunvalvontajärjestelmä. 
Voisiko tämän järjestelmän liittää toiminnanohjaukseen 
työajankirjauspäätteellä ja näin edelleen 
palkanlaskentaohjelmistoon? 
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3.6 Taloushallinta 
 

Järjestelmä kykenee kaikkiin perustoimintoihin sujuvasti 
sekä helposti. Raporttien sekä tilastojen saaminen on 
helppoa. Nykyisin on käytössä Talousneuvos – 
kirjanpito-ohjelmisto. Sähköistä laskutusta ollaan 
ottamassa käyttöön, joten kyseinen ominaisuus on 
tarpeellinen. Myös factoring-ominaisuus tarvitaan. 

 
3.6 Myynti- ja tarjouslaskenta 
 

Järjestelmän tulee pystyä hoitamaan perustoiminnot 
selkeästi ja varmasti. Tarjouslaskennassa täytyy 
huomioida kustannukset ja tuntiveloitushinnat 
konekohtaisesti. Myös eräkoon vaikutukset 
myyntihintaan tulee pystyä huomioimaan eli 
tarjouslaskennassa tulee pystyä huomioimaan 
asetuskustannukset.  
 
Tarjouslaskennassa on huomioitava, että monesti 
tuotteita valmistetaan suuremmassa erässä kuin mitä 
myydään, joten tuotantomäärät ja myyntimäärät tulee 
pystyä pitämään erillään niin tarjouslaskennassa kuin 
jälkilaskennassa. 

 
3.7 Osto 

 
Tarpeellisia ominaisuuksia on toimittajien seurattavuus. 
Hintakehityksen seuraus, sekä toimitusvarmuuden 
seuraus on myös tärkeitä. 
 

3.7 Kustannusseuranta ja raportointi 
 

Järjestelmästä tulee saada helposti jälkilaskennan 
raportteja niin tuote kuin asiakaskohtaisesti. 
Myyntikatteet/käyttökatteet tuote ja asiakaskohtaisesti on 
saatava. Myös konekohtaisten kustannusten ja työtuntien 
kohdistus niin tuote- ja asiakaskohtaisesti on 
välttämättömyys. 
 
Myös erilaisia raportteja niin omasta kuin toimittajien 
toimitusvarmuudesta tarvitaan. 
 

3.8 Muuta 
 

Vanhan järjestelmän data tulee pystyä siirtämään 
uuteen. Nykyisin käytössä on CONTROL 9000- 
järjestelmä.  
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Uuden järjestelmän tulisi mahdollisesti pystyä 
vaihtamaan tietoja sujuvasti avainasiakkaiden 
järjestelmien kanssa, joista mainittakoon Sandvik Mining 
ja Ponsse. Tähän kaivattaisi selvitystä mahdollisuuksista. 
 
Järjestelmällä tulee olemaan yhtäaikaisesti n. 9 
käyttäjää. Tämä pitää sisällään 6 toimihenkilöä sekä 
työntekijöitä.   

 
 
 

4 Muutoksia nykyisiin käytäntöihin 
 

Ohessa lähetetty kuva selkeyttää seuraavia asioita. Kuva 
on lähinnä karkea hahmotelma. Kuva on tallennettu pdf-
muotoon, joten sen zoomaaminen on helppoa. 

 
4.1 Pakkaamo 
 

Nykyisin pakkaamon henkilöt joutuvat käymään 
toistuvasti toimistoilla kuittaamassa toimituksen sekä 
hakemassa rahtipapereita ja muita dokumentteja 
tuotteiden lähetystä varten. Tämä tulisi voida hoitaa 
pakkaamossa olevalla tietokonepäätteellä.  

 
4.2 Sahaaja 
 

Nykyisin sahaaja jättää paperisen lapun tilattavista 
materiaaleista. Materiaalit tilataan aamuin ja iltapäivisin, 
kun toimihenkilö on hakenut laput. Tähän tarvittaisiin 
muutos esim. siten, että sahaajan viereen lisätään pääte.  
 

4.3 Tavaran vastaanotto 
 

Kuten jo mainittiinkin, tavaran vastaanottoon, sekä 
varaston toimintaan voisi lisätä esim. 
viivakoodisysteemin. Sahaajan piste on 
vastaanottopisteen lähellä, joten samalla päätteellä voisi 
hoitaa molemmat asiat. Millaisia ratkaisuja tähän on 
tarjolla? 
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5 Lisätiedot 
 

Vastaukset tulee lähettää, sekä lisätietoja hankkeesta 
antavat: 
 
 
Tuomas Tani, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 
 
Tommi Matikainen, Imatran Työstöasennus Oy 
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Järjestelmien vertailua     LIITE 2 
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Työntekijäkysely     LIITE 3 
 
 
 
 
 
 
 
Hyvä vastaaja! 
 
 
 
 
Tämä kysely liittyy tuotannon tehostamishankkeeseen, jonka tiimoilta teen 
opinnäytetyöni. Hanke pitää sisällään uuden tuotannonohjausjärjestelmän 
hankinnan tarkastelua. Järjestelmä tulisi korvaamaan nykyisen CONTROL 9000- 
järjestelmän. Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää Imatran Työstöasennuksen 
henkilökunnan mielipiteitä tietotekniikasta ja yrityksen sisällä tapahtuvista 
muutoksista. Kysely on jaettu neljään aiheeseen: taustatiedot, työkokemus, 
muutosvalmius sekä tietotekniset valmiudet. Ympyröi väitteistä sopiva 
vaihtoehto. Asteikko on 1-4 (erimieltä - samaa mieltä) ja 0 (en osaa sanoa). 
Kyselykaavake on tehty Teknologiateollisuuden julkaisua 2/2006 mukaillen. 
 
Tutkimuksen teettäjät, Tommi Matikainen sekä Tuomas Tani, käsittelevät 
yksittäiset vastaukset luottamuksellisesti. Palautathan kyselyn viimeistään 
6.2.2008 tuntilistojen mukana alatoimistoon.  
 
 
 
 
Terveisin: 
 
Tuomas Tani 



 

 

59

TAUSTATIEDOT 
 
 

1. Syntymävuosi:                                    1 
 

 
2. Sukupuoli:  □  Mies □  Nainen 
    

 
3. Koulutus: 
    
□  Ammattikoulu  □  Lukio tai ylioppilastutkinto 
 
□  Ammattikorkeakoulu □  Yliopisto 
 
□  Opistotasoinen koulutus □  Muu, mikä:                                            1 
 
 
4. Työtehtäväsi: 

 
□  Koneistaja  □  Työnjohtaja 
 
□  Toimihenkilö  □  Muu, mikä:                                            1 
 
 
5. Vuoro: 
 
□  1  □  2 □  päivätyöntekijä 
 
 
 

TYÖKOKEMUS 
 
 
6. Työkokemuksesi tällä toimialalla:   vuotta 
 
7. Työkokemuksesi tässä yrityksessä:   vuotta 
 
8. Työkokemuksesi nykyisessä työtehtävässäsi  vuotta 
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9. Seuraavilla väittämillä selvitetään henkilökunnan suhtautumista muutoksiin ja 
kartoitetaan muutostarpeita: 

 
 

1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4 =samaa mieltä, 0=en osaa sanoa 

 
 
MUUTOSVALMIUS 
 
Yrityksen toimintatavat ja käytännöt 
 
a. Nykyinen toimintatapamme on hyvin suunniteltu 1    2    3    4    0 
 
b. Nykyinen toimintamme on tehokasta  1    2    3    4    0 
 
c. Toimintamme perustuu yksilöiden vapauteen toimia 1    2    3    4    0 

haluamallaan tavalla 
  

d. Uskon, että tuotannonohjausjärjestelmän vaihtaminen 1    2    3    4    0 
 tulee muuttamaan toimintaamme hyvään suuntaan   
 
Työilmapiiri 
 
e. Emme keskustele työtovereideni kanssa juuri koskaan 1    2    3    4    0 
 siitä, miten työtehtävät kannattaisi suorittaa 
 
f. Joudun usein hankkimaan ja kysymään tietoja 1    2    3    4    0 
 voidakseni tehdä työni loppuun 
 
g. Tiedonkulku osastollamme on avointa  1    2    3    4    0 
 
h. Työilmapiirissä olisi kehitettävää   1    2    3    4    0 
 
i. Tietoa jaetaan vapaasti työtovereiden kesken  1    2    3    4    0 
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1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4 =samaa mieltä, 0=en osaa sanoa 

 
 
MUUTOSVALMIUS 
 
 
Yrityksen suhtautuminen muutoksiin 
 
j. Onnistuneet muutokset tarvitsevat ohjausta  1    2    3    4    0 
 
k. Tuotantoprosessimme tai työtehtäviemme  1    2    3    4    0 
 sisällöt muuttuvat usein 
 
l. Yrityksessämme seurataan muutostarpeita aktiivisesti 1    2    3    4    0 
 
m. Yrityksessämme ei seurata kilpailijan toimia  1    2    3    4    0 
 
n. Yrityksessämme vallitsee halu kehittyä paremmaksi 1    2    3    4    0 
 omalla alallaan 
 
 
Oma suhtautumiseni muutoksiin 
 
o. En pidä yleensä muutoksia tarpeellisena  1    2    3    4    0 
 
p. Haluan tietoa yritykseen liittyvistä muutoksista 1    2    3    4    0 
 
q. Haluan vaikuttaa muutoksiin liittyvissä asioissa 1    2    3    4    0 
 
r. Koen muutoksen mahdollisuutena  1    2    3    4    0 
 
s. Koen saavani osallistua riittävästi päätöksentekoon 1    2    3    4    0 
 ja kehittämistoimiin 
 
t. Muutoksista ei tiedoteta tarpeeksi  1    2    3    4    0 
 
 
Yrityksen tavoitteet 
 
u. En ole koskaan kuullut puhuttavan tavoitteista 1    2    3    4    0 
 
v. Mielipiteitäni ei kuunnella osastollamme  1    2    3    4    0 
 
x. Yrityksen tavoitteet eivät ohjaa toimintaani  1    2    3    4    0 
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10. Seuraavilla väittämillä selvitetään henkilökunnan suhtautumista 
tietotekniikkaan. 

 
1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4 =samaa mieltä, 0=en osaa sanoa 

 
 
TIETOTEKNISET VALMIUDET 
 
 
Oma suhtautumiseni tietotekniikkaan 
 
a. Uskon, että työni on mahdollista tehdä tehokkaammin 1    2    3    4    0 
 tietotekniikan lisäämisen keinoin 
 
b. Luotan tietotekniikkaan   1    2    3    4    0 
 
c. Suhtaudun tietokoneisiin yleensäkin myönteisesti 1    2    3    4    0 
 
d. Tietotekniikan käyttäminen ei tue minua työssäni 1    2    3    4    0 
 
 
Tietotekniikan käyttö 
 
e. Käytän tietokonetta päivittäin   1    2    3    4    0 
 
f. Osan käyttää mielestäni tietokonetta hyvin  1    2    3    4    0 
 
g. Tietokoneen käyttö tukee työtehtäviäni  1    2    3    4    0 
 
 
Tietotekniikan käytön tukeminen 
 
h. En halua osallistua työnantajan järjestämään   1    2    3    4    0 
 tietotekniseen koulutukseen 
 
i. En saa ohjausta työtehtäviini   1    2    3    4    0 
 
j. Haluaisin kehittää tietoteknistä osaamistani  1    2    3    4    0 
 
k. Olen saanut mielestäni riittävästi tietoteknistä  1    2    3    4    0 
 koulutusta työssäoloaikanani tässä yrityksessä 
 
l. Tietotekniikkaa hyödynnetään yrityksessämme 1    2    3    4    0 
 mielestäni tehokkaasti 
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1=eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4 =samaa mieltä, 0=en osaa sanoa 

 
 
Uuden tuotannonohjausjärjestelmän vaikutus 
 
m. Uskon, että uusi tuotannonohjausjärjestelmä tulee 1    2    3    4    0 
 tehostamaan toimintaamme 
 
n. Uuden tuotannonohjausjärjestelmän käytön opettelu 1    2    3    4    0 
 tulee olemaan haasteellista yrityksellemme 
 
o. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä tulee lisäämään  1    2    3    4    0 
 työtäni 
  
 
 
Avoin palaute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 
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  Kyselyn vastaukset     LIITE 4 
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   Imatran työstöasennuksen tuotantotilan pohjapiirroksen  LIITE 5 
   hahmotelma. 
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Kohdeyrityksen keskeisien laitteiden luettelo (Työstöasennus 2008b) LIITE 6 

 

CNC-SORVIT

Monitoimisorvi PUMA MX2500LST 

Kärkiväli 1520 

Sorvaushalkaisija 540 

Ylä- ja alarevolveri 

Vastakara 

Työkalumakasiini 80 kpl 

Kappaleenvaihtorobotti  

FANUC M710iT/50  

 

CNC-SORVI PUMA 400 LMB / 

FANUC 18i-TB 

Kärkiväli 2030 

Sorvaushalkaisija 770 

Pyörivät työkalut 

Ohjelmoitava tukilaakeri 

 

CNC-SORVI PUMA 300MSC / 

FANUC 18i-TB 

Kärkiväli 565 

Sorvaushalkaisija 355 

Tankotyössä suurin halkaisija 102 

Pyörivät työkalut 

Tangonsyöttölaite 

Kappalepoimia, hihnakuljettimella 

Vastakara 

 

 

 

 

CNC-SORVI PUMA2500LY / FANUC 

18i-TB 

Kärkiväli 750 

Sorvaushalkaisija 350 

Pyörivät työkalut 

Tangonsyöttölaite IRGO 

Kappalepoimia, hihnakuljettimella 

Y-akseli 

 

CNC-SORVI PUMA 240MC / FANUC 

18i-TB 

Kärkiväli 580 

Sorvaushalkaisija 300 

Pyörivät työkalut 

Ohjelmoitava kärkipylkkä 

Kappalepoimia, hihnakuljettimella 

 

CNC-PYSTYSORVI PUMA V400M / 

FANUC 21i-T 

Sorvauspituus 461 

Sorvaushalkaisija 500 

Pyörivät työkalut 

 

CNC-sorvi Colchester/Fanuc 210i-T 

Kärkiväli 1000 

Halk. joht. päällä 460 

Sorvaushalkaisija 270 

Kelkan päällä 270 
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KONEISTUSKESKUKSET 

 

Koneistuskeskus DOOSAN ACE-

HM 630 

    * Fanuc 18i 

    * Paletit 630x630 

    * 240 työkalun makasiini 

 

Koneistuskeskus YANG 

    * Fanuc O-M 

    * X liike 1300 

    * Y liike 750 

    * Z liike 750 

30 työkalun makasiini 

 

Koneistuskeskus Takisawa 

MAC-3 

    * Fanuc O-M 

    * X liike 510 

    * Y liike 400 

    * Z liike 300 

    * + indeksoiva pyörityspöytä 

18 työkalun makasiini 

 

KÄRKISORVIT 

 

Kärkisorvi TOS 630 

Kärkiväli 3000 

Halk. joht. päällä 630 

Kelkan päällä 360 

Kidassa 880 

Varustettu digitaalisin mittalaittein  

 

Kärkisorvi POREBA TR 135 

Kärkiväli 4000 

Halk. joht. päällä 1350 

Sorvaushalkaisija 1050 

Halk. kidassa 1650 

 

JYRSIMET 

 

CNC-jyrsin Soraluce / 

Heidenhain TNC 426 

    * X liike 2000 

    * Y liike 800 

    * Z liike 800 

 

Manuaalijyrsin CMC SAL 

    * X liike 1150 

    * Y liike 300 

    * Z liike 500 

Sony Digitaalit 

 

Manuaalijyrsin Fexac 

    * X liike 1150 

    * Y liike 270 

    * Z liike 500 

Sony Digitaalit 

 

 


