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problems regarding it. This master’s thesis also studies three quality management tools; 
Lean, Six Sigma and Total Welding Management applying in welding network quality 
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The theoretical part of this study deals with the quality and quality management 
generally and also in welding. The practical  part  deals with collecting data from three 
different welding networks. Based on collected data, analysis was made how these three 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän päivän teollisuudessa ja liiketoiminnassa verkostoituneesta toiminnasta on tullut 

yhä yleisempi tapa toimia ja pyrkiä tehostamaan toimintaa. Tämä koskee myös hitsaavia 

yrityksiä. Verkostoitumisen avulla tuotantoketjun eri vaiheita, jotka ovat oman 

erityisosaamisen ulkopuolella, pystytään tehostamaan verkostokumppaneiden 

osaamisen kautta. Toimivassa ja optimissa verkostomaisessa toiminnassa jokainen 

verkostoon kuuluva yritys antaa oman erityisosaamisensa koko verkoston käyttöön, ja 

vastaavasti saa siten myös itse käyttöönsä verkoston muiden jäsenten erityisosaamisen. 

Parhaimmillaan verkosto toimiikin kuten yksi iso yritys ja kaikki verkoston jäsenet 

toimivat omalla panoksellaan yhteisesti kaikkien jäsenten toiminnan tehostamiseksi, 

samoin kuin yksittäisessä yrityksessä eri osastot tukevat toisiaan. 

 

Pelkän hyödyn lisäksi verkostoitunut toiminta aiheuttaa kuitenkin myös monia omia 

uusia haasteitaan. Verkostomaisessa toiminnassa toiminta hajaantuu laajemmaksi, 

jolloin toiminnan kokonaisvaltainen hallitseminenkin vaikeutuu. Erityisesti erilaisten 

laatuasioiden hallitseminen muuttuu haastavammaksi. Laadunhallintaan on kehitetty 

lukematon määrä erilaisia laatutyökaluja, mutta suuri osa niistä on kehitetty yksittäisten 

yritysten käyttöön. Tällaisten työkalujen hyödyntäminen verkostossa on haastavaa, 

mutta mahdollisesti oikealla tapaa toteutettuna kuitenkin mahdollista. 

 

1.1 Diplomityön tausta 

 

Työn taustana toimii HitNet-projekti, jonka kokonaispäämääränä on hitsaavan 

teollisuuden hankintatoimen ja toimitusketjujen tehostaminen. Projekti on 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kuopion Savonia ammattikorkeakoulun 

yhteisprojekti, jonka rahoittajina on myös useita eri yrityksiä Tekesin lisäksi. Projekti 

alkoi marraskuussa 2010 ja se kestää kokonaisuudessaan kolme vuotta eli vuoden 2013 

lokakuun loppuun. Projektin tavoitteena on keskittyä hitsaavan verkoston ja 

verkostoitumisen kansainvälistymiseen ja hitsaustuotannon globaaleihin hankintoihin. 

Tavoitteena on kehittää ja yrittää luoda toimintamalli hitsaavalle verkostolle, jotta 
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verkoston kaikkien yritysten tehokkuus saadaan hyödynnettyä kilpailukyvyn 

parantamisessa. 

 

1.2 Diplomityön tavoite ja rajaus 

 

Edellä mainittu projekti käsittää useita eri tutkimuksia opinnäytetöiden ja väitöskirjojen 

muodossa. Tämän diplomityön tavoitteena oli tarkastella hitsaavien verkostojen 

ongelmakohtia, sekä tätä kautta tarkastella myös erilaisten laatutyökalujen käyttöä 

hitsaavassa verkostossa. Tarkasteltaviksi laatutyökaluiksi valittiin Lean, Six Sigma ja 

Total Welding Management (TWM). Päämääränä oli tarkastella ja vertailla näiden 

kolmen soveltuvuutta ja käyttökelpoisuutta hitsaavan verkoston laadunhallinnassa ja 

hitsaustoiminnan johtamisessa. Tietoja hitsaavista verkostoista tutkimukseen kerättiin 

kaikkiaan kolmesta projektiin osallistuvasta eri verkostosta, joiden pääyritykset ovat 

Ponsse Oyj, Normet Oy ja Junttan Oy. 

 

Työn rajauksena oli, että minkään yrityksen kohdalla ei mennä tarkkaan tuotekohtaiseen 

tutkimukseen, vaan mahdollinen laatutyökalujen soveltaminen toteutetaan ainoastaan 

yleisellä tasolla. Päämääränä oli tarkastella työkalujen soveltuvuutta yleisesti hitsaavalle 

verkostolle. Ei siis välttämättä suoraan pelkästään juuri jollekin työssä tutkituista 

verkostoista, sillä jokaisella verkostolla on aina kuitenkin omat erikoispiirteensä. Nämä 

kolme eri verkostoa toimivatkin tietyllä tapaa vain hyvinä esimerkkeinä antamaan tietoa 

hitsaavien verkostojen toiminnasta ja haasteista. 

 

Rajauksena oli myös, että työhön kerättiin tietoja ainoastaan päähankkijoilta Junttanin 

verkostoa lukuun ottamatta, koska sillä ei tutkimuksen haastattelujen tekohetkellä ollut 

omaa hitsaustoimintaa. Ilman alihankkijoidenkin haastattelua tietoa verkostoista karttui 

melko laajasti, sillä käsiteltävänä oli kuitenkin kolme erilaista verkostoa. Junttanin 

verkostossa haastattelu suoritettiin myös hitsaavalle päätoimittajalle Komas Oy:lle, 

jonka toimipiste sijaitsee aivan Junttanin vieressä Kuopiossa. Huomautuksena voidaan 

todeta, että aikanaan Komas on kuulunut Junttaniin ja tällä hetkellä se jälleen kuuluu 

Junttaniin, mutta tässä työssä niitä käsitellään haastattelujen tekohetkellä olleen 

tilanteen mukaisesti. 
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1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimus lähti käyntiin perehtymisellä teoriatasolla yleisesti laatuun ja 

laadunhallintaan, sekä edellä mainittuihin kolmeen laatutyökaluun. Lisäksi perehdyttiin 

hitsauksen ja hitsaustoiminnan laatuun, sekä niihin vaikuttaviin asioihin. Tämän jälkeen 

jatkettiin tietojen kartuttamisella verkostojen tämän hetkisestä tilanteesta laadun ja 

laadunhallinta asioiden suhteen liittyen erityisesti hitsaukseen. Tutkimus toteutettiin 

haastattelututkimuksena, jonka haastattelut toteutettiin yritysvierailuina paikan päällä 

käyden. Ennen varsinaista haastattelutilannetta kuhunkin yrityksen lähetettiin 

kysymyslistat, jotka löytyvät liitteestä 1. Lähetetyistä kysymyksistä huolimatta 

haastattelutilanteiden ei kuitenkaan ollut tarkoitus olla pelkkiä kysymys/vastaus-

tilanteita, vaan kysymysten tarkoituksena olikin pohjustaa vapaamuotoinen keskustelu 

toimintojen nykytilanteesta. 

 

Kustakin pääyrityksestä haastatteluihin otettiin henkilöitä eri osastoilta. Henkilöitä 

haastateltiin hankinta-, tuotekehitys-, suunnittelu-, tuotanto- sekä laatuosastoilta. 

Jokaisesta verkostosta haastateltiin lisäksi myös yhtä hitsaajaa. Näkemykset eri 

osastoilta olivat tärkeitä antamaan kattavaa ja laajaa näkökulmaa verkostojen tämän 

hetkisestä tilanteesta. 

 

2 LAATU JA LAATUJOHTAMINEN 

 

Laadusta ja sen hallinnasta on tullut erittäin tärkeä kilpailu- ja menestystekijä tämän 

päivän liiketoiminnassa. Erilaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että yritykset menettävät 

huonosta laadusta aiheutuviin kustannuksiin jopa 10–40 % liikevaihdostaan. 

Kustannuksia syntyy /1/: 

 virheiden tekemisestä 

 niiden korjaamisesta 

 puutteiden korjaamisesta 

 puutteellisten tuotteiden hylkäämisestä 

 sisäisten ristiriitojen ratkaisemisesta sekä 
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 valitusten hoitamisesta. 

 

Tämän lisäksi puutteellisesta laadusta johtuen arvioiden jopa noin 25 % myynnistä voi 

jäädä saamatta kilpailijoiden paremman laadun vuoksi. Optimaalisella tavalla 

toteutetulla laatujohtamisella voidaan laatukustannuksissa päästä jopa alle 2,5 %:iin 

liikevaihdosta. Tällöin ainoat kustannukset aiheutuvat panostuksista laaduttomuuden 

ennaltaehkäisyyn ja valvontaan, sekä halutun laadun ylläpitämiseen. /1/ 

 

Usein yrityksissä puhutaan, että tehdään laatua, mutta välttämättä ei ymmärretä mitä se 

itse asiassa edes varsinaisesti tarkoittaa. Philip B. Crosby tiivistää kirjassaan Quality is 

Free vastauksen tähän kysymykseen lyhyeen ja hyvin yksinkertaiseen, mutta kuvaavaan 

muotoon: ”Laadun tekeminen tarkoittaa sitä, että saadaan ihmiset tekemään ne asiat 

paremmin, jotka heidän joka tapauksessa pitäisi tehdä”. Crosbyn määritelmässä sana 

ihmiset tarkoittaa koko yrityksen henkilöstöä, mukaan lukien sekä ylin johto että 

alemmilla tasoilla olevat työntekijät. Kuten kirjan nimikin jo kertoo, laadun tekeminen 

on siis tavallaan ilmaista ja tarkoittaa yksinkertaisuudessaan joka tapauksessa tehtävien 

asioiden paremmin tekemistä. /2/ 

 

Hitsaustoiminnankin laatujohtamisessa ja laadunhallinnassa sovellettavat periaatteet 

perustuvat yleiseen laatujohtamiseen sekä siinä sovellettaviin johtamismalleihin. 

Kokonaisvaltainen laatujohtaminen eli Total Quality Management (TQM) tarkoittaa 

johtamistapaa, jossa yrityksen johtaminen ja hallinta ovat suunnitelmallista toimintaa 

hyödyntäen erilaisia siihen soveltuvia laatutyökaluja ja toimintatapoja. Tarkoituksena 

on saavuttaa kannattavampi ja kilpailukykyisempi toiminta ulottamalla laatua tukeva 

johtamistapa yrityksen tai organisaation kaikkiin toimiin. /3/ 

 

2.1 Laadun määritelmä 

 

Laatu voidaan käsitteenä määritellä monella eri tavalla ja monista eri lähtökohdista 

katsottuna. Tämän päivän laatuajattelussa ehkä eniten käytetty ja siihen parhaiten sopiva 

määritelmä on seuraavanlainen /4/: 
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 Laatu tarkoittaa tuotteen tai palvelun kykyä täyttää asiakkaan tarpeet sekä 

odotukset. 

 

Määrittelyn perusteella laatu on siis suoraan riippuvainen asiakkaan mielipiteestä. 

Asiakkaalla on omat lähtökohtansa ja toiveensa sekä tarpeensa, joiden perusteella hän 

miettii onko tuote tai palvelu omien vaatimusten mukainen ja siten laadultaan hyvä ja 

itselle sopiva. Sopivuuden lisäksi asiakas haluaa tietenkin hankkimaltaan tuotteelta 

myös virheettömyyttä. Yllä olevaan määritelmään sisältyy siten myös asiakkaan 

olettamus ja vaatimus virheettömistä tuotteista. /4/ 

 

Tuotteen tai palvelun hinnalla on tietenkin suuri vaikutus asiakkaan odotuksiin ja 

vaatimuksiin. Korkean hinnan omaavien tuotteiden kohdalla asiakkaan odotukset ovat 

luonnollisesti korkeammalla kuin alhaisemman hinnan omaavien tuotteiden kohdalla. 

Mikäli asiakkaan odotukset täyttyvät odotusten mukaisesti, pitää asiakas tuotetta 

laadukkaana. Mikäli odotukset eivät täyty, on tuote vastaavasti laadultaan huono. 

Asiakkaan odotuksiin vaikuttaa aina lisäksi myös yrityksen antama tieto ja mainonta 

tuotteen laadusta. Loppujen lopuksi asiakas odottaa aina, joka tapauksessa, kuitenkin 

saavansa sitä mitä luvataankin hinnasta välittämättä. /5/ 

 

Asiakaslähtöisen määritelmän lisäksi yrityksen sisällä tarvitaan myös omaa sisäistä 

laatukäsitteen määrittelemistä, sillä pelkkä asiakkaan näkökulma laadusta ei ole riittävä. 

Yrityksen sisällä tulee olla määritelmät, joilla omaa toiminnan ja tuotteen laatua 

määritellään. Tuotteen tulee vastata sille annettuja odotuksia. Tällöin laatu voidaan 

määritellä seuraavasti /4/: 

 

 Laatu tarkoittaa tuotteen vastaavuutta tuotemäärittelyihin ja tuotetta vastaaviin 

standardeihin. 

 

Tällä määritelmällä laadulle saadaan yksiselitteinen määritelmä, jolle voidaan asettaa 

myös selkeät kriteerit ja raja-arvot. Kriteerien ja raja-arvojen avulla pystytään helposti 

määrittelemään, mitkä tuotteet ovat laadultaan hyväksyttäviä ja mitkä eivät. /4/ 
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Samalla tavalla myös eri prosessien toiminnalle voidaan määritellä raja-arvoja, jotka 

kertovat valmistusprosessien laaduntuottokyvyn. Voidaan siis puhua tuotteiden laadun 

lisäksi toimintojen ja prosessien laadusta. Yleisesti laadukkailla toiminnoilla ja 

prosesseilla saadaan tuotettua myös laadukkaita tuotteita. Laatu tuleekin saada upotettua 

yrityksen toimintoihin ja kulttuuriin, jotta lopulta myös päädytään laadukkaisiin 

tuotteisiin. Tämän tulee tapahtua yrityksen johdon toimesta. Kuvassa 1 on 

havainnollistava kaaviokuva tuotteiden ja toimintojen laadun muodostumisesta koko 

yrityksen laadun kautta. /4/ 

 

 
Kuva 1. Yrityksen toimintojen ja tämän kautta myös tuotteiden laadun muodostuminen. 

/4/ 

 

2.1.1 Laadun osatekijät 
 

Tuotteiden laatu koostuu monista erilaisista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi /5/: 

 soveltuvuus käyttöön 

 suorituskyky 

 käytettävyys ja 

 ulkonäkö. 
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Tuotteesta tai palvelusta riippuen on näillä muuttujilla erilaisia painotuksia. Osaa näistä 

muuttujista on helppo mitata suoraan, mutta esimerkiksi ulkonäköä on mahdoton mitata 

täysin absoluuttisesti. Asiakkaasta riippuu, mikä tai mitkä näistä ovat kulloinkin 

kaikkein merkittävimpiä tekijöitä laatua arvioitaessa. /5/ 

 

Tuotelaatu voidaan edellä olevan lisäksi jakaa osatekijöihin myös kuten kuvassa 2, 

jolloin laadun osatekijöitä ovat /5/: 

 suunnittelulaatu 

 valmistuslaatu ja 

 asiakaspalvelulaatu. 

 

 
Kuva 2. Laadun osatekijät. /5/ 
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Suunnittelulaatu kuvaa tuotesuunnitelman kykyä ja hyvyyttä täyttää asiakkaan tarpeet ja 

odotukset. Suunnittelulaatuun voidaan vaikuttaa muun muassa erilaisten 

markkinatutkimusten sekä tuotekehityksen avulla. Valmistuslaatu puolestaan kertoo sen 

kuinka hyvin tuote on valmistettu vastaamaan sen valmistussuunnitelmaa, eli toisin 

sanoen, vastaamaan suunnittelussa määriteltyä suunnittelulaatua. Mitä vähemmän 

tuotteessa on valmistusvirheitä ja mitä paremmin se vastaa suunniteltua tuotetta, sitä 

parempi sen valmistuslaatu on. Asiakaspalvelulaatu tarkoittaa lähinnä tuotteen huollon 

sujuvuutta ja varaosien saatavuutta. Hyvään asiakaspalvelulaatuun kuuluu myös 

käyttäjien riittävä kouluttaminen tuotteen käyttämiseen. /5/ 

 

Näiden yllä mainittujen lisäksi laadunosatekijöihin voidaan mainita erikseen myös 

tuotteen käyttöikälaatu, vaikka se osittain liittyykin asiakaspalvelulaatuun. 

Käyttöikälaatua on tuotteen kyky pysyä toimintakuntoisena. Tähän vaikuttavat muun 

muassa tuotteen osien kuluminen tai vanheneminen siten, että tuote ei ole enää 

käyttökuntoinen. Käyttöikälaatuun liittyy lisäksi tuotteen kunnossapidettävyys. Paras 

vaikuttamismahdollisuus käyttöikälaatuun on jo suunnitteluvaiheessa. /5/ 

 

2.2 Laatukustannukset 

 

Laatukustannuksiksi lasketaan kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat huonosta laadusta 

tai laatutason varmistamisesta ja sen ylläpidosta. Laatukustannukset voidaankin jakaa 

kolmeen eri ryhmään /2/: 

 ennaltaehkäisevien toimien aiheuttamat kustannukset 

 valvonnasta aiheutuvat kustannukset sekä 

 virheistä aiheutuvat kustannukset. 

 

Ennaltaehkäisevät kustannukset ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat toimista, joiden 

tarkoituksena on estää viat ja virheet jo ennen niiden syntymistä. Tällä tarkoitetaan 

toimia suunnittelussa, kehityksessä, hankinnassa, itse työssä sekä kaikessa muussa, 

mikä liittyy tuotteen tai palvelun luomiseen. Lisäksi ennaltaehkäiseviin kustannuksiin 

voidaan laskea myös erilaiset mittaukset, joiden perusteella mahdollisia ongelmia 

voidaan ennakoida ja ehkäistä. /2/ 
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Valvonnasta aiheutuvat kulut muodostuvat erilaisista tarkastuksista ja testeistä, joita 

tuotteille tai tuotantolaitteille tehdään vaadittavan laadun varmistamiseksi ja 

ylläpitämiseksi. Kaikki hitsauksenkin laadunvarmistukseen liittyvät toimet ovat näitä 

valvonnasta aiheutuvia laatukustannuksia. /2/ 

 

Virheistä aiheutuvat kustannukset ovat kaikkein pahimpia laatukustannuksia. Tähän 

kuuluvat kaikki toimet, joita joudutaan tekemään syntyneiden virheiden korjaamiseksi, 

käsittäen materiaali- ja laitekulut sekä ylimääräiset käytetyt työtunnit. Tietyllä tapaa 

virhekustannuksiin voidaan lisäksi jopa välillisesti laskea asiakkaiden luottamuksen 

menettämisestä aiheutuneet myyntitappiot. /2/ 

 

Virheistä aiheutuvat laatuvirhekustannukset voidaan jakaa vielä kahteen eri osaan /6/: 

 yrityksen sisäiset laatuvirhekustannukset 

 ulkoiset laatuvirhekustannukset. 

 

Sisäiset laatuvirhekustannukset eivät ole aivan yhtä haitallisia kuin ulkoiset 

virhekustannukset. Sisäiset virheiden korjaukset tarkoittavat, että virheet havaitaan 

ennen kuin tuote ehti asiakkaalle, ja ne näin ollen ehditään korjaamaan vielä oman 

yrityksen sisällä. Asiakkaalle ehtineet virheelliset tuotteet ja niistä aiheutuneet ulkoiset 

virheiden korjauskustannukset ovat kaikkein ”rumimpia”. Tällöin jo pelkkien 

suurempien korjauskustannusten lisäksi syntyy jo edelläkin mainittuja maineen 

menetyksestä aiheutuvia myyntitappioita. /6/ 

 

Edellä olevan perusteella kaikki edellä mainitut laatukustannukset voidaankin jakaa 

laadultaan ja vakavuudeltaan kolmeen ryhmään, jotka ovat /7/: 

 hyvät kustannukset 

 pahat kustannukset 

 rumat kustannukset 

 

Hyviä kustannuksia ovat kaikki edelläkin mainitut ennakoinnista aiheutuvat 

kustannukset. Pahoja kustannuksia ovat kaikki yrityksen sisäiset virhekustannukset ja 
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rumimpia ulkoiset virhekustannukset eli kaikki erilaiset asiakkailta tulevat reklamoinnit. 

Eri virheryhmien vakavuusasteita voidaan kuvata suhdeluvuilla 1 : 10 : 100.  /7/ 

 

Lähdettäessä kehittämään toiminnan laatua ja pyrittäessä laatukustannusten 

pienentämiseen, voi virhekustannusten määrä aluksi jopa nousta laatukustannusten 

paremman havaitsemisen ja niistä raportoimisen paranemisen myötä. Samoin 

laatukustannuksia aluksi nostavat tietenkin myös kaikki laadunparannushankkeen 

vaatimat omat investoinnit. Tämän vuoksi kehityshankkeet vaativatkin pitkäjänteisyyttä 

ja aikaa, jotta laatukustannukset alkavat lopulta laskea. Kehitystoimien myötä virheiden 

määrät alkavat kuitenkin lopulta vähitellen laskea ja sen seurauksena esimerkiksi 

tarkastuksien määrää voidaan mahdollisesti alkaa pikkuhiljaa vähentämään. Kaikkiaan 

lopulta virheiden määrän laskettua ja koko toiminnan laadun kehittymisen ansiosta, 

kaikki laatukustannukset kokonaisuudessaan alkavat lopulta varmasti laskea. Tämä 

pitkäjänteisyyttä vaativa laatukustannusten kehittyminen näkyy kuvassa 3. /4/ 

 

 
Kuva 3. Laatukustannusten kehittyminen lähdettäessä kehittämään toiminnan ja 

tuotteiden laatua. /4/ 
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2.3 Laatujohtamisen tunnusmerkit 

 

Laatujohtamisen peruslähtökohtana on, että yritys luo itselleen oman selkeän 

laatupolitiikkansa. Kokonaisvaltaista laatujohtamista noudattava yritys sisällyttää 

toimintaansa seuraavat laatua tukevat toimintatavat /3/: 

 jatkuvan parantamisen ja menettelytapojen kehittämisen 

 toimittajat ja asiakkaat otetaan mukaan toimintaan 

 kaikki työntekijät ovat mukana toiminnan kehittämisessä 

 käytetään hyväksi tiimitoimintaa 

 tuloksille asetetaan selkeät konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, joiden 

täyttymistä myös todella seurataan säännöllisesti. 

 

2.3.1 Jatkuva menettelytapojen kehittäminen ja PDCA-sykli 
 

Laatujohtamiseen kuuluu oleellisena osana toiminnan jatkuva parantaminen ja 

kehittäminen. Periaatteena on, että toimintaa kehitetään koko henkilöstön toimesta 

pienin askelin eikä missään vaiheessa pysähdytä tyytyväisenä paikalleen. Apuna 

jatkuvan kehittämisen toteuttamisessa toimivat erilaiset palautejärjestelmät, 

katselmukset, menetelmien ja työvälineiden arvioinnit, sekä yleisesti ympäröivän 

maailman jatkuva seuraaminen. /8/ 

 

Jatkuvan kehittämisen seurauksena pienistä ja mitättömän tuntuisista kehitysaskelista 

kerääntyy pikkuhiljaa suurempia positiivisia tuloksia. Pieniä kehitysaskelia on 

huomattavasti helpompi siirtää toimintaan kuin suuria hyppäysmäisiä kehitystoimia. 

Jatkuva pienin askelin etenevä kehittäminen on myös huomattavasti kauaskantoisempaa 

kuin radikaalit yksittäiset kehityshyppäykset, joiden jälkeen kehittäminen helposti 

lopahtaa tietyn tason saavuttamisen jälkeen. Kuvasta 4 näkyy kuinka radikaalilla 

kehitystoimella voidaan saada nopea yksittäinen suorituskyvyn paraneminen tehtyä, 

mutta sen jälkeen suorituskyky pysyy jälleen ennallaan kuten ennen 

kehitystoimenpidettäkin. Usein radikaalin kertaluonteisen kehitystoimenpiteen jälkeen 

suorituskyky saattaa myös jopa alkaa laskeakin kohti aikaisempaa tasoa. Jatkuvalla 

kehittämisellä suorituskyky vastaavasti nousee pienin harppauksin, mutta käyrä pysyy 
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kokoajan ylöspäin menevänä ja tuottaa näin pitkällä aikavälillä huomattavaa kehitystä. 

/4/ 

 

 
Kuva  4. Jatkuvan kehittämisen ja radikaalin muutoksen vaikutus yrityksen 

suorituskykyyn. /4/ 

 

Jatkuvan kehittämisen toteuttamisessa ja apuna voidaan käyttää mm. monia erilaisia 

aloite- ja kehitystoimintoja. Eräs selkeimmistä ja yleisimmin käytetyistä tavoista 

toteuttaa kehitystoimia on käyttää kuvassa 5 näkyvän Demingin PDCA-laatuympyrän 

periaatetta. Periaate toimii nimensä mukaisesti, jonka lyhenne tulee sanoista Plan-Do-

Check-Action (Suunnittele-Toteuta-Tarkasta-Kehitä). /8/ 

 

 
Kuva 5. Jatkuvan kehittämisen toteuttamiseen tarkoitettu Demingin ympyrä. /9/ 
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Ennen varsinaisia kehitystoimia tulee aina käyttää aikaa toteutuksen suunnitteluun. 

Täytyy kyetä analysoimaan ja määrittelemään ongelmat, joihin kehitystoimella pyritään 

puuttumaan. Lisäksi pitää varmistaa, että kehityskohteen toiminta on standardisoitua 

sekä dokumentoitua, jotta varmasti tarkasti tiedetään miten asioita tällä hetkellä 

toteutetaan. Pitää siis tietää varmasti millaista toimintaa ollaan lähdössä kehittämään. /4/ 

 

Suunnitteluvaiheen jälkeen kehitystoimet luonnollisesti toteutetaan ja myös tehdyt 

muutokset dokumentoidaan tarkasti. Toteutuksen jälkeen tehdyt kehitystoimet 

tarkastetaan ja analysoidaan onko niille asetettuihin tavoitteisiin päästy. Mikäli 

tarkastuksen jälkeen huomataan, että asetettuihin tavoitteisiin on päästy, pitää 

kehitystoimenpide vakiinnuttaa ja standardoida toimintaan pysyvästi. On myös hyvä 

jakaa tietoa kehitystoimesta yrityksen kaikille osastoille, jotta muutkin osastot voivat 

mahdollisesti hyödyntää samaa kehitystoimenpidettä. Mikäli tavoitteisiin ei ole päästy, 

aloitetaan kehitystoimi jälleen alusta ja etsitään muita parempia ratkaisuja 

kehitystoimenpiteille. /4/ 

 

2.3.2 Asiakaslähtöisyys ja toimittajien mukaan ottaminen 
 

Tärkeä tunnusmerkki laatuajattelun sisäistämisestä ja laatujohtamisesta on yrityksen 

asiakaslähtöisyys. Asiakaslähtöisyyden peruslähtökohtana on pystyä vastaamaan 

asiakkaiden tarpeisiin. Asiakaslähtöisyyden avulla yritys pystyy tuottamaan 

laadukkaampia ja juuri oikein kohdistettuja tuotteita omalle asiakassegmentilleen. 

Asiakkaita kuuntelemalla heidän tarpeensa tulevat selkeästi esille, ja yrityksen on 

helpompi huomioida nämä asiat tuotekehittelyssä sekä markkinointistrategioissa. /8/ 

 

Asiakaslähtöisyys on vahvasti sidoksissa yrityksen kulttuuriin ja arvoihin. Yleisin virhe 

on olettaa itse tietävänsä asiakasta paremmin, mitä asiakas haluaa. Tällainen vääristynyt 

toimintakulttuuri on helppo todeta vahvasti heikentyneenä kilpailukykynä, joka ei 

vastaa asiakkaan odotuksia. /4/ 

 

Tärkeä tunnusmerkki laatujohtamisesta on myös toimiva yhteistyö mahdollisten 

alihankkijoiden kanssa. Tämä tarkoittaa toimittajien mukaan ottamista myös oman 
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toiminnan kehittämisessä. Luomalla ja ylläpitämällä pitkiä ja luotettavia 

yhteistyösopimuksia molemmat osapuolet, niin päähankkija kuin toimittajakin, hyötyvät 

yhteistyöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa päähankkijan kohdalla toimittajan 

huomioimista suunnitelmia ja päätöksiä tehtäessä. Samoin toimittajan tulee huomioida 

omalta kohdaltaan päähankkijan toiminta omassa toiminnassaan. /8/ 

 

2.3.3 Henkilöstön osallistuminen ja osaamisen kehittäminen 
 

Henkilöstön osallistumisella on erittäin suuri merkitys kokonaisvaltaiseen 

laatujohtamiseen. Laadun todelliseksi kehittämiseksi henkilöstön tulee olla sitoutunutta 

ja motivoitunutta toteuttamaan laatuajattelua. Tämä seikka tulee ottaa huomioon 

yrityksen kaikilla osastoilla ja tasoilla. /4/ 

 

Esimerkiksi hitsauksessa hitsaajat suhtautuvat yleensä positiivisella mielellä 

teoreettiseen tiedonhankintaan. Ongelma ei olekaan se, että hitsaaja ei haluaisi tehdä 

työtään hyvin ja haluaisi näin tuottaa hyvää laatua. Ongelma on, että motivaatio tippuu 

hyvinkin nopeasti, mikäli hitsaajille ei anneta riittävästi tukea erilaisten ongelmien 

ratkaisuun. Tätä tukea hitsaaja voi hankkia itse koulutuksen avulla tai vastaavasti saada 

tukea johdon puolelta. /10/ 

 

Henkilöstön kouluttamisella onkin erittäin keskeinen rooli laatuajattelun toiminnan 

kehittämisessä ja vaikuttamisessa sen toteuttamiseen. Osaamistason tulee olla riittävän 

korkealla tasolla, jotta laadukkaita tuotteita saavutetaan ilman erityisiä ponnistuksia. 

Varsinaisen ammattitaidon lisäksi henkilöstöllä tulee olla riittävästi valmiuksia 

ongelmanratkaisuun ja laadunkehittämiseen. Tähän vaikuttaa huomattavasti henkilöstön 

asenne. Se onko suhtautuminen kaikkeen uuteen aina vastentahtoista, vai onko 

suhtautuminen uusiin haasteisiin positiivista ja motivoitunutta? Asenteen kehittämistä 

auttaa huomattavasti edellä mainittu riittävä tietämyksen lisääminen ja henkilöstön 

antaminen aidosti osallistua mielipiteillään laatuajattelun toteuttamiseen. /4/ 

 

 

 



24 

 

 

 

 

2.3.4 Tiimityöskentely ja laatuvastuu 
 

Nykyaikainen tuotantoympäristö on erittäin laaja-alainen ja pitää sisällään monia 

erilaisia osa-alueita. Tämä johtuu tuotteiden ja tuotantoteknologioiden 

monimutkaistumisesta, joka taas samalla nostaa myös eri työtehtävien vaikeustasoa. 

Tämän vuoksi tiimityöskentelyn merkitys on suuri, jotta pystytään hallitsemaan yhä 

laajempia kokonaisuuksia. Tiimissä jokaisen työntekijän tulee aktiivisesti osallistua 

tiimin vastuulla olevan kokonaisuuden kehittämiseen. Minkään osa-alueen 

työntekijöillä ei ole oikeutta pitää vapaata kehitystyön tekemisestä. /4/ 

 

Laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti jokaisella työntekijällä tiimityöskentelystä 

huolimatta on vastuu tuotteen tai toiminnon laadusta. Ei ole järkevää laittaa laatua vain 

joidenkin henkilöiden tai tietyn ryhmän vastuulle. Saavutettavan laadun seuranta 

tuleekin pyrkiä liittämään jo valmistusvaiheeseen jokaiselle työntekijälle, jotta 

mahdollisiin parannuksiin voidaan käydä mahdollisimman nopeasti. /4/ 

 

2.3.5 Tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen 
 

Laatujohtamiseen kuuluu tärkeänä osana myös tavoitteellisuus. Tulostavoitteiden lisäksi 

selkeitä tavoitteita voidaan asettaa esimerkiksi asiakkaiden, henkilöstön ja 

yhteistyökumppaneiden suhteen. Tavoitteilla tulee olla selkeät rajat ja mittarit, jotta 

niitä myös todellisesti voidaan seurata. Tavoitteiden saavuttamishalua voidaan yleisen 

motivoinnin lisäksi lisätä muun muassa erilaisten bonus- ja kannustusjärjestelmien 

avulla. /8/ 

 

2.4 Laatu kilpailutekijänä 

 

1960-luvulla laadusta kehittyi huomattava kilpailutekijä markkinoiden vaatiessa yhä 

parempilaatuisia tuotteita ja palveluita. Ajalle oli tyypillistä, että monien tuotteiden 

laatu oli heikkoa, joten sitä kautta laadusta pystyi helposti kehittämään merkittävän 

kilpailutekijän itselleen. Samalla huomattiin, että laadun kehittämisellä nostettiinkin 

huomattavasti samalla myös kustannustehokkuutta. Kustannustehokkuuden perusteella 

hintoja voitiinkin laskea, vaikka samalla panostettiin myös laadun parantamiseen. 
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Havaittiin, että korkea laatu yhdistettynä matalaan hintaan oli merkittävä kilpailuetu 

markkinoilla. /4/ 

 

Hyvän laadun myötä yrityksen maine paranee ja sitä kautta myös markkinaosuus 

kasvaa. Maineen paranemisen myötä yritys voi myös nostaa hintoja. Näiden 

molempien, sekä markkinaosuuden kasvun että hintojen nostamisen ansiosta, yrityksen 

saama voitto kasvaa. Nämä laadun paranemisen suorat vaikutukset yrityksen 

kilpailukykyyn on esitetty kuvassa 6. /4/ 

 

 
Kuva 6. Laadun parantamisen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. /4/ 

 

Laadulla voidaan siis sanoa olevan suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Laadun 

kehittämisestä syntyykin positiivinen kierre, joka johtaa periaatteessa automaattisesti 

jatkuvaan kehittämiseen ja lopputuloksen paranemiseen. Laadun kehittämisen ansiosta 

myös laatukustannukset alkavat laskea ja myös sitä kautta yrityksen voitto ja 

kannattavuus alkavat kasvaa. Hyvän laadun positiiviset vaikutukset yrityksen 

kannattavuuteen on esitetty kuvassa 7. /4/ 
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Kuva 7. Hyvän laadun vaikutukset yrityksen kannattavuuteen. /4/ 

 

3 LAADUNHALLINTAAN LIITTYVÄT STANDARDIT JA 

TYÖKALUT 

 

Tänä päivänä laatujohtamisen tueksi ja erilaisten ongelmien ratkaisemiseen on kehitetty 

suuri määrä monenlaisia erilaisia työkaluja ja apuvälineitä, mukaan lukien erilaiset 

laatustandardit. Jokaisella työkalulla on omat vahvuutensa sekä heikkoutensa miten ne 

kuhunkin tapaukseen sopivat. Tärkeää onkin osata tunnistaa työkaluista juuri omaan 

toimintaan parhaiten soveltuvat osat. /3/ 

 

3.1 Laatustandardit 

 

Tuotantomäärien ollessa suuria, tuotteiden tarkastaminen ja laadun tasainen 

ylläpitäminen ovat haastavampia toteuttaa kuin pienissä tuotantomäärissä. Korkeasta 

volyymista huolimatta jokaisen tuotteen pitää silti pysyä laadultaan vaatimusten 

mukaisena ja muuttumattomana. Samalla nykyisin yhä useammin myös asiakkaat 

haluavat olla varmoja tilaamiensa tuotteiden laadusta jo ennen tuotteiden varsinaista 

käyttöä.  Vaihtoehtoina asiakkaalle on odottaa tuotteiden saapumista omaan testiin, tai 
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mennä suoranaisesti paikanpäälle tarkistamaan tuotantolaitteet ja valmistusmenetelmät. 

Tämä ei tietenkään aina edes ole mahdollista, joten juuri näistä syistä erilaiset 

laatustandardit ovat alun perin syntyneet. /8/ 

 

Standardeilla laadulle asetettavista vaatimuksista voidaan sopia ja niille saadaan 

asetettua yksiselitteiset yhteiset raja-arvot. Standardien avulla asiakas saa tarkan kuvan 

siitä, miten yritys toimintaansa suorittaa ja mitkä ominaisuudet valmistettu tuote täyttää. 

Ensimmäisenä laatustandardeja on käytetty sotateollisuudessa, jossa alihankkijoiden 

laadulle asetetaan korkeat ja tasaiset laatuvaatimukset. Tänä päivänä standardit ovat 

arkipäivää lähes kaikilla aloilla. Jollain aloilla standardien virallisesta noudattamisesta 

onkin tullut jopa tietyllä tapaa ”pakollista”, jotta tilauksia yleensä saadaan. /8/ 

 

3.1.1 SFS-EN ISO 9000 -standardisarja 
 

Merkittävin laatujärjestelmästandardisarja on eurooppalainen SFS-EN ISO 9000, jonka 

International Organization for Standardization (ISO) hyväksyi vuonna 1987. Se sisältää 

joukon erilaisia laatujärjestelmiin liittyviä standardeja. Pääasiassa standardia käytetään 

Euroopassa, mutta se on levinnyt erittäin laajalle myös muualle maailmaan. /8/ 

 

Standardisarja sisältää suuren määrän eri osia. Yrityksille, jotka rakentavat itselleen 

laadunhallintajärjestelmää, tärkeimmät kolme osaa standardisarjasta ovat /11/: 

 SFS-EN ISO 9000: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto. 

 SFS-EN ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. 

 SFS-EN ISO 9004: Organisaation johtaminen jatkuvaan menestykseen. 

Laadunhallintaan perustuva toimintamalli. 

 

ISO on sitoutunut päivittämään ja pitämään sarjaan kuuluvia standardeja ajan tasalla, 

jotta ne aina vastaavat tämän päivän laadunhallintaa. Uusin versio standardista SFS-EN 

ISO 9001 on vuodelta 2008 ja SFS-EN ISO 9004 vuodelta 2009. Ydinosan SFS-EN 

ISO 9000 viimeisin päivitys on vuodelta 2005. /11/ 
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Lähdettäessä rakentamaan laadunhallintajärjestelmää on suositeltavaa käyttää yhteisesti 

näitä kaikkia kolmea osaa. Rakentaminen aloitetaan perehtymisellä SFS-EN ISO 9000-

standardiin, joka esittelee standardin perusteet ja käsitteiden merkityksen. Tästä 

jatketaan rakentamalla oma laadunhallintajärjestelmä vastaamaan SFS-EN ISO 9001-

standardin vaatimuksia. Mikäli käytössä on jo jokin laadunhallintajärjestelmä, tehdään 

sille tarvittavat päivitykset vastaamaan standardin vaatimuksia. Tämän jälkeen voidaan 

osaa SFS-EN ISO 9004 soveltaa toimintojen edelleen kehittämiseen ja parantamiseen. 

/11/ 

 

3.1.2 SFS-EN ISO 14000 -standardisarja 
 

Laadunhallinnan lisäksi tänä päivänä myös ympäristöasioiden merkitys liittyen yleiseen 

laatujohtamiseen on kasvanut huomattavasti, joten myös niiden hallitsemiseen on 

kehitetty oma standardinsa. Ympäristöasioiden hallitsemiseen on olemassa SFS-EN ISO 

14000 -standardisarja, joka käsittelee monia eri aihealueita liittyen ympäristöasioiden 

oikeanlaiseen hoitamiseen. Sarjan kaksi pääosaa, jotka käsittelevät 

ympäristöjärjestelmien rakentamista ja joiden uusimmat päivitykset ovat vuodelta 2004, 

ovat /12/: 

 SFS-EN ISO 14001: Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja opastusta niiden 

soveltamisesta. 

 SFS-EN ISO 14004: Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, 

järjestelmistä ja tukea antavista menetelmistä. 

 

Toimivalla ympäristöjärjestelmällä on pelkkien vihreiden arvojen lisäksi havaittu 

olevan monia positiivisia vaikutuksia myös koko yrityksen liiketoimintaan. Toimivan 

ympäristöjärjestelmän avulla pystytään suoraan esimerkiksi parantamaan 

kustannustehokkuutta raaka-aineiden ja energian käytön tehostamisella, sekä 

jätemäärien vähentämisellä. Samoin standardin avulla myös ympäristölainsäädännön 

noudattaminen varmistuu ja vältytään ikäviltä yllätyksiltä sen suhteen. Vähätellä ei voi 

myöskään parempaa yrityskuvaa, joka vastuullisesta ympäristöasioiden hoitamisesta 

syntyy ja näkyy siten positiivisesti suoraan myös asiakkaiden määrässä. /13/ 
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3.1.3 SFS-EN ISO 3834 -standardisarja 
 

Myös hitsaustoiminnalle on olemassa oma standardinsarjansa laatuasioiden suhteen. 

Tämä standardisarja on SFS-EN ISO 3834. Se pitää sisällään määritelmät hitsauksen 

laatuvaatimuksista ja viimeisin versio siitä on julkaistu vuonna 2006. Sitä ei voida pitää 

kokonaisvaltaisena laatujärjestelmästandardina kuten SFS-EN ISO 9001, joten sitä ei 

ole tarkoitettukaan korvaamaan tätä kokonaisvaltaisessa laatuasioiden hallinnassa 

hitsaavissakaan yrityksissä. Sen päämääränä onkin täydentää hitsaavan yrityksen 

hitsauksen laadunhallintaa tukien standardia SFS-EN ISO 9001. Toki hitsaava yritys voi 

käyttää sitä myös itsenäisesti hitsauksen laadunhallintatyökaluna. /14/ 

 

Kaikkiaan SFS-EN ISO 3834 pitää sisällään kuusi osaa, jotka ovat /14/: 

 SFS-EN ISO 3834-1 Tarkoituksenmukaisen laatuvaatimustason valintaperusteet. 

 SFS-EN ISO 3834-2 Kattavat laatuvaatimukset. 

 SFS-EN ISO 3834-3 Vakiolaatuvaatimukset. 

 SFS-EN ISO 3834-4 Peruslaatuvaatimukset. 

 SFS-EN ISO 3834-5 Laatuvaatimusten osoittamiseen tarvittavat asiakirjat. 

 ISO/TR 3834-6 Soveltamisohjeet. 

 

Standardi SFS-EN ISO 3834 ei kerro tarkasti miten hitsausasiat tulee hoitaa, vaan 

ainoastaan mitä asioita on huomioitava ja hoidettava, jotta asiat tulee tehtyä oikein. 

Standardin voidaankin sanoa olevan apukeino muistaa asioita. Jokaisen yrityksen tulisi 

kyetä poimimaan ja soveltamaan siitä juuri itselleen kaikkein tärkeimmät asiat. 

Välttämättä ei tarvitse kerralla puuttua kaikkiin asioihin. Tämän vuoksi standardi 

soveltuukin hyvin työkaluksi niin isoille kuin pienille ja keskisuurillekin yrityksille. /14/ 

 

Oman toimintansa huomioiden hitsaava yritys voi poimia standardista erilaisia kohtia, 

joita painottaa juuri omien tarpeidensa mukaisesti. Standardista löytyy ohjeita muun 

muassa /14/: 

 suunnittelun ja valmistuksen yhteistyöhön 

 hitsaajien koulutukseen ja pätevöintiin 

 hitsiluokkiin 
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 a-mitan hallitsemiseen 

 työlämpötilan ja lämmöntuonnin hallitsemiseen 

 railonvalmistustekniikoihin 

 lisäaineiden käsittelyyn ja hallitsemiseen 

 vastuisiin ja valtuuksiin 

 dokumentointiin. 

 

Tunnistamalla oman toimintansa ongelmakohdat ja hitsaustuotannon pullonkaulat, 

pystyy yritys tarttumaan juuri omassa toiminnassaan kriittisimpiin kohtiin. Kaikkia 

toimia ei todellakaan tarvitse tehdä heti kerralla valmiiksi, vaan juuri itselleen 

tilanteeseen parhaiten sopivalla tahdilla. /14/ 

 

3.2 Laatupalkinnot 

 

Standardien lisäksi on myös olemassa erilaisia laatupalkintoja, jotka osoittavat 

palkintojensaajayritysten suorittavan laadukasta toimintaa. Alun perin nämä palkinnot 

ovat syntyneet kehittämään ja kannustamaan yrityksiä laadukkaaseen toimintaan 

kilpailukyvyn kasvattamiseksi. /8/ 

 

Erilaiset tutkimukset ovatkin osoittaneet, että laatupalkintoja saaneet yritykset ovat 

saaneet merkittävästi parannettua markkinaosuuksiaan, tuottavuuttaan, 

kannattavuuttaan, asiakastyytyväisyyttään sekä toimintavarmuuttaan. Positiivisia 

vaikutuksia on havaittu myös henkilöstön työtyytyväisyydessä. /1/ 

 

Laatupalkintojen merkitys työkaluna laadunhallinalle tulee niiden arviointikriteerien 

antamista suuntaviivoista ja vaatimuksista. Palkintoihin kuuluvat arviointikohdat ja 

kriteerit kertovat, mitä asioita toimivassa laadunhallinnassa on huomioitava. 

Huomioitavaa on, että ne siis antavat nimenomaan suuntaviivoja, eivätkä suoraan 

ratkaise ja kerro miten tietyt asiat tulee hoitaa. /1/ 
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3.2.1 Amerikkalainen laatupalkinto 
 

Kaikkien tämän päivän länsimaisten laatupalkintojen esikuvana voidaan pitää USA:n 

laatupalkinto Malcolm Baldrige National Quality Awardia. Palkinto sai nimensä USA:n 

kauppaministerin mukaan ja ensimmäisen kerran se jaettiin vuonna 1987. Ideana 

palkinnolle on ollut levittää tietoa onnistuneista ja menestyksekkäistä strategioista sekä 

toimintatavoista laatuasioiden suhteen. Palkinnon saadakseen yrityksen tulee täyttää 

hakemus, jossa kerrotaan millaisia menetelmiä ja toimintatapoja yrityksessä käytetään 

sekä millaisia tuloksia menetelmillä on saatu aikaiseksi. USA:n lisäksi palkinto on 

kansainvälisissä yrityksissä käytössä monessa muussakin maassa. Palkinnon avulla on 

helppo vertailla esimerkiksi saman yrityksen eri maissa olevien tulosyksiköiden 

toimintaa.  /8/ 

 

Kaikkiaan palkinnossa on seitsemän arviointikohdetta, jotka näkyvät kuvasta 8. 

Palkinnon ydin on sen asiakas- ja markkinakeskeisyys. Kaikki seitsemän 

arviointikohdetta on jaettu kaikkiaan 20 alakohtaan, joiden perusteella yrityksille 

jaetaan pisteitä. Eri osa-alueilla on hieman erilaisia painoarvoja ja vuosien myötä niihin 

myös tulee aina pieniä muutoksia. Tämän perusteella pisteet kertovat millä tasolla 

kokonaistoiminta on. /8/ 

 

 
Kuva 8. Malcolm Baldrige –laatupalkinnon seitsemän arviointikohdetta. /8/ 
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3.2.2 Eurooppalainen laatupalkinto 
 

Myös Euroopassa on oma laatupalkinto, jonka jakaa European Foundation For Quality 

Management (EFQM) – organisaatio. Palkinto on perustettu vuonna 1991 ja myös sen 

ideana on palkita yrityksiä, jotka osoittavat toiminnassaan hyvää laadunhallintaa 

jatkuvan parantamisen periaatteella. Pääpainoltaan se on melko samanlainen kuin 

USA:n laatupalkinto, mutta myös pieniä painotuseroja palkinnoista löytyy. 

Eurooppalaisessa palkinnossa arviointikohteita on kaikkiaan yhdeksän, jotka näkyvät 

kuvasta 9. Toimintamalli, ja tietyllä tapaa myös työkalu, joka Eurooppalaisen 

laatupalkinnon arviointikohteista muodostuu, tunnetaan nimellä EFQM-malli.  /8/ 

 

 
Kuva 9. Eurooppalaisen laatupalkinnon yhdeksän arviointikohdetta ja niiden eri osa-

alueiden painotusprosentit. /8/ 

 

3.3 Laatutyökalut 

 

Standardien mukaisen toiminnan lisäksi laadunhallinnassa ja johtamisessa voidaan 

käyttää monia erityyppisiä työkaluja ja mittareita, joilla laatuun liittyviä ongelmia 
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voidaan pyrkiä hallitsemaan ja mahdollisesti poistamaan. Nykyisin on olemassa suoraan 

pelkälle hitsauksellekin oma laadunhallintatyökalunsa, joka on nimeltään Total Welding 

Management (TWM). Sen on kehittänyt Jack R. Barckhoff vuonna 1980. Kaikkiaan 

laatutyökaluja löytyy kymmeniä, joista jokaisella on omia tunnuspiirteitään. Yleisimpiä 

laatutyökaluja ja mittareita ovat muun muassa /3/: 

 Lean (arvoa tuottamattomien toimintojen poistaminen) 

 Six Sigma (hajonnan ja vaihtelun hallinnalla laadunhallitseminen) 

 Bencmarking (vertaaminen ja oppiminen kilpailijoilta) 

 Taguchi (keino ominaisuuksien vaihtelun hallinnalle) 

 Tilastolliset menetelmät, mm. SPC (Statistical Process Control) (tilastollista 

prosessienohjausta) 

 Poka yoke (nollavirhekontrolli ja – taso, osoittaa virheet) 

 BSC (Balanced Scorecard) (toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo, 

muutetaan strategia ja visio konkreettiseksi toiminnaksi) 

 JIT ja JOT (Just in Time, Juuri Oikeaan Tarpeeseen) (varaston- ja 

tuotannonhallinnan tehokkuuden parantamiseen) 

 TOC (pullonkaulojen tunnistaminen ja poistaminen) 

 Aivoriihi (luova menetelmä ongelmienratkaisemiseen, periaatteena tuottaa 

mahdollisimman paljon ideoita) 

 5S (sorteeraus-systematisointi-siivous-standardisointi-seuranta) 

 Tuttava (turvallisesti tuottavat työtavat)  

 Kaizen (pienin askelin kohti jatkuvaa kehittämistä) 

 Kanban (kontrollikortti) 

 Syy- ja seurausanalyysi 

 Vika- ja vaikutusanalyysi. 

 

Kuten yllä näkyy, ja vielä edellä olevien lisäksikin on olemassa monia laatutyökaluja ja 

mittareita, on vaihtoehtoja laadunhallinnalle lukematon määrä. Suurinta osaa työkaluista 

tai mittareista voidaan soveltaa rinnakkain tai toistensa sisäisinä työkaluina tai 

apuvälineinä. Esimerkiksi Lean-ajattelun toteuttamisessa voidaan monia yllä olevia eri 

työkaluja soveltaa toteutuksen apuvälineinä. /3/ 
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4 LEAN, SIX SIGMA JA TOTAL WELDING MANAGEMENT  

 

Kaikilla työkaluilla ja laadunhallinnan apuvälineillä on kaikilla omat vahvuutensa ja 

heikkoutensa. Tähän työhön valitut kaikki kolme työkalua Lean, Six Sigma ja Total 

Welding Management ovat hieman erilaisia toisiinsa verrattuna ja periaatteessa kaikkia 

niitä kolmea voidaan soveltaa myös samanaikaisesti. 

 

4.1 Lean 

 

Termi Lean-toiminta (Lean Production) syntyi vuonna 1990 autoteollisuusyritysten 

kilpailukykyä tutkineen tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen yhteydessä 

menestyneiden yritysten toiminnasta löydettiin monia yhteisiä piirteitä. Havaittiin, että 

jopa ilman suuria investointeja pienillä toimintatapojen muutoksilla onnistuttiin 

huomattavasti pienentämään kustannuksia sekä samanaikaisesti säästämään aikaa. Tämä 

onnistui kohdistamalla toiminta tarkasti asiakkaaseen ja keskittymällä ainoastaan 

asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan toimintaan. /15/ 

 

Lean-ajattelun pääteemat näkyvät kuvasta 10 ja toimintafilosofia muodostuu 

johtamisperiaatteista sekä toimintavoista, joita ovat /15/: 

 ihmiset tekevät tuloksen yhdessä 

 tavoitteet, mittarit ja seuranta ovat selkeitä 

 pitkälle viety tulosvastuullisuuden delegointi sekä organisaation hajauttaminen 

 monitaitoinen ja yritteliäs henkilöstö 

 asiakkaiden, omistajan ja henkilöstön yhteinen etu 

 lähtökohtana asiakkaalle tuleva lisäarvo 

 kokonaisuuden huomioiminen 

 kustannusrakenteen jatkuva keventäminen 

 suora ja avoin tiedonkulku 

 jatkuva toiminnan kehittäminen 

 joustavat ja nopeat toimitusketjut 
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 henkilöstöresurssien ja nykyaikaisen tuotantotekniikan järkevä ja tehokas 

yhdistäminen. 

 

 
Kuva 10. Lean-toiminnan pääteemat. /15/ 

 

Tavoitteena Lean-ajattelussa on poistaa koko toiminnasta ja tuotannosta kaikki turhat 

arvoa tuottamattomat toiminnot. Päämääränä on, että oikea määrä oikeita ja 

oikeanlaatuisia tuotteita valmistetaan ja toimitetaan juuri oikeaan aikaan oikeaan 

paikkaan. Edellä olevaan lauseeseen tiivistyy erittäin hyvin koko Lean-ajattelun 

pääperiaate. Käytännön pyrkimyksenä on parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä laatua, ja 

samalla pienentää toiminnan kustannuksia sekä tuotannon läpimenoaikoja. /14/ 

 

Arvoa tuottamattomiksi hukkatoiminnoiksi Lean-ajattelussa mielletään seuraavat 

seitsemän toimintoa tai asiaa (TIMWOOD, Wastes of Lean) /14/: 

 kuljetus ja käsittely (Transport and handling) 

 varastointi (Inventory and storage) 

 liike (Motion) 

 odotusajat (Waiting) 

 ylituotanto (Overproduction) 

 yliprosessointi (Overprocessing) 

 viallinen tuote (Defects, rework and inspection). 
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Lean-ajattelun mukaisesti näistä kaikista yllä mainituista asioista tulee pyrkiä eroon. 

Hukan poistamiseksi kuljetuksessa ja käsittelyssä kaikista ylimääräisistä osien tai 

kappaleiden siirtelyistä pyritään pääsemään eroon, samoin kaikista ylimääräisistä 

varastoinneista. Tuotantovirrasta kaikki sujuvaa virtausta hidastavat toiminnot ovat 

turhia ja hidastavat tuotannon liikettä, joten myös niistä pyritään eroon. Kaikki 

odotusajat pyritään karsimaan, jotta tuotteiden läpimenoajat eivät turhaan kasva tai 

koneiden käyttöasteet alene. Myös ylituotannon ja yliprosessoinnin aiheuttamista 

hukkatoiminnoista pyritään eroon. Ylimääräiset toimet seuraavaa vaihetta varten ovat 

turhia ja samoin liian monimutkaiseksi kehitetyt työvaiheet aiheuttavat turhaa toimintaa. 

Viallinen tuote itsessään on aina tietenkin suuri ylimääräisten toimien aiheuttaja. Tällöin 

ylimääräisiä kustannuksia syntyy suoraan laatupuutekustannusten muodossa. /14/ 

 

4.1.1 Lean-ajattelun periaatteet 
 

Lean-ajattelun päälähtökohtana on siis karsia kaikki hukka tuotannosta ja pyrkiä 

ainoastaan arvoa tuottavaan toimintaan, ja vielä siten, että kaiken lähtökohtana toimii 

asiakas. Lean-ajattelun toteuttamisen voikin tiivistää viiteen perusperiaatteeseen /16/: 

 arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta katsottuna 

 arvovirran tunnistaminen 

 virtauksen toteuttaminen 

 imun järjestäminen 

 jatkuva täydellisyyden tavoitteleminen. 

 

Arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta 

Päälähtökohtana Lean-ajattelussa on arvo. Arvo tulee määrittää puhtaasti asiakkaan 

näkökulmasta ja vielä siten, että se on juuri oikein sovitettuna asiakkaan tarpeisiin 

määritettynä aikana pyydettyyn hintaan. Asiakkaalle tuottajan olemassaolon 

tarpeellisuus on suoraan sidoksissa asiakkaan tuottajalta saamaan arvoon. Tärkeintä on 

tunnistaa ja pystyä määrittämään ne osat, asiat ja toiminnot, joista asiakas on lopulta 

valmis maksamaan. Yhtä tärkeä asia on osata myös tunnistaa ja kyetä poistamaan kaikki 

ylimääräinen hukka, joka ei tue tätä arvon tuottamista ja josta asiakas ei varmasti maksa 

mitään. /16/ 
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Arvovirran tunnistaminen 

Toisena periaatteena on löytää ja tunnistaa arvovirta. Tavoitteena ei ole etsiä pelkästään 

yhden osa-alueen tehostamiskeinoja, vaan tavoitteena on löytää kokonaisuuksia 

tehostavia keinoja. Pelkän yhden osa-alueen liiallinen osaoptimointi nimittäin voi johtaa 

helposti jopa kokonaisuuden heikkenemiseen. Arvovirran tunnistamiseen kuuluvat 

kaikki toiminnot, jotka nykyisessä arvovirrassa tarvitaan. Arvovirtaan kuuluvat kaikki 

toiminnot, jotka kuuluvat /16/: 

 tuotteen konseptoinnista tuotteen julkaisemiseen 

 tarjouksen vastaanotosta toimituksen yksityiskohtaiseen aikataulun laatimiseen 

ja 

 raaka-aineiden jalostamisesta tuotteen toimittamiseen asiakkaalle. /16/ 

 

Koko arvovirta tulee nähdä tuotteeseen kuuluvana osana, sekä toisaalta, pitää kyetä 

tarkastelemaan arvovirtaa loppuasiakkaan näkökulmasta. Arvovirran toiminnot voidaan 

jakaa kolmeen eri luokkaan. Ensimmäiseen luokkaan kuuluvia ovat kaikki arvoa 

lisäävät toiminnot, esimerkkinä vaikkapa tuotteen kokoonpano hitsaamalla. Toiseen 

luokkaan kuuluvat toiminnot, jotka kuuluvat pakollisena osana toimintaan, mutta eivät 

suoranaisesti tuota lisäarvoa. Esimerkkinä on hitsauksen laadunvarmistus, jonka 

toteutus on pakollista, vaikka se ei varsinaista lisäarvoa tuotakaan. Viimeinen ryhmä 

ovat kaikki arvoa tuottamattomat turhat toiminnot, jotka eivät kuulu pakollisena 

toimintaan. Kaikki tällaiset toiminnot tulee Lean-ajattelun mukaisesti poistaa. /16/ 

 

Virtauksen toteuttaminen 

Arvovirran tunnistamisen jälkeen tulee varsinainen virtauksen toteuttaminen. Turhan 

toiminnan poistamisen jälkeen tulee jäljelle jäävien arvoa tuottavien toimintojen 

”soljua” jatkuvana virtana. Virroista pitää saada eliminoitua kaikki kohdat, joissa arvoa 

tuottava toiminta pysähtyy tai hidastuu merkittävästi. Päämääränä on pystyä 

viiveettömään ja pysähtymättömään kappaleiden virtaukseen. /16/ 

 

Ensimmäisenä virtauksen toteutuksen merkityksen huomasi Henry Ford vuonna 1913 

ottamalla käyttöön kokoonpanolinjan heidän T-mallin autojen loppukokoonpanossa. 

Samaa kokeiltiin myös koko valmistusketjun kohdalla asettamalla kaikki T-mallin osien 
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valmistamiseen tarvittavat työkoneet riviin juuri oikeaan järjestykseen. Tavoitteena oli 

toteuttaa sujuva virtaus lähtien raaka-aineista valmiin auton toimitukseen. Toteutus 

toimi hyvin todella korkeavolyymisessa tuotannossa käytettäessä kaikissa tuotteissa 

samoja osia ja vielä siten, että samaa tuotetta valmistettiin vuosien ajan. Nykyaikana 

noin suuri massatuotanto ei kuitenkaan ole enää niin yleistä ja yhä useammin 

kappalemäärät ovat vain kymmeniä tai satoja kappaleita. Tällöin kokonaisten 

kokoonpanolinjojen toteutus ei ole mahdollista, vaan virtauksen sujuvuus on 

varmistettava esimerkiksi sujuvoittamalla työkalujen vaihtoa tuotteiden vaihtuessa. 

Toyotalla Taiichi Ohno kumppaneineen onnistui tässä erittäin hyvin ja valmistusvaiheet 

sujuivat nopeasti jatkuvana virtana ilman turhia katkoksia. /16/ 

 

Imun järjestäminen 

Oleellinen asia hukan poistamisessa on imuun perustuva tuotannonohjaus. Tämä 

tarkoittaa toiminnan järjestämistä puhtaasti kysynnän perusteella. Asiakaskysynnän 

pohjalta muodostetaan imu, jonka pohjalta tuotteita tuotetaan. Periaatteena on, ettei 

sokeasti vaan työnnetä tuotteita markkinoille, vaan tuotteita tuotetaan puhtaasti sen 

hetkisen tarpeen mukaisesti. Sokea tuotteiden markkinoille työntäminen voi aiheuttaa 

tuotteiden jäämistä seisomaan kauppojen tai yrityksen omiin varastoihin. Imuperiaatetta 

noudattamalla tuotteiden suunnitteluaikoja, tilausten käsittelyä sekä läpimenoaikoja 

saadaan huomattavasti pudotettua. /16/ 

 

Täydellisyyden tavoitteleminen 

Kaikkia edellä mainittuja kohtia noudattamalla saatetaan havaita, että kaikille 

kehitystoimille ei näy minkäänlaista loppua. Huomataan, että aina löytyy jotain uutta 

esimerkiksi ajan, tilan, virheiden tai kustannusten pienentämiseksi. Tämän lisäksi 

samalla kuitenkin huomataan myös, että koko ajan on päästy entistä lähemmäs 

asiakkaiden todella haluamia tuotteita. Näin Lean-periaatteiden toteuttamisesta 

muodostuukin positiivinen kierre, joka on jatkuvaa ja johtaa jatkuvaan täydellisyyden 

tavoittelemiseen. /16/ 

 

Sitoutunut yritys löytää yhteistyössä asiakkaiden kanssa koko ajan uusia ja tarkempia 

tapoja arvojen määrittämiseen. Sitä kautta myös virtauksien ja imun kehittäminen 
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jatkuvat kokoajan. Oleellinen asia täydellisyyden tavoittelussa on läpinäkyvyys. 

Optimissa tilanteessa kaikki toimijat: 

 alihankkijat 

 ensimmäisen tason toimittajat 

 systeemin integroijat 

 jakelijat 

 asiakkaat ja 

 työntekijät 

 

näkevät kaiken, mitä toimintaan liittyy. Tällöin on helpompi löytää tehokkaampia tapoja 

tuottaa arvoa sekä tunnistaa kohtia, joissa arvon tuotto pysähtyy. Läpinäkyvyyden 

avulla kaikki toiminnan virheet näkyvät selvästi ja niihin on kenen tahansa helpompi 

puuttua. /16/ 

 

4.1.2 Case: Lean-ajattelun toteuttaminen hitsaavassa yrityksessä 
 

Hitsaus on monimuotoinen kappaleiden liittämismenetelmä, jossa syntyvä laatu on 

lähtökohtaisesti riippuvainen hitsauksessa käytetyistä prosessiparametreista. Seuraava 

esimerkki käsittelee Lean-ajattelun soveltamista amerikkalaisessa pyöräkuormaajia 

valmistavassa yrityksessä. Yrityksessä lähdettiin soveltamaan systemaattista 

lähestymistapaa mittaamaan ja arvioimaan hitsausparametreja sekä hitsaajien 

ammattitaitoa, jotta päästiin soveltamaan Leanin jatkuvan parantamisen periaatetta. 

Lisäksi huomiota kiinnitettiin hitsauslisäaineisiin sekä kaasuihin. /17/ 

 

Esimerkki osoittaa hyvin ja selkeästi konkreettisista toimenpiteistä, joita hitsaava yritys 

voi toteuttaa tähdätäkseen Lean-ajattelun mukaiseen toimintaan. Tehdyt parannukset 

eivät ole isoja ja suuria investointeja vaativia toimia, vaan hyvin yksinkertaisia ja 

oikeanlaisella suhtautumisella helposti toteutettavia pieniä parannuksia. Samoin 

kehitystoimista havaitsee, että kun pieniä kehitystoimia tehdään useissa pienissä 

asioissa, kasvaa niistä yhdessä pikku hiljaa koko toimintaa ajatellen suurempia 

parannusaskelia. 
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Hitsauksen laatu ja hitsausohjeet 

Yleisin käytettävä hitsityyppi yrityksen hitsattavissa rakenteissa on melko usein 

pienahitsi. Onnistunutta pienahitsausliitosta pidetäänkin yleensä itsestään selvyytenä, 

joten sen laatuun ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota. Hitsausinsinöörit ja -

neuvojat olettavat automaattisesti, että hitsaajien riittävä ammattitaito takaa aina 

laadukkaita ja vaadittuja hitsejä. Pelkkä silmämääräinen tarkastus ei kuitenkaan kerro 

varmuudella onko liitos esimerkiksi tunkeumaltaan riittävä. Jälkikäteen tehdyt 

vaurioanalyysit kertovat kuitenkin usein syynä olleen juuri virheellisen pienahitsin. 

Erityisesti väsyttävässä kuormituksessa vaurio lähtee usein liikkeelle pienahitsin 

rajaviivalta. /17/ 

 

Yrityksessä lähdettiin liikkeelle hitsaajien ammattitaidon arvioinnista ja mittaamisesta 

pienahitsien kohdalla. Kaikki MAG-hitsaajat laitettiin hitsaamaan tuotannon ohella 

koehitsit, joiden poikkileikkaukset tutkittiin. Hyväksymisrajoiksi asetettiin täydellinen 

tunkeuma ja enintään 20 % liian suuri a-mitta. Kuudestatoista hitsaajasta kymmenen 

onnistui tekemään hyväksymisrajat täyttävän pienahitsin. Tästä havaittiin, että hitsaajien 

ammattitaidossa oli parannettavaa ja kehitystoimille oli tarvetta, jotta hitsaustoimintaa 

saatiin kehitettyä. /17/ 

 

Edellä olevat havainnot ja toimet ovat Lean-ajattelun mukaista toimintaa pyrkimyksenä 

päästä ensiaikaisesti hyvään laatuun. Puuttumalla ja parantamalla hitsaajien 

ammattitaitoa, tuotteiden saaminen kerralla valmiiksi ilman korjauksia, on tärkeä 

lähtökohta toiminnan tehokkuuden parantamisessa. 

 

Toisena parannuskohteena havaittiin käytössä olleet hitsausohjeet. Hitsausohjeita 

pidettiin vaikeasti luettavina, eikä niissä selkeästi kerrottu hitsien kokoa erilaisissa 

hitsattavissa tuotteissa. Lisäksi ulkopuolisen tarkastusryhmän tarkastaessa havaittiin, 

että niissä ei ollut yleensäkään minkäänlaisia hitsausmerkkejä. /17/ 

 

Yleisohjeena voidaan pitää, että eripaksuisia levyjä liitettäessä tulee hitsi valita 

ohuemman levynpaksuuden perusteella. Säännösten mukaan yrityksen hitsaamien 
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dynaamisesti rasitettujen pienahitsien kylkimitan tuli olla vähintään 5 mm, joka 

tarkoittaa noin 3,5 mm a-mittaa. 

 

Edellä olevien vaatimusten perusteella tarkasteltiin pienahitsien kokoja. Kaikkiaan 

tarkasteltiin 77 pienahitsiä. Kylkimittojen koot vaihtelivat 5-10 mm:iin. Oletettaessa 

optimaalisen kylkimitan olevan tasan 5 mm, havaittiin tarpeettoman suurien hitsien 

määrän vaihtelevan 33–206 % välillä. Edellä olevasta keskiarvoksi saadaan 107 %. 

Tähän epäkohtaan puuttumalla toiminnan laatua saadaan huomattavasti parannettua ja 

havaintoa voidaankin pitää erittäin tärkeänä Lean-ajattelun hukan poistoa ajatellen. /17/ 

 

Hitsauslangan hukka ja suojakaasun käyttö 

Yhtenä kehittämiskohteena yrityksessä mietittiin myös hitsauslankojen käyttöä. 

Käytössä oli halkaisijaltaan 1,0 mm ja 1,2 mm paksuisia seostamattomia lankoja. 

Kehitystoimena päätettiin kaikkiin hitseihin ottaa käyttöön 1,0 mm halkaisija. Tämän 

hyvin yksinkertaisen kehitystoimen ansiosta reunahaavojen määrän havaittiin 

vähenevän, sekä lisäksi samalla kertaa langansyöttölaitteiden asetusten säätämisestä tuli 

helpompaa. Myös lisäaineiden hankinta yksinkertaistui ja laitteiden huoltaminen 

helpottui, sekä hitsauksen valvontakin muuttui hieman yksinkertaisemmaksi. Turhia 

toimia saatiin siis karsittua melko helposti pois. /17/ 

 

Myös suojakaasuun kiinnitettiin huomiota. Käytössä oli omasta sekoittajasta tuleva 

seoskaasu 90%Ar+10%CO2. Tarkasteluissa hitseissä huomattiin olevan epätasainen 

tunkeuma, joka taas johtui kaasun epätasaisesta sekoittumisesta. Korjaustoimena 

vaihdettiin sekoittajaan suurempi puskurisäiliö. Tällä toimenpiteellä kaasunkoostumus 

saatiin vakioituneemmaksi ja tätä kautta myös tunkeumat tasaisemmiksi. /17/ 

 

Koostumuksen lisäksi huomiota kiinnitettiin myös kaasunvirtaukseen. Osassa 

hitsauskohteista käytetty virtaus oli todella pientä, jopa ainoastaan 8 l/min. 

Korjaustoimenpiteenä määrättiin, että jokaisessa kohteessa kaasunvirtauksen tulee olla 

20 l/min. Tämä yhtenäisti toimintaa kaikissa kohteissa. Lisäksi kaasulaitteistot 

tarkastettiin ja niissä havaittiin vuotoja. Vuodot korjattiin ja asetettiin yhtenäiset 
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tavoitteet kaasunkulutukselle jokaista hitsiainekiloa kohden. Selkeiden ohjeiden ja 

asetettujen tavoitteiden pohjalta tämänkin asian toteuttaminen selkeytyi yrityksessä. /17/ 

 

4.2 Six Sigma 

 

Six Sigma on tilastotieteeseen perustuva laatujohtamis- ja laadunhallintatyökalu. 

Pääperiaatteena on löytää ja poistaa toiminnasta kaikki haitalliset vaihtelua aiheuttavat 

tekijät. Päämääränä on hajonnan, vaihtelun sekä poikkeamien hallinnalla pystyä 

kokonaisvaltaisesti parantamaan tuotantoa. /3/ 

 

Hajonnan, vaihtelun ja poikkeamien hallinta tehdään tilastotieteen avulla. 

Mittaustuloksilla on aina keskiarvo, normaalijakauma ja keskihajonta eli 

standardipoikkeama sigma. Sigma-arvo kertoo keskiarvon molemmilla puolilla olevan 

vaihteluvälin, eli se siis määrittää, paljonko tapahtumista on tiettyjen raja-arvojen 

sisällä. /7/ 

 

Six Sigma syntyi vuonna 1984 tohtori Mikel J. Harryn ja Bill Smithin työskennellessä 

Motorolalla. Kumpikaan kehittäjistä ei osannut odottaa, että 15 vuotta myöhemmin 

heidän kehittämänsä menetelmä tulisi mullistamaan laadunhallintakenttää. Vuonna 

1988 julkaistiin kirja ”The Nature of Six Sigma Quality”, joka esitteli menetelmän 

kaikkien tietoisuuteen. Alkusysäys menetelmän kehittämiselle tuli tarpeesta hakea 

vastamenetelmä japanilaisten ylivoimaiseen asemaan puolijohde- ja 

elektroniikkateollisuuden tuotteiden laadussa. Asiakastyytymättömyys oli suurempaa 

kuin tyytyväisyys ja toimintakustannukset olivat karanneet liian suuriksi, sekä 

läpimenoajat olivat kasvaneet suuriksi. Motorolan liiketoimintaperiaate ei perustunut 

asiakastyytyväisyyteen, joten oma sisäinen toimintomallikaan ei juuri tukenut asiakkaan 

palvelemista ja kuuntelemista. Ongelmia oli siis niin liiketoimintayksiköissä kuin 

tuotantolinjallakin. Motorolalla huomattiin, että toimintatapoja kaikissa toiminnoissa 

tuli muuttaa. /18/ 

 

Menetelmän syntymäpäivänä voidaan pitää 15.1.1987. Tuona päivänä Motorola julkisti 

oman uuden laatuohjelmansa ”Six Sigma Quality Program”, joka seuraavana vuonna 
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voitti USA:n laatupalkinnon ja tuli tätä kautta kaikkien tietoisuuteen. Bill Smith oli 

ennen ohjelman julkistamista tutkinut virheiden ja poikkeamien vaikutusta laatuun ja 

tuottavuuteen. Tämän jälkeen Mikel J. Harry ja Richard Schroder jatkoivat kehitystä ja 

tutkivat kuinka nollavirhetaso saavutetaan. Six Sigman lopullinen jatkokehittäminen 

tapahtuikin varsinaisesti ABB:llä Harryn ollessa yrityksen varapresidenttinä. Se 

kumpaa, Smithiä vai Harrya, pidetään menetelmän isänä, riippuu usein siitä keneltä 

asiaa kysytään. /18/ 

 

4.2.1 Six Sigman periaate 
 

Sigma on kreikkalainen kirjain, joka kuvaa standardipoikkeamaa. Tilastotieteessä 

standardipoikkeama kertoo kuinka kaukana keskiarvosta mitatut tulokset ovat. Se siis 

kertoo vaihtelun suuruuden mittausjoukossa. Mitä suurempi mittausjoukon 

standardipoikkeama on, sitä enemmän mittausjoukossa on vaihtelua. Tilastollisesti 

miettien, peruslähtökohta Six Sigma-ajattelulle on siis vaihtelun pienentäminen. 

Mahdollisimman pienellä standardipoikkeamalla tuotteet tai palvelut saadaan tasaisesti 

vastaamaan asiakkaiden odotuksia. /19/ 

 

Six Sigmalla mitataan laatua sigmoissa virheprosenttien ja miljoonasosien sijaan. 

Kuvassa 11 on kuvattu virheiden prosenttiosuuksien vastaavuudet sigma-arvoihin 

normaalijakaumassa. Sigma-arvoja voidaan pitää suoraan verrannollisena yrityksen 

suorituskykyyn. Six Sigma eli kuusi kertaa sigma, on likimain sama vaatimustaso minkä 

autoteollisuus asettaa omille alihankkijoilleen. Laatutasoa voidaan myös kuvata Cpk-

indeksillä. Vastaava kuuden sigman arvo tarkoittaa suurempaa tai yhtä suurta kuin 1,67 

Cpk-indeksi. /19/ 
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Kuva 11. Normaalijakauma ja virheprosenttiosuudet sigmoissa ilmoitettuna. /19/ 

 

4.2.2 Six Sigman toteutus ja soveltaminen 
 

Lähdettäessä Six Sigman mukaisiin laadunparannustoimiin tulee yrityksen perustaa oma 

Six Sigma –laaturyhmä. Tätä ryhmää tulee johtaa henkilön, joka on saanut täyden 

koulutuksen Six Sigman käyttämisestä ja on todella sitoutunut toteuttamaan menetelmää 

laadunparantamiseksi. Johtavaa henkilöä kutsutaan yrityksessä Black Beltiksi ja hän 

johtaa sekä vastaa kaikista kehitystoimista, joita työkalun avulla lähdetään toteuttamaan. 

/19/ 

 

Six Sigman soveltaminen ja käyttö eivät noudata perinteistä ongelmanratkaisua, jossa 

etsitään vain yhtä tiettyä erityissyytä. Lähtökohtana onkin koko suorituskyvyn 

parantaminen etsimällä toiminnasta suorituskykyä heikentävät satunnaistekijät ja 

puuttua näihin. /19/ 

 

Näiden satunnaisten syiden löytämiseksi Mikel J. Harry kehitti ongelmanratkaisumallin, 

joka sisältää viisi työvaihetta /19/: 

 Määritä (Define) 
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 Mittaa (Measure) 

 Analysoi (Analyze) 

 Paranna (Improve) 

 Ohjaa (Control). 

 

Työvaiheidensa mukaisesti menetelmää kutsutaan DMAIC-prosessiksi. Työvaiheita 

noudattamalla edetään ongelmien löytämisessä loogisesti induktio-deduktio – tietä kohti 

syiden havaitsemista. Aluksi ongelmat kuvataan ja mahdolliset syyt näille etsitään. 

Tämän jälkeen siirrytään optimointivaiheeseen ja parannetaan toimintaa. 

Määrittelyvaiheen jälkeinen MAIC-prosessin periaate näkyy kuvassa 12. /19/ 

 

 
 

Kuva 12. Six Sigma ongelmanratkaisutekniikka. /19/ 
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Määrittelyvaihe 

Ongelmanratkaisu lähtee liikkeelle määrittelyllä, jossa asiakasvaatimukset ja ongelmat 

määritellään. Asiakasvaatimukset ja ongelmat määrittävät koko kehitysprojektin 

päämäärän. Mietitään siis monia eri kysymyksiä, joita muun muassa ovat /19/: 

 Minkä asian parissa ja miksi työskentelemme? 

 Ketkä ovat asiakkaita ja mitkä ovat heidän vaatimuksiaan? 

 Miten tällä hetkellä toimitaan asian suhteen? 

 Mitä hyötyjä parantamisella saadaan? 

 

Edellä olevien kysymysten pohtiminen on erittäin tärkeää, jotta kehitysprojekti 

suuntautuu oikeisiin asioihin ja kriittisimmät tuoteominaisuudet pystytään 

tunnistamaan. Määrittelyvaiheessa tulee myös saada määriteltyä selkeä tavoite 

parannukselle, jota lähdetään hakemaan. /19/ 

 

Mittausvaihe 

Määrittelyvaiheen jälkeen tulee tietenkin määritettyjen asioiden mittaaminen. 

Mittausvaiheessa määritetyn ongelman olemassaolo todennetaan ja kerätään tietoa 

ongelmasta sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Mittauksista saadun tiedon 

perusteella saattaa jo määrittelyvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin tulla usein pientä 

hienosäätöä, kun lopullinen tavoite on mittaustietojen avulla nyt paremmin nähtävissä. 

/19/ 

 

Mittaukseen on tärkeää valita oikeat ja kaikkein kriittisimmät tuoteominaisuudet 

parantamisen suhteen. Mittausvaiheessa kehitysprojektille tulee määritellä selkeä 

datankeräyssuunnitelma ja erittäin tärkeä asia on mittausten luotettavuuden 

varmistaminen. Mittauksien tulee olla niin luotettavia, jotta niistä voidaan havaita arvo 

kuusi sigmaa. Suurimmat virheet tapahtuvatkin usein mittauksien yliarvioimisella, kun 

ei osata riittävän hyvin määrittää mittauksien virhettä. Oletetaan, että mittauksien 

tarkkuus on 100 %, vaikka todellisuudessa se voi olla ainoastaan 10–20 %. 

Mittausvaiheen onnistumiseksi tulee mittauksen luotettavuus varmistaa 90–95 % 

tasolle. Luotettavalla mittauksella tuoteominaisuuksien suhteen saadaan todelliset 

tulokset tämän hetkisestä tilanteesta. /19/ 
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Analysointivaihe 

Analysointivaiheessa tehdyt mittaukset luonnollisesti analysoidaan, jotta tarkasti 

tiedetään mikä todella on tämän hetkinen tilanne asiakkaille tärkeimpien 

tuoteominaisuuksien suorituskyvyn suhteen. Analysoidessa mietitään ja ideoidaan, sekä 

yritetään paikallistaa ydin- ja juurisyillä ilmaistut ongelman aiheuttajat. /19/ 

 

Analysointivaiheessa käytetään kahta erilaista ratkaisuikkunaa, jotka ovat prosessi- ja 

dataikkunat. Prosessin analysoinnissa tehdään tarkka selvitys tällä hetkellä olevista 

ydin- ja avainprosesseista, joilla asiakkaiden vaatimat ominaisuudet tuotetaan. 

Päämääränä on tunnistaa esimerkiksi jakso- ja läpimenoaikoihin, korjauksiin ja 

prosessien alhaalla oloon kuluneet ajat, jolloin tuottavaa toimintaa ei tapahdu. Data-

analyysissa taas tutkitaan kerättyä datatietoa, jotta pystytään havaitsemaan erilaisia 

kuvioita tai eroja, jotka vihjaavat, tukevat tai hylkäävät teorioita liittyen olemassa 

olevaan ongelmaan. Analyysivaiheessa kulkevat siis kokoajan vierekkäin niin prosessin 

parantaminen kuin prosessin uudelleen suunnitteleminenkin. /19/ 

 

Parannusvaihe 

Parannusvaiheessa kokeillaan ja sovelletaan ratkaisuideoita, joihin ydin- ja juurisyyt 

viittasivat analysointivaiheen aikana. Ydinpäämääränä on ratkaista kysymys kuinka Six 

Sigma –laatutaso saavutetaan vaihtelun pienentämisellä. Tämä tapahtuu koesuunnittelun 

avulla. Ensin luodaan teorioita vaihtelua aiheuttavista tekijöistä, jonka jälkeen niistä 

luodaan tilastollisia ongelmia eli hypoteeseja. Tämän jälkeen hypoteesit todistetaan tai 

kumotaan tilastollisilla testeillä. Testien perusteella tehdään suunnitelmat ja 

toimenpiteet, joilla ongelma saadaan poistettua. Toimenpiteillä siis pienennetään tai 

poistetaan juuri- ja ydinsyiden seurauksia. /19/ 

 

Ohjausvaihe 

Ohjausvaiheessa edellä löydettyjä ja tehtyjä toimenpiteitä ohjataan ja valvotaan. 

Saavutettuihin tavoitteisiin päästyä tulee varmistaa niiden pysyvyys ja ennaltaehkäistä 

niiden tulosten laskemista. Tähän tarvitaan suunnitelmia siitä, millaisia menettelyjä, 

standardeja ja ohjeita tarvitaan johtamisessa, sekä millaisia mittareita tarvitaan 

seuraamiseen, jotta saavutetulla tasolla pysytään. /19/ 
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4.2.3 Case: Six Sigman soveltaminen robottihitsauksen laadunhallinnassa 
 

Six Sigma soveltuu erinomaisesti työkaluksi hitsauksen laadunhallintaan esimerkiksi 

robottihitsauksessa. Six Sigman tarkoitus vähentää haitallisia poikkeamia tuotannossa 

sopii erinomaisesti hitsauksenkin laatuun liittyvään lauseeseen ”kerralla valmiiksi”. 

Kaikki turhat poikkeamat laadussa ja niistä aiheutuneet korjaukset ovat ylimääräistä 

työskentelyä. 

 

Tämä lyhyt esimerkki kuvaa hyvin kuinka yritys on Six Sigman avulla onnistunut 

parantamaan hitsauksensa laatua. Normaalien säätöarvojen, eli virran ja jännitteen, 

sijaan onkin etsitty tehokkaampia muuttujia, jotka vielä paremmin kertovat syntyvästä 

laadusta. Uusien muuttujien avulla poikkeamien määrä lopullisessa laadussa on 

pienentynyt huomattavasti. 

 

Yhdysvaltalainen kaivos- ja rakennustyökoneiden sekä moottorien valmistaja Catepillar 

on kehittänyt itselleen uudenlaisen automaattisen hitsauksen seurantajärjestelmän, joka 

valvoo mahdollisia poikkeamia hitsausprosessin aikana reaaliaikaisesti. Uuden 

seurantajärjestelmänsä ansiosta he ovat päässeet virheiden määrässä lähelle kuuden 

sigman arvoa. Tarkoituksena on että, heillä on vähemmän kuin 3,4 mm virheellistä 

hitsiä jokaista miljoonaa millimetriä hitsiä kohti. Catepillarin kohdalla tämä lukema 

merkitsee jo todella paljon, sillä se käyttää hitsaukseen yli yhdeksän miljoonaa 

kilogrammaa hitsauslisäainetta vuodessa. /20/ 

 

Tavallisesti hitsauksen laadunhallinnassa seurataan ja säädetään suoraan virtaa, 

jännitettä, sekä langansyöttönopeutta. Tämän perusteella arvioidaan ja ennakoidaan 

sitten syntyvää hitsin laatua. Catepillarin kehittämä seurantajärjestelmä eroaa tästä siten, 

että heidän kehittämänsä ohjelmisto laskee ja seuraakin näiden arvojen pohjalta virran 

keskihajontaa sekä tehospektriä. Näille molemmalle muuttujalle on ohjelmaan syötetty 

raja-arvot, jotka kokeiden mukaan tuottavat parhaan laatuisia hitsejä. Ohjelmisto 

puuttuu välittömästi hitsauksen suorittamiseen, mikäli arvot poikkeavat annetuista raja-

arvoista. Ohjelmiston avulla ja näiden arvojen seurannalla sekä hallinnalla he ovat 

huomattavasti paremmin saaneet vähennettyä haitallisten huokosten syntyä. Ohjelmisto 
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on siis parantanut hitsin tasalaatuisuutta, verrattuna pelkästään normaaliin virran ja 

jännitteen seuraamiseen. /20/ 

 

4.3 Total Welding Management 

 

Aikanaan hitsausta pidettiin enemmän taiteena kuin varsinaisena tieteenä. Näin ollen 

myöskään varsinaista tieteellistä tietoa ei ollut tukemassa hitsausprosessien 

suorittamista ja hallintaa. Lopputulos syntyi monien yritysten ja erehdysten kautta. 

Kokeiltiin ja katsottiin mitä syntyy ilman, että ennakkoon tiedettiin mitä 

lopputulokseksi tulee. Pikkuhiljaa erehdysten kautta asioita kuitenkin alettiin oppia 

yhdistelemään ja ymmärtämään. /21/ 

 

Tänä päivänä hitsaus onkin tiedettä, jota hallitsevat omat sääntönsä ja vaatimuksensa. 

Hitsausprosessit ovat tulleet ymmärrettäviksi ja niiden parametreja pystytään 

hallitsemaan. Samoin varsinaista metallurgiaa ymmärretään yhä paremmin ja sitä miten 

hitsaus siihen vaikuttaa. Tätä kautta tarvittava tietotaito hitsauksen optimaalisesta 

suorittamisesta on nykyisin olemassa. Mutta vaikka kaikki tarvittava periaatteessa 

tiedetään, vielä tänäkin päivänä johdonmukainen ja kustannustehokas hitsauksen 

toteuttaminen on yhä edelleen useammin poikkeus kuin toteutuva sääntö. Edelleen 

saatetaan käyttää jopa täysin vääriä hitsausmenetelmiä tai – parametreja, joista 

seurauksena ovat erilaiset liitoksien laatuongelmat sekä koko hitsaustoiminnan alhainen 

kustannustehokkuus. /21/ 

 

Total Welding Management (TWM) on laatutyökalu, joka on kehitetty 

kokonaisvaltaiseksi hitsaustoiminnan johtamis- ja laadunhallintavälineeksi. Menetelmän 

on kehittänyt Jack R. Barckhoff ja tavoitteena on laaja-alaisesti ottaa huomioon kaikki 

lopulliseen hitsaustoimintaan vaikuttavat asiat. Päämääränä on löytää hitsaustuotannon 

”kipupisteet” ja tarttua niihin toiminnan kehittämiseksi. /3/ 

 

Näiden pisteiden löytämiseksi menetelmä pohjautuu matriisirakenteen muodostamiseen, 

joka muodostaa toiminnasta sata pistettä. Matriisi muodostuu neljästä kriittisestä 

toiminnosta, joista jokaisella on omat viisi kriittistä avainaluettaan. Näistä muodostuu 
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kaksikymmentä (4 x 5) pistettä. Jokaista näistä pisteistä taas tarkastellaan viiden (5 x) 

konkreettisen toimenpiteen näkökulmasta, joiden tarkoituksena on parantaa hitsauksen 

tuottavuutta ja laatua. Näistä kolmesta osa-alueesta muodostuu siten lopullinen sadan (4 

x 5 x 5) pisteen matriisi. /3/ 

 

4.3.1 Kymmenen lähtökohtaa 
 

Hitsauksen kokonaisvaltainen johtaminen eli TWM perustuu kymmeneen 

pääperiaatteeseen ja lähtökohtaan /21/: 

 hitsaus on tiedettä 

 yleensä työntekijät haluavat tehdä hyvää työtä 

 käytännön johtaminen 

 tiimityöskentely ja yhteiset tavoitteet 

 käänteinen organisaatiomalli 

 suunnitelmat muutokselle 

 menetelmät muutoksien toteuttamiselle 

 vankan perustan rakentaminen 

 koulutus 

 oma johtamis- ja hallintajärjestelmä. 

 

Periaatteiden pohjalta tavoitteena on päästä tuottavaan ja laadukkaaseen 

hitsaustoimintaan. Tämä vaatii koko henkilöstön osallistumista ja sitoutumista 

hitsaustoiminnan kehittämiseen. /21/ 

 

Hitsaus on tiedettä 

Kuten aikaisemminkin todettiin, hitsaus on tiedettä, jota pystytään ymmärtämään ja 

hallitsemaan. Hitsausta hallitsevat omat lainalaisuutensa ja parametrinsa, joista 

lopputulos syntyy. Oleellista onkin tajuta, että hitsausta prosessina voidaan hallita ja 

vaikuttaa siihen, jotta haluttu lopputulos saavutetaan. /21/ 
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Työntekijät eli hitsaajat haluavat lähtökohtaisesti tehdä hyvää työtä 

Kokemukset työelämästä osoittavat, että lähtökohtaisesti lähes kaikki työntekijät 

haluavat pohjimmiltaan tehdä työnsä hyvin. Samoin halu uuden oppimiselle ja 

koulutukselle ovat olemassa, jotta lopputuloksesta tulisi kerralla hyvä käyttäen sujuvia 

työtapoja. /21/ 

 

Työntekijöiden motivaation puute johtuukin yleensä siitä, että he eivät ole saaneet 

riittävästi tukea ja koulutusta törmätessään työssään erilaisiin ongelmiin. Ilman hyvää ja 

selkeää tukea asenne työhön muuttuu helposti kielteiseksi ja motivaatio katoaa 

pikkuhiljaa. Tämän vuoksi selkeä ja johdonmukainen työntekijän auttaminen on erittäin 

tehokas apukeino työmotivaation ylläpitämiseen. Tämän toteutuksessa kaikilla 

esimiesasemassa olevilla ylimmästä johdosta lähtien on erittäin suuri rooli, 

työntekijöiden pitää tuntea itsensä tärkeiksi. /21/ 

 

Käytännön johtaminen 

Käytännöllinen ja läheinen johtamistapa on erittäin tärkeä keino toiminnan kehittämisen 

kannalta. Yrityksen johto ei voi pelkästään delegoida ja sanella muutostoimia alemmalle 

johdolle ja työntekijöille, että näin pitäisi tehdä. Johdon pitää päivittäisellä 

toiminnallaan näyttää esimerkkiä ja osallistua aktiivisesti yhdessä työntekijöiden kanssa 

ongelmien poistamiseen. Kehitysprojekteille pitää antaa selkeät suunnat ja määränpäät, 

joihin yhdessä pyritään. Johdon rooliksi ei siis riitä pelkkä mainitseminen 

kehityskohteista ja siitä mitä pitäisi tehdä paremmin, vaan pitää konkreettisesti näyttää 

esimerkillään mihin nyt pyritään ja jakaa sitä kautta vastuuta myös työntekijöille. /21/ 

 

Tiimityöskentely ja yhteiset tavoitteet 

Todella oleellinen ja tärkeä asia on selkeiden yhteisten tavoitteiden luominen. Kaikilla 

osapuolilla yrityksessä tulee olla sama yhteinen päämäärä kehittää ja optimoida koko 

yrityksen toimintaa, eikä ainoastaan pelkästään oman osastonsa toimintaa. Eri osastojen 

omien päämäärien ja koko yrityksen päämäärän tulee olla yhteneväiset. Yhteisillä 

päämäärillä saavutetaan parempia tuloksia kuin pelkillä henkilökohtaisilla päämäärillä. 

Toimivasta tiimityöskentelystä ja yhteisistä tavoitteista voidaan ottaa paljon 
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esimerkkejä urheilun puolelta. Vahva ja yhtenäinen joukkue voittaa aina pelkän joukon 

yksilöitä. /21/ 

 

Käänteinen organisaatiomalli – hitsaajan tukeminen 

Aikaisempiin periaatteisiin pohjautuen erittäin tärkeä toimintamalli on niin sanottu 

käänteinen organisaatiomalli, joka liittyy erittäin läheisesti käytännönläheiseen 

johtamiseen. Siinä työntekijät eli hitsaajat nostetaan korkeimmalle tasolle ja kaikkien 

muiden tasojen ylimmästä johdosta lähtien on pyrittävä parhaansa mukaan tukemaan 

hitsaajia heidän työssään. Johtavien henkilöiden tulee tarjota hitsaajille tukea ja tarjota 

parhaat mahdolliset työkalut parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Kuvassa 13 on havainnollistava kuva käänteisestä organisaatiomallista ja sen ideasta. 

/21/ 

 

 
Kuva 13. TWM:n käänteinen organisaatiomalli (käännetty ja muokattu Barckhoff). /21/ 
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Kuvan 13 mukaisesti kaikkien eri toimintojen eli suunnittelun, tuotannonsuunnittelun, 

valmistuksen ja laadunvarmistuksen tulee pyrkiä hitsaajien tukemiseen. Kaikki lähtee 

liikkeelle ylimmästä johdosta ja kulkee sitä kautta kohti itse hitsauksen suorittamista. 

Kaikkien päämääränä tulee olla, että hitsaajien työstä tulee mahdollisimman tuottavaa ja 

laadukasta. /21/ 

 

Suunnitelmat muutokselle 

Menestyvällä hitsaavalla yrityksellä, kuten millä tahansa yrityksellä, tulee olla selkeät 

suunnitelmat muutoksia varten. Ilman suunnitelmallisuutta toiminta muuttuu 

päämäärättömäksi toivomiseksi, jossa tulevaisuudelta ainoastaan odotetaan ja toivotaan 

parasta. Tehokkaalla suunnittelulla kaikki toiminta on hallittua ja tietoista, joka varmasti 

myös johtaa haluttuun lopputulokseen. /21/ 

 

Menetelmät muutoksien toteuttamiselle 

Oikeasti kehittävien ja kestävien kehitystoimien toteuttamiselle pitää olla selkeät keinot, 

joilla kehityshankkeita hallitaan. Toimiva systemaattinen keino muutoksien 

toteuttamiselle voidaan jakaa kolmeen eri osaan /21/: 

 kehitysmahdollisuuksien tiedostaminen 

 suunnitelman ja päämäärien laatiminen 

 yksityiskohtainen toimintasuunnitelma 

 

Kehitystoimien pitää aina lähteä liikkeelle kehitysmahdollisuuksien tiedostamisella, 

jotta ei vain lähdetä sokeasti kehittämään ”jotain”. Dokumentointi ja erilaiset laskelmat 

sekä mittaukset helpottavat mahdollisuuksien havaitsemista. Mahdollisuuksien 

tiedostamisen jälkeen tulee kehitystoimien toteuttamiselle tehdä tietenkin selkeät 

suunnitelmat ja päämäärät, joita pystytään myös mittaamaan. Tämän jälkeen tehdään 

yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, mikä kertoo tarkasti mitä tehdään, miten 

tehdään ja milloin tehdään. Toimintasuunnitelman tulee sisältää myös tarkat tiedot 

tarkastuspisteistä, jotta toteutusta varmasti seurataan tarkasti. Tästä laaditusta 

suunnitelmasta muodostuu koko kehitysprojektin road-map. /21/ 
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Vankan perustan luominen 

Tärkeä lähtökohta TWM-menetelmän toteuttamiselle on vankan perustan ja pohjan 

luominen. Pohjan luominen tarkoittaa tarkkaa tietoa tämän hetkisestä tilanteesta. 

Asioihin paneudutaan yksi kerrallaan ja etsitään mitä kehitettävää milläkin osa-alueella 

on. Tämän jälkeen kehitystoimia tehdään eri osa-alueilla projekti kerrallaan, kunnes 

tulokset ovat halutunlaisia. Eri osien tiedostamisen jälkeen on helpompi siirtyä 

kokonaisuuden parantamiseen ja rakentaa toimintajärjestelmä, joka pitää koko toimintaa 

kokonaisvaltaisesti hallinnassa. /21/ 

 

Koulutus 

Mitä tahansa halutaan toteuttaa, on koulutus tärkeä asia onnistumisen kannalta. 

Yleisesti, jos jotain halutaan muuttaa, vaatii muutoksen toteutuminen koulutusta koko 

henkilöstön osalta. Ilman kattavaa koulutusta haluttuja tavoitteita ei varmasti saavuteta 

ja toteuttaminen jää lyhytaikaiseksi. /21/ 

 

Yleisesti luullaan, että asioiden toteuttamiseen riittää pelkkä asioista kertominen. 

Luullaan, että kun asioista on kerran kerrottu, niin myös tehdään. Todellisuudessa 

henkilöstö tarvitsee kuitenkin kattavaa koulutusta asioista, jotta he tarkalleen tietävät 

mitä pitäisi tehdä ja mihin pyrkiä. /21/ 

 

Oma johtamis- ja hallintajärjestelmä 

Menestyvällä hitsaavalla yrityksellä tulee olla oma juuri itselleen parhaiten sovellettu 

johtamis- ja hallintajärjestelmä. Ei riitä, että jostain vain kopioidaan valmis 

johtamismalli ja oletetaan, että nyt asiat sujuvat varmasti hyvin. Hyvin toimiva 

johtamismalli rakentuu yrityksen omista tarpeista, joihin paneutumalla rakennetaan 

aikaisemmassa kohdassa mainitun vankan perustan päälle tarkoin suunniteltu itselle 

räätälöity järjestelmä. /21/ 

 

4.3.2 Neljä kriittistä toimintoa ja niiden viisi avaintulosaluetta 
 

Niin kuin jo aikaisemmin mainittiin, TWM pohjautuu matriisirakenteeseen, joka 

muodostaa koko hitsaustoiminnan kriittiset pisteet. Matriisi muodostuu neljästä 
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kriittisestä toiminnosta (tai osastosta), jotka hitsaavaan yritykseen kuuluvat. 

Hitsaustoiminnan tehostamiseksi ydintoimintanaan hitsausta suorittavassa yrityksessä 

tulee olla nämä neljä eri toimintoa, jotka kaikki osaltaan vaikuttavat lopulliseen 

hitsaustoiminnan tehokkuuteen. Nämä neljä toimintoa ovat /21/: 

 Suunnittelu 

 Tuotannonsuunnittelu 

 Valmistus (Hitsaustuotanto) 

 Laadunvarmistus. 

 

Näillä kaikilla neljällä kriittisellä toiminnolla on kullakin viisi omaa avainaluetta ja 

vastuuta, jotka näkyvät kuvasta 14. Näistä neljästä kriittisestä toiminnosta ja niiden 

kunkin viidestä avainalueesta muodostuu kaksikymmentä (4 x 5) koko toiminnan 

kattavaa kriittistä pistettä. /21/ 

 

 
Kuva 14. Neljä kriittistä toimintoa ja niiden viisi avaintulosaluetta (käännetty ja 

muokattu Barckhoff). /21/ 
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Suunnittelu 

Hitsattavan tuotteen valmistusprosessi lähtee aina liikkeelle suunnittelusta. Suunnittelu 

on vastuussa, että tuote ja sen osat vastaavat asiakkaalta tulleita vaatimuksia. 

Suunnittelun merkitys valmistettavuuteen, saavutettavaan laatuun ja koko 

hitsausprosessin tehokkuuteen on todella merkittävä. Hitsaustoiminnassa suunnittelulla 

on viisi tärkeää vastuualuetta, joilla se vaikuttaa valmistukseen /21/: 

 materiaalin valinta 

 hitsin mittojen määrittäminen 

 hitsausliitoksen tyypin valitseminen 

 valmistettavuuden arviointi (hitsattavuus) 

 hitsin tarkat määritykset. 

 

Ensimmäinen avainalue on materiaalin valinta. Suunnittelun pitää pyrkiä valitsemaan 

kustannustehokkain materiaali, joka rakenteeseen ominaisuuksiltaan sopii. Valinnassa 

on osattava huomioida materiaalin hitsattavuus, sekä perusaineen että lisäaineen 

suhteen. /21/ 

 

Toinen avainalue on hitsin mittojen määrittäminen. Juuri oikeanlainen hitsin 

mitoittaminen on erittäin tärkeää. Mittojen tulee olla riittävät, jotta liitos täyttää sille 

asetetut lujuus- ja kestävyysvaatimukset. Tärkeää on kuitenkin huomioida myös, että 

hitsejä ei mitoiteta ylisuuriksi. Oikean a-mitan valitseminen ja esimerkiksi tunkeuman 

hyödyntämisen huomioiminen ovat erittäin tärkeitä asioita suunnittelijalle.  

Ylimitoittaminen johtaa suoraan nouseviin hitsauskustannuksiin. Sillä käyttääkö 

suunnittelija mitoitukseen arvausta, vanhoja nyrkkisääntöjä vai tarkkaa laskentaa, on 

suuri vaikutus siihen, kuinka lähelle optimaalista tulosta päästään. /21/ 

 

Kolmas avainalue on hitsausliitoksen tyypin valitseminen. Suunnittelu päättää, mikä 

hitsityyppi sopii tuotteeseen parhaiten, sekä mitä railoa käytetään. Tähän avainalueeseen 

kuuluu siten myös hitsien määrään vaikuttaminen. Se mitä hitsityyppiä käytetään, 

vaikuttaa huomattavasti itse hitsauksen suorittamiseen ja sen helppouteen. Hitsattavien 

kappaleiden ja tarvittavien hitsityyppien valinnalla sekä määrällä voidaan siten 

merkittävästi vaikuttaa lopullisiin hitsauskustannuksiin. /21/ 
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Neljäs ja erittäin tärkeä avainalue on valmistettavuuden eli hitsattavuuden tarkastelu. 

Ilman valmistettavuuden huomiointia saatetaan pahimmassa tapauksessa suunnitella 

tuote, jota ei edes pystytä valmistamaan omilla tuotantolaitteilla. 

Valmistettavuusongelmat ovatkin erittäin haitallisia ja aiheuttavat helposti todella 

paljon ylimääräisiä lisäkustannuksia. Vastaavasti parhaimmassa tapauksessa 

suunnittelijat osaavat jo suunnitteluvaiheessa huomioida miten mikäkin kohta tuotteesta 

omilla tai mahdollisten pitkäaikaisten alihankkijoiden tuotantolaitteilla valmistetaan. 

Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö sekä tiedonkulku nousevat tässä asiassa erittäin 

tärkeään rooliin. /21/ 

 

Viimeinen suunnittelun avainalue on hitsin tarkkojen määritysten määrittäminen. 

Tuotannonsuunnittelun ja valmistuksen tulee saada selkeät tiedot kustakin hitsistä. 

Hitsaajan tulee tietää tarkasti mitä ja miten kuhunkin kohtaan hitsataan, sekä mitä 

vaatimuksia hitsillä on. Puutteelliset ohjeet ja epäselvyydet vaatimuksista aiheuttavat 

turhaa ajanhukkaa ja pahimmassa tapauksessa jopa väärin valmistettuja tuotteita. 

Selkeillä ohjeilla kaikista vaatimuksista hitsaajien työ helpottuu, eikä 

väärinymmärryksiä tapahdu ja valmistetaan kerralla vaatimukset täyttäviä hitsejä. /21/ 

 

Tuotannonsuunnittelu 

Tuotannonsuunnittelu toimii siltana suunnittelun ja valmistuksen välillä. Suunnittelulta 

tulevien valmistustietojen perusteella tuotannonsuunnittelu miettii kuinka tuote lopulta 

konkreettisesti valmistetaan. Tuotannonsuunnittelun avainalueet ovat /21/: 

 hyväksyttyjen työohjeiden laadinta 

 hitsausprosessien valitseminen 

 laitteistojen sekä työkalujen valitseminen 

 menetelmien ja menettelytapojen kehittäminen 

 tuotannon suunnitteleminen. 

 

Työohjeiden laatimiseksi tuotannonsuunnittelun tulee konkreettisesti tuntea 

valmistusmenetelmät, sekä tietää eri hitsien kriittiset kohdat. Hitsien kohdalla pitää 

tarkistaa ja tietää kaikki vaatimukset, joita sen tulee täyttää käyttökohteessaan. Tätä 
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kautta siten aletaan miettiä miten valmistus kokonaisuudessaan toteutetaan ja päästään 

haluttuun lopputulokseen. /21/ 

 

Hitsausprosessin valinnassa tuotannonsuunnittelun tulee osata huomioida, mikä 

hitsausprosessi on kuhunkin hitsausrakenteeseen tehokkain, ja onko järkevää käyttää 

useampia prosesseja vai vain yhtä prosessia. Konkreettisena rajauksena käytettävissä 

olevalle prosessille toimii oma käytettävissä oleva laitekanta. Riittävä hitsausprosessien 

tunteminen käytännöntasolla on välttämätöntä optimaaliseen valintaan pääsemiseksi. 

/21/ 

 

Hitsausprosessiin liittyen päätetään myös käytettävät laitteistot. Tätä kautta syntyvät 

siten myös valinnat hitsausasennoille ja kiinnittimien käytölle, sekä sille onko 

mahdollista käyttää mekanisointia tai robotisointia. Oikeiden valintojen tekemiseksi 

oma tuotantolaitteisto on tunnettava erittäin hyvin. Optimaalisessa tilanteessa myös 

mahdollisten alihankkijoiden laitteisto tunnetaan riittävän hyvin. /21/ 

 

Seuraavana avainkohtana tuotannonsuunnittelulla on menetelmien ja menettelytapojen 

kehittäminen. Tämä tarkoittaa tarkkaa työvaiheiden suunnittelua, eli sitä miten 

valmistusprosessi kokonaisvaltaisesti etenee. Kaikki tuotannon sujuvuuteen ja 

tuotteiden läpivirtausaikaan vaikuttavat seikat on huomioitava ja pystyttävä 

vertailemaan eri vaihtoehtoja, missä järjestyksessä tavaran tulee tuotannossa liikkua. 

/21/ 

 

Viimeisenä kohtana, ja lopputuloksena edellisistä syntyy tuotannon lopullisen 

toteutuksen suunnitteleminen eli tuotannon layout. Tämä tarkoittaa tarkkoja määrityksiä 

siitä, miten koko valmistus kokonaisuutena lopultakin toteutetaan. Tähän kuuluu 

kussakin työasemassa tehtävien työvaiheiden toteutuksen tarkka suunnittelu.  Tärkein 

asia on saada valmistus virtaavaksi ja jatkuvaksi toiminnaksi, jossa ei jouduta tekemään 

turhia välivaiheita, vaan kappaleet liikkuvat sujuvasti työasemalta toiselle. Esimerkiksi 

kaikki turhat siirtelyt työasemien välillä on pyrittävä karsimaan kokonaan pois, sekä 

tietenkin kaikki ylimääräiset odotteluajat. Lopullisen layoutin suunnittelu on erittäin 

tärkeä tekijä tehokkaaseen ja tuottavaan valmistukseen pääsemiseksi. /21/ 



59 

 

 

 

 

Valmistus 

Varsinainen tuotteiden valmistus tapahtuu tietenkin tuotannossa. Edellä mainittujen 

suunnittelun ja tuotannonsuunnittelun toimenpiteiden pohjalta tuotanto on lopulta 

vastuussa lopullisesta syntyvästä laadusta ja siitä, että kappale täyttää sille asetetut 

vaatimukset. Tuotannon viisi avainaluetta ovat /21/: 

 henkilöstön (hitsaajien) kouluttaminen ja pätevöinti 

 materiaalien hallitseminen ja toimittaminen 

 laitteistojen toimivuuden varmistaminen 

 menetelmien ja menettelytapojen toteuttaminen  

 tuotannon ohjaaminen ja valvominen. 

 

Tärkein voimavara missä tahansa yrityksessä on sen henkilöstö. Pätevät ja 

motivoituneet työntekijät tekevät laadukasta jälkeä. Työnjohtajien ja muiden johtavassa 

asemassa olevien tulee varmistaa, että hitsaajien taidot ovat riittävällä tasolla 

annettavien tehtävien suorittamiseen. Tähän kuuluu tietenkin myös kussakin 

tapauksessa pakollisten hitsiluokkien voimassa olevien pätevyyksien varmistaminen. 

Kouluttamiseen kuuluu myös hitsaajien motivointi itsenäiseen itsensä kehittämiseen ja 

sitä kautta parempien toimintatapojen löytämiseen. /21/ 

 

Toinen avainalue on materiaalien toimittaminen. Hitsaajille tulevien kappaleiden tulee 

vastata niille suunnittelussa annettuja vaatimuksia ja niiden pitää tulla työasemille 

oikeaan aikaan. Hitsattavien kappaleiden tulee muodoltaan, pinnanlaadultaan ja 

mitoiltaan vastata niille annettuja vaatimuksia, jotta hitsaajan ei tarvitse tehdä mitään 

turhia toimenpiteitä ennen hitsauksen suorittamista. /21/ 

 

Kolmas avainalue on hitsauslaitteistojen toimivuuden varmistaminen. Jotta hitsaus on 

sujuvaa ja pystytään hitsaamaan laadukkaita hitsejä, tulee kaikkien hitsauslaitteistojen 

olla ehjiä ja toimivia. Virtalähteiden, langansyöttölaitteiden, hitsauspistoolien ja 

kaikkien letkujen tulee olla ehjiä ilman hitsausta vaikeuttavia virheitä. Samoin 

hitsauskiinnittimien ja kaikkien muidenkin hitsauksen apuvälineiden tulee olla toimivia. 

Käytettäessä mekanisointia ja automatisointia, kaikkien kuljettimien, 

kappaleenkäsittelijöiden ja robottien tulee olla toimintakuntoisia. /21/ 
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Neljäs avainalue on menetelmien ja menettelytapojen toteuttaminen. Tämä tarkoittaa 

konkreettisesti sitä, että valmistus- ja hitsausohjeita todella noudatetaan oikealla tavalla. 

Työnjohtajien tulee varmistaa, että hitsaajien ohjeet ovat oikeanlaisia ja niitä sitten 

myös ymmärretään oikealla tavalla. /21/ 

 

Viides avainalue eli tuotannon ohjaaminen ja valvominen tarkoittavat 

yksinkertaisuudessaan työnjohdon osalta työskentelyn tarkkailua ja valvomista. 

Korjaaviin toimenpiteisiin pitää ryhtyä välittömästi, mikäli toiminnassa huomataan 

mitään poikkeamia suunnitellusta toiminnasta. /21/ 

 

Laadunvarmistus 

Erittäin oleellinen asia kokonaisvaltaisessa hitsauksen laadunhallinnassa on tietenkin 

laadunvarmistus. Ilman laadunvarmistusta ei voida olla varmoja syntyvästä lopullisesta 

laadusta. Joskus tarkastuksille voi tulla suorat vaatimukset myös viranomaisilta tai 

asiakkailta. Laadunvarmistuksen avainalueet ovat /21/: 

 laatupolitiikka ja vastuullisuus 

 laatustandardit 

 laatuohjeet 

 tarkastus, mittaaminen ja raportointi 

 korjaustoimenpiteet. 

 

Ensimmäinen kohta laadunvarmistukselle on tietenkin laatupolitiikan ja vastuiden 

määrittäminen. Se pitää sisällään määritykset yrityksen suhtautumisesta laatuasioihin. 

Laatupolitiikkaan kuuluvat yrityksen laatutavoitteet ja vastuut eri laatuasioissa. /21/ 

 

Toinen avainalue on laatustandardit. Määritetään mitä standardeja käytetään ja 

sovelletaan toiminnassa. Käytetyt standardit voivat olla yrityksen itse valitsemia tai 

usein myös viranomaisilta tulevia. Tällöin pitää tietenkin varmistaa, että kyseiset 

standardit tulevat varmasti noudatetuiksi. Painetta standardeista voi joskus tulla myös 

asiakkaiden suunnasta. /21/ 

 



61 

 

 

 

 

Kolmas avainalue on laatuohjeet. Tämä tarkoittaa ohjeita ja määrityksiä siitä kuinka 

vaadittuihin laatuvaatimuksiin päästään. Miten toimitaan ja mietitään miten toimimalla 

vaadittuun laatutasoon päästään. Ohjeiden tulee olla selkeitä, jotta niitä on helppo myös 

toteuttaa. /21/ 

 

Neljäs avainalue on tarkastukset, mittaukset ja niistä raportointi. Tämä tarkoittaa sitä 

miten laadunvarmistus lopulta konkreettisesti toteutetaan. Määritetään kuka, miten ja 

milloin tarkastuksia tehdään, ja miten raportointi tarkastuksista hoidetaan. /21/ 

 

Viimeinen viides avainalue on korjaustoimenpiteet. Tämä tarkoittaa toimintaa 

laatuvirheisiin törmätessä. Erittäin tärkeä asia on analysoida ja löytää syy, mistä virhe 

johtuu. Tämän jälkeen tulee suunnitella mitä korjaustoimenpiteitä suoritetaan, jotta 

sama virhe ei toistuisi. /21/ 

 

4.3.3 Viisi konkreettista toimenpidettä 
 

Lähdettäessä tehostamaan hitsaustuotantoa ja itse hitsaustapahtumaa, tarvitaan siihen 

konkreettisia toimenpiteitä. Hitsaukseen liittyviä kaikkia löydettyjä kahtakymmentä 

pistettä tarkastellaan seuraavien viiden konkreettisen toimenpiteen näkökulmasta /21/: 

 hitsien tilavuuden ja määrän vähentäminen 

 kaariajan vähentäminen 

 korjauksien ja susikappaleiden vähentäminen 

 työn rasittavuuden vähentäminen 

 odotusaikojen ja kuljetusten vähentäminen. 

 

Jokaisen pisteen kohdalla mietitään onko niissä mahdollista toteuttaa näitä 

toimenpiteitä, ja näin kehittää toiminnan laatua ja tuottavuutta. /21/ 

 

Hitsien tilavuuden ja määrän vähentäminen 

Ensimmäinen konkreettinen toimenpide on hitsien tilavuuden ja mahdollinen määrän 

vähentäminen. Ylisuurien hitsien hitsaaminen on suora tehokkuuden alentaja. Liian 
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suuria hitsejä hitsattaessa hitsiainetta kuluu enemmän ja lisäksi hitsausnopeutta 

joudutaan tällöin alentamaan. /21/ 

 

Tämän lisäksi voidaan miettiä hitsien kokoa tarvittavien palkojen suhteen. Erittäin 

kriittisiä kohtia tämän suhteen ovat hitsit, jotka ovat välimaastossa sen suhteen 

tarvitaanko yksi vai useampia palkoja. Mahdollisella palkojen vähentämisellä 

tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. /21/ 

 

Kaariajan vähentäminen 

Kaariajan vähentämisellä tarkoitetaan konkreettisesti tarvittavan hitsin tekemiseen 

tarvittavan valokaaren palamisajan vähentämistä. Mitä tuottavammaksi itse hitsauksen 

suorittaminen saadaan, sitä vähemmän valokaaren tarvitsee palaa, jotta tarvittava hitsi 

syntyy. Toisin sanoen voidaan ajatella, että mitä tehokkaammaksi itse hitsausprosessi 

saadaan kehitettyä eri hitsausparametrien ja lisäaineiden valinnalla, sitä nopeampaa 

kuljetusnopeutta voidaan käyttää. Kaariaikaan voidaan tietenkin vaikuttaa positiivisesti 

jo ensimmäisen kohdan hitsien tilavuuksien vähentämisellä. Mitä vähemmän itse 

hitsiainetta tarvitaan, sitä vähemmän myös valokaaren tarvitsee palaa. /21/ 

 

Kaariaikaa saadaan vähennettyä tietenkin myös suoraan hitsien määrän vähentämisellä. 

Hitsejä voidaan mahdollisesti korvata esimerkiksi särmäyksillä tai valmiiden profiilien 

käytöllä, jolloin koko hitsiä ei edes tarvita. /21/ 

 

Korjauksien ja virheellisten kappaleiden vähentäminen 

Korjauksien ja virheellisten kappaleiden vähentäminen on erittäin tehokas keino 

tehostaa toimintaa. Kaikki korjaustoimenpiteet ja pahimmassa tapauksessa hylättyyn 

kappaleeseen käytetty aika ovat aina täysin hukkaan heitettyä aikaa tuottavasta 

toiminnasta. /21/ 

 

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sen miettimistä, miten varmistetaan, että tällaisia 

tilanteita ei synny lainkaan. Tämä tapahtuu varmistamalla oikeanlaiset ja riittävät 

työohjeet hitsaajille. Lisäksi tulee tietenkin varmistaa myös, että hitsaajat noudattavat 

näitä ohjeita. /21/ 
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Työn rasittavuuden vähentäminen 

Kaikessa työssä mitä ihminen tekee, on työn rasittavuudella suuri merkitys 

tehokkuuteen ja syntyvään laatuun. Rasittavuuden vähentämisellä tehokkuus nousee ja 

syntyvä laatu pysyy hyvänä, samoin tarvittavien taukojen määrä vähenee. /21/ 

 

Hitsauksen kohdalla rasittavuuden vähentäminen tarkoittaa pääasiassa ergonomista ja 

turvallista hitsauksen suorittamista. Tämä tarkoittaa järkevää tuotteiden suunnittelua ja 

oikeanlaisten hitsauskiinnittimien ja kappaleenkäsittelylaitteiden käyttöä, jotka 

mahdollistavat hyvän luoksepäästävyyden ilman hankalia hitsausasentoja. /21/ 

 

Tärkeitä asioita rasittavuuden vähentämisessä ovat myös oikeanlaiset työvälineet ja 

turvallinen työskentely-ympäristö. Mitä enemmän hitsaajan huomiosta menee tietyllä 

tapaa pelkkään ”selviytymiseen”, vähenee työn tehokkuus ja tuottavuus vastaavasti 

saman verran. Rasittavuuden vähentäminen vaikuttaa myös suoraan työmotivaatioon ja 

asenteisiin. Motivoitunut työntekijä tekee tehokkaasti töitä. /21/ 

 

Odotusaikojen ja kuljetusten vähentäminen 

Merkittäviä tehokkuuden alentajia ovat kaikki erilaiset odotusajat sekä kappaleiden 

turhat siirtelyt. Kaikki asiat, jotka aiheuttavat esteitä ja hidastusta hitsaajien 

työskentelylle, ovat turhien odotusaikojen aiheuttajia. Tällaisia asioita ovat muun 

muassa /21/: 

 hajonneet tai puutteelliset hitsausvälineet ja hitsauskiinnittimet 

 epäselvät työohjeet 

 virheellisesti toisiinsa sopivat osat 

 virheet railoissa 

 sekava työpisteiden järjestys ja myöhästyneet toimitukset työpisteille 

 liian vähäinen työlaitteiden määrä – joudutaan odottelemaan vapautumista 

käyttöön. 

 

Pelkästään jo edellä mainittuihin puutteisiin puuttumalla hitsaajien työaikaa voidaan 

tehostaa huomattavasti. Mitä sujuvammin kappaleet liikkuvat työpisteeltä toiselle ja 
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mitä vähemmän siirtelyä työpisteiden välillä tarvitaan, sitä tehokkaammin hitsaajat 

voivat keskittyä itse työhön eli hitsaamiseen. /21/ 

 

4.3.4 TWM-menetelmän käyttöönotto 
 

TWM-menetelmän varsinainen käyttöönotto voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen, 

jotka ovat /21/: 

 Kartoitus ja arviointi 

 Toteutussuunnitelman laatiminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen 

 Toteutus ja tulosten ylläpitäminen. 

 

Kartoittaminen ja arviointi tarkoittavat tämän hetkisen tilanteen tarkkaa selvittämistä. 

Tunnistetaan, mitkä asiat toiminnassa sujuvat hyvin ja mitkä taas vaativat erityisesti 

kehittämistä. Selvitetään, mikä yrityksen tilanne on tällä hetkellä kaikkiaan laatu- ja 

tuottavuusasioiden suhteen. Tässä apuvälineenä toimii menetelmän sisältämä sadan 

pisteen matriisi, joka pilkkoo toiminnan pieniin pisteisiin, joita on helppo tarkastella. 

Pisteet kertovat, mitä kaikkia mahdollisia kehityskohteita toiminta voisi pitää sisällään. 

/21/ 

 

Edellisen kohdan jälkeen siirrytään varsinaisen toteutuksen suunnitteluun. Havaintojen 

perusteella valitaan tärkeimmät kehityskohdat ja mietitään, miten niitä lähdetään 

kehittämään. Suunnitelmien tulee olla selkeitä ja konkreettisia toimenpiteitä, joille 

asetetaan myös selkeät tavoitteet. Selkeiden tavoitteiden asettaminen on erittäin tärkeää, 

jotta nähdään saadaanko kehitystä todella tapahtumaan. Tavoitteille tulee myös asettaa 

selkeät aikapäämäärät. /21/ 

 

Viimeisenä vaiheena tulee lopullinen asioiden toteuttaminen ja saavutettujen tulosten 

vakiinnuttaminen toimintaan. Tässä kohtaa erittäin tärkeää on henkilöstön 

kouluttaminen ja tiedottaminen uusista kehitysprojektien vaatimista toimintatavoista. 

Tärkeimpiä henkilöitä tämän suhteen ovat kaikkien neljän kriittisen toiminnon 

esimiehet. Heillä tulee olla selkeät käsitykset tehtävistä toimenpiteistä, jotta he osaavat 

vastaavasti viedä tietoa eteenpäin omille alaisilleen. /21/ 
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Yrityksen johdon, sekä ylimpien johtajien, että alempien työnjohtajien toiminnalla on 

kaikkiaan tärkein vaikutus TWM:m mukaisen oman hallintajärjestelmän rakentamisessa 

ja ylläpitämisessä. Barckhoff antaakin johdolle menetelmän käyttöönoton kolmen 

askeleen lisäksi kuusi askelta, joilla toimintaa kaikkiaan voidaan hallita /21/: 

 Tiedon kerääminen ja analysoiminen 

 Suunnittelu ja tavoitteiden selkeä asettaminen 

 Koulutus 

 Toteutus ja hienosäätö 

 Mittaaminen ja valvonta 

 Raportointi. 

 

Yllä olevat kuusi askelta ovat konkreettisia ja loogisia toimenpiteitä, joilla omaa 

hallintajärjestelmää rakennetaan ja ylläpidetään. Tärkeää on huomioida, että vaikka 

TWM on kokonaisuutena erittäin kokonaisvaltainen ja laaja hallintajärjestelmä, joka 

sisältää paljon yleisiä asioita hitsaukseen liittyen, on loppupäämääränä kuitenkin 

rakentaa juuri omalle yritykselleen parhaiten sopiva hitsauksen hallinta- ja 

johtamisjärjestelmä. Jokaisen yrityksen tuleekin pystyä menetelmän avulla 

huomaamaan oman toimintansa tärkeimmät kohdat ja rakentaa myös 

hallintajärjestelmää sen mukaisesti. /21/ 

 

Kaikkien edellä olevissa kappaleissa esitettyjen asioiden pohjalta Barckhoffin 

menetelmää voidaan kutsua myös 3-4-5-6 -lähestymistavaksi. Numerot tulevat kaikista 

menetelmään liittyvistä toiminnoista ja vaiheista seuraavasti /21/: 

 3 tarkoittaa käyttöönoton kolmea vaihetta 

 4 tarkoittaa neljää kriittistä toimintoa 

 5 tarkoittaa viittä konkreettista toimenpidettä hitsausta ajatellen 

 6 tarkoittaa johdon kuutta askelta menetelmän käyttämisessä. 
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5 HITSIN JA HITSAUSTOIMINNAN LAATU 

 

Huonoon hitsauksen laatuun eli laatupuutteisiin tuhlataan Suomessakin satoja miljoonia 

euroja joka vuosi. Näistä puutteista ainoastaan 10–20 % on selvästi havaittavia ja sitä 

kautta helposti tiedostettavia ongelmia. Loput puutteista ovat tiedostamattomia, joten ne 

mielletään helposti luonnollisiksi osiksi toimintaa. /7/ 

 

Asiakkailta tullut huono palaute sekä niiden korjaaminen ovat hitsaavissa yrityksissä 

esimerkkejä helposti havaittavista laatupuutteista. Samoin kaikki turhat työt, virheelliset 

tuotteet seisomassa varastoissa, sekä kaikki takuukustannukset ja tapaturmat ovat 

selkeitä hukkakustannuksia toiminnassa. Sen sijaan vaikeampi on tunnistaa kaikkia 

turhia palavereja, vikojen etsimistä, huonoa mainetta ja asiakkaan luottamuksen 

menettämistä, toimitusongelmia sekä töiden tekemistä kahteen kertaan. Kuvassa 15 

näkyy laaduttomuuden erilaisia ilmentymiä, jotka aiheuttavat myös lisäkustannuksia. /7/ 

 

 
Kuva 15. Laaduttomuudesta aiheutuvia ilmentymiä ja kustannusten aiheuttajia. /7/ 
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Huonon hitsaustoiminnan aiheuttamat laatupuutteet maksavat aina sitä enemmän, mitä 

kauemmas tuotantoketjussa ne ovat ehtineet (suunnittelu  osavalmistus  

kokoonpano  viimeistely  tarkastus  asiakas). Hyvää hitsaustoiminnan laatua on, 

että kokoonpanovaiheessa osat sopivat hyvin yhteen ilman turhia toimenpiteitä ja railot 

ovat suoraan kohdallaan hitsauksen suorittamista varten. Tehdään siis kerralla kaikki 

kohdilleen. /7/ 

 

5.1 Hitsin laatu 

 

Puhuttaessa hyvästä hitsin laadusta tulee hitsin täyttää sille asetetut erilaiset 

vaatimukset. Hitsin tekninen laatu voidaan periaatteellisesti jakaa kahteen osaan, jotka 

ovat hitsin tekninen laatu sekä hitsin metallurginen laatu. Molempien osien vaatimusten 

tulee täyttyä, jotta hitsi on laadultaan hyväksyttävä. /7/ 

 

Hitsin laatua miettiessä oleellinen asia on myös, ettei tehdä ”liian laadukasta jälkeä”. 

Vaikka hitsin tuleekin totta kai täyttää sille asetetut vaatimukset, tulee muistaa myös 

että liika laatukin maksaa ja aiheuttaa näin turhia lisäkustannuksia. Tietyllä tapaa 

liiallista laatua voidaan jopa verrata hitsausvirheisiin, sen tuomien lisäkustannusten 

myötä. Esimerkiksi liian suurien a-mittojen käyttö johtaa suoraan kohonneisiin 

kappaleiden valmistuskustannuksiin. /7/ 

 

5.1.1 Hitsin tekninen laatu 
 

Hitsin tekniset vaatimukset asettaa joko asiakas tai viranomainen, sekä nykyisin myös 

yhä useammin yritys itse. Myös tuote itse tai käyttökohde itsessään voi asettaa 

vaatimuksia hitsille, esimerkkinä sillat tai PED-painelaitteet. Tekniseen laatuun 

sisältyvät visuaalinen laatu, hyvä konepajalaatu sekä hitsiluokkalaatu. /7/ 

 

Visuaalisella laadulla tarkoitetaan, että hitsi on ulkoasultaan laadukkaan ja 

hyvännäköinen. Hitsin pinta on sileä, eikä siinä näy pintahuokosia tai reunahaavoja. 

Hyvällä konepajalaadulla tarkoitetaan, että valmistus on suoritettu tavanomaisella 

huolellisuudella ja vastuuntunnolla. Normaalisti tämä tarkoittaa hitsiluokkaa C tai IIW 3 
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ilman vajaata hitsautumissyvyyttä. Hitsiluokkalaadun täyttäminen on yksiselitteistä, 

hitsin tulee täyttää sille asetettu hitsiluokkavaatimus, tai jokin muu sille annettu 

vaatimus hitsausvirheiden suhteen. Suunnitteluvaiheessa onkin erittäin tärkeää asettaa 

hitsille oikea hitsiluokkavaatimus, eikä tule asettaa liian korkeita tai alhaisia 

vaatimuksia riippuen hitsistä. Vaatimusten asettamisella, kuten ylläkin jo mainittiin yli 

laadusta, voidaan merkittävästi vaikuttaa hitsauskustannuksiin. /7/ 

 

5.1.2 Hitsin metallurginen laatu 
 

Edellä mainitut hitsin teknisen laadun osiot eivät varsinaisesti kerro mitään hitsin 

metallurgisista tekijöistä, jotka ovat erittäin tärkeä osa hitsin laatua. Laadukkaan 

hitsausliitoksen tulee olla myös metallurgisesti hyväksyttävä. /7/ 

 

Nykyiset hitsattavat materiaalit ovat lujuus- ja sitkeysominaisuuksiltaan hyviä, joten 

myös hitsausliitoksen tulee täyttää materiaaleille annetut ominaisuudet niiden 

käyttöolosuhteissa. Metallurgiset ominaisuudet riippuvat pääosin hitsattavan liitoksen 

jäähtymisnopeudesta. Jäähtymisnopeuteen vaikuttavat pääasiassa lämmöntuonti, 

materiaalin ainevahvuus, liitosmuoto, sekä työlämpötila. Tietysti myös käytettävällä 

menetelmällä sekä hitsauslisäaineilla on vaikutusta metallurgisiin ominaisuuksiin. 

Teknisesti laadukkaan hitsin mikrorakenne on luja ja sitkeä. Edellä mainituilla tekijöillä 

on otettava huomioon muun muassa /7/: 

 mahdollinen raekoon kasvu sularajan vieressä, joka aiheuttaa sitkeyden 

alenemista 

 seosaineiden epätasainen jakautuminen eli suotautuminen, joka aiheuttaa muun 

muassa pistekorroosiokestävyyden alenemista ruostumattomilla teräksillä 

 mahdollisten kovien vyöhykkeiden syntyminen. 

 

Hitsausliitosten metallurginen laatu määrittää tarpeet menetelmä- ja 

hitsattavuuskokeille. Näiden avulla liitokseen syntyviä metallurgisia ominaisuuksia 

pystytään ennakoimaan ja sitä kautta vaikuttamaan niihin. /7/ 
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5.1.3 Hitsausliitoksen laadunvarmistus 
 

Hitsausliitoksen laadunvarmistuksella tarkoitetaan kaikkia suunnitelmallisia ja 

järjestelmällisiä toimenpiteitä, joilla pystytään riittävällä tasolla varmistamaan hitsien 

riittävä laatu kuhunkin käyttökohteeseen. /7/ 

 

Yleisin aina toteutettava ainetta rikkomaton (NDT) tarkastusmenetelmä on 

silmämääräinen tarkastus (VT). Silmämääräinen tarkastus voidaan suorittaa ilman 

apuvälineitä tai käyttäen erilaisia apuvälineitä. Silmämääräisen tarkastuksen lisäksi 

rikkomattomaan laadunvarmistukseen käytetään pääasiassa neljää seuraavaa 

tarkastusmenetelmää /22/: 

 tunkeumanestetarkastus (PT, penetrant testing) 

 magneettijauhetarkastus (MT, magnetic particle testing) 

 radiografinen tarkastus (RT, radiograhic testing) 

 ultraäänitarkastus (UT, ultrasonic testing). 

 

Valittava tarkastusmenetelmä riippuu tarkastettavasta kohteesta ja sen vaatimuksista, 

riippuen kunkin menetelmän mahdollisuuksista ja puutteista tiettyjen virheiden 

havaitsemiseen. Kaikkiaan siihen, mitä ja kuinka montaa tarkastusmenetelmää tarvitaan, 

riippuu standardien vaatimuksista tai sovitusta tarkastuslaajuudesta. /22/ 

 

5.1.4 Hitsausvirheet 
 

Hitsaussanastostandardin SFS 3052 mukaan hitsausvirhe on hitsausliitoksen halkeama, 

ontelo, sulkeuma tai liittymävirhe, muotovirhe tai niitä vastaava muu virhe, joka on 

syntynyt hitsauksen aikana tai hitsauksen seurauksena. Hitsausvirhe on optimaalisesta 

geometrisestä muodosta poikkeava epäjatkuvuuskohta. /23/ 

 

Hitsausvika on virhe, joka heikentää hitsiliitoksen kestävyyttä tai muita ominaisuuksia 

siten, että se on korjattava. Hitsausvikojen merkitys hitsauskustannuksiin on merkittävä. 

Standardi SFS-EN ISO 6520-1 jakaa hitsausvirheet kuuteen pääryhmään seuraavasti 

/22/: 

1. Halkeamat 
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2. Ontelot 

3. Sulkeumat 

4. Liittymävirheet, liitosvirheet 

5. Muotovirheet 

6. Muut virheet. 

 

Kunkin ryhmän alla on lukuisia erilaisia virhemuotoja, joille jokaiselle on myös annettu 

omat numeronsa. /22/ 

 

Hitsausvirheet voidaan jakaa karkeasti myös kahteen erilaiseen suurempaan ryhmään, 

jotka ovat kaksi- ja kolmiulotteiset virheet. Kaksiulotteiset virheet ovat muodoltaan 

tasomaisia ja kolmiulotteiset virheet volymetrisiä, eli muodoltaan esimerkiksi 

pallomaisia tai lieriömäisiä. Yleisimpiä kaksiulotteisia virheitä ovat kuvassa 16 näkyvät 

/23/: 

 halkeamat 

 liitosvirheet 

 vajaa hitsautumissyvyys. 

 

 
Kuva 16. Kaksiulotteisia hitsausvirheitä: a. pitkittäis- ja poikittaishalkeamat, b. 

kraatterihalkeama, c. erilaisia liitosvirheitä, d. vajaa hitsautumissyvyys. /23/ 
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Kolmiulotteiset virheet eivät ole niin vaarallisia kuin kaksiulotteiset virheet, sillä niistä 

puuttuu kapea terävä kärki. Yleisimpiä kolmiulotteisia virheitä, jotka näkyvät kuvassa 

17, ovat /23/: 

 huokoset sekä muut ontelot hitsissä 

 sulkeumat (mikäli eivät ole teräväkärkisiä) 

 vajaa juuri (railonpinnat kokonaan sulaneet) 

 valumat 

 reunahaava pyöreäpohjaisena. 

 

 
Kuva 17. Kolmiulotteisia hitsausvirheitä: a. huokoset, b. imuontelot palon lopussa, c. 

vajaa juuri, d. reunahaavat. /23/ 

 

5.2 Hitsausohjeet (WPS) 

 

Hitsausohje eli WPS (Welding Procedure Specification) on asiakirja, joka kertoo 

tarkasti miten jokin tietty hitsausliitos tulee hitsata. Hitsausohjeen tulee sisältää tiedot 
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kaikista muuttujista, jotka vaikuttavat syntyvään hitsausliitokseen. Hitsausohjeiden 

käyttö vähentää hitsausvirheitä ja mahdollistaa onnistuneen hitsauksen toistettavuuden. 

Hitsausohjeiden tulee olla konkreettisesti paperille dokumentoituja asiakirjoja, eikä 

ainoastaan hitsaajien päässä olevia tietoja, sillä hitsaajien vaihtuessa tulee myös uusien 

hitsaajien tietää miten hitsaus tulee suorittaa. /22/ 

 

Hitsausohjeiden käyttö on hyödyllistä etenkin kriittisissä hitsausliitoksissa sekä 

toistuvasti vaurioituvissa ja korjattavissa hitseissä. Kriittisen liitoksesta tekee, mikäli 

siltä vaaditaan poikkeuksellista kestävyyttä, sitkeyttä, tasalujuutta tai korroosion kestoa. 

Lisäksi väsyttävät kuormitukset tai vaativat olosuhteet lisäävät vaatimuksia hitsien 

laadulle. Samoin kaikkiaan kaikki liitokset, joiden mahdollisesta pettämisestä seuraa 

suuria henkilövahinko- tai turvallisuusriskejä, ovat kriittisiä liitoksia. /3/ 

 

Toistuvasti vaurioituvien hitsien kohdalla syynä voi olla esimerkiksi hankala 

hitsausasento tai vaikea kaasusuojauksen järjestäminen. Samoin kohteissa, joissa 

lämmöntuonnin suhteen on oltava erittäin tarkkana, on hitsausohjeiden käyttäminen 

erittäin tärkeää. /3/ 

 

5.3 Hitsaustoiminnan laatu 

 

Hitsin laadun eri osatekijät ovat erittäin tärkeitä mittareita hitsauksen laadusta, mutta 

puhuttaessa kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti koko hitsaustoiminnan laadusta, esille 

nousee todella paljon muitakin tekijöitä kuin pelkkä hitsin laatu. Lopulliseen koko 

hitsaustoiminnan laatuun vaikuttavat muun muassa /14/: 

 johtaminen 

 koordinointi 

 työnsuunnittelu ja tuotannonohjaus 

 pätevöinti 

 NDT-tarkastus 

 yhteydet 

 toimitukset 

 pakkaukset 
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 merkinnät 

 tiedonsiirto ja 

 dokumentointi. 

 

Suoria varsinaiseen hitsauksen suorittamiseen vaikuttavia laadukkaan hitsaustoiminnan 

tekijöitä ovat muun muassa seuraavat asiat /14/: 

 hitsattavat kappaleet ja osakokoonpanot ovat oikea-aikaisesti saatavilla 

 hitsattavat osat sopivat yhteen sekä railot ja ilmaraot ovat kohdillaan ilman 

ylimääräisiä työvaiheita 

 työkalut ja muut valmistuksessa tarvittavat apuvälineet löytyvät ilman 

ylimääräistä etsimistä 

 käytettävät hitsausaineet ovat oikeita 

 hitsauskoneet ja laitteet ovat toimivia. 

 

Näitä monia osatekijöitä, joista kokonaisvaltainen hitsaustoiminnan laatu muodostuu, 

kutsutaan hitsauksen laaduntuottotekijöiksi. Nämä kaikki eri laaduntuottotekijät on 

esitetty kuvassa 18. Kuten nähdään, kokonaisvaltainen laadukas hitsaustoiminta 

koostuukin todella monista eri tekijöistä, ei pelkästä hitsin laadusta.  /14/ 
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6 LEAN, SIX SIGMA JA TOTAL WELDING MANAGEMENT 

HITSAAVASSA VERKOSTOSSA: PONSSE OYJ, NORMET OY 

JA JUNTTAN OY 

 

Työn tavoitteena oli tarkastella hitsaavien verkostojen ongelmakohtia ja työhön 

valittujen kolmen laatutyökalun hyödyntämistä hitsaavan verkoston laadunhallinnassa. 

Tarkasteltavana oli kaikkiaan kolme eri verkostoa ja kolme eri laatutyökalua. Tietojen 

kerääminen tämän hetkisestä tilanteesta tapahtui haastattelemalla jokaisen kolmen 

verkoston pääyrityksen eri osastojen henkilöitä. Henkilöitä haastateltiin hankinta-, 

tuotekehitys-, suunnittelu-, tuotanto- sekä laatuosastoilta. Tuotannosta haastattelu 

suoritettiin myös yhdelle hitsaajalle. Kaikki työssä esitetyt havainnot hitsaavista 

verkostoista perustuvat tutkimuksessa tehtyihin haastatteluihin ja yritysvierailuihin, 

joten yritysten perustietoja lukuun ottamatta lähteenä tiedoille toimivat suoritetut 

haastattelut. Näiden havaintojen pohjalta on sitten tarkasteltu näiden kolmen 

laatutyökalun käyttöä verkostomaisessa toiminnassa. 

 

6.1 Ponssen ja sen verkoston esittely 

 

Ponsse Oyj on yksi maailman suurimmista tavaralajimenetelmään perustuvien 

metsäkoneiden valmistajista. Yrityksen on perustanut Einari Vidgrén vuonna 1970 

Vieremällä, jossa yrityksen tuotanto, tuotekehitys ja hallinto sijaitsevat edelleenkin. 

Tytäryhtiöitä Ponssella on Ruotsissa, Norjassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, 

Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Venäjällä, Hongkongissa, Kiinassa, sekä Uruguayssa.   

Tuotevalikoimaan kuuluvat kuormatraktorit, harvesterit ja harvesteripäät, 

yhdistelmäkoneet, nosturit sekä lisäksi monet muut erilaiset lisälaitteet metsäkoneisiin. 

Kuvassa 19 on esimerkkikuva Ponssen valmistamasta harvesterikoneesta. Laitteiden 

lisäksi Ponsse suunnittelee ja valmistaa myös tietojärjestelmiä koko puunhankintaketjua 

varten. Laitevalikoima kattaa siis erittäin laajasti erilaisten metsätöissä tarvittavien 

koneiden kirjon. /24/ 
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Kuva 19. Ponsse Bear –harvesterikone. /25/ 

 

Kaikkiaan Ponssella on verkostossaan noin 30 eri toimittajaa, jotka toimittavat 

tuotteitaan Ponssen suunnittelemilla ja tekemillä piirustuksilla. Toimittajien vaihtuvuus 

on ollut hyvin pientä, arviolta ainoastaan noin yhdestä kahteen vuodessa. Osassa 

toimittajista löytyy myös kansainvälisyyttä, mutta hitsauspuolella kaikki toimittajat ovat 

suomalaisia. Tärkeimmät hitsaavat ja tähän tutkimukseen, sekä projektiin osallistuvat 

toimittajat ovat Ratesteel Oy ja Stera Technologies Oy. 

 

6.1.1 Laatusertifikaatit 
 

Ponssella on virallisesti käytössään laatustandardiin SFS-EN ISO 9001 ja 

ympäristöjärjestelmästandardiin SFS-EN ISO 14001 perustuva johtamisjärjestelmä. 

Laatusertifikaatti SFS-EN ISO 9001 myönnettiin vuonna 1994 ja Ponsse oli tuolloin 

ensimmäinen metsäkonevalmistaja, jolle sertifikaatti myönnettiin. Näiden sertifikaattien 

lisäksi Ponsse pyrkii omassa hitsaustoiminnassaan huomioimaan hitsausstandardin SFS-

EN ISO 3834 vaatimuksia, mutta virallista sertifikaattia tästä standardista yrityksellä ei 

kuitenkaan ole. Tärkeimmistä hitsaavista toimittajista Stera Technologies Oy:lla on 

myönnettynä samat sertifikaatit kuin Ponssella. Ratesteel Oy:llä on käytössään PKY-
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laatu -toiminnanohjausjärjestelmä, joka myös pääosin pohjautuu edellä mainittuihin 

laatu- ja ympäristöstandardeihin. 

 

6.1.2 Laatutyökalut Ponssella ja verkostossa 
 

Ponssella ja sen hitsaukseen liittyvillä toimittajilla ei ole käytössään mitään yhteistä 

laatutyökalua tai tarkkaa toimintamallia, jonka mukaisesti asioita kokonaisvaltaisesti 

toteutetaan. Ponssella itselläänkään ei ole käytössään koko yrityksen kaikki osastot 

kattavaa yhteistä laatutyökalua. 

 

Tutkimuksen käsittelemistä laatutyökaluista Lean ja Six Sigma olivat haastattelujen 

perusteella tuttuja yrityksessä, mutta kuten edellä mainittiin, laajamittaista ja 

kokonaisvaltaista kaikki osastot kattavaa käyttöä niille ei ole ollut. TWM oli kokonaan 

täysin uusi asia. Lean-ajattelun periaatteista Ponssella on puhuttu ja niitä on noudatettu 

esimerkiksi miettimällä läpimenoaikojen lyhentämistä, sekä pyrkimällä pienentämään 

varastoja. Six Sigmaa Ponssella oli käytetty joidenkin pilottituotteiden kohdalla. 

 

6.1.3 Hitsauskoordinoijat 
 

Ponssella itsellään on tällä hetkellä yksi pätevöitetty hitsauskoordinoija. Koordinoija on 

hankittu parantamaan hitsaustoimintoja sekä lisäämään hitsauksen tuottavuutta ja 

parantamaan syntyvää laatua. Havaittuna hyötynä on todettu selkeää laadun paranemista 

sekä laajempaa ja rohkeampaa materiaalivaihtoehtojen miettimistä. Erityisesti 

jälkimmäisestä on havaittu olevan selvästi hyötyä tilanteissa, joissa esimerkiksi jonkin 

materiaalin saatavuus on ollut hetkellisesti hankalaa. 

 

Hitsauskoordinoijan johdolla Ponssella on perustettu oma hitsauksen laaturyhmä, joka 

käy läpi hitsaukseen liittyviä asioita ja miettii niiden parannuskeinoja. Laaturyhmään 

kuuluvat koordinoijan lisäksi suunnittelu- ja tuotepäälliköt. Tällöin käydään läpi 

esimerkiksi asiakastapauksia ja saadaan näin mahdollisiin muutos- tai 

korjaustoimenpiteisiin mukaan myös hitsauksen mielipide. Laaturyhmän avulla myös 

hitsausrobotin säätäminen ja lämmöntuontirajojen hallitseminen ovat parantuneet. 
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6.1.4 Havaintoja Ponssen verkostosta 
 

Kaikkiaan tuotteiden suunnittelu tapahtuu pääasiassa Ponssella, mutta tietyissä 

erikoiskohteissa suunnittelua saatetaan antaa myös toimittajille. Tiivistä yhteistyötä 

suunnitteluasioissa toimittajien ja Ponssen välillä ei kuitenkaan ole. Toimittajilta tullut 

palaute on pääasiassa toimittajien antamaa suoraa palautetta kuviin kynällä 

merkitsemistä ja tämän jälkeen Ponssen suunnittelulla hyväksyttämistä. Tällä tapaa 

suunnitteluosastojen välinen yhteistyö saattaa jopa jollakin tapaa toimia, mutta 

esimerkiksi muita Ponssen osastoja ei tällöinkään saada muutos- ja 

kehitystoimenpiteisiin suoraan mukaan. Vaikka Ponssen itsensä sisällä on hitsauksen 

laaturyhmän avulla suunnittelun ja valmistuksen yhteistyötä saatukin kehitettyä, pitäisi 

yhteistyötä saada kaikkiaan kehitettyä myös toimittajien eri osastojen kanssa. 

 

Edellä olevasta yhteistyön ja kommunikaation puutteesta johtuen haastatteluissa esille 

nousi myös eräs mielenkiintoinen asia. Vaikka Ponssen ja toimittajan suunnittelu 

tekevätkin yhteistyötä, eivät Ponssen muut osastot, kuten hankinta, välttämättä aina 

tiedä mitään suunnitteluosastojen välisestä yhteistyöstä. Ponsse on tällöin käyttänyt 

resurssejaan toimittajan tuotannon kehittämiseen, mutta se ei itse varsinaisesti 

välttämättä saa suoraa hyötyä antamastaan työpanoksesta. Välillinen hyöty syntyy 

tietenkin toimittajan toiminnan kehittymisestä. Näinhän toimiva verkostosuhde 

periaatteessa toimiikin, mutta joka tapauksessa pitäisi kaikkien osapuolien olla 

kuitenkin aina tietoisia kaikista tehdyistä toimenpiteistä. 

 

6.2 Normetin ja sen verkoston esittely 

 

Normet Oy tuottaa maanalaisten kaivosten ja tunneleiden rakentamiseen tarvittavia 

laitteita. Tuotevalikoima kattaa betonin kuljetus ja ruiskutuslaitteet, panostuslaitteet, 

nosto- ja asennuslaitteet, maanalaiset kuljetuslaitteet sekä rusnauslaitteet. Kuvassa 20 on 

esimerkkikuva Normetin valmistamasta betoninruiskutuslaitteesta.  Lisäksi yrityksen 

tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset rakennuskemikaalit, sekä toiminta käsittää myös 

laitteiden kehittämisen sekä myynnin ja huollon. Päätoimipiste sijaitsee Iisalmessa, 

jossa sijaitsevat myös yrityksen konsernihallinto ja tuotekehitys. /26/ 
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Kuva 20. Normetin betonin ruiskutuslaite Spraymec 8100 VC. /27/ 

 

Hitsaukseen liittyviä toimittajia Normetilta löytyy kaikkiaan noin kymmenen 

kappaletta. Tärkeimmät tähän tutkimukseen liittyvät ja projektiin osallistuvat hitsaavat 

toimittajat ovat Paakkilan Konepaja Oy ja Virossa oleva Metalliset Eesti As. 

Hitsaavissa toimittajissa löytyy siis myös kansainvälisyyttä. 

 

6.2.1 Laatusertifikaatit 
 

Normetilla on virallisesti käytössään laatustandardin SFS-EN ISO 9001 ja 

ympäristöjärjestelmästandardin SFS-EN ISO 14001 mukainen johtamisjärjestelmä. 

Lisäksi Normetilla on myönnettynä myös työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti 

OHSAS 18001. Hitsaavista toimittajista myös Paakkilan Konepajalla on käytössään 

standardin SFS-EN ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä. 

 

6.2.2 Laatutyökalut Normetilla ja verkostossa 
 

Tällä hetkellä Normetilla pyritään yksittäisissä asioissa toteuttamaan Lean-ajattelua, 

mutta ei kuitenkaan kokonaisvaltaisesti koko yrityksen sisällä tai toimittajien kanssa 

yhdessä. Muun muassa eräkokoja ja tuotannon joustavuutta on pyritty miettimään, 



80 

 

 

 

 

samoin on pyritty pääsemään tuotannossa imuohjaukseen. Lisäksi hukka-aikoihin on 

kiinnitetty huomiota pyrkimällä ”keksimään” tapoja asetusaikojen lyhentämiseksi. 

 

Tällä hetkellä Normetilla itsellään on käytössä laatupalautejärjestelmä, johon kaikki 

laatuongelmat kirjataan. Tämä tarkoittaa viikkotasolla tehtävää virheiden mittausta, 

jossa virheitä pyritään havaitsemaan pistokokeilla ja konekohtaisia virhemääriä 

seuraamalla. Virheitä seurataan myös toimittajien kohdalla. Esimerkiksi jos joltain 

alihankkijalta alkaa ilmestyä huonolaatuisia tuotteita, selvitetään mistä johtuu, onko 

ongelma piirustuksissa vai jossain muussa. 

 

6.2.3 Hitsauskoordinoijat 
 

Haastattelu hetkellä Normetilla itsellään ei ollut hitsauskoordinoijaa, mutta koordinoijaa 

oltiin hankkimassa. Aikaisemmin oli yksi pätevöitetty hitsauskoordinoija, mutta hän 

lähti pois yrityksestä. Päätavoitteena koordinoijan hankinnalle on ollut hitsauksen 

laadun ja tuottavuuden parantaminen. 

 

6.2.4 Havaintoja Normetin verkostosta 
 

Tuotteiden suunnittelun Normet hoitaa pääasiassa itse. Heillä on kuitenkin myös 

mahdollisuus tilata ulkopuolista suunnitteluapua samoissa tiloissa toimivalta Etteplan 

Oy:ltä. 

 

Hitsauksella on kaikkiaan havaittu olevan suuri merkitys toiminnan tehokkuudelle. 

Verkoston sisällä Normet mittaa toimittajien toimitusvarmuutta, sekä yleistä hitsien 

visuaalista laatua. Merkittävä ongelma hitsatuissa tuotteissa on ollut toimittajien 

tuottamien tuotteiden heikko laatu. Esimerkiksi haastatteluhetkellä Normetilla itsellään 

kahden henkilön työpanos kului toimittajilta tulleiden tuotteiden läpikäymiseen ja yhden 

hitsaajan työpanos niissä havaittujen puutteiden korjaamiseen. Voidaan siis todeta, että 

tuotteita periaatteessa tuplatarkastetaan, vaikka tuotteiden pitäisi olla jo valmiiksi 

tarkastettuja ja hyväksyttyjä. 
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6.3 Junttanin ja sen verkoston esittely 

 

Junttan Oy on kuopiolainen paalutuskoneita valmistava yritys. Yrityksen tuotteita ovat 

paalutuskoneet, monitoimipaalutuskoneet, kallioporalaitteet, hydraulijärkäleet ja 

voimayksiköt. Lisäksi yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu myös palveluliiketoimintaa 

tuotteiden ympärille, käsittäen huollon ja teknisen tuen sekä atk-palvelut ja mittalaitteet. 

Kuvassa 21 on esimerkkikuva Junttanin valmistamasta lyöntipaalutuskoneesta. /28/ 

 

 
Kuva 21. Junttanin lyöntipaalutuskone PMx20. /29/ 

 

Haastatteluja tehtäessä Junttanilla itsellään ei ollut hitsaustoimintaa lainkaan, mutta sen 

hetkinen päähitsaustoimittaja Komas Oy on ennen kuulunut Junttaniin ja tällä hetkellä 

se jälleen kuuluu Junttaniin. Tässä työssä tilannetta käsitellään pelkästään haastattelujen 
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tekohetkellä olleen tilanteen mukaisesti. Yritysten toimitilat sijaitsevat vierekkäin 

Kuopiossa. Kaikkiaan hitsaukseen liittyviä toimittajia Junttanilla on noin kymmenen 

kappaletta. Tärkeimmät tähän projektiin osallistuvat toimittajat ovat edellä mainittu 

Komas Oy, sekä lisäksi Brandente Oy ja Stera Technologies Oy.  Kansainvälisiä 

toimittajia hitsaukseen liittyen ei ole. 

 

6.3.1 Laatustandardit 
 

Junttanilla on käytössään laatujärjestelmä, joka pohjautuu laatustandardiin SFS-EN ISO 

9001 ja ympäristöjärjestelmästandardiin SFS-EN ISO 14001. Haastatteluhetkellä 

Komasilla ei ollut vielä virallisesti myönnettynä sertifikaatteja edellä mainituista 

standardeista, mutta käytännössä ne kuitenkin ovat jo käytössä ja sertifikaatit on luvattu 

myönnettäviksi. Samoin oli myös hitsausstandardin SFS-EN ISO 3834 kohdalla. 

 

6.3.2 Laatutyökalut Junttanilla ja verkostossa 
 

Laatutyökaluista Junttanilla sovelletaan osittain Lean-ajattelua. Työntekijöille on ollut 

koulutusta ajattelutavan sisäistämiseksi. Haastattelujen perusteella Lean-toiminnan 

toteutuksessa on kuitenkin vielä huomattavasti parannettavaa. Myös Six Sigmaa on 

käytetty toiminnan seuraamiseen. Junttanilla onkin käytössään Minitab-sovellus, jolla 

seurataan eri toimintojen mahdollista ”soutamista”. TWM ei ollut tuttu, tosin tällä 

hetkellähän Junttanilla itsellään ei varsinaista hitsaustoimintaa olekaan. Koko verkoston 

yhteisessä käytössä ei sovelleta mitään laatutyökalua. 

 

6.3.3 Hitsauskoordinoijat 
 

Tällä hetkellä Junttanilla itsellään ole lainkaan hitsaustoimintaa, eikä heillä itsellään ole 

pätevöitettyä hitsauskoordinoijaa. Hitsaavalla päätoimittajalla eli Komasilla on yksi 

pätevöitetty hitsauskoordinoija. Koordinoija on hankittu nimenomaan parantamaan 

tuotannon laatua sekä lisäämään tuottavuutta. Hyötynä koordinoijasta oli havaittu 

ainakin hitsausprosessien laadun paraneminen. Lisäksi hitsaajalta tulleen tiedon 

perusteella laatuasiat ovat muutenkin nousseet paremmin esille hitsaajien keskuudessa 
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koordinoijan tultua. Muutoinkin yleinen hitsausasioiden miettiminen ja pohdinta olivat 

lisääntyneet. 

 

6.3.4 Havaintoja Junttanin verkostosta 
 

Tällä hetkellä ongelmia on muun muassa suunnittelun ja valmistuksen yhteistyössä. 

Junttanin ja Komasin välinen verkostosuhde on erittäin hyvä esimerkki hitsaavasta 

verkostosta, jossa suunnittelu ja hitsaus toteutetaan kokonaisuudessaan eri yrityksissä. 

Suunnittelu tapahtuu kokonaisuudessaan Junttanilla, mutta hitsaus Komasilla. 

 

Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyön ongelmien yksi iso aiheuttaja on, että yritysten 

välillä ei ole selkeää palautejärjestelmää, jonka avulla tieto kulkisi sujuvasti molempiin 

suuntiin. Nyt palautetta saatetaan Komasin suunnasta antaa, mutta ensinnäkään siellä ei 

olla varmoja siitä, onko tieto mennyt perille. Lisäksi vaikka palaute olisikin mennyt 

perille, on reagointi yleensä melko hidasta. Tämä taas haastattelujen perusteella johtui 

suunnittelijoiden muutenkin jo valmiiksi suuresta työmäärästä. 

 

6.4 Yhteenveto havainnoista hitsaavista verkostoista 

 

Selkeimpänä ja varmasti yleisimpänä ongelmana yllä olevista havainnoista yleisesti 

hitsaavassa verkostomaisessa toiminnassa voidaan todeta olevan suunnittelun ja 

valmistuksen yhteistyö. Kaikkiaan kuten todettu, usein yksittäistenkään yritysten eri 

osastojen välillä ei ole yhteistä selkeää toimintamallia, jonka avulla tämä yhteistyö 

toimii sujuvasti. Tähän kun lisätään sitten vielä verkostokumppanit, putoaa tämän 

yhteistyön taso vielä entistä enemmän. 

 

Verkoston yhtenäiselle laadunhallintatyökalulle ja toimintamallille olisi varmasti 

tarvetta. Haaste onkin onnistua saamaan koko verkosto toimimaan yhden suuren 

yrityksen tavoin, jossa kaikki osapuolet toimivat saman toimintamallin mukaisesti ja 

toteuttavat samoja periaatteita. 
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6.4.1 Suunnittelun ja valmistuksen yhteistyö 
 

Tutkimuksen havaintojen perusteella isoin ja tärkein kehityskohde pääyritysten ja 

toimittajien välillä on suunnittelun ja valmistuksen yhteistyön kehittäminen. Sama 

ongelma esiintyy siis melko usein myös yksittäisten yritysten sisällä, joten sama asia 

toimii siten isona toiminnan tehokkuutta haittaavan tekijänä myös monissa yksittäisissä 

yrityksissä. 

 

Tämän yhteistyön parantaminen tarkoittaa yksinkertaistettuna kokonaisvaltaista 

tiedonkulun ja kommunikaation kehittämistä yritysten, sekä pelkästään myös eri 

osastojen välillä. Ensimmäinen askel yhteistyön kehittämiselle on yksinkertaisesti 

pyrkiä ottamaan valmistusosaston mielipiteet huomioon mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa mukaan tuotteiden suunnitteluun, tapahtuipa valmistus sitten itsellä tai 

verkostossa. Mikäli suunnittelu kokonaisuudessaan tapahtuu pääyrityksessä, tulisi 

verkostomaisessa toiminnassa mukaan ottaa siis toimittajan valmistusosasto, ja tietenkin 

tehdä tiivistä yhteistyötä toimittajan suunnitteluosaston kanssa, mikäli sellainen on. 

 

Mitä paremmin suunnitteluosastolla osataan huomioida tietenkin valmistettavuus 

yleisesti sekä erityisesti omat tuotantolaitteet, että optimitilanteessa myös toimittajan 

tuotantolaitteet, sitä tehokkaammaksi tuotteiden valmistus voidaan kehittää. Usein ei 

välttämättä olekaan paras vaihtoehto miettiä pelkästään sitä, mikä olisi yleisesti 

suunnittelullisesti paras vaihtoehto, vaan mikä olisi paras vaihtoehto käytettävissä 

oleville tuotantolaitteille. Optimitilanteessa suunnittelijat tuntevat valmistusmenetelmät 

ja valmistuksessa käytettävän tuotantolaitteiston riittävän hyvin ja huomioivat 

suunnitteluprosessin aikana mielessään miten kukin kohta tuotteissa mahdollisesti 

valmistetaan. 

 

Yksi suuri haaste tässä kohtaa kaikkiaan yleisesti verkostomaisessa toiminnassa on, että 

erityisesti uusien tuotteiden kohdalla suunnitteluvaiheessa ei aina välttämättä tiedetä 

vielä, mistä tuotteita ollaan tilaamassa. Tällöin tuotantolaitteiden huomioiminen jo 

suunnitteluvaiheessa on täysin mahdotonta. Pitkäaikaisissa ja luotettavissa 

toimittajasuhteissa tämä pitäisi kuitenkin pystyä jo paremmin huomioimaan. 



85 

 

 

 

 

Puhuttaessa hitsaavasta verkostosta, tarkoittaen tässäkin tutkimuksessa olevia 

verkostoja, tarkoitetaan kuitenkin yritysverkostoa, jossa hankintasuhteet ja yhteistyö 

ovat pitkäaikaisia. 

 

6.4.2 Laatu ja laadunvarmistaminen 
 

Toisena oleellisena havaintona voidaan todeta olevan erilaisten laatu- ja 

laadunvarmistusasioiden suunnittelu sekä toteuttaminen. Puhuttaessa toiminnan laadusta 

ja tehokkuudesta, aina tietenkin esille nousevat virhetapaukset, ja virhetapausten 

havaitseminen taas tapahtuu laadunvarmistuksella. Se missä kohtaa ja kuka valmistus-

toimitus-ketjua tarkastustoimenpiteitä suorittaa, on erittäin tärkeää määritellä, jotta 

virheet havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sekä vältytään mahdollisesti 

pahimmassa tapauksessa tehtäviltä tuplatarkastuksilta. Ylimääräiset tarkastukset ja 

virheiden korjailut ovat yksi pahimpia toiminnan tehokkuuden alentajia. 

 

Merkittävä tekijä tässä asiassa on tilaaja-toimittaja-suhteen laatu. Onko toimittaja 

ainoastaan vain hetkellinen yksittäisten osien toimittaja vai pitkäaikainen 

verkostokumppani? Toimitaanko pelkästään asiakas ja myyjä -periaatteella vai ollaanko 

läheisiä yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita myös toistensa toiminnan 

tehokkuudesta? Joka tapauksessa ainahan toimitetun tuotteen tai tuotejärjestelmän tulee 

olla laadultaan hyväksyttävä ja tarkastettu, oli tilanne mikä tahansa. Pelkässä asiakas ja 

myyjä – suhteessa, mikäli myyjältä (toimittajalta) tullut tuote on virheellinen, siitä 

reklamoidaan ja tuote joko vaihdetaan tai korjataan myyjän toimesta, sekä sovitaan 

mahdollisista hyvityksistä. Tällöin asiakas (päähankkija) ei ole periaatteessa millään 

tapaa kiinnostunut tai velvollinen miettimään, mistä syystä virhe voisi johtua ja voisiko 

sen estämiseksi tulevaisuudessa tehdä jotain.  

 

Toimittaessa läheisinä verkostokumppaneina, tällöinkin virheisiin suhtautumisessa on 

vielä ainakin kaksi eri vaihtoehtoa. Ollaanko vain hiljaa ja korjaillaan itse mahdolliset 

virheet ja uhrataan pelkästään omia resursseja? Vai ilmoitetaanko virheistä toimittajalle 

ja yhdessä selvitetään mistä virheet johtuvat? Näistä ensimmäinen vaihtoehto ei ole 

merkki kovinkaan tehokkaasta ja järkevästä yhteistyöstä kummallekaan osapuolelle. 
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Toisessa vaihtoehdossa virheisiin puututaan ja niistä ilmoitetaan toimittajalle, mutta ei 

välttämättä pelkästään sysätä syytä suoraan toimittajalle, vaan selvitetään yhdessä mistä 

virhe mahdollisesti johtuu ja miten sen poistamisen suhteen toimitaan. Tällöin yhdessä 

selvitetään, etteivät virheet johdu esimerkiksi vaikkapa virheellisistä piirustuksista. 

Varsinkin toistuvien virheiden kohdalla tällainen toimintapa on varmasti kaikkein 

järkevintä. 

 

Toinen tärkeä asia laatuasioiden kohdalla on oikeanlaisen laatu- ja laaduntarkastustason 

määrittäminen. Päähankkijalla sekä toimittajilla tulee olla yhtenäinen näkemys siitä, 

mikä vaadittu laatutaso on. Usein näitä vaatimuksia tulee myös puhtaasti 

viranomaistasolta. Toimittajilla tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä vaatimuksia hitseille 

asetetaan. Tämän saa parhaiten varmistettua selkeillä valmistusohjeilla, joissa kaikki 

hitsausmerkit ja hitseille asetetut vaatimukset ovat selkeästi esitettyinä. Kriittisissä 

kohdissa myös hitsausohjeiden (WPS) laatiminen on todella järkevää, vaikka se ei aina 

olisikaan pakollista. Lisäksi vaadittuun laatuun liittyen kaikilla osapuolilla pitää sitten 

olla tarkka käsitys siitä kuka, milloin ja kuinka tarkasti suorittaa laaduntarkastukset. 

 

6.4.3 Hiljainen tieto 
 

Kolmas merkittävä havainto, joka aiheuttaa ongelmia verkostomaisessa toiminnassa on 

niin sanottu hiljainen tieto. Tämä hiljainen tieto on yksi oleellisimmista tekijöistä 

aiheuttamaan ongelmia aikaisemmin mainitussa suunnittelun ja valmistuksen 

yhteistyössä. Esimerkiksi valmistukseen liittyviin ongelmiin saatetaan tuotannossa 

puuttua, mutta toimenpiteestä tai muutoksesta ei tehdä varsinaista virallista 

dokumentointia. Tällöin asiat sujuvat hyvin siihen asti kunnes tekijä vaihtuukin. Näin 

voi tapahtua pelkästään henkilötasolla, eli hitsaajan vaihtuessa, tai suuremmassa 

kuvassa koko toimittajan vaihtuessa. 

 

Edellä mainittu hiljainen tieto voikin juuri sillä tietyllä hetkellä tuntua toimivalta ja 

tehokkaalta toiminnalta, kun aikaa ei kuluteta ilmoittamiseen ja dokumentointiin, mutta 

ongelmat hyppäävätkin pahasti esille, kun edellä mainittuja muutoksia tapahtuu. Tämän 

vuoksi esimerkiksi monien laatutyökalujen ohjeiden mukainen asioiden dokumentointi 
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ja tietyllä tasolla myös mahdollinen standardointi ovat erittäin tärkeitä asioita toiminnan 

jatkuvassa kehittämisessä. 

 

Merkittävä toimi hiljaisen tiedon vähentämiseksi ja yhteistyön parantamiselle on luoda 

selkeä palautejärjestelmä, jonka avulla tietoa liikkuu helposti, sekä päähankkijalta 

toimittajalle, että toimittajalta päähankkijalle. Haastattelujen havaintojen perusteella 

pelkkä selkeän ja yksinkertaisen palautejärjestelmän luominen usein parantaa tätä 

tiedonkulkua verkoston sisällä. Haastatteluissa esille nousi esimerkiksi, että Normetilla 

palautteiden määrä oli noussut huomattavasti selkeän palautejärjestelmän luomisen 

jälkeen. Tästä voidaan päätellä, että ennen palautejärjestelmää monet kehitysideoista 

ovat jääneet ainoastaan niitä miettineiden henkilöiden ajatuksiin tai sitten ne ovat 

saattaneet johtaa tällaisen hiljaisen tiedon syntymiseen. 

 

6.5 Leanin, Six Sigman ja Total Welding Managementin soveltaminen hitsaavassa 

verkostossa 

 

Edellä mainittujen havaintojen pohjalta seuraavaksi tarkastellaan miten Lean, Six Sigma 

ja Total Welding Management voisivat soveltua käytettäväksi hitsaavassa 

verkostomaisessa toiminnassa, ja miten niiden noudattaminen vähentäisi mm. edellä 

havaittuja ongelmakohtia. 

 

6.5.1 Lean-ajattelun soveltaminen ja käytön haasteet verkostossa 
 

Tutkimuksen laatutyökaluista Lean on luonteeltaan kaikkein ”yleismäisin” laatutyökalu. 

Sen periaatteita näistä kolmesta tutkimukseen valitusta laatutyökalusta voidaan varmasti 

soveltaa myös verkostossa, sillä pääperiaatehan on kärjistetysti tehdä oikeita ja 

hyödyllisiä asioita, sekä välttää kaikkea turhaa toimintaa. Näinhän sanoo terve 

maalaisjärkikin, yritetäänpä tehokkaasti tehdä sitten mitä tahansa missä tahansa. Tämän 

perusteella voidaankin todeta, että osaa sen periaatteista varmasti pyritään noudattamaan 

monissa yrityksissä, tiedostamatta että noudatetaan Lean-ajattelua. Todellinen ja 

kokonaisvaltainen Lean-ajattelun upottaminen syvälle kaikkiin toimintatapoihin sekä 
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koko yrityskulttuuriin onkin sitten jo erittäin haastava iso kehitysprojekti, joka ei voi 

tapahtua tiedostamatta. 

 

Mietittäessä Lean-ajattelun periaatteita arvon määrittämistä ja sen soljuvaa virtausta läpi 

tuotantoketjun, kaikki edellä mainitut havainnot ovat esteitä tälle. Kaikki ongelmat 

valmistettavuudessa aiheuttavat turhaa toimintaa ja hidastavat virtauksen sujuvuutta. 

Samoin ylimääräiset laadunvarmistustoimet ja korjaukset sekä puutteellisesta 

tiedonkulusta aiheutuva hiljainen tieto ovat suoria konkreettisia esimerkkejä Lean-

ajattelun vastaisesta toiminnasta. Lean-ajattelun periaatteiden noudattaminen tähtää siis 

suoraan näiden kaikkien havaittujen ongelmien vähentämiseen. 

 

Edellä mainittu toteamus kuulostaa helposti siltä, että ottamalla Lean-ajattelu käyttöön, 

kaikki edellä mainitut ongelmat katoavat automaattisesti. Totuus ei kuitenkaan ole näin. 

Vaikka Lean-ajattelun periaate on yksinkertainen ja maalaisjärjelläkin ajateltavissa, 

vaatii sen ajatusten todellinen noudattaminen koko valmistusketjun kaikissa osissa 

todella paljon paneutumista kaikilta työntekijöiltä. Verkostomaisessa toiminnassa tämä 

työmäärä luonnollisesti kasvaa entisestään verrattuna yksittäiseen yritykseen. 

 

Lean-ajattelun noudattaminen koko verkoston toiminnassa vaatii luonnollisesti kattavaa 

koulutusta kaikissa verkoston yrityksissä. Koulutuksen tavoitteena tulee olla Lean-

ajattelun ajatusmallin todellinen sisäistäminen kaikille työntekijöille. Periaatteessahan 

Lean-ajattelu on siis pelkkä ajattelutapa, jonka periaatteita jokaisen työntekijän 

päivittäiset toimet pyrkivät tukemaan. Se itsessään ei siis esimerkiksi anna suoria 

ohjeita kuinka hukka-aikaa tuotannosta vähennetään, vaan tarjoaa ajatusmallin, jonka 

sisäistäminen herättää miettimään parannuksia näihin asioihin. Ajattelumallin 

onnistunut juurruttaminen koko verkostolle antaa vankan pohjan sille, että kaikki 

verkoston osapuolet osaavat yhdessä etsiä keinoja ja työkaluja näihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi koko verkoston osalta. Kaikkien pitää näissä asioissa kyetä näkemään 

myös oman yrityksensä ulkopuolelle. 
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6.5.2 Six Sigman soveltaminen ja käytön haasteet verkostossa 
 

Six Sigma on näistä kolmesta työkalusta ehkä kaikkein suorin ja konkreettisin tarkka 

laadunseurantatyökalu, koska siinä hyödynnetään tarkkoja lukuarvoja. Näiden erilaisten 

tilastollisten työkalujen avulla verkostossa voidaan seurata esimerkiksi eri toimittajien, 

laitteiden tai työpisteiden laadunvaihtelua. Lisäksi Six Sigmaa voidaan käyttää 

verkostossa myös suorana tavoitteen asettamistyökaluna tai vaatimuksena, sillä Six 

Sigmahan on myös suora tavoitearvo. Toisaalta Six Sigman vajaa toteutus voi helposti 

johtaa pelkkään asioiden ja toimintojen seuraamiseen, eli vaikka ongelmia huomataan, 

niiden poistamiseksi ei kuitenkaan tehdä mitään. Tämä tilanne syntyy, mikäli 

toteutukseen ei oikeasti viitsitä panostaa. 

 

Six Sigman käyttäminen koko verkoston yhteisessä käytössä täytyisi käytännössä 

toteuttaa muodostamalla verkoston jokaisen yrityksen henkilöistä yksi yhteinen Six 

Sigma-laaturyhmä, kuten yksittäisessä yrityksessäkin. Tämän laaturyhmän tulisi sitten 

miettiä Six Sigma –työkalujen käyttöä koko verkoston mittakaavassa, samoja 

periaatteita noudattaen kuin pelkässä yhdessä yrityksessä. 

 

Toisena vaihtoehtona, ja ehkä myös edellistä helpompana toteuttaa on, että Six Sigmaa 

lähdettään verkostossakin toteuttamaan kukin yritys omalla tahollaan. Tarkoittaen siis, 

että yhdessä sovitaan, että kaikki toimijat aloittavat Six Sigman soveltamisen, mutta 

jokainen yritys keskittyy ainoastaan omaan toimintaansa ja pyrkii siellä toteuttamaan 

näitä parannustoimia. Myös tällä tapaa pitäisi siten koko verkoston laadun parantua, kun 

verkoston jokaisen osapuolen kohdalla laatu paranee ja siinä olevat poikkeamat 

vähenevät. Tämä edellyttää, että kaikki osapuolet sitoutuvat oman toimintansa 

kehittämisellä parantamaan myös koko verkoston toimintaa pyrkimällä tasaisesti 

laadukkaaseen toimintaan. Tässä toteutustavassa ei mukana saa olla niin sanottuja 

ilmaismatkustajia, sillä yhdenkin toimijan lipsuminen yhteisestä tavoitteesta heikentää 

helposti myös muiden toteuttamista. Haitallinen vaihtelu jossakin kohtaa jää tällöin 

verkoston sisälle haittaamaan kokonaisuutta, vaikka muut sitä onnistuisivat omassa 

toiminnassaan vähentämään. 
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6.5.3 Total Welding Managementin soveltaminen ja käytön haasteet verkostossa 
 

Mietittäessä Total Welding Managementin soveltamista verkostomaisessa toiminnassa, 

periaatteessa siihen ei ole olemassa mitään suoria esteitä. Sen toteutukselle 

verkostomainen toiminta aiheuttaa kuitenkin monia uusia haasteita verrattuna 

yksittäiseen yritykseen, erityisesti mikäli pyritään menetelmän kokonaisvaltaiseen 

toteuttamiseen koko verkoston alueella. Suurin haaste syntyy siitä, että työkalun 

periaatteiden mukaiset neljä kriittistä toimintoa ovatkin hajallaan eri yrityksissä. Samoin 

tästä seuraa se, että käänteisen organisaatiomallin toteuttaminen on myös hankalampaa, 

kun pitääkin onnistua tukemaan toisen yrityksen työntekijöitä (hitsaajia). 

 

Jotta neljä kriittistä toimintoa voisivat toimia tehokkaasti myös verkostossa 

hitsaustoiminnan tehostamiseksi, tulee verkostossa olla erittäin toimiva tiedonkulku. 

Verkosto tulisikin saada rakennettua tiedonkulultaan yhtä yhtenäiseksi kuin yksi 

yksittäinen yritys. Käytännössä eri yritysten välisen tiedonkulun pitäisikin olla samalla 

tasolla mitä se on yksitäisten yritysten sisällä eri osastojen välillä. 

 

Total Welding Managementin periaatteiden mukaisesti verkostosta tulisi rakentaa yksi 

iso hitsaustuotantojärjestelmä, jossa on vain eri toimintoja eri paikoissa. Tällaisen 

järjestelmän rakentaminen on erittäin haastava projekti ja vaatii todella paljon 

työpanosta sekä aikaa kaikilta verkoston osapuolilta. Todella perusteellisella ja 

sitoutuneella työskentelyllä se kuitenkin voi varmasti olla mahdollista. Uhkana edellistä 

ajatellen voidaan kuitenkin todeta, että mitä tapahtuu, kun toimittaja yhteistyö 

loppuukin ja tilalle tulee täysin uusi toimittaja. Tällöin käytännössä koko järjestelmän 

rakentaminen täytyy aloittaa jälleen kokonaan alusta. 

 

Edellä mainitun kokonaisuuden rakentaminen varmasti tehostaa koko hitsaavan 

verkoston toimintaa ja tuottavuutta, sekä vähentää edellä mainittuja verkostojen 

ongelmakohtia. Mahdollisena esteenä tällaisen järjestelmän rakentamiselle voi varmasti 

toimia sen rakentamiseen tarvittava valtava työmäärä ja aika. Jotta tällaisen järjestelmän 

rakentaminen onnistuisi, pitäisi kaikilla verkoston osapuolilla olla sitoutumista sekä 

resursseja odottaa tuloksia pitkän ajan päähän välittämättä rakennusvaiheen 
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synnyttämistä lisäkustannuksista. Erityisesti sitoutuminen on todella tärkeää, sillä 

pahimmillaan käy juuri niin, että ennen toimintajärjestelmän valmistumista joku 

toimijoista poistuukin. Tällöin kaikki rakentamiseen käytetyt resurssit menevät 

hukkaan. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSTARPEET 

 

Kaikista kolmesta työhön valitusta työkalusta voidaan todeta, että kaikki ne soveltuvat 

jollakin tavalla käytettäväksi myös verkostomaisessa toiminnassa. Ongelmat, joita 

verkostoissa havaittiin, ovat sellaisia, joiden poistamiseen kaikki kolme laatutyökalua 

pyrkivät. Kukin omalla tavallaan. Taulukossa 1 on kuvattu SWOT-analyysi –taulukon 

avulla kunkin työkalun käyttöä verkostomaisessa tuotantoympäristössä. 

 

Taulukko 1. SWOT-analyysi laatutyökalujen Lean, Six Sigman ja Total Welding 

Management soveltuvuudesta verkostomaiseen toimintaan. 

Lean Six Sigma TWM

Vahvuus 
(Strength)

- "yleismäinen"  aja elumallin 
ymmärtäminen ei pitäisi olla 

vaikeaa verkostossakaan

- työkalu toimintojen seurantaan 
ja ongelmakohtien 

havaitsemiseen ja näiden syiden 
löytämiseen  voidaan seurata 

verkoston toimivuutta

- suunnniteltu suoraan 
hitsaustuotannolle  antaa 

suoria konkreettisia 
toimintaohjeita hitsausasioiden 

hoitamiseksi

Heikkous 
(Weakness)

- vaikea saada yksittäisessäkin 
yrityksessä levitettyä yrityksen 
kaikkiin osiin siten, että kaikki 

tähtäävät kokonaisuuden 
paranemiseen  verkostossa 

tämä kenttä laajenee entisestään

- havaitsee ongelmat, mutta ei 
anna suoria parannusehdotuksia

- todella vaikea toteuttaa, kun eri 
toiminnot eri yrityksissä  vaa i 

erittäin laajan ja työlään 
prosessin verkostoon 

levittämiseksi

Mahdollisuus 
(Opportunity)

- periaatteiden onnistunut 
juurru aminen ajatusmalliksi  

johtaa herättämään kaikki 
työntekijät miettimään 

tehokkaampia toimintamalleja

- verkostomaisessakin 
toimintaympäristössä mahdollista 

toteuttaa pelkästään kunkin 
yrityksen sisällä  kehi ää 

tällöinkin kokonaisuutta

- huolellisella pohjatyöllä ja 
pitkäjänteisellä verkostoon 

levittämisellä voidaan 
optimitilanteessa saada 

rakennettua erittäin toimiva 
hitsaava verkosto, joka toimii 
kuten yksi iso hitsaustuotanto

Uhka (Threat)

- toteutus jää vaillinaiseksi, kun 
helposti takerrutaan vain 

yksittäisten kohtien 
kehi ämiseen  verkoston 

toiminta kokonaisuudessaan ei 
paranekaan

- toteuttaminen jää "pelkäksi 
seurannaksi"

- verkostokumppanin vaihtuessa 
 pitkän ajan vaa nut 

toimintajärjestelmän 
rakentaminen aloitettava jälleen 

alusta toimittajan suhteen
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Taulukkoon on kerätty kunkin työkalun oleellisin vahvuus, heikkous, mahdollisuus ja 

uhka liittyen verkostomaiseen toimintaan. Taulukosta näkee, että jokainen ruutu 

jokaisen työkalun kohdalla sisältää jonkin ominaisuuden. Tästä voidaan päätellä, että 

jokaisen työkalun käyttö verkostossa on mahdollista, mutta myös jokaisen käyttöön 

liittyy oma haasteensa. 

 

Johtopäätelmänä tästä voidaan todeta, että laatutyökaluja voidaan käyttää, sekä niistä on 

varmasti hyötyä laadunhallinnassa myös verkostomaisessa toiminnassa. Se mikä näistä 

työkaluista voisi olla kullekin hitsaavalle verkostolle paras, riippuu täysin verkostosta ja 

sen tilanteesta. Lisäksi voidaan myös todeta, että tässä työssä tarkasteltujen kaikkien 

kolmen samanaikainen käyttö on myös mahdollista. Mikään työkaluista ei sulje suoraan 

pois toisen käyttöä. 

 

Todennäköisesti paras laatutyökalu mahdollisesti syntyisikin näiden kaikkien kolmen 

sopivasta yhdistelmästä. Esimerkiksi Total Welding Managementin periaatteita 

soveltaen rakennetaan verkostolle oma toimintajärjestelmä, jonka toteutuksessa 

huomioidaan Lean-ajattelun periaatteet ja tähdätään niihin. Näiden kahden 

päämääräthän ovat hitsauksen suhteen lähes täysin samoja. Esimerkiksi TWM:n viisi 

konkreettista toimenpidettä, ovat suoraan myös Lean-ajattelun mukaisia toimia. Tämän 

rakennetun toimintajärjestelmän seuraamiseen ja kehittämiskohteiden etsimiseen voisi 

sitten soveltaa lisäksi Six Sigmaa. 

 

Se miten hyvin mikäkin työkalu missäkin verkostossa toimii, vaatii aina tarkan 

perehtymisen kyseiseen verkostoon. Tämän vuoksi mahdollisia aiheita jatkotutkimuksia 

varten liittyen hitsaavien verkostojen laadunhallintaan löytyy lukematon määrä. Kuten 

tämänkin tutkimuksen aikana tuli esille, usein vastauksien etsiminen aiheuttaa koko ajan 

lisää uusia kysymyksiä, joihin vastauksia kaivattaisiin. Erityisesti tämän tutkimuksen 

kohdalla tämä asia tuli erittäin selvästi esille, koska tutkimuksen tarkoituksena oli 

tarkastella asioita ainoastaan näin yleisellä tasolla. Tietojen kartuttaminen tällä tavalla, 

”pikkuisen kaikkea sieltä täältä”, herätti mahdollisia lisäkysymyksiä koko tutkimuksen 

ajan. Jokainen kohta, joka tutkimuksessa nostettiin esille, vaatisi varmasti kohdallaan 

oman tarkemman tutkimuksensa. Aiheina jatkotutkimuksille voisivat olla esimerkiksi 
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Total Welding Managementin mukaisen hitsaustuotantojärjestelmän rakentamisen 

haasteiden selvittäminen verkostossa, Lean-ajattelun soveltamisen vaikutus hitsauksen 

tuottavuuteen tarkasti tuotekohtaisesti sekä Six Sigman vaikutus verkoston hitsauksen 

tuottavuuteen yhteisesti toteutettuna ja jokaisen verkoston yrityksen omalla kohdallaan 

toteuttamana. 

 

8 YHTEENVETO 

 

Verkostomainen toiminta tarjoaa monia hyötyjä ja mahdollisuuksia nykyajan 

kilpailevassa teollisuudessa. Se tarjoaa hitsaaville yrityksille mahdollisuuden laajentaa 

toimintaansa oman erikoisosaamisensa ulkopuolelle ja tätä kautta antaa mahdollisuuden 

saada, sekä jakaa tietotaitoaan kumppaneilleen kilpailukyvyn kasvattamiseksi. 

Ideaalissa verkostossa jokainen verkostoon kuuluva yritys tuokin oman 

erityisosaamisensa koko verkoston käyttöön, ja tätä kautta saa myös itselleen hyötyä 

muiden erityisosaamisesta. 

 

Verkostoitumisen myötä kuitenkin toisen tänä päivänä todella tärkeän kilpailutekijän, 

eli laadun, hallitseminen muuttuu entistä haastavammaksi. Vaikka osaamisalueet 

laajenevat verkoston myötä, ei tämä kuitenkaan automaattisesti suoraan muuta 

valmistettavia tuotteita tai toimintaa laadukkaammiksi. Päinvastoin, toimiminen 

verkostomaisesti, aiheuttaa todella monia uusia haasteita laadunhallinalle verrattuna 

yksittäisen yrityksen laadunhallintaan. 

 

Tutkimuksen esille nostamista havainnoista voidaan päätellä, että verkostomainen 

toimintaympäristö asettaa uusia haasteita myös hitsaustoimintojen laadunhallinnalle ja 

lisää haastavuutta erilaisten laatutyökalujen käytölle. Tarkastelemalla mainittuja 

havaintoja voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa havaitut ongelmat ovat lähes 

samanlaisia verrattuna yksittäisten yritysten ongelmiin. 

 

Erityisesti suunnittelun ja valmistuksen toimivan yhteistyön toteuttaminen 

verkostomaisessa toiminnassa on todella haastavaa. Puutteet tässä yhteistyössä näkyvät 
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suoraan tehokkuuden alenemisena. Suunnittelulla on kaikissa valmistustavoissa, hitsaus 

mukaan lukien, erittäin suuri rooli ja vaikutusmahdollisuus tuotteiden lopullisiin 

valmistuskustannuksiin. Se, millä tapaa ja millä tiedoilla suunnittelijat valintojaan 

tekevät, näkyy suoraan siinä, kuinka tuotteet tuotannossa valmistuvat. Verkostomainen 

toiminta tuo näitä valintamahdollisuuksia entistä enemmän. Mutta tässä kohtaa pitääkin 

muistaa, että pelkkien monien uusien hyvien vaihtoehtojen lisäksi, verkosto tuo myös 

lisää huonompia vaihtoehtoja. Valinnoissa onkin tällöin osattava huomioida myös 

toisen yrityksen tuotanto ja toimintatavat. 

 

Toisena haasteena laatuun liittyen verkostomainen toiminta tuo mukanaan uusia 

haasteita myös tiedonkulkuun. Verkostossa kaikki tuotteen valmistukseen liittyvät 

toimijat eivät olekaan enää ”huutoetäisyydellä” toisistaan, kuten yksittäisessä 

yrityksessä. Puutteellisesta tiedonkulusta johtuen syntyy todella helposti niin sanottua 

”hiljaista tietoa”, jota ei löydy mistään dokumenteista. Näin tapahtuu todella helposti 

esimerkiksi silloin, kun valmistava toimittaja muuttaakin jonkin pienen yksityiskohdan 

piirustuksissa, mutta ei tee tästä pieneltä tuntuvasta muutoksesta merkintää mihinkään. 

Asiat sujuvat kyllä hyvin niin pitkään, kun tekijä pysyy samana. Tekijän tai koko 

toimittajan vaihtuessa tämä pieni muutos saattaakin pompahtaa suurempana ongelmana 

esiin. Nämä ongelmat aiheutuvat siis yksinkertaisesti puutteellisesta tiedonkulusta ja 

asioiden dokumentoinnista. 

 

Näihin edellä mainittuihin sekä moniin muihin verkostomaisen toiminnan aiheuttamiin 

ongelmiin puuttuminen on erittäin haastavaa ja työlästä toimintaa. Olemassa olevien 

erilaisten laatutyökalujenkin noudattaminen vaatii laajempaa soveltamista ja 

huomattavasti enemmän työtä verrattuna yksittäiseen yritykseen. Kuten jo 

aikaisemminkin on mainittu, tämän tutkimuksen pohjalta juuri jonkun työkalun suora 

nimeäminen oikeaksi kaikille hitsaaville verkostoille on mahdotonta. 

 

Oleellista laatutyökalujen soveltamisessa verkostomaisessa toiminnassa onkin niiden 

oikeanlainen soveltaminen ja mahdollinen yhdistäminen. Samoin kuin yksittäisessäkin 

yrityksessä, pitää käytettävästä tai käytettävistä työkaluista osata poimia juuri omalle 

toiminnalleen ja verkostolleen parhaiten sopivat asiat. Minkään laatutyökalun, kuten 
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esimerkiksi tässä tutkimuksessa käsiteltyjen Leanin, Six Sigman ja Total Welding 

Managementin, toteuttaminen ei saa myöskään olla toteuttamista pelkän ”toteuttamisen 

takia”. Laatutyökalujen käyttö ei saa tarkoittaa pelkkää hienoa toteamusta tai kylttiä 

seinällä, että tämän mukaisesti meillä toimitaan. Eikä vastaavasti päinvastaisestikaan, 

että hypätään sokeasti toteutuksen kimppuun tiedostamatta edes omaa tilannetta ja 

ongelmia. Pahimmassa tapauksessa laatutyökalulla nimittäin voidaankin puuttua 

ongelmiin, joita ei edes ole olemassa, mutta laatutyökalun periaatteiden mukaisesti 

niihin kuitenkin puututaan. 
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