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tuotannonohjausjärjestelmä. Tämä nykyinen tuotannonohjausjärjestelmä soveltuu hyvin 

massatuotantona tapahtuville eri tuotteiden työvaiheiden siirtymisille. Se ei kuitenkaan 

mahdollista helppokäyttöistä tuotantovaiheiden ja työvaiheiden reaaliaikaista 

seurantaa. Kandidaatintyön tarkoituksena on lisätä seurantaa fyysisille tuotantolaitteille, 
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This Bachelor of Science Thesis has been made to a client company which is using a 

“tailor-made "production management control system. This current production 

management control system is well suited for mass-produced products at various 

stages of transitions. This system, however, it is also possible to easy-to-use production 

stages and real-time monitoring stages. The main goal of the thesis is to increase 

monitoring of the physical production of devices which are not connected to the 

production management control system. The development target of the project is to 

make your own, free-standing, easy-to-use, personalized, and web-based interface in 

which the monitoring points can be managed quite independently, and without 

external partners.  
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LYHENNELUETTELO 
 

Batch  Tilaustiedostot yhdistetään yhdeksi isommaksi Batch:ksi 

eli työeräksi, jolloin sitä on helpompi käsitellä 

massatuotannossa 

 

BI Business Intelligence, eli johdon raportointityökalu 

 

COM portti Tietokoneen sarjaportti 

 

CDF Cumulative Distribution Function, eli todennäköisyys 

jollekin arvojoukoulle. 

 

CDOM   Client Data Order Management eli tilausjärjestelmä 

 

CMS  Content Management System eli julkaisujärjestelmä 

 

CrystalView  Tilastointiohjelma 

 

ERP  Enterprise Resource Planning eli 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, 

esimerkiksi tuotantoa, jakelua ja varastonhallintaa. 

 

HP-UX   Unix –pohjainen käyttöjärjestelmä 

 

IPESC  International Photofinishing Equipment Standards 

Committee eli kansainvälinen kuva- ja laitevalmistamon 

standardointikomitea 

 

Job number  Toiminnanohjausjärjestelmässä olevan työn numero 

 

on-line tilaus  Internetin välityksellä tapahtuva tilausmuoto 
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off-line tilaus  Tilaustiedosto, jonka loppuasiakas on lähettänyt 

esimerkiksi muistitikulla tai CD-levyllä.   

 

PDF diagram Probability Density Function, eli normalisoinnin jälkeen 

saatu arvojoukko todennäköisyydelle. 

 

PES160.0 Kuva-alalla käytettävä standardi, joka määrittelee 

sanomarakenteen eri laitteiden välillä 

 

PPS Production Planning System eli tuotannon 

ohjausjärjestelmä 

 

Reference Number Asiakasyrityksen sisäinen tilausnumero 

 

Responsiivinen käyttöliittymä Www-sivu on responsiivinen, kun sitä voi käyttää monella 

eri näytön koolla toiminnallisuuksien pysyessä ehyinä. 

 

Qlikview   Qlikview eli Business Intelligence raportointityökalu 

 

X-ikkunointijärjestelmä Unix käyttöjärjestelmässä toimiva tyypillisesti 

tekstipohjainen käyttöliittymä 

 

 

 

  



9 
 

1. JOHDANTO 
 

Tämä työ on tehty asiakasyritykselle tavoitteenaan parantaa tuotannonohjauksessa 

käytettävää tilausten seurantaa. 

Kandidaatintyö koostuu konstruktiivisesta tutkimuksesta, case- tutkimuksesta, ja 

kirjallisuustutkimuksesta. 

Konstruktiivisen tutkimuksen osalta työ perustuu teoriaan, jonka mukaan oppiminen on 

aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin 

(Tynjälä, 1999). 

Case-tutkimuksen osalta työ perustuu siihen, että tarkastelemme ainakin yhtä ennalta 

päätettyä tapausta, jolla päämäärä saavutetaan. Case-tutkimuksen suorittaminen 

tapahtuu tarkkailemalla fyysistä tuotantoa ja haastatteluilla. 

Kirjallisuustutkimuksen osalta työ perustuu aiheeseen liittyviin aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin ja case-esimerkkeihin. Tällaisia tutkimuksia ovat mm. työn tehokkuuden 

parantuminen. 

 

1.1 Tausta 
 

Asiakasyrityksen yhtenä asiakaslupauksena on taata tilattaville tuotteille 

mahdollisimman nopea tuotantoaika. Tämä aiheuttaa suuret paineet 

tuotannonohjausjärjestelmän toimivuudelle ja erityisesti tuotannon eri 

työskentelypisteiden toimivuudelle. Kandidaatintyön päätavoite on mahdollistaa 

helppokäyttöinen, räätälöitävissä oleva käyttöliittymä, jonka avulla tuotannon 

operaattorit näkevät helposti eri työvaiheiden reaaliaikaisen tilanteen. Lisäksi uusien - 

mahdollisesti erilaisten - seurantapisteiden lisääminen helposti toteutettavaan 

järjestelmään on yksi päätavoitteista.   

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 
 

Työ jakautuu useisiin eri kokonaisuuksiin. Työn ensimmäinen tavoite on kuvata nykyiset 

tilaustiedostojen seurantatavat ja fyysisen tuotteen seurantapisteet ja 

seurantamenetelmät.  

Työn toinen tavoite on kuvata uusia haluttuja ja tarpeellisia seurantapisteitä. Työn 

kolmas tavoite on rakentaa uudet seurantapisteet. Työn neljäs tavoite on rakentaa 

käyttöliittymä, josta näkyy reaaliajassa eri seurantapisteillä olevien töiden tila. Työn 

viides tavoite on tehostaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia prosesseja. Työn 

tarkoituksena on lisäksi hahmotella uusien menetelmien teoreettista hyötyä 

läpimenoajan osalta. 

Asiakasyrityksellä on olemassa useita eri tuotantolinjoja ja tuotteita. Tämä työ 

rajoitetaan koskemaan kahta eri käyttötapausta: 
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- kirjatuotantoa, ja siellä erityisesti A4 kuvakirjaa, sekä 

- analogista filmituotantoa 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Toisessa luvussa on ensin selvitetty aiheeseen kiinteästi liittyvät termit. 

 

Kolmannessa luvussa on eritelty tutkimusongelmat. 

 

Neljännessä luvussa on esitelty käytännön osuus, halutut ja tehdyt uudet 

seurantapisteet sekä www-käyttöliittymä. 

 

Viidennessä luvussa on esitelty työn pohdintaa. 

 

Kuudennessa luvussa on esitetty yhteenveto. 
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2  TEORIAOSUUS 
 

Kandidaatintyön tarkoitus on rakentaa personoitu, sekä personoitavissa oleva 

reaaliaikainen tuotannonseurantajärjestelmä. Tämän järjestelmän rakentamisen 

perimmäinen tarkoitus on helpottaa nopean yleiskatsauksen saamista eri 

tuotantotyövaiheista. Pidemmälle vietynä eri tuotantotyövaiheet antavat tietoa myös 

työpisteen tuottavuudesta. Yleiskatsauksen saaminen havainnollistaa mahdolliset 

pullonkaulat tuotannossa ja antaa lisätietoa johdolle mahdollisista kehityskohteista.  

 

Kandidaatintyön päämäärä saavutetaan tuotantoon työpisteisiin fyysisesti asennettavilla 

laitteilla, esimerkiksi viivakoodinlukijoilla, jotka toimivat työpisteen eräänlaisina 

mittareina. Mittareiden tulee kohteesta riippumatta tuottaa yritykselle olennaista, 

yhdistettyä, tiivistettyä tuottavuustietoa helppolukuisesti ja havainnollisesti (Uusi-Rauva, 

1996). 

 

Eri työpisteillä esiintyvät mahdolliset pullonkaulat saattavat johtua osittain tehottomasti 

suunnitelluista työvuoroista. Eri työpisteet vaativat erityisiä taitoja, joten niillä tapahtuva 

työskentely pitää suunnitella tämän työryhmän mukaan. Työvuorojen tehokkuus 

parantuisi jos jokainen työntekijä tuntisi jokaisen työpisteen. Henkilöstöstä aiheutuvat 

kustannukset ja niiden tarkka seuraaminen on kokonaissuunnittelun tärkein muuttuja 

(Heizer, 2001). 

 

Tämä kandidaatintyö antaa mahdollisuuden miettiä työpisteen tehokkuutta, mutta ei 

ota kantaa siihen millä lailla työpiste pitäisi mahdollisesti muuttaa.  

 

2.1 Termit 
 

2.1.1 CDOM järjestelmä 
 

Asiakasyrityksellä on käytössään räätälöity CDOM (Client Data Order Management) 

tilausjärjestelmä joilla tilauksia tehdään. CDOM tilausjärjestelmä on puhtaasti in-house 

tuotantoa, eli se on tehty kokonaan alusta loppuun asti talon sisällä.  

 

2.1.2 ERP järjestelmä 
 

Asiakasyrityksellä on käytössään ERP (Enterprise Resource Planning) 

toiminnanohjausjärjestelmä. Toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoiminnan johtamisen 

ohjelmisto, joka yhdistää yrityksen kaikki toiminnot (Pelin 2011, 318).  

Loppuasiakkaan tilaukset kirjatuvat validoinnin jälkeen ERP järjestelmään. 
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2.1.3 PPS järjestelmä 
 

Asiakasyrityksellä on käytössään PPS (Production Planning System) 

tuotannonohjausjärjestelmä, johon jokainen loppuasiakkaan tekemä ja ERP järjestelmän 

validoima tilaus ohjautuu.  

 

2.1.4 CMS järjestelmä 
 

Asiakasyrityksellä on käytössään CMS (Content Management System) julkaisujärjestelmä 

johon tilattavat tuotteet liitetään. CMS julkaisujärjestelmä toimii loppuasiakkaan 

rajapintana asiakasyrityksen www-sivuilla. 

CMS eli sisällönhallintajärjestelmä on yleisnimitys tietojärjestelmälle, joka palvelee koko 

organisaation sisällönhallintaa sen sijaan, että se olisi keskittynyt pelkästään johonkin 

yksittäiseen osa-alueeseen, kuten verkkopalveluiden hallintaan (Boiko, 2005) 

 

2.1.5 QlikView ohjelmisto 
 

Asiakasyrityksellä on käytössää QlikView (BI raportointityökalu) ohjelmisto. QlikView on 

kaupallinen ohjelmisto, joka mahdollistaa massiivisten tietokantojen ja tietolähteiden 

yhdistelyn ja raporttien muodostamisen patentoidulla menetelmällä, joka paketoi suuret 

tietomassat murto-osaan alkuperäisestä. Tämä mekaniikka mahdollistaa todella 

massiivisten tietokantojen ja tilastojen tutkimista ja eri alkuarvojen vaihteluita 

”klikkaamalla”.  

 

2.1.6 CDF funktio 
 

Todennäköisyyslaskennassa ja tilastoinnissa käytettävä kertymäfunktio, joka kuvailee 

todennäköisyyttä.  

 

2.1.7 PDF funktio 
 

Todennäköisyyslaskennassa käytettävä tiheysfunktio, joka kuvaa suhteellista 

todennäköisyyttä. (Wikipedia, 2013) 
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3  Tutkimusongelmat 
 

Ensimmäinen ongelma on selvittää, miten nykyinen tuotannon työvaiheiden seuranta 

toimii. Tämä tapahtuu tutkimalla nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän toimintaa ja 

haastattelemalla tuotannon esimiehiä ja työntekijöitä. Tuotannonohjausjärjestelmän 

toiminta on esitetty Deluxe A4 kuvakirjan osalta luvuissa 3.3.3 ja 3.3.4, sekä analogisen 

filmituotannon osalta luvuissa 3.3.1 ja 3.3.2. 

 

Toinen ongelma on selvittää millä lailla nykyisiä tuotannon eri työvaiheiden 

seurantapisteitä voitaisiin parantaa. Tämä tapahtuu haastattelemalla erityisesti 

työkoneiden kanssa työskenteleviä työntekijöitä. Valitut seurantapisteet on kuvattu 

luvussa 4.3. 

 

Kolmas tutkimusongelma on selvittää mitä mahdollisuuksia nykytekniikka antaa 

yksilöidyille massatuotantovalmistuksena tapahtuville tuotteille. Asiakasyrityksen 

tapauksessa varsinkin sesonkina tapahtuvat tuotantomäärät ovat valtavia – tämä 

asettaa erityiset tarpeet seurantamekaniikan valinnalle. Luvussa 3.4 on esitelty erilaisia 

vaihtoehtoja tietotekniselle toteutukselle. 

 

Neljäs tutkimusongelma on selvittää minkälainen www -käyttöliittymä olisi kaikkein 

paras asiakasyritykselle. Erilaisia www-käyttöliittymiä on vertailtu luvussa 3.5. 

 

Viidentenä tutkimuskohteena kuvataan nykyisen ja uusien menetelmien teoreettisia 

hyötyjä. Tässä yhteydessä on käytetty CDF ja PDF diagrammeja kuvaamaan 

tämänhetkisiä toimitusaikoja, ja käytännönosuuden jälkeisiä toimitusaikoja. Luvussa 3.7 

on esitetty teoreettisia toimitusaikoja. 

3.1 Nykytilanne 
 

Asiakasyritys toimii nettikaupan välityksellä tarjoten loppuasiakkailleen helposti 

tilattavia kuvatuotteita ja luvaten toimittaa ne nopeasti postitse kotiin. 

Kuvatuotteet on koottu seuraaviksi tuoteryhmiksi: 

- Kuvakirjat (A3 vaakamallinen, A4 vaaka- ja pystymallinen, sekä A5 vaaka- ja 

pystymallinen) 

- Kuvakortit 

- Kuvakalenterit 

- Kuvat 

- Sisustus, ja kuvalahjat 
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Tuoteryhmät on jaettu eri kategorioihin: 

- Kuvakirjat: Liimasidotut kirjat ja kierresidotut kirjat.  

- Kuvakortit: Klassiset kuvakortit, klassiset taitekortit, postikortit, ja jättikortit 

- Kuvakalenterit: Seinäkalenterit, pöytäkalenterit, viikkokalenterit, ja vuosikalenterit 

- Kuvat: digikuvat 

- Sisustus: Canvas taulut, alumiinitaulut, ja kuvajulisteet 

- Kuvalahjat: Kehyskuva, kehysmuki, hiirimatto, palapeli, kierrevihko, ja lahjakortti. 

 

Lisäksi omana kokonaisuutenaan on 

- Analoginen filmikehitys ja filmituotanto. 

 

Tuotantomielessä eri tuoteryhmät muodostavat omat kokonaisuutensa. Esimerkiksi 

kuvakirjat tehdään oman tuotantolinjan prosesseilla, kun taas digikuvat tehdään oman 

tuotantolinjan prosesseilla.    

 

Analogiset filmirullat tehdään oman ”analogisen tuotantoprosessin” mukaisesti. 

 

Tuotanto muodostuu kahdesta eri kokonaisuudesta: aidolle filmipaperille tulostettavista 

valokuvista, sekä digitaalisilla painokoneilla tehtäviin kuvatuotteisiin. 

 

3.2 Ongelman asettelu 
 

Nykyinen tuotannonseuranta perustuu lukuisiin erillään oleviin järjestelmiin ja 

tilastoihin. Oikeiden järjestelmien, oikeiden tilastojen näkeminen vaatii käyttäjän 

tunnistautumisen ja oikeiden käyttöoikeuksien käyttöä. Pahimmillaan yksi henkilö ei voi 

nähdä kuin yhden tilaston tai tilanteen kerrallaan. On olemassa tilanteita, joissa yksi 

henkilö joutuu kysymään lukuisilta eri lähteiltä tietoa lukuisista eri ohjelmista, jotta edes 

summittainen tieto reaaliaikaisesta tilanteesta saadaan näkyville. 

Käyttäjäkohtaiset rajoitteet ja erilaisten ohjelmien erilaiset käyttöoikeuksien asettamiset 

hidastavat ja hankaloittavat normaalia tuotannonseurantaa. Jopa osa 

tuotantopäälliköistä on pimennossa sen suhteen mitä tilastoja ja mitä ohjelmia voidaan 

käyttää. 

Erityisen hankalaksi seuranta muodostuu ns. huippusesonki –aikoina, jolloin 

päiväkohtaiset tilausmäärät saattavat olla monikymmenkertaisia ”normaaliin” 

tilanteeseen verrattuna. Normaalissa tuotannossa ei juurikaan seurattavaa ole, mutta 

varsinkin huippupäivinä tuotantopisteillä joko fyysiseen tai tietotekniseen virheeseen 

ajautuneet työt olisi saatava mahdollisimman nopeasti tulostettua uudelleen. 
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Tilausprosessi muodostuu asiakasyrityksellä seuravan prosessilistauksen mukaisesti: 

1) Loppuasiakas tekee tilauksen (joko on-line www-sivuilta tai off-line tilauksen 

postitse) 

2) Tilaustiedosto muodostuu tilausohjelmassa 

3) Tilaustiedot lähetetään toiminnanohjausjärjestelmään validointia varten 

4) Tilaus siirtyy tuotannonohjausjärjestelmään, jossa muodostetaan 

a. Tilauksessa olevien kuvien kovakorjailu  

b. Tilauksessa olevien kuvien kuva-asettelu 

c. Tilauksessa olevien arkkien arkkiasemointi 

d. Tilauksen tulostustiedoston siirto tulostinyksikölle 

5) Tuotteen tulostus 

6) Tuotteen valmistus 

7) Tuotteen laskutus 

8) Tuotteen lähetys asiakkaalle 

Asiakasyrityksen tapauksessa kaikkien ylätasolla tapahtuvien prosessien (kohdat 1-8) 

seuranta vaatii lukuisten eri ohjelmien käyttöä.  

Alla on esitelty olemassa olevat seurantamuodot. 

Prosessilistauksen 

kohta 1: Asiakkaan 

tekemiä tilauksia 

voidaan tutkia 

CrystalView nimisellä 

ohjelmalla. 

 

 

Kuva 1 CrystalView ohjelman viikkonäkymä 

Prosessilistauksen 

kohta 2: 

Tilaustiedostoja 

voidaan tutkia MS SQL 

palvelimella. 

 

 

Kuva 2 MS SQL Server Query näkymä 
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Prosessilistauksen 

kohta 3: Töiden 

lukumäärää voi 

seurata ERP 

järjestelmän 

käyttöliittymästä.  

 

 

Kuva 3 ERP järjestelmän käyttöliittymä 

Prosessilistauksen 

kohta 4: Tuotannossa 

olevia töitä voidaan 

seurata 

tuotannonohjausjärjes

telmän www-

käyttöliittymän avulla. 

 
 

Kuva 4 PPS järjestelmän aloitusikkuna 

Prosessilistauksen 

kohdat 4-8: 

Tuotannossa olevia 

töitä voi seurata HP-

UX käyttöjärjestelmän 

sisällä 

tekstimuotoisessa X-

ikkunointijärjestelmäs

sä.  

 

 

Kuva 5 X-ikkuna 

 

Prosessilistauksen 

kohdat 5-8: 

Loppupakkauksessa 

olevia töitä voidaan 

seurata 

tuotannonohjausjärjes

telmän 

yleisnäkymässä. 

 

Kuva 6 PPS järjestelmän yleisnäkymä 
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Yksittäisen asiakkaan 

yksittäisen tilauksen 

tietoja voi nähdä 

karkealla tasolla (kuva 

6) 

 

 

Kuva 7 Yksittäisen tilauksen tarkastelu 

Yksittäisen asiakkaan 

tilausta voidaan 

tarkkailla 

”tilausseuranta” –

www-sivulla. 

 

 

Kuva 8 Www-sivun tilausseurantasivu 

 

 

3.3 Nykytilanteen kuvaukset 
 

Nykyinen tuotannonseuranta on erittäin haasteellista. Tarvitaan monia käyttöliittymiä ja 

monia käyttöoikeustasoja. Yksi henkilö ei näe saatikka ymmärrä mistä mitäkin tietoa 

pitää etsiä. 

CrystalView ohjelmaan pitää anoa käyttöoikeus. Käyttöoikeus määräytyy työtehtävän 

perusteella. Tuotannon operaattorilla on perustason oikeudet. Tuotannon esimiehillä on 

laajennetut oikeustasot tuotannon operaattoriin nähden. Tuotantojohtajalla on 

laajimmat oikeustasot omassa kategoriassaan.   

 

MS SQL palvelimelle pääsy vaatii pääylläpitäjä –tasoiset käyttäjätunnukset. Sen lisäksi 

SQL -ohjelman käyttö vaatii perustasoa huomattavasti laajemmat tiedot ja taidot.  

 

ERP järjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnuksen, ja eri näkymien käyttö vaatii erillisen 

oikeuden. 

 



18 
 

PPS Tuotannonohjausjärjestelmän käyttö vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Eri 

näkymien hallinta vaatii järjestelmän opettelua ja syvällistä käyttöä. 

PPS Tuotannonohjausjärjestelmän HP-UX käyttöjärjestelmän käyttö vaatii erilliset 

käyttäjätunnukset ja salasanat. HP-UX käyttöjärjestelmän hallinta vaatii vähintään hyvät 

perustason tiedot ja taidot Unix käyttöjärjestelmän yleisimmistä komentosarjakäskyistä. 

 

3.3.1 Analogiset filmirullat – tietotekninen prosessi 
 

Analogisten filmirullien tietotekninen prosessi etenee tuotannonohjausjärjestelmässä 

olevien niin sanottujen statuksien mukaan. Yksittäinen tilaustiedosto sisältää oman 

statuksen (2-90). 

Taulukko 1 Analogisten filmirullien tietotekninen prosessi 

Tilaustiedoston 

status 

Tilaustiedoston statuksen selite  

2 Tilaustiedosto on siirtynyt tuotannonohjausjärjestelmään. 

3 Tilaustiedostosta on muodostunut ns. liimaustiedosto. 

4 Liimaustiedostosta on muodostettu tilaustieto, ja se on lähetetty laskutusjärjestelmään. 

10 Tilaustieto on muodostunut onnistuneesti laskutusjärjestelmässä. 

15 Asiakastyö skannataan 

20 Asiakastyö kopioidaan (=kuva valmistuu) 

21 Asiakastyö leikataan leikkauskoneella oikean kokoisiksi kuviksi (10cm / 11cm / 13cm) 

50 Asiakastyö paketoidaan kuvakuoreen 

71 Kaikki työerän asiakastyöt on pakattu  

90 Asiakastyö on laskutettu uloskuittauksessa 

 

3.3.2 Analogiset filmirullat – tuotantoprosessi 
 

Analogisten filmirullien prosessi etenee tuotantomielessä eri työvaiheiden mukaan: 

- Asiakkaan lähettämän filmirullan tietojen sisäänkirjaus (asiakastiedot, 

kampanjanumeron tiedot) 

- Filmirullien liimaaminen työeräksi (batch). Työerä voi sisältää korkeintaan 80 

filmirullaa. 

- Työerän negatiivien kehittäminen kehityskoneella. 

- Työerän skannaaminen digitaaliseen formaattiin. 

- Työerän tulostaminen valokuvapaperille.  

- Asiakastöiden paketointi ja lähetys asiakkaalle. 



19 
 

 

Asiakkaan filmirullat liimataan työeräksi 

liimauskoneella. Liimauskoneella 

filmirullien väliin liimataan 

viivakooditunniste, jolla asiakkaan 

filmirullat erotellaan toisistaan. 

 

 

Kuva 9 Liimauskone sisältä 

 

Liimatut filmirulla on suojassa kasetin 

sisällä. Tyypillinen työerän koko on noin 

40 filmirullaa. 

 

 

Kuva 10 Liimatut filmirullat muodostavat 

työerän. Kuvassa oleva työerä odottaa kasetin 

sisällä kehityskoneelle siirtoa. 

 

Filmirullat kehitetään Agfan 

valmistamalla kehityskoneella, joka on 

suunniteltu massatuotantoa varten. 

 

 

Kuva 11 Kehityskone Agfa CF2 



20 
 

 

Agfan valmistaman kehityskoneen 

kapasiteetti mahdollistaa tuhansien 

filmirullien kehittämisen työvuoron 

aikana.  

 

 

Kuva 12 Työerä kehitetään Agfa CF2 

tuotantolaitteella 

 

Filmirulla skannataan digitaaliseen 

muotoon ennen tulostamista. Tämä 

mahdollistaa myös sen, että asiakas voi 

saada kuvistaan esimerkiksi CD-levyllä 

olevat kuvatiedostot tilauksen 

yhteydessä. 

 

 

Kuva 13 Työerä skannataan ennen tulostamista 

 

Valokuvien tulostaminen tapahtuu niille 

suunnitelluilla massatuotantolaitteilla. 

Asiakasyrityksen tuotantolaitteet 

mahdollistavat kymmenien tuhansien 

valokuvien valmistuksen työvuoron 

aikana. 

 

 

Kuva 14 Valokuvien tulostaminen tapahtuu 

massatuotantolaitteilla 

 

Asiakastyöt leikataan tulostuksen jälkeen 

automaattisesti, ja paketoidaan 

kuvakuoriin. Yhden työvuoron aikana 

koko tuotantoprosessi on lähes 

automaattinen – lukuunottamatta 

laitteissa olevia häiriöitä 

tuotantokatkoksia ei juurikaan ole. 

 

 

Kuva 15 Asiakastöiden paketointi 
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3.3.3 Deluxe-kuvakirja A4 vaaka- ja pystymalli – tietotekninen prosessi 
 

Kuvakirjojen tietotekninen prosessi etenee tuotannonohjausjärjestelmässä olevien niin 

sanottujen statuksien mukaan. Yksi yksittäinen tilaustiedosto sisältää oman statuksen (0-

90) ja työerä eli batch, jossa tilaustiedosto on, sisältää oman statuksen (20 - 60). 

Tuotannonohjausjärjestelmän työerä muodostuu tyypillisesti 6-numeroisesta sarjasta, 

kun tilaustiedoston numerosarja muodostuu 8-numeroisesta sarjasta. Tilaustiedosto saa 

tuotannonohjausjärjestelmässä oman uniikin työnumeron (job number). 

 

Taulukko 2 Esimerkki työerästä ja työnumeroista 

Työerä (batch) Työnumero (job number) 

50000 10000000 

50000 10000010 

50000 10000020 

 

Jotta yksittäinen tilaustiedosto saa tuotannonohjausjärjestelmässä oman uniikin 

työnumeron, ja sen avulla pystyy siirtymään yhteen työerään, sen pitää ensin kulkea 

tiettyjen prosessien läpi tuotannonohjausjärjestelmässä. Näitä prosesseja kuvataan 

järjestelmässä statuksina. Kuvakirjojen statukset ovat 0-90. 

Taulukko 3 Tuotannonohjausjärjestelmän statukset 

Tilaustiedoston 

status 

Tilaustiedoston statuksen selite 

0 Tilaustiedosto on siirtymässä tuotannonohjausjärjestelmään. 

1 Tilaustiedosto on siirtynyt tuotannonohjausjärjestelmään. 

10 Tilaustiedosto odottaa vapautusta eteenpäin. Jos järjestelmä sallii uusia töitä, tilaustiedosto 

siirretään eteenpäin. 

15 Tilaustiedoston kuvatiedostot ovat valmiita kuvakorjailuun. 

19 Tilaustiedoston kuvatiedostojen kuvakorjailu epäonnistui. 

20 Tilaustiedoston kuvatiedostot on kuvakorjailtu onnistuneesti. 

25 Tilaustiedoston kuvatiedostot ovat valmiita kuva-asemoinnin muodostamiseksi 

29 Tilaustiedoston kuva-asemointi epäonnistui 

30 Tilaustiedoston kuva-asemointi onnistui 

40 Tilaustiedoston sähköisesti luettavan version muodostaminen tehty. 

50 Tilaustiedoston siirtäminen välivarastoon tehty. Välivarasto tyhjennetään eli tiedosto siirtyy 

eteenpäin aina kun varastoon on tullut tarpeeksi tilaustiedostoja.  

52 Tilaustiedoston arkkiasemointia varten tehdyt merkinnät ovat valmiita. Tilaustiedoston kaikki 

tarpeelliset komponentit ovat valmiita, jotta tilaustiedostolle voidaan antaa oma työnumero. 

55 Tilaustiedolle on muodostettu oma uniikki työnumero. 



22 
 

60 Työnumeron arkkiasemointi alkaa. 

62 Työnumeron arkkiasemointi on suoritettu onnistuneesti. 

65 Työnumeron tulostettava arkki on valmis siirrettäväksi tulostimelle. 

70 Työnumeron arkki on tulostettu. 

71 Valmis kirja on siirtymässä pussituskoneella pussitettavaksi. 

75 Valmiin kirjan päälle on tulostettu tarra ja työstä on muodostunut lasku. 

80 Valmis  kirja on tullut on pussituskoneesta. 

90 Valmis kirja on pakattu ja on siirtynyt automaatiopakkauskoneella postihäkkiin. 

 

Tuotannonohjauksessa erityisen haasteellista on statuksen 70 ja statuksen 71 välissä 

oleva fyysinen tuotanto. Tietoteknisessä mielessä fyysisellä tuotannolla ei ole 

seurantapisteitä. 

 

Nykytilanteen korjaamiseksi on esitetty helppokäyttöistä, personoitavaa, helposti 

räätälöitävää käyttöliittymää, josta näkisi yhdellä silmäyksellä tuotantotilanteen 

reaaliajassa.  

 

Tällä hetkellä ei ole mitään tapaa, jolla voitaisiin nopeasti selvittää kuinka monta tilausta 

on tulossa reaaliajassa esimerkiksi arkkien puhtaaksi -leikkauspisteelle. Tällaisen tiedon 

selvittäminen mahdollistaisi jopa työvuorojen paremman suunnittelun ja optimoinnin.  

 

3.3.4 Deluxe-kuvakirja A4 vaaka- ja pystymalli – tuotannon fyysinen prosessi 
 

Kuvakirjojen tuotantoprosessi jakautuu tulostuksen jälkeen (status 70) kahdeksi eri 

kokonaisuudeksi: kirjan sisällön eli sivun tuotantoprosessiin, ja kirjan ulkokuoren eli 

kannen tuotantoprosessiin. 

 

Tuotantoprosessin sisällön ja kansien osat yhdistyvät vasta kirjan kansien ja sisällön 

yhdistämisessä. 
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Kuvakirjojen sivujen tuotantoprosessi esitetään kuvassa 16. 

 

Kuva 16 Kuvakirjojen sisällön tuotantoprosessi 

 

Kuvakirjojen kansien tuotantoprosessi esitetään kuvassa 17. 

 

Kuva 17 Kuvakirjojen kansien tuotantoprosessi 

 

Kannen ja sivujen yhdistäminen sekä loppukäsittely esitetään kuvassa 18. 

 

Kuva 18 Kansien ja sivujen yhdistäminen 

Uusien seurantapisteiden yhteyteen lisätään esimerkiksi viivakoodinlukija tai muu 

vastaava tilauksen identifioiva mekaniikka. Tästä seurantapisteestä tilaustieto kulkeutuu 

helppokäyttöiseen järjestelmään, jossa näkyy kyseisen pisteen reaaliaikainen tieto sen 

hetkisistä tilauksista. 
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3.4 Massatuotantovalmistuksena tapahtuvan tuotannon seuranta 
 

Asiakasyrityksen tuotannonseuranta vaatii todella hyvää määrittelyä. 

Laskutustapahtumia on vuosittain noin miljoona kappaletta. Tämä vaatii erityisen 

tarkkaa optimointia muun muassa uusien aikaa vievien prosessien lisäämisille tuotannon 

työpisteisiin. Uudet mekaniikat eivät saa muodostaa suurta ajankäyttöä vaativaa 

toimenpidettä työpisteille.  

 

3.5 Personoitu reaaliaikainen tuotannonseurantajärjestelmä 
 

Personoituja ja personoitavissa olevia reaaliaikainen tuotannonseurantajärjestelmiä ei 

ole olemassa. Kaikki olemassa olevat selainpohjaiset, helppokäyttöiset järjestelmät 

pohjautuvat enemmän tai vähemmän tiedon ja sisällön tuottamiseen. Dynaamisen 

sisällön päivittäminen valmiiden ohjelmistoratkaisujen ”päälle” vaatii kaikissa vertailussa 

olevissa järjestelmissä modifiointia – enemmän tai vähemmän. Asiakasyrityksessä 

vertailtiin muutamia valmisohjelmistoja ja niiden etuja ja haittoja, jos niiden päälle 

oltaisiin rakentamassa tuotannonseurantajärjestelmää. Tuotannonseurantajärjestelmän 

suunnitteluvaiheessa mietittiin valmiiksi 

- määrittelyt (tietokantasuunnittelulle) 

- rajapinnat 

- käyttöjärjestelmä 

- käyttöoikeudet (sivujen ylläpitäjät, ylläpitäjien ylläpitäjät, lukuoikeudet yms.). 

- www-sivun mahdollista näkymää käyttöliittymälle 

 

Kuva 19 Mahdollinen näkymä uudelle käyttöliittymälle 
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3.5.1 Sharepoint 
 

Asiakasyrityksellä on käytössään Sharepoint 2010 ohjelmisto. 

Sharepoint on sisällönhallintaan tarkoitettu julkaisuohjelmisto. Sen räätälöiminen 

tuotannon seurantaan ei ole järkevää, koska se vaatisi lukuisten rajapintojen määrittelyä 

ja erilaisten kolmansien osapuolten tekemiä ratkaisuita. Näin ollen Sharepointin käyttö 

mahdollisena ratkaisuna päätettiin tekemättä. 

 

3.5.2 Jokin olemassa oleva järjestelmä ja sen modifiointi 
 

Asiakasyrityksen tuotannonohjausjärjestelmä (PPS) on rakennettu yksittäisten tilauksien 

seurantaan. Tämä mahdollistaa luonnollisesti myös (helpoimman) lähestyttävän tavan 

sille, että kyseisen järjestelmän päälle rakennettaisiin myös oma erillinen näkymä 

tuotannon kokonaisuuden seurannalle. 

 

3.6 Uusien menetelmien teoreettiset hyödyt 
 

Tuotannon läpimenoraportteja kuvaavia dokumentteja saadaan mm. johdon 

käyttämästä QlikView BI raportointiohjelmasta. Ennen työn alkua mittareina käytettiin 

kahden eri ajanjakson läpimenoaikoja, jotka on esitetty kuvassa 20 ja 21. 

 

 

Kuva 20 Toimitusaikojen onnistumisprosentti vko1/2014 

 

 

 

Kuva 21 Toimitusajat tammikuu 2014 
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3.7 Kirjojen ennustettavissa oleva tuotantoaika 
 

Kirjojen ennustettavissa oleva tuotantoaika voidaan laskea nk. CDF ja PDF arvojen avulla. 

Toimitusaikojen PDF ja CDF diagrammin mukaiset lukemat lasketaan käyttämällä 

seuraavia arvoja: 

- Ajanjakso jota tarkastellaan 22.5.2013 – 7.6.2013 

- A4 Deluxe vaaka- ja pystymalli 

- Kirjoja ko. ajankohtana yhteensä 2199 kappaletta 

 

Kuvassa x on esitetty valmistuneiden kirjojen kappalemäärä ja ajankohta ajan funktiona. 

 

Päivänä ”0” ja ”1” tapahtuneet valmistuneet kirjat ovat sellaisia tilauksia, jotka ovat 

odottaneet monilähetystilauksessa puuttuvaa osaa. Näin ollen tilastollisesti näyttää siltä 

kuin kirjat olisivat valmistuneet ennätysajassa.  

 

Kumulatiivinen funktio valmistuneista kirjoista ajan funktiona: 

 

0
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400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kirjojen valmistumisaika 
(päivää aloituksesta) 
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CDF kaavio
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CDF Absoluuttinen funktio normalisoituna. 

 

 

 

 

3.7.1 Uusien menetelmien teoreettiset hyödyt uudistuksen myötä 
 

Tässä kappaleessa kuvataan uusien menetelmien teoreettiset hyödyt. 

 

3.7.1.1 Valmistuksen läpimenoajan lyhentäminen 

 

Valmistuksen läpimenoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu valmistuksen aloittamisesta 

tuotteen valmistumiseen. Läpimenoaika lasketaan kalenteriaikana ja se kuvaa tuotteen 

valmistuksen vaatimaa kokonaisaikaa huolimatta siitä, mitä tuotteelle tai tilaukselle 

tapahtuu läpimenoajan aikana. 

 

Läpimenoajalla ei saada mitattua yrityksen tuottavuutta tai tuotteen vaatimaa todellista 

valmistusaikaa. Tavallisesti valtaosa läpäisyajasta on odotusaikaa ja varsinainen tuotteen 

valmistus muodostaa vain pienen osan kokonaisajasta (Haverila, 2009). 

Toiminnan läpimenoaikojen lyhentämisestä on tullut yksi keskeisimmistä 

kilpailutekijöistä. Asiakkaat ovat alkaneet vaatia viime vuosina yhä lyhyempiä 

toimitusaikoja. Tuotanto pitää suunnitella niin, että läpimenoajat ovat mahdollisimmat 

lyhyet. Näin koko yrityksen toiminta paranee, koska läpimenoaikojen lyhentyessä 

pystytään pienentämään toimintaan sitoutunutta pääomaa sekä ylläpitämään hyvää 

toimituskykyä. Samalla yrityksen sisäinen tehokkuus paranee ja näin myös yrityksen 

tuottavuus ja kannattavuus nousee. (Kajaste, 1994) 
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Kuva 22 Läpimenoaikaan vaikuttavia tekijöitä (Andersin, 1994) 

 

3.7.1.2 Prosessien tehostaminen 

 

Termi prosessi tulee englannin kielen sanasta process, joka tarkoittaa edistymistä. 

Prosessi tarkoittaa sarjaa suoritettavia toimenpiteitä, jotka tuottavat määritellyn 

lopputuloksen. Prosessien avulla organisaatio kuvaa toimintojensa logiikkaa sekä voi 

kehittää toimintojaan (Prosessit ja prosessijohtaminen 2011).  

Prosessien tehokkuutta pyritään mittaamaan mahdollisimman tarkasti, jolloin prosessin 

toimivuutta voidaan tarkastella, olemassa olevat ongelmat havaita ja tarvittaessa korjata 

ja kehittää saatujen mittaustulosten pohjalta.  

Prosessin kehittämisen kannalta on tärkeää, että prosessin toiminnallisuutta kuvaavat 

mittarit osataan määrittää oikein, eivätkä ne anna epäoleellista tietoa prosessin 

toimivuuden kannalta. Prosessin kehittämisen vaiheita ovat: 

 prosessin tunnistaminen 

 prosessin kuvaaminen 

 prosessin vieminen käytäntöön 

 prosessin jatkuva parantaminen (Prosessit ja prosessijohtaminen 2011.) 

 

Kun organisaation eri puolilla tapahtuva tavaran tai palvelun toimittamiseen liittyvät 

vaiheet linkitetään kokonaisuudeksi, muodostuu niistä logistinen prosessi, jossa kulkee 

tavaran lisäksi tietoa.  

Logistinen prosessi kulkee yrityksessä läpi monen eri vastuualueen, eikä näin ollen ole 

vain yksinkertainen tavaraa siirtävä prosessi vaan monesta eri työtehtävästä koostuva 

prosessi, joka tukee yrityksen liiketoiminnan ydinprosessin toteutumista (Sakki, 1999). 

Siksi onkin tärkeää, että myös yrityksen sisäiseen tiedonsiirtoon panostetaan.   
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4  KÄYTÄNNÖN OSUUS 
 

Tuotannon seurantaa varten valittiin kaksi eri tuoteryhmää, jossa seurantaa 

parannettiin. 

1) Analogisten filmirullien tuotantoprosessin yhteyteen lisättiin työerän sisällä olevien 

asiakkaiden filmien yhteyteen oma uniikki tunniste – viivakoodi – joka luetaan 

liimauskoneen sisällä reaaliajassa tietokantaan. 

2) A4 Deluxe vaakakirja -tuotantoprosessin yhteyteen lisättiin kuuteen eri 

työpisteeseen viivakoodinlukioita, joilla luetaan tilauksen yhteydessä oleva uniikki 

viivakoodi tietokantaan. 

Analogisten filmirullien tuotantoprosessin modifikaatio keskittyi tuotannon 

”alkupäähän” ja siihen osaan, jossa yksittäisten asiakkaiden tilauksesta ei ole 

reaaliaikaista tietoa. 

Analogisten filmirullien vanha prosessi Analogisten filmirullien uusi prosessi 
 

status Kuvaus 

0 

 

Yksittäisen asiakkaan filmirullan 

tilanteesta ei ole saatavilla tietoa 

 

2 Tilaustiedosto koko työerästä on 

siirtynyt 

tuotannonohjausjärjestelmään. 

3 Tilaustiedostosta on muodostunut 

ns. liimaustiedosto. 

4 Liimaustiedostosta on muodostettu 

tilaustieto, ja se on lähetetty 

laskutusjärjestelmään. 

10 Tilaustieto on muodostunut 

onnistuneesti 

laskutusjärjestelmässä. 

 Asiakastyö skannataan 

 Asiakastyö kopioidaan (=kuva 

valmistuu) 

21 Asiakastyö leikataan 

leikkauskoneella oikean kokoisiksi 

kuviksi (10cm / 11cm / 13cm) 

50 Asiakastyö paketoidaan 

kuvakuoreen 

71 Kaikki työerän asiakastyöt on 

pakattu  

90 Asiakastyö on laskutettu 

uloskuittauksessa 

 
 

status Kuvaus 

0 Yksittäisen asiakkaan filmirullan 

tieto skannataan viivakoodin 

lukijalla 

2 Tilaustiedosto koko työerästä on 

siirtynyt 

tuotannonohjausjärjestelmään. 

3 Tilaustiedostosta on muodostunut 

ns. liimaustiedosto. 

4 Liimaustiedostosta on muodostettu 

tilaustieto, ja se on lähetetty 

laskutusjärjestelmään. 

10 Tilaustieto on muodostunut 

onnistuneesti 

laskutusjärjestelmässä. 

 Asiakastyö skannataan 

 Asiakastyö kopioidaan (=kuva 

valmistuu) 

21 Asiakastyö leikataan 

leikkauskoneella oikean kokoisiksi 

kuviksi (10cm / 11cm / 13cm) 

50 Asiakastyö paketoidaan 

kuvakuoreen 

71 Kaikki työerän asiakastyöt on 

pakattu  

90 Asiakastyö on laskutettu 

uloskuittauksessa 
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Yksittäisten asiakkaiden sisältämät filmirullien tiedot tallennetaan reaaliajassa 

tietokantaan. Tätä varten määriteltiin tarpeet www-selaimella toimivalle 

käyttöliittymälle ja sen takana toimivalle tietokannalle. 

 

A4 Deluxe vaakakirja -tuotantoprosessin modifikaatio keskittyi tuotannon tulostuksen 

jälkeisen ja pussituskoneen (status 70 ja status 71) välissä olevaan fyysiseen tuotantoon, 

jossa yksittäisten asiakkaiden tilauksesta ei ollut reaaliaikaista tietoa. 

A4 Deluxe vaakakirja - vanha prosessi A4 Deluxe vaakakirja - uusi prosessi 
 

0…55 Aiemmat työvaiheet 

60 Työnumeron arkkiasemointi alkaa. 

62 Työnumeron arkkiasemointi on 

suoritettu onnistuneesti. 

65 Työnumeron tulostettava arkki on 

valmis siirrettäväksi tulostimelle. 

70 Työnumeron arkki on tulostettu. 

 

 

 

 

 

 

 

71 Valmis kirja on siirtymässä 

pussituskoneella pussitettavaksi. 

75 Valmiin kirjan päälle on tulostettu 

tarra ja työstä on muodostunut 

lasku. 

80 Valmis  kirja on tullut on 

pussituskoneesta. 

80… Loput työvaiheet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0…55 Aiemmat työvaiheet 

60 Työnumeron arkkiasemointi alkaa. 

62 Työnumeron arkkiasemointi on 

suoritettu onnistuneesti. 

65 Työnumeron tulostettava arkki on 

valmis siirrettäväksi tulostimelle. 

70 Työnumeron arkki on tulostettu. 

 Sivujen liimaus 

 Sivujen puhtaaksi leikkaus 

 Kansien laminointi 

 Kansien leikkaus 

 Kansien pahvitus 

 Sivujen ja kansien lajittelu 

 Sivujen ja kansien kansitus 

71 Valmis kirja on siirtymässä 

pussituskoneella pussitettavaksi. 

75 Valmiin kirjan päälle on tulostettu 

tarra ja työstä on muodostunut 

lasku. 

80 Valmis  kirja on tullut on 

pussituskoneesta. 

80… Loput työvaiheet 

 

Yksittäisten asiakkaiden sisältämät tilaustiedot tallennetaan reaaliajassa tietokantaan. 

Tätä varten määriteltiin tarpeet www-selaimella toimivalle käyttöliittymälle ja sen 

takana toimivalle tietokannalle. 
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4.1 Vaatimusmäärittelyt  
 

Tuotannonseurantaa varten rakennettiin kaksi eri www-selaimella toimivaa 

käyttöliittymää.  

1) Analogisten filmirullien tuotantoprosessin yhteyteen oma käyttöliittymä 

2) A4 Deluxe vaakakirja -tuotantoprosessin yhteyteen oma käyttöliittymä 

 

Lisäksi kummallekin käyttöliittymälle suunniteltiin taustajärjestelmää varten tietokanta 

ja sille looginen rakenne ja taulut. 

 

Käyttöliittymä ja tietokanta päätettiin rakentaa Linux käyttöjärjestelmän päälle. 

 

Viivakoodin luku päätettiin toteuttaa tietokoneen COM porttiin asennettavalla 

viivakoodinlukijalla, joka mahdollistaa huikeiden lukunopeuksien ansiosta parhaimman 

mahdollisen lukutuloksen koneiden sisällä tapahtuvien suurinopeuksisien siirtymien 

arkkien ja filmirullien liikeradoissa. Esimerkiksi tavallinen kuluttajille suunnattu – lähinnä 

laskuissa olevien viivakoodilukulaitteiden lukunopeus ei riitä tarpeelliseen 

lukunopeuteen, jos luettavan viivakoodin on arkilla, joka liikkuu suurella nopeudella 

koneen sisällä. 

 

Jotta www-selain voi toimia COM portista saatavalla tiedolla, pitää koneeseen asentaa 

COM portin ”lukulaite”, joka välittää tiedon esimerkiksi suoraan näppäimistölle. 

 

4.1.1 Analogisten filmirullien tuotantoprosessin tietokantamääritykset 
 

Analogisten filmirullien tuotantoprosessin yhteyteen luotiin oma tietokanta, ja 

tietokantaan määriteltiin kaksi eri taulua: ”batch” ja ”roll”. Batch tauluun tallennetaan 

tieto työerän numerosta ja tiedot mitä tuotetta työerästä valmistetaan (kuvakoko, 

tehdäänkö työerästä myös esimerkiksi CD tavallisten kuvien lisäksi jne). Roll –tauluun 

tulee tietoa yksittäisten filmirullien filmin pituudesta yms. 
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Batch taulun tarkemmat tiedot saadaan mySQL tietokannasta. 

 

Roll taulun tarkemmat tiedot saadaan mySQL tietokannasta. 

 

 

Työerän ja rullatiedon kenttien nimissä on pyritty käyttämään IPESC mukaista PES160.0 

standardia. 

 

4.1.2 PES160.0 standardin tärkeimmät ominaisuudet 
 

PES160.0 standardi määrittelee rakenteen sanomamuodolle, jota käytetään 

kuvalaitteiden välisessä tiedonsiirrossa. Tärkeimmät elementit sanomamuodossa ovat: 

1) Avain 

2) Viesti 

3) Sanomakenttä 

4) Kuva-alateollisuuden sanakirja 

 

Avain elementin tärkeimmät ominaisuudet on määritelty PES160.0 standardissa 

seuraavasti: 

- Laitteistojen välisessä sanomavälityksessä käytettävät viestit ja datakentät pitää 

määritellä yksiselitteisesti Avaimella 

- Avain pitää olla uniikki. Määritelty avain identifioi vain ja ainoastaan yhden sanoman 

tai viestin kyseisessä kuvavalmistamossa 

- Avain voi olla julkinen tai salainen 
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- Julkiset avaimet on määritelty kuvavalmistamoiden omassa julkaisussa (Photofinishing 

Industry Data Dictionary) ja ne muodostuvat kahdesta ASCII taulukon mukaisesta 

aakkosesta (A-Z tai a-z) 

- Salaiset avaimet eivät näy viestinvälityksessä. Ne muodostuvat kahdesta ASCII taulukon 

mukaisesta aakkosesta, joista ensimmäinen muodostuu arvojoukosta A-Z tai a-z ja 

jälkimmäinen sille varatusta joukosta julkaisen mukaisesti (Photofinishing Industry Data 

Dictionary) 

- Avaimet yksilöivät viestit ja sanomakentät riippumatta siitä onko avain julkinen vai 

salainen 

 

Viesti elementin tärkeimmät ominaisuudet on määritelty PES160.0 standardissa 

seuraavasti: 

- Viesti sisältää joukon loogisesti yhdistyneitä tietoja 

- Viesti elementin avaimia käytetään määrittelemään viestin alku ja loppu 

- Viesti elementin avaimet muodostuvat kahdesta ASCII merkistön arvosta (A-Z) 

- Viestin sisältö ja sen käyttö määrää sovelluksen käyttämän protokollan 

 

Sanomaelementti tärkeimmät ominaisuudet on määritelty PES160.0 standardissa 

seuraavasti: 

- Sanomakentän avaimia käytetään määrittelemään jokaista omaa yksikkötietoa 

- Sanomakentän avaimet muodostuvat ASCII merkistön arvoista (a-z) 

- Sanomakentän sisällä oleva arvo voi olla joko numeerista tai ASCII merkistön mukaista  

 

Kuva-alateollisuuden sanakirja on alan teollisuudessa käytettävä taulukko, joka 

määrittelee avaimissa, viesteissä ja sanomaelementeissä olevia lyhenteitä. 

 

PES160.0 standardin viesti –elementin avaimet on listattuna taulukossa. 

 

Lyhenne Määrittely 

BD Batch Data 

CM Confirm Message 

CT Coupon/Dealer Table 

CP Clear Performance 

IO Initialize Order Format 
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EB End Batch 

EM End Message 

ER Equipment Ready 

LS Label Specification 

OD Order Data 

PD Performance Data 

PR Prompt 

RB Request Batch 

RD Roll Data 

RO Request Order Data 

RP Request Performance 

WT Wallet/Dealer Table 

 

PES160.0 standardin sanoma –elementin avaimet on listattuna taulukossa. 

 

Lyhenne Määrittely 

bn Batch Number 

dc Dealer Coupon Record 

dn Dealer Number 

dw Dealer Wallet Record 

fn FID number 

ft Frame Type 

gp Good Prints 

dx DX Code 

ec Error Code 

en Envelope Number 

et Equipment Type 

lp Local Product Code 

mi Machine Id 

mx Mixed Orders 

ne Number of Exposures 

nf Notched Frames 
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no Number of Orders 

np Number of Prints 

nr Number of Rolls 

oi Operator Id 

ot Operating Time 

pc Product Code 

pl Print Length 

pm  Paper Manufacturer 

pt Prints Per Frame 

ps Paper Surface 

pw Print Width 

rj Reject Prints 

rm Remake Prints 

rt Run Time 

sc Special Condition 

sf Skipped Frame 

sh Special Handling 

si Special Information 

sp Special Promotion 

sr Separated roll 

st String Data 

sv Software Version 

te Total Errors 

up  UPC Code 
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4.2 Rajapintojen määrittelyt 
 

Jotta www-selainpohjainen käyttöliittymä voi ottaa tietoa vastaan työaseman COM 

portista, pitää väliin rakentaa erillinen ohjelma, joka simuloi työaseman näppäimistölle 

COM portin liikennöinnin.  

Kohde Rajapinta 

Liimauskoneen viivakoodin lukija Codabar XXXX  

Lukulaitteen portti COM portti 

Käyttöliittymä www-selain 

Tiedonsiirto selaimesta ohjelmaan http protokolla 

Tietokanta mySQL 

Taustajärjestelmä Linux CentOS 

(Linux-Apache-MySQL-perl) 

 

4.2.1 Tilausjärjestelmä 
 

Suurin osa tilauksista tulee tilausjärjestelmän kautta. Tällöin tilaus saa alun perin 

statuksen tilausjärjestelmästä, ja oman uniikin seurantanumeron. 

 

Tilausjärjestelmässä oleva uniikki seurantanumero voidaan linkittää http metodilla 

osaksi tuotannonseurantajärjestelmää. 

 

4.2.2 Off-line tilaukset 
 

Osa tilauksista tulee muistikortilla, muistitikulla jne. Tällöin tilauksella ei ole 

automaattisesti omaa seurantanumeroa, vaan se muodostuu vasta kun operaattori 

tallentaa tilauksen ERP järjestelmään. 

 

ERP järjestelmässä oleva seurantanumero voidaan linkittää Web request metodilla 

osaksi tuotannonseurantajärjestelmää. 
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4.3 Käyttöönoton yhteydessä lisättävät seurantapisteet 
 

 

4.3.1 Analogisten filmirullien liimauskone 
 

Analogisen filmirullakoneen sisälle asennettiin viivakoodinlukija, joka yhdistettiin sille 

varattuun omaan työasemaan. Työasemalle asennettiin COM portin liikennettä tutkiva 

ohjelma, joka pakottaa liikenteen työaseman näppäimistölle. 

 

 

 

 

Kuva 23 Microscan MS-3 viivakoodinlukija asennettuna liimauskoneen sisälle 
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4.3.2 Digitaalinen painokone - Tulostin 
 

Digitaalisen painokoneen sisälle asennettiin MOXA viivakoodinlukija, joka yhdistettiin 

LAN kaapelilla siirtämään luettu tieto suoraan Linux-CentOS palvelimeen socket 

yhteytenä.  

 

 

Kuva 24 MOXA viivakoodinlukija asennettuna digitaalisen painokoneen sisällä 
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4.3.3 Laminointikone 
 

Laminointikoneelle asennetaan viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 25 Laminointikone 

 

4.3.4 Leikkuri 
 

Viivakoodinlukijaa ei pystytty lisäämään järkevästi leikkurille. Jotta viivakoodinlukija 

pystyisi lukemaan jokaisen leikattavan työn, pitäisi koko leikkausprosessia muuttaa ei-

toivottuun suuntaan, koska töiden lajittelu yksi kerrallaan veisi huomattavan paljon 

aikaa.  

 

Nykyinen leikkaus tapahtuu isoissa työerissä, jolloin yksittäisiä töitä ei leikata, vaan 

työskentely tapahtuu suuremmissa erissä. Tämä nopeuttaa huomattavasti työnkulkua ja 

vähentää esimerkiksi yksittäisten töiden rikkoutumismahdollisuutta.  

 

Tämän johdosta leikkurille ei tulla sijoittamaan seurantapistettä yksittäisille töille. 
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4.3.5 Liimauskone 
 

Liimauskoneelle asennetaan viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 26 Liimauskoneelle asennettavan viivakoodinlukijan paikka 

 

4.3.6 Puhtaaksi-leikkauskone 
 

Puhtaaksi-leikkauskoneelle on asennettu viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 27 Kolmisivuleikkurissa oleva viivakoodinlukija 
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4.3.7 Kannen ja blokin yhdistämiskone 
 

Kannen ja blokin yhdistämiskoneelle asennetaan viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 28 Kannen ja blokin yhdistämiskone 

 

 

4.3.8 Pussituskone 
 

Pussituskoneen yhteydessä on viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 29 Pussituskoneen yhteydessä oleva viivakoodinlukija 
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4.3.9 Uloskirjaaminen/Laskutus 
 

 

Uloskirjaamisen yhteydessä on viivakoodinlukija. 

 

 

Kuva 30 Loppupakkauksen yhteydessä oleva viivakoodinlukija 

 

 

 
 

4.4 Uusien menetelmien käytännön tulokset 
 

Tässä kappaleessa kuvataan teorian ja käytännön tuloksia (laatu, aika, sekä tulokset). 

 

Ensimmäiset konkreettiset käytännön tulokset on saatu analogisen filmirullien 

tuotantoprosessin yhteyteen asennetulla viivakoodinlukijalla. 

 

Tuotantoprosessista voidaan esimerkiksi laskea erittäin helposti käytettyjen filmirullien 

optimimäärä työerän yhteydessä. Koska jokainen filmirulla sisältää aikaleiman 

tallennusajankohdasta, voidaan työerän kokoa optimoida käytettyyn työaikaan nähden.  

 

Toisaalta filmirullien liimauksen yhteydessä tallennetaan asiakkaan uniikki 

asiakasnumero, jonka perusteella asiakasta voidaan palvella paremmin, esimerkiksi 

kertomalla tilausten seurannassa tieto siitä, että filmirulla on ohittanut liimausvaiheen ja 

on menossa kohti skannaus –työpistettä. 
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Työerän numero Liimattuja rullia Keskimääräinen 

aika yhden rullan 

liimauksessa 

(sekuntia) *** 

Koko työerän 

liimauksen kesto 

(hh:mm:ss) ** 

320 42 92 01:04:17 

321 4 47 00:03:08 

322 5 68,4 00:05:42 

323 9 19,7 00:02:58 

324 1 60 00:01:00 

325 46 47,8 00:36:41 

326 21 247 01:26:38 

327 36 52,5 00:31:32 

328 25 46,4 00:19:21 

329 24 41,3 00:16:32 

330 48 101,3 01:21:06 

331 33 46,0 00:25:19 

332 30 51,8 00:25:54 

333 50 4320 838:59:59 **** 

334 32 53,2 00:28:22 

335 38 57,5 00:36:24 

336 39 48,8 00:31:42 

337 74 32,4 00:36:57 

338 60 20,9 00:20:53 

339 37 69,1 00:42:37 

340 38 21,5 00:13:39 

341 8 461 01:01:30 

342 19 16,9 00:05:21 

343 5 87 00:07:15 

344 33 46,7 00:25:43 

345 39 41 00:26:39 

346 2 771 00:25:43 

347 1 252 00:04:12 

348 1 108 00:01:48 

349 1 188 00:03:08 

350 31 75,6 00:39:06 
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 summa =  

585 ***** 

 summa =  

48667 sekuntia 

 

 

 Keskiarvo kaikista:  

48667/ 585 == 

83,2 sekuntia / rulla 

 

 

* select bn,nr from batch; 

** select bn,timediff(batch_ended,batch_started) from batch; 

*** Yhden rullan liimaukseen mennyt kk-aika == liimauksen kesto / rullien määrä 

**** Tilastollinen poikkeuma. Tätä ei oteta mukaan keskiarvoon ollenkaan. Kyseessä on 

työerä, joka oli jäänyt vahingossa auki-tilaan. 

***** select count(nr) from roll where batch_id>319 and batch_id < 351; 

Työerät 320 – 350 sisälsivät yhteensä 585 liimattavaa rullaa, ja niiden keskimääräinen 

liimausaika oli noin 83 sekuntia / rulla. Käytettäessä tätä referenssiarvona tuotannon 

esimiehet voivat laskea tulevaisuudessa työaikoja ja jakaa sopivasti työvuoroja vaikkapa 

analogisista filmirullista tilattavien kampanjoiden aikana. 

 

 

 

4.5 Analogisen filmirullatuotannon www-käyttöliittymä 
 

Analogisen filmirullatuotannon seurannan parantamisen yhteydessä tehtiin kokonaan 

uusi www-käyttöliittymä, jonka avulla tuotannon operaattorit muodostavat työerät. 

Liimauskoneen yhteyteen lisättiin Windows-pohjainen työasema, jossa toimii 

tavanomainen www-selain. Käyttöliittymästä on tehty responsiivinen, joka mahdollistaa 

erikokoisten näyttöjen käyttämisen toiminnallisuuksien pysyessä ehyinä.  
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Kuva 31 Analogisen filmirullatuotannon www-käyttöliittymä 

 

 

Analogisen filmirullatuotannon www-käyttöliittymä on pyritty tekemään 

mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja sen toiminnallisuuden varmistamiseksi siihen on 

tehty palvelinpäähän erilaisia varmistuksia. Esimerkiksi työerälle on pakko antaa 

numeerinen arvo, eikä kenttää voi jättää tyhjäksi. 

 

4.5.1 PES160.0 mukainen työerä esimerkki 
 

Analogisen filmirullatuotannon www-käyttöliittymästä on suunniteltu sellainen, että se 

lähettää tuotannonohjausjärjestelmälle PES16.0 mukaisen standardin työerätietueita. 

 

 

Tämä työerä sisältää yhden asiakastyön, ja yhden ns. vetonauhan, jolla saavutetaan se 

hyöty, että seuraavassa työvaiheessa skannauslaite pystyy vastaanottamaan työerän 

koneen sisällä. Tämä työerä muodostuu PES160.0 mukaiseksi aineistoksi: 

BD 

OD 

BD (Batch Data) aloitusmerkki 

OD (Order Data) aloitusmerkki 

BATCH  CUSTOMER  CAMPAIGN  CUSTOMER  
FILM 

ROLLS  

COPIES  FILM  
DATA  

DATE  ID  

353 28540359 1001 1 2 158593 2014-04-07 12:54:20 320 

353 00000000 0 1 1 158594 2014-04-07 12:55:39 320 



46 
 

dn28540359 

en1001 

fn158593 

dx206283 

pf2 

EM 

RD 

fn158594 

sc03 

EM 

mi16 

oi85 

lp407 

pf1 

bn353 

nr2 

EM 

dn (dealer number)  

en (envelope number) 

fn (film number) 

dx (DX code) 

pf (prints per frame) 

EM (end mark) 

RD (roll data) 

fn (film number) 

sc (Special Condition) 

EM (End Mark) 

mi (machine Id) 

oi (Operator Id) 

lp (Local Product Code) 

pf (Prints Per Frame) 

bn (Batch Number) 

nr (Number of Rolls) 

EM (End Mark) 
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5  POHDINTA 
 

Analogisen filmituotannon ja digitaalisen kirjatuotannon reaaliaikainen seuranta 

tuotannon eri työpisteissä saatiin työn aikana hyvälle alulle. Varsinkin analogisessa 

filmituotannossa käyttöönotettu työerien muodostaminen www-käyttöliittymän avulla 

on helpottanut operaattoreiden ongelmatapausten selvittelyä. Työn aikana havaittiin, 

että virheiden määrä jopa putosi aiemmasta tavasta muodostaa työeriä. 

 

Analogisen filmituotannon filmirullien liimaukseen käytetty keskimääräistä aikaa on 

alettu saamaan tallennettua järjestelmään. Tuloksien avulla on voitu tulkita mekaanisten 

vikojen aiheuttamien käyttökatkojen aikamäärää. Toisaalta tuloksista havaitaan myös 

kuinka vähän liimauslaite on ollut poissa käytöstä.  

 

Kirjatuotannon reaaliaikainen seuranta saatiin määriteltyä; toimenpiteet saatiin alulle 

(työpisteet, seurantatapa, www-käyttöliittymän määritykset). Työn aikana saatiin 

mietittyä eri työpisteille sijoitettavat viivakoodinlukijat, ja mistä kohtaa asiakkaan työstä 

viivakoodi luetaan. Lukusuunta ja asennussuunta on valittu. Ensimmäiset 

seurantapisteet on saatu käyttöön. 

 

Seuraavat vaiheet? A4 vaaka- ja pystysuuntaisten kuvakirjojen eri työpisteistä 

tallennetusta keskimääräisestä läpimenoajasta olevien tietojen avulla voidaan alkaa 

tehdä tarvittavia toimenpiteitä esimerkiksi työpisteiden monistamiseksi. 

 

5.1 Jatkotutkimus 
 

Työ antaa hyvät valmiudet tuotannossa esiintyvien pullonkaulojen löytämiseksi. Eri 

koneilla tapahtuvat työvaiheet saadaan kellotettua ja niiden perusteella voidaan alkaa 

miettiä työpisteen tehokkuutta tai prosessin toimivuutta. 
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6  YHTEENVETO 
 

 

Analogisen filmituotannon osalta työ onnistui hyvin. Seurantapiste saatiin tehtyä ja siitä 

on alettua saamaan hyvää ja käyttökelpoista tilastoa. 

 

Digitaalisen tuotannon osalta seurantapisteille asennetut viivakoodinlukijat saatiin 

asennettua osaan laitteista. Osassa työpisteitä laitteistoa jouduttiin tilaamaan lisää, 

joten kaikkia mahdollisia seurantapisteitä ei ole vielä saatu käyttöön. Reaaliaikaista 

dataa ei ole siis vielä saatavilla työn tavoitteiden mukaisessa laajuudessa, mutta kaikki 

valitut työpisteet ovat muilta osin valmiita vastaanottamaan seurantaa. 
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