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Teollinen toimintaympäristö on muuttunut globalisaation seurauksena. Sisäisten ja 
ulkoisten asiakkaiden vaatimukset ovat entistä haastavampia toimitusajan, laadun 
ja kustannusten suhteen. Yritysten on automatisoitava toimintoja, jotta voidaan 
saavuttaa kilpailuetua ja parantaa yrityksen tehokkuutta. 
 
Diplomityön tarkoitus on kirjallisuus- ja vertailututkimuksen yhteenvetona koostaa 
asiakasyrityksen tarpeisiin soveltuva toimintomalli reaaliaikaisen tiedon hyödyntä-
miseen valmistavan tehtaan tuotannon tehostamisessa. Kirjallisuustutkimusten 
avulla pyritään analysoimaan valmistavan teollisuuden erityispiirteet toimintaympä-
ristön osalta, kartoittamaan soveltuvin teknologia haastavaan toimintaympäristöön 
sekä löytää keinot kuinka reaaliaikaista tietoa hyödynnetään tuotannon tehokkuu-
den toteutumisessa. Vertailututkimuksessa analysoidaan kahta reaaliaikaista tietoa 
toiminnoissaan hyödyntävää yritystä, joiden tuloksia verrataan kirjallisuustutkimuk-
sen aineistoon. 
 
Työn soveltavassa osuudessa luotiin toimintomalli asiakasyrityksen tarpeisiin, 
huomioiden tehtaan toiminnot kokonaisuutena. Toimintomallin avulla yritys pystyy 
toteuttamaan reaaliaikaisen tiedon keräämisen sekä hyödyntämisen yrityksen toi-
minnoista. Toimintomallin toimivuus todettiin soveltamalla pilot-projekti asiakasyri-
tyksen tuotantoon ja analysoitiin saavutettuja tuloksia haastattelujen sekä kvalita-
tiivisten tulosten perusteella. 
 
Työn tutkimukset osoittivat haasteet valmistavan teollisuuden toimintaympäristön 
ja automaatioteknologian soveltamisessa. Yritysten tulee suunnitteella toiminta-
mallin kokonaisuus ja pohtia järjestelmän toimivuutta ongelmatilanteissa. Reaaliai-
kaisen tiedonkeruun soveltaminen onnistuneesti mahdollistaa hyötyjä monella ta-
paa. Merkittävimmät ovat tehokkuuden kehittyminen toimintojen nopeutumisena 
sekä resurssisäästöt toimintojen automatisoinnin johdosta. Reaaliaikaista tietoa 
voidaan hyödyntää myös suorituskyvyn johtamisessa mittariston avulla. 
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The operational enviroment of manufacturing industry has changed during the last 
years. The most significant reason for this change is the globalization. Stakehol-
ders have increased demanding challenges related to delivery time, quality and 
overall costs. Manufacturing industry has to automate processes to achieve com-
petitiveness and to increase the company´s productivity. 
 
The aim of this Master´s thesis was to compile a operational model summary for 
using real-time data to increase the performance of efficency in manufacturing 
plant. The study was to analyse manufacturing industries special features and to 
find the ways to use the real-time data to achieve productivity. The benchmarking 
studys aim was to analyse two companys that are using real-time data in daily pro-
cesses. The results of a benchmarking study were compared with the studies from 
the literature study. 
 
In the applied section of this Master´s thesis the goal was to compose a summary 
for the customer´s business. With this operational model the customer can create 
actions and process that will enable to collect the real-time data and use it with 
company´s processes. The composed operational model was tested by creating 
pilot-project into customer´s production. The results were analysed with interviews 
and collecting qualitative results. 
 
The studies of this Master´s thesis have shown the challenges in the manufactu-
ring industry´s operational enviroment when implementing automation technology. 
Company´s has to plan carefully the actions shown in the composed operational 
model and simulate the possible problems. The successful real-time data imple-
mentation will create multiple benefits. The most significant benefits are the inc-
reased cycle-time and the savings with resources. The performance management 
with real-time data supports the continuous process improvement. 
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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINNÄT 

 

V10  CGI Oy:n valmistaman teolli-

suudessa käytetyn toiminnanoh-

jausjärjestelmän kauppanimi 

 
RFID  Radio frequency identification,  

radioaaltoja käyttävä tunnistus-

menetelmä  

 

  

Kolli  Kuljetusyksikkö 

 

SSCC  Standardimuotoinen tunniste-

numero, jota käytetään kuljetus 

tai varastointiyksikön tunnista-

miseen 

 
OEM Alkuperäinen laitevalmistaja 

 

KET Keskeneräisten tuottei-

den/komponettien varasto 

 

Läpivirtaushylly Hyllyrakenne, joka toimii FIFO-

periaatteella 

 

FIFO Varastonohjaustermi, First-in-

first out. Ensimmäisen syötetty 

otetaan ensimmäisenä ulos. 

 

 

ERP Toiminnan- tai tuotannonoh-

jausjärjestelmä 

 

JIT Johtamisfilosofia, Just-In-Time, 

juuri oikeaan aikaan. 

 

 

Kanban Tuotannon ajoitusjärjestelmä 

 

Middleware Ohjelmisto, joka kommunikoi 

RFID-tekniikan ja ERP:n kes-

ken 

 

 

Benchmarking Vertailukehittäminen 

 

 



 

 

5S Työmenetelmien standardisoin-

ti, osa LEAN-filosofiaa. 

 

 

LEAN Johtamisfilosofia, keskittyy 

turhuuden poistamiseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Globalisaatio on vaikuttanut maailman talouteen pysyvästi, kaikkien saatavilla on 

sama tieto, teknologia ja markkinat. Yritysten kilpailukyvyn määrittää toiminnan 

kustannustehokkuus sekä tuottavuus (Wuest et al. 2012, s. 1) 

Kilpailukyvyn ylläpitämiseen on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoa ja luotava 

työympäristö, joka koostuu virheiden seurannasta, eliminoinnista ja tuotannon 

ylläpitämisestä. Zhang et al. korostavat teollisen valmistamisen kokemia muutok-

sia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yritykset kohtaavat haasteita tuotteiden 

elinkaarten lyhenemisestä, muuttuvista asiakastarpeista ja kilpailukyvyn säilyttä-

misestä. Manuaalisen työn määrä on vähentynyt ja siitä on muodostunut erityinen 

kilpailutekijä. Tehokkaassa tehtaassa automatisointia on hyödynnetty mahdolli-

simman paljon. (Kuivanen 2008, s. 4; Zhang et al. 2013, s. 196) 

 

2000-luvulla teollisen valmistuksen kilpailukyky tullaan mittaamaan arvoketjujen 

tehokkuuden välillä, jotka sisältävät tuotteen koko elinkaaren: valmistuksesta aina 

loppukäyttäjälle asti. Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen yritysten toimittaja-

verkkojen ja tehtaan omien toimintojen tehostamiseen on tulossa entistä tärkeäm-

mäksi. Valmistukseen liittyvässä päätöksenteossa voidaan tehdä päätöksiä tar-

kemmilla tiedoilla ja lyhyemmällä aikavälillä. Tiedon automatisoinnin mahdollis-

tava toiminnan läpinäkyvyys ja yhteentoimivuus tulevat olemaan oleellisia omi-

naisuuksia seuraavan sukupolven valmistusjärjestelmissä. (Zhang et al. 2012a, s. 

1) 

1.1 Tausta 

 

Stansfield et al. havaintojen perusteella yritysten toimintaympäristö on jatkanut 

vahvaa muutosta viime vuosien aikana. Talouden epävarmuudet heijastuvat ko-

ventuneeseen kilpailuun ja yritysten on hyödynnettävä nykyisiä resursseja entistä 

tehokkaammin. Prosesseja tulee kehittää ja parantaa kaikilla osa-alueilla. Tuotan-

non tulee olla mahdollisimman tehokasta, kustannustehokkuutta pitää kehittää 
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entisestään ja asiakkaalle luotava lisäarvo on perusteltava entistä paremmin. 

(Stansfield et al., 2008, ss. 346–347) 

 

Diplomityö käsittelee reaaliaikaisen tiedon hyödyntämistä valmistavan tehtaan 

tuotannon tehostamisessa. Asiakasyrityksenä toimii Sandvik Construction Sub-PA 

Breaking, Lahden tehtaat. 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Diplomityön keskeisenä tavoitteena on kirjallisuus- ja vertailututkimuksen perus-

teella koostaa toimintamalli, jonka avulla reaaliaikaista tietoa hyödynnetään val-

mistavan tehtaan tuotannon tehostamisessa. Valmistavan tehtaan tuotanto sisältää 

tässä työssä seuraavan tuotantoketjun: valmistus, kokoonpano ja varastointi. Kir-

jallisuudessa tunnetusta tuotantoketjun määritelmästä on jätetty pois jakelu. Toi-

mitusketjun näkökulmasta on luontevaa keskittyä tehtaan valmistaviin toimintoi-

hin. 

 

Diplomityön pääkysymyksenä on:  

Kuinka hyödyntää reaaliaikaista tietoa valmistavan tehtaan tuotannon tehosta-

misessa? 

 

Tarkentavina tutkimuskysymyksinä ovat seuraavat: 

a) Mitkä ovat tuotannon tehostamisen tavoitteet? Kuinka valmistavan teol-

lisuuden tuotantoa voidaan tehostaa? 

b) Kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää tiedon keräämisessä? Mitä tulee 

huomioida valmistavan teollisuuden ja teknologian soveltamisessa? 

c) Mitä on huomioitava tuotannosta kerättävän tiedon suhteen? Kuinka 

kerättyä tietoa analysoidaan? 

d) Miten tuotantoa voidaan tehostaa reaaliaikaisen tiedon avulla käytän-

nössä? 
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Diplomityön pääkysymykseen haetaan vastauksia kirjallisuustutkimuksella, jossa 

aineisto pyritään valitsemaan mahdollisimman uusista teoksista työn teknisen 

luonteen vuoksi.  

Tarkentaviin apukysymyksiin vastauksia etsitään kirjallisuus- ja vertailututkimuk-

sen avulla. Vertailututkimuksen osuus tiedonhankinnasta on merkittävä, koska 

kirjallisuustutkimus käsittää aiheen teoreettisen soveltamisen. Vertailututkimuk-

sen avulla saadaan selville käytännön soveltamiseen liittyviä haasteita ja hyviä 

toimintatapoja. 

Työhön liittyy myös pilottiprojekti, jossa tutkimusten tulosten pohjalta rakennet-

tua toimintomallia sovelletaan käytännössä asiakasyrityksen esimerkkiprosessiin. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Työn metodologia koostuu kahdesta erillisestä vaiheesta, jonka pohjalta laaditaan 

yhteenveto tutkimuksesta. Ensimmäinen vaihe on kirjallisuustutkimus, jossa pe-

rehdytään kansainväliseen tutkimusaineistoon aiheen osalta. Tiedonhankinnan 

toinen vaihe koostuu vertailututkimuksesta, jossa haastattelujen sekä toimintaku-

vauksien perusteella on kartoitettu vastaavien toimintojen toimivuutta sekä vaihei-

ta muissa yrityksissä. Vertailututkimukseen valitut yritykset edustavat edelläkävi-

jöitä teknisen toteutuksen osalta ja ne on pyritty valitsemaan eri toimialoilta. Ver-

tailututkimuksen rooli diplomityössä on tutkia kuinka käytännössä reaaliaikaista 

tietoa voidaan hyödyntää valmistavan tehtaan toiminnoissa, lisäksi vertailututki-

muksen avulla pyritään tunnistamaan haasteellisimmat vaiheet käytännön toteu-

tuksissa. 

1.4 Työn rakenne 

 

Työ koostuu kuudesta osasta: johdanto (luku 1.), teoriaosat (luvut 2.-3.), vertailu-

tutkimus (luku 4.), tutkimusyhteenveto (luku 5.), empiirinen osa (luku 6.), johto-

päätökset (luku 7.) ja yhteenveto (luku 8.) 

Työn johdannossa kerrotaan taustoista, työn tutkimuksen tavoitteista ja käytettä-

vistä tutkimusmenetelmistä. Luvussa kaksi kerrotaan työn teoriaosuuden sisällös-

tä. Teoriaosuudessa perehdytään ensin valmistavan teollisuuden ominaispiirtei-
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siin, valmistusprosessin rakenteeseen ja valmistavan tehtaan suorituskyvyn kehit-

tämiseen. Työn kolmannessa luvussa keskitytään automaatioteknologian määrit-

tämiseen reaaliaikaisen tiedonkeräämisen osalta. Kolmannessa luvussa lisäksi 

esitetään automaatioteknologialla saavutettavia hyötyjä ja soveltuvan tekniikan 

implementointia valmistavan teollisuuden prosesseihin. Vertailututkimuksen 

koostaminen ja tulokset käydään läpi luvussa 4. Kirjallisuus- ja vertailututkimuk-

sen tulokset sekä päätelmät esitetään luvussa 5. Työn empiirinen osuus koostuu 

toimintomallin rakentamisesta asiakasyrityksen prosessit huomioiden luvussa 6. 

Tässä luvussa myös käydään läpi käytännön case-projekti. Työn päättävät luvut 7 

ja 8, joissa esitellään työn tulokset, jatkotutkimuksen aiheet ja yhteenveto (ks. 

Kaavio 1.) 

 

 

 

 
Kaavio 1, Diplomityön rakenne 

  

Johdanto 
•Työn kuvaus 

•Tutkimusongelmat 

Tutkimusprosessi 
•Kirjallisuustutkimus 

•Vertailukehittäminen 

 

Soveltaminen 
yrityksen 

toimintoihin 

•Asiakasyrityksen esittely 

•Valmistavan teollisuuden  erityispiirteet 

•Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen 
valmistavassa teollisuudessa 

Tulokset ja 
arviointi 

•Toimintamallin 
koostaminen 

•Pilottiprojekti 

•Tulokset 

Yhteenveto 
•Johtopäätökset 

•Kehitysehdotukse
t 
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2 VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN OMINAISPIIR-

TEET  

 

Nykypäivänä valmistavan teollisuuden toimintaympäristö on muuttunut entistä 

haastavammaksi. Laatua pidetään yhtenä avaintekijänä valmistusteollisuuden yri-

tyksille. Menestyvät yritykset parantavat jatkuvasti tuotannollisia prosesseja vas-

tatakseen vaativampiin asiakastarpeisiin tuotteiden ja palvelutason osalta. Yrityk-

sen menestymiseen on näiden prossien toiminnalla ja laadulla suuri merkitys. 

(Karadgi, 2014, s. 1) Koneiden ja laitteiden läpinäkyvyys sekä seuranta ovat tär-

keässä asemassa kun halutaan minimoida epävarmuustekijät toimitusketjussa. 

Esimerkiksi ajoneuvovalmistajat ovat viime vuosina alkaneet soveltamaan RFID-

tekniikkaa valmistavaan tuotantoon, minkä avulla toimintojen johtaminen on te-

hokkaampaan sekä ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeammin. (Dai et 

al. 2011, s.1) 

 

2.1 Teollinen valmistaminen 

 

Valmistavan yrityksen tuotantoprosessi sisältää yrityksen ulkopuolelta hankitut 

resurssit, kuten koneet, laitteet, työntekijät ja materiaalit. Tuotantoprosessin tuot-

tava vaihe on muunnosprosessi, joka sisältää valmistukselliset toimenpiteet. Tuo-

tantoresurssien ja muunnosprosessin tuloksena syntyvät tuotteet ja palvelut. (Ka-

radgi, 2014, s. 13) Böllinghaus et al. kiteyttävät valmistamisen koostuvan lukui-

sista toiminnoista, joissa raakamateriaali muokataan tuotteiksi mahdollisimman 

kustannustehokkailla tavoilla. Toiminnot sisältävät tuotteen suunnittelua, kompo-

nenttien valmistamista ja niiden kokoonpanoa erilaisia tuotantoteknisiä tapoja 

käyttäen.  Sidosryhmille näkyvät toiminnot ovat tuotteen myyntiä asiakkaille, 

tuotteen huoltamista sekä ylläpidon ja lopulta tuotteeseen käytettävien materiaali-

en kierrätystä. Keskimäärin tuotteen kokonaiskustannuksista suunnittelun osuus 

on n. 10–15 %, mutta sen vaikutukset ovat huomattavat tuotteen kustannusraken-

teeseen. Suunnitellun tuotteen pitää olla valmistettavissa, kokoonpantavissa sekä 

kierrätettävissä kilpailukykyisellä kustannustasolla. (Böllinghaus et al., 2008, 
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s.523) Tuotteen valmistaminen koostuu tuotteeseen sisällytettävästä lisäarvosta, 

joka muodostuu ihmisen tietotaidon ja osaamisen tuloksena erilaisina tuoteomi-

naisuuksina.  Raaka-aineesta tai puolivalmiista komponenteista jalostetaan val-

mistusprosessissa tuote tai komponentti astetta valmiimmaksi. Valmistusproses-

siin liittyvät tarpeet on esitetty kaaviossa 2.  Kaaviossa on esitetty valmistuspro-

sessin syötteet ja tuotokset. Viime vuosien aikana valmistavien yritysten on ollut 

entistä haastavampaa vastata asiakkaiden vaatimuksiin toimitusajan osalta sekä 

kilpailla globaaleilla markkinoilla. Tämän vuoksi myös valmistavassa teollisuu-

dessa yritysten on pyrittävä reagoimaan nopeasti markkinoiden nopeisiin muutok-

siin ja hyödyntämään omien resurssien käyttö mahdollisimman tehokkaasti. Tär-

keimpiä resursseja ovat henkilöstö, talous, koneet ja laitteet sekä aika. (Böllingha-

us et al., 2008, s.524; Karadgi, 2014, s. 9) Valmistukseen vaaditaan tietoa valmis-

tettavan tuotteen ominaisuuksista, joita ovat materiaali, muoto, ominaisuudet, to-

leranssit sekä eräkoko. Perustietojen pohjalta voidaan tehdä päätös kappaleen so-

pivimmasta valmistusteknologiasta. Soveltuvan valmistusteknologian ja kone-

resurssien pohjalta voidaan suunnitella tehtaan tuotantoa. (Böllinghaus et al. 2008, 

s.524) 

 

 

Kaavio 2, Valmistusprosessikaavio, (Karadgi, 2014, s. 9) 
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2.2 Valmistavan tehtaan toimintamallit 

 

Dai et al. määrittelevät valmistavan tehtaan kolmeen pääasialliseen luokkaan tuo-

tantotavan perusteella; yksittäis-, jatkuva- ja sarjatuotantoon. Jatkuvan tuotanto-

muoto jaetaan kahteen alaluokkaan; massatuotantoon ja prosessituotantoon, kuten 

on esitetty kuvassa 1. Tuotantotapa määrittelee reunaehdot yrityksen operatiivis-

ten toimintojen suorittamiseen sekä tuotannon johtamiseen. (Dai et al. 2010, 

s.1;Heikkilä et al. 2005, s.122) 

 

 

Kuva 1, Valmistavan tehtaan vaihtoehtoiset toimintamallit. (Heikkilä et. al. 2005, s. 

123) 

 

2.2.1 Yksittäistuotanto 

 

Yksittäistuotannon ominaispiirteitä ovat tehtaan tuotannon perustuminen yksittäi-

siin tilauksiin, joiden valmistaminen on projektiluontoista. Valmistuksen vaiheet 

vaihtelevat työsoluissa valmistettavan komponentin tai tuotteen perusteella. Yksit-

täistuotannon toiminnallisen luonteen johdosta tuotannon keskeneräiset tuotteet 

usein välivarastoidaan ennen seuraavaa työvaihetta. Tämä on seurausta erilaisista 
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valmistusresursseista, joiden perusteella valmistettavat sarjakoot määräytyvät tuo-

tannon volyymin perusteella. Kuvassa kaksi on nähtävissä eri valmistusresurssien 

käyttö aikajanalla. Lisäksi kuvassa havainnoidaan tuotantoresurssien eriaikainen 

valmistuminen, jonka vuoksi keskeneräistä tuotantoa on varastoitava. Toiminta 

perustuu tilauskohtaiseen tuotannonohjaukseen, jonka tuotoksena kappaleet val-

mistuvat. (Heikkilä et al. 2005, s. 123) 

 

 

Kuva 2, Yksittäistuotannon rakenne suhteessa aikaan. (SAP Community, Discrete vs. 

Repetitive manufacturing) 

2.2.2 Linjatuotanto 

 

Linjatuotannossa valmistetaan määrättyä tuotetta tietyn ajanjakson verran. Yleen-

sä ajanjakso on huomattavan pitkä, esimerkiksi useita päiviä tai viikkoja, kuten 

kuvassa kolme on esitetty. Kuvasta kolme näkee myös kuinka eräkoot pysyvät 

vakiona suhteessa aikaan. Tuotanto on tasaisesti kuormittunut ja määrät pysyvät 

vakiona. (Dai et al. 2010, s.1) 

 

Linjatuotanto jaetaan kahteen alaluokkaan: massa- ja prosessituotantoon. Massa-

tuotannossa valmistetaan tiettyä tuotetta lukuisia kappaleita ja tuotanto tehdään 

yleensä tuotantolinjoilla, näin toimitaan esimeriksi autoteollisuudessa. 

Prosessituotannossa tuotantolinjat valmistavat yhtä tuotetta tai ainetta, jota mita-

taan kiloina tai litroina.  Kaikki linjatuotannossa valmistettavat tuotteet valmistu-

vat valmiiksi, ilman välivarastoja keskeneräiselle tuotannolle. Valmistettavat 

komponentit järjestellään tuotantolinjastolle jaksoittain satunnaiseen järjestyk-

seen. Linjatuotannon tuotannon suunnittelu on yksinkertaisempaa, koska sen tuo-

tosta mitataan jaksoittain, esimerkiksi tietyllä ajanjaksolla. (Heikkilä et al. 2005, s. 

123) 
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Kuva 3, Linjatuotannon rakenne suhteessa aikaan. (SAP Community, Discrete vs. Re-

petitive manufacturing.) 

 

2.2.3 Erätuotanto 

 

Erätuotannon ominaispiirre on yksittäistuotantoa merkittävämpi tuotantovolyymi, 

joka saavutetaan organisoimalla tuotanto taloudellisten eräkokojen mukaan. Erä-

tuotannossa tuotantoresurssit on yleensä jaettu työsoluihin, joiden avulla tuotan-

non tuotevalikoimasta saadaan joustava tuotantomäärään nähden. Tärkeä seikka 

erätuotannon järjestelemisessä ovat tuotannon asetusajat, jotka vaihtelevat valmis-

tettavien komponenttien ominaisuuksien perusteella. (Heikkilä et al. 2005, s. 124) 

  

2.3 Valmistusprosessin rakenne 

 

Valmistavan tehtaan tuotantovaiheiden avulla tuotteen tila määritetään yksityis-

kohtaisesti valmistusprosessin aikana. Jokaisen työvaiheen osalta määritetään 

muuttuvat ominaisuudet, joiden toteutuessa vaiheen tila on valmis. Muuttuvat 

ominaisuudet voivat olla esimerkiksi ulkoisia toimenpiteitä, kuten koneistus, läm-

pökäsittely tai kokoonpano. (Wuest et al.  2012, ss. 1-2) 

Valmistusprosessin rakenteen on oltava hallittavissa sekä toiminnaltaan suoravii-

vaista, minkä vuoksi vaiheiden määrityspisteet tulee tehdä erityisen huolellisesti 

tuotantotason toiminnot huomioiden. Mitä enemmän valmistusprosessin rakenne 

sisältää tuotteen tilan vaihepisteitä, sen monimutkaisempi rakenne on. Tämän 

pohjalta myös tuotettavan tiedon määrä kasvaa. Ohjesääntönä on määrittää niin 
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monta vaihepistettä kuin valmistettavalla tuotteella on työvaiheita. (Wuest et al. 

2012, ss.1-2) 

 

 

 

Kuva 4, Tuotteen valmistusprosessin eri vaiheet. (Wuest et al. 2012, s.3) 

 

Kuva 4, Tuotteen valmistusprosessin eri vaiheet. Kuvaan liittyvät rakenteen pää-

kohdat on numeroitu seuraavasti. 

1) Valmistusprosessin rakenteessa on huomioitava kokonaisuus, vaikka kaik-

kia prosessin osia ei välttämättä suoriteta samassa sijainnissa. 

2) Valmistettava tuote on merkittävässä asemassa tässä toimintamallissa. 

Kaavion avulla nähdään kuinka valmistusprosessi on yksisuuntainen, sekä 

kuinka jokaisen valmistusvaiheen aikana tuotteen tila muuttuu (3.) 

4) Tiedonhallintajärjestelmän avulla hallitaan ja analysoidaan tietoa, jota 

muodostuu kaikissa edellisissä muutosvaiheissa (1,2,3). 

(Wuest et al. 2012, s. 3) 
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2.4 Valmistavan teollisuuden suorituskyvyn tehostaminen 

 

Nykypäivän modernit valmistustehtaat toimivat globaalissa toimintaympäristössä, 

jossa välttämätöntä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yleisimmät kehityskoh-

teet valmistavien yritysten toiminnoissa ovat kulujen vähentäminen, asiakastyyty-

väisyyden kehittäminen, tuotannon läpimenoajan lyhentäminen sekä laadun pa-

rantaminen. Organisaation johdon on poistettava kaikki ylimääräinen hukka toi-

minnoista ja prosesseista sekä hyödynnettävä nykyisiä resursseja mahdollisimman 

tehokkaasti. (Zelbst, et al. 2011, s.333; Stansfield & Longenecker, 2005, s.12) 

 

Heikkilä ja Ketokiven mukaan tehtaan suorituskyvyn monitorointiin ja kehittämi-

seen tulee luoda mittaristot, joiden avulla tiedetään valmistusprosessien tilanne 

alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Valmistavan teollisuuden tuotantostrate-

gian näkökulmasta on haasteellista luoda mittaristo tuotannon suorituskyvyn mit-

taamiseen johtuen tuotantoprosessien haasteellisesta rakenteesta. (Heikkilä et al. 

2005, s.212). 

 

Sachin Karaghin tutkimuksen mukaan suorituskykymittaristoon tulee koostaa 

mittarit, joiden avulla mitataan suorituskykyä eri tasoilla ja eri yrityksen osissa. 

Heikkilä & Ketokivena ja Karaghin tutkimusten perusteella suorituskyvyn ohjaa-

misessa teollisuusyrityksissä on kaksi tunnistettua haastetta. Ensimmäinen on mit-

tareiden määrittäminen suorituskyvyn mittaamiseen yrityksen eri tasoissa ja osis-

sa. On löydettävä vastaus kysymykseen ”miten suorituskykyä mitataan?”. (Ka-

radgi, 2014, s.13; Heikkilä et al. 2005, s. 212) 

Toinen haaste suorituskyvyn mittaamisen näkökulmasta on luoda mittaristo, jonka 

avulla suorituskykyä ohjataan sekä kehitetään. Mittariston rakentamisessa tärkeää 

on muodostaa yhteys valmistusprosessien ja mittareiden välille.  (Karadgi, 2014, 

s. 13; Heikkilä et al.2005, s.212) 

 

Suorituskykymittareissa merkittävä osa-alue on toiminnan tehokkuus. Sen avulla 

mitataan organisaation kykyä tuottaa palveluita ja tuotteita kustannustehokkaasti 

asiakkaille. Yritys koostuu eri toimintojen ketjusta, joiden yhteistoiminnan tulok-
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sena organisaatio luo arvoa asiakkaalle. Näiden toimintojen sekä prossien seuranta 

on oleellista toimintoja kehitettäessä. Edellytyksenä toimintojen kehittämiselle on 

nykytilan kartoittaminen ja sen kehittymistä on seurattava. Saavuttaakseen tavoit-

teet valmistavien yritysten täytyy vahvistaa valmistusprosessien valvontaa sekä 

hallintaa. Näiden toimenpiteiden avulla toiminnot ovat läpinäkyviä, joustavia sekä 

helpommin omaksuttavissa. (Stansfield et al, 2008, s.347; Karadgi, 2014, s. 10) 

Stansfield et al. ovat tutkimuksessaan esittäneet suorituskyvyn tavoitteiden mää-

rittämisen ja palautteen antamisen osana johtamista parantavaa tuottavuutta. 

(Stansfield et al. 2008, s.347) 

 

Jouni Sakki toteaa, että nykypäivän valmistavien yritysten on huomioitava sidos-

ryhmien erityyppiset vaatimukset. Vaatimuksia yritykseen tuotantoon asetetaan 

sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta, joiden toiveisiin on vastattava säilyttääkseen 

kilpailuetu. Yritysten on omaksuttava joustava tuotanto, jossa tuotantovolyymi 

sekä valmistettavat mallit vaihtelevat markkinoiden tarpeen mukaan. Erityisesti 

JIT-tyyppinen tuotanto ja Kanban kuuluvat työkaluihin, joita yritysten on hyö-

dynnettävä. Esimerkiksi omaa tuotantoa harjoittavat yritykset joutuvat erityisesti 

vastaamaan sisäisiin vaatimuksiin valmistaa valmistusteknisesti haasteellisia tuot-

teita korkealla laadulla, lyhemmillä läpimenoajoilla, alhaisin kustannuksin ja vaih-

televin tuotantomäärin sekä samaan aikaan parantaa yrityksen tuottavuutta. Yri-

tyksen sisäisten vaatimusten lisäksi on huomioitava ulkoisten asiakkaiden tarpei-

den täyttäminen. Kehittämällä yrityksen toimintaa entistä tehokkaammaksi saavu-

tetaan kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Jouni Sakki on määrittänyt yrityk-

sen kilpailukyvyn koostuvan kolmesta tunnistettavasta tekijästä; kustannus, laatu 

ja nopeus. Voimme siis todeta että toimitusketjua kokonaisvaltaisesti kehittämällä 

saavutetaan kilpailukykyä, kuten kaaviossa 3 on esitetty (ks. Kaavio 3). (Sakki 

2003, ss. 16-17) 
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Kaavio 3, Yrityksen kilpailukyvyn muodostuminen. (Sakki, 2003, s. 17) 

 

Yrityksen tuotannon kehittämisessä on tärkeää muodostaa kokonaiskuva tuotan-

toprosessista ja analysoida kuinka resursseja käytetään. Toimintojen kehittäminen 

voidaan kokea ongelmallisena, mikäli prosessien läpinäkyvyys puuttuu. (Brintrup 

et al. 2008, s. 5) 

 

Tuotantoa harjoittavien yritysten valmistusprosessit ovat osa tuotteen arvonluon-

tia. Tuotteen laadun perusteella myös yrityksen laatu määräytyy markkinoilla. 

Jouni Sakki sekä Wuest et al. ovat todenneet, että koko valmistusketjun kehittä-

minen mahdollistaa laadukkaan toiminnan ja kehittää yrityksen tehokkuutta sekä 

luo kilpailuetua. Valmistusketjun kokonaisvaltainen kehittäminen on tunnistettu 

alan kirjallisuudessa sekä yritysten strategioissa. (Shepherd et al. 2008, s. 245) 

Lisäksi valmistusketjun monimutkaisen rakenteen selventämiseksi yritysten on 

perehdyttävä tarkemmin jalostusarvoa lisääviin valmistusprosesseihin sekä niihin 

liittyviin tietoihin. Valmistusprosessissa on oleellista ymmärtää kuinka valmistet-

tava tuote rakentuu eri tuotantovaiheissa sekä tunnistaa yksittäisten prosessien 

kautta mahdolliset kehityskohteet. Tämän katselmuksen avulla prosessien sekä 

tuotteen laatu paranevat. Kehittämisen avuksi yksittäisiä prosesseja on tutkittava 

uudesta näkökulmasta ja keskityttävä tuotteen työvaiheisiin. Lisäksi on tunnistet-
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tava työvaiheen ominaisuudet sekä prosessin muuttujat, jotka vaikuttavat valmis-

tusketjuun. Monimuotoisessa valmistusprosessissa saattaa olla monia eri muuttu-

jia, jotka vaikuttavat eri toimintoihin. (Wuest et al., 2012, s.1; Sakki 2003, s. 17) 

 

 

 

Kuva 5, Toimitusketjun tehokkuuden toteutuminen teknologian avulla, (Zelbst et al., 

2010, s.584) 

 

Zelbst et al. ovat tutkineet reaaliaikaisen tiedon vaikutusta toimitusketjun suori-

tuskykyyn. He ovat tutkimuksessaan päätyneet kuvassa viisi esitettyyn johtopää-

tökseen, jonka mukaan reaaliaikaisen tiedon mahdollistava teknologia vaikuttaa 

positiivisesti toimitusketjun tehokkuuteen siitä kerättävän tiedon avulla. Teknolo-

gian avulla voidaan toimittaa kerättävää tietoa toiminnanohjausjärjestelmään ja 

välittää tiedot oikea-aikaisesti toimitusketjuun. Mahdollisuus välittää reaaliaikai-

nen tieto toimitusketjun toimintoihin mahdollistaa toimitusketjun tehokkuuden, 

joka on myös nähtävissä loppuasiakkaalla. Tehokas toimitusketju pystyy toimit-

tamaan tuotteita korkealla toimitusvarmuudella, joka luo perustan asiakastyyty-

väisyydelle. Zelbst et al. painottavat tutkimuksensa päätteeksi toiminnanohjausjär-

Toimitusketjun 
suorituskyky 

Toimitusketjusta 
kerättävä tieto 

Reaaliaikaisen tiedon 
mahdollistava 

teknologia 
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jestelmien tehokasta integrointia, jonka avulla voidaan saada maksimaalinen hyö-

ty kerätystä tiedosta. (Zelbst et al. 2010, s. 587) 

 

Zelbst et al. esittämiä päätelmiä tukee Visich et al. tutkimus, jossa esitetään reaa-

liaikaista tietoa koostavan teknologian avulla saavutettavia hyötyjä sekä mahdolli-

sia prosessien kehityskohteita valmistavassa teollisuudessa. Tutkimuksen tulokset 

on suoraan sovellettavissa kuvaan viisi. Edellä mainittujen tutkimustulosten 

Zelbst et al. (2010), Visich et al. (2009) perusteella hyötyjä on saatavissa myös 

kapasiteetin paremmalla käytöllä sekä joustavuudella. Hyötyjä muodostuu läpi-

menoaikojen lyhentymisellä, henkilöstön tuottavuuden kasvulla, tuotteen laadun 

kehittymisellä ja epäsuorien kustannusten vähentymisellä. Kaikki mainitut hyödyt 

ovat toimitusketjun suorituskykyyn vaikuttavia asioita. Tuotannon monitoroinnin 

ja seurannan osalta parannuksia muodostuu varaosavarastojen jäljitettävyyden, 

prosessin seurannan sekä oikea-aikaisten huoltotoimenpiteiden toteutumisena. 

Tulosten perusteella myös laadulliset toiminnot kehittyivät seuraavasti; vähem-

män tuotepalautuksia ja takuureklamaatioita, hukan minimointi ja työympäristön 

turvallisuuden kehittyminen. (Zelbst, et al., 2011, s.334;Visich et al., 2009, ss. 

116-117) 

 

2.5 Suorituskyvyn johtaminen reaaliaikaisella valmistustiedolla 

 

Stansfield et al. määrittävät tuottavuuden syntyvän tuotoksen suhteesta käytettyi-

hin painoksiin. Jos tuotos kasvaa panosten pysyessä vakiona, tarkoittaa se myös 

tuottavuuden kasvua. Valmistavan teollisuuden toiminnoissa tuottavuuden kasvua 

pyritään hankkimaan toimintojen ja prosessien kehittämisellä. (Stansfield et al, 

2008, s.346) Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, tehokkuus ja tuottavuus luo-

vat perustan kilpailukyvylle. 

 

Sachin Karahgi määrittelee suorituskyvyn johtamisen perustuvan suorituskyvyn 

mittaamiseen ja muodostavan merkittävän roolin kilpailukyvyn ylläpitämiseen. 

Karaghin määritelmää tukee myös Jouni Sakin ja Wuest et al. esitetyt tulokset 

kappaleessa 2.4. Karaghin määrittelee suorituskyvyn johtamisen seuraavasti:  
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”suorituskyvyn johtaminen perustuu systemaattiseen, tietoperusteiseen lähesty-

mistapaan johtaa ihmisiä tehtävissä, joka pohjautuu positiiviseen asenteeseen ja 

jonka pääasiallinen tehtävä on maksimoida resurssien suorituskyky.” Karaghin 

ohjeistaa koostamaan taloudelliset ja toiminnalliset suorituskyvyn mittarit reaa-

liajassa sekä esittämään selkeässä muodossa valmistavan teollisuuden ohjaami-

seen. (Karahgi 2014, s. 13) 

 

Esimerkkinä suorituskyvyn mittareista on työvoimaan liittyvät tuottavuusmittarit, 

jotka reaaliaikaisen tiedon perusteella.  Tuotantoon liittyvät häiriötekijät havaitaan 

reaaliaikaisesti teknologian keräämän tiedon avulla ja kerättyä tietoa voidaan ana-

lysoida reaaliaikaisesti, minkä perusteella korjaavia toimenpiteitä pystytään suo-

rittamaan lyhyellä varoitusajalla. (Huang et al. 2008, s.711) 

 

Valmistavaan teollisuuteen soveltuvia mittareita 

 Tuotantosuunnitelman seuranta 

 Reaaliaikainen tuotantotilanne 

 Varastotilanteet (KET- ja valmistuotevarastot) 

 Työkalujen- ja tarpeiden kunto 

 Tuotannon luotettavuus ja laatu 

(Huang et al. 2008, s.711) 

 

Koostetun mittariston avulla voidaan ohjata palautetta edeltäviin prosesseihin, 

kuten suunnitteluun ja myyntiin. On tärkeää toistaa lukuisia suorituskyvyn mitta-

riston tuottamia palautekierroksia, erityisesti yrityksen toimintojen välillä. Palau-

tekierrosten perusteella tehtävät toimenpiteet voivat olla ennakoivia tai jälkeen-

päin korjaavia, riippuen palautteen sisällöstä. Lisäksi toimenpiteet saattavat olla 

täysin tai puoliksi automatisoituja kehitysprosesseja. (Huang et al. 2008, s.711) 

 (Karadgi, 2014, s. 13) 

 

Valmistavassa teollisuudessa työsolun työntekijä on vastuussa työjonon mukais-

ten töiden suorittamisesta solun valmistusresurssin avulla. Hänen esimiehensä on 

vastuussa koko solun valmistus- ja henkilöresursseista, joita hän johtaa sekä val-



17 

 

voo. Reaaliaikaisen tiedon avulla koostettava valmistustieto mahdollistaa monien 

valmistukseen ja tehtaan toimintaan liittyvien mittareiden tarkkailun. Esimerkkejä 

valmistustehtaan suorituskykyyn liittyvistä mittareista ovat tuotanto-ohjelman 

suunnitelmien ja aikataulujen toteutuminen. Tehtaan tehokkuuteen ja tuottavuu-

teen liittyviä mittareita ovat esimerkiksi työvuorossa valmistettujen töiden etene-

mä sekä KET-varastojen määrät. Tuotannon laatuun ja kunnossapitoon osana mit-

taristoa kertovat työvälineiden ja työkalujen kunnon jäljellä olevan kestoiän pe-

rusteella. (Huang et al. 2008, s.711) 

 

Karahgi tutkimuksessa perusteella taloudelliset ja operatiiviset mittarit koostetaan 

reaaliaikaisesti automaatioteknologian avulla tuotannon prosessitiedoista. Reaali-

aikaisen prosessitiedon avulla saadaan viivästyneet taloudelliset mittarit käännet-

tyä toimiviksi taloudellisiksi mittareiksi. Esimerkiksi kehitystoimenpiteet tehtaan 

tuotantotasolla edistävät toiminnallista tehokkuutta ja välittömästi soveltuvat 

muutokset tulisi monitoroida taloudellisten mittareiden näkökulmasta. Kaiken 

päätöksenteon tulee vaikuttaa positiivisesti taloudellisiin sekä operatiivisiin mitta-

reihin. (Karadgi, 2014, s. 13) 

 

Reaaliaikaista tietoa voidaan hyödyntää johtamisen apukeinoina monin eri tavoin. 

Zhang et al. ovat esittäneet taloudellisen näkökulman reaaliaikaisen tiedon hyö-

dyntämisen tuotantokustannuksen selvittämiseksi. Tuotantokustannukset voidaan 

jakaa reaaliaikaisen tiedon avulla työvaiheista koostuviin osiin. Tämän avulla 

määritetään esimerkiksi tietyn koneresurssin osuus valmistuksen kokonaiskustan-

nuksista. (Zhang et al. 2012a, s. 9) 

 

Zhang et al. ovat esittäneet laskentakaavan tuotekohtaisen kustannusresurssin 

määrittämiseen seuraavasti: 

CT process equip T process C equip 

 

 

Tarkasteltavan prosessin tuotantokustannus CT process equip, koostuu prosessiin käyte-

tystä ajasta T processs sekä C equip, joka määrittelee koneresurssin kustannustekijän 

aikayksikköä kohden. 
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Valmistusprosessien kustannusten perusteella voidaan tuotteen kokonaiskustan-

nukset valmistuksen osalta laskea seuraavasti: 

 

CT part ∑ T 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠[𝑖] x C 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝[𝑖]
∞
𝑛=1 



Esitetyssä kaavassa summataan kaikki tuotteen valmistukseen sisältyvät prosessit 

ja kerrotaan näiden valmistusresurssien yksikköhinta prosessiin käytetyllä ajalla. 

(Zhang et al. 2012a, s. 9) 

 

 

Kaavio 4, Valmistusprosessin ympärille koostettava suorituskyvyn mittariston toimin-

tamalli (Karadgi, 2014, s. 55) 

 

Reaaliaikaisen suorituskyvyn mittaamisen perustana on valmistusprosessien mo-

nitorointi, hallinta reaaliaikaisesti ja jatkuva kehittäminen. Kaaviossa 4 on esitetty 

valmistusprosessiin liittyvät toimenpiteet, joiden avulla reaaliaikainen suoritusky-

ky mittariston avulla toteutetaan. Ensimmäinen toimenpide on valmistusprosessin 

analysointi, mallintaminen ja mahdollinen uudelleen suunnittelu. Toinen vaihe on 

luoda tietomallit ja IT-infrastruktuuri, jonka avulla reaaliaikaista tietoa kerätään ja 
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prosessoidaan. Tiedon kerääminen ja koostaminen on osana yrityksen integraatio-

ta, jota voidaan kuvailla tapana tuottaa oikeaa informaatiota, oikeaan aikaan, oike-

assa paikassa ja näin mahdollistaa tehokas kommunikointi ihmisten, koneiden 

välillä. (Karahgi, 2014, s. 22) 

Kolmannessa vaiheessa tunnistetaan prosessin vaatima tietoa ja luodaan toimenpi-

teet sen pohjalta. Käytännössä uuden tiedon tunnistaminen on uusien mittareiden 

koostamista tuotannon seurantaan. (Karadgi, 2014, s. 55) 
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3 TIEDONKERUUN AUTOMATISOINTI TUOTAN-

NOSSA 

 

Norjalainen Asbjørn Rolstadås määrittää tiedon keräämisen motiiviksi luoda tie-

tämystä tuotannollisesta tilanteesta reaaliaikaisesti. Kaiken perustana on kerätä 

automaattisesti tietoa, jota voidaan hyödyntää toimintojen johtamiseen sekä kehit-

tämiseen valmistusprosesseissa. Toimintoja sovellettaessa tärkeänä osana on hyö-

dyntää tuotantotasolta saatavaa tietoa myös ylemmän johdon päätöksenteossa. 

Tämä vaatii huolella suunnitellut ja toteutetut tietojärjestelmät sekä käytettävät 

teknologiat. (Rolstadås, 2012, s. 215) 

 

3.1 Reaaliaikaisen tiedon koostaminen valmistavassa tehtaassa 

 

On lukuisia eri keinoja sekä menetelmiä kerätä tietoa tehtaan tuotannosta. Usein 

menetelmät ovat manuaalisia toimintoja, joissa tieto siirretään käsin työntekijän 

toimesta. Lisäksi on täysin automatisoituja järjestelmiä, joissa tieto siirtyy reaali-

aikaisesti sekä automatisoidusti. Automatisoitu järjestelmä koostuu lukuisista lu-

kupisteistä, jotka sijaitsevat erityyppisissä terminaaleissa tai tärkeissä vaiheissa 

tehtaan prosesseja. Automatisoidun järjestelmän tärkeä osa on tiedon koostaminen 

ja prosessointi. (Groover, 2014, s. 768) 

 

Automaattista tunnistusta ja tiedonsiirtoa käytetään monissa eri sovelluksissa, 

erityisesti teollisessa valmistuksessa ja kappaleenkäsittelyssä. Valmistuksessa 

menetelmiä sovelletaan tuotteen tilausprosessin seurantaan, työvaiheseurantaan, 

valmistuskoneen tai -resurssin monitorointiin, työntekijöiden läsnäoloon sekä 

muihin mitattaviin ominaisuuksiin tehdasympäristöstä. Tuotannon kappaleenkäsit-

telyssä automaattinen tunnistus ja tiedonsiirto ovat hyödyksi lähetysten lähettämi-

sessä ja vastaanotossa, varastoinnissa, varaston inventoineissa, tilauksen käsitte-

lyssä sekä komponenttien keräilyssä kokoonpanoa varten. Automaattisesta tiedon 

keräämisestä on hyötyä myös tehtaan ulkopuolisissa toiminnoissa, esimerkiksi 

tuotteen jakelussa. (Groover, 2014, s. 349) 
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Perinteinen tapa tiedon käsittelyyn on velvoittaa työtekijät syöttämään tarvittavat 

tiedot tietokoneen kautta toiminnanohjausjärjestelmään. Grooverin tutkimuksen 

perusteella yleisimmät ongelmat manuaalisessa tiedonsyötössä ovat seuraavat: 

 

1) Virheet tiedon manuaalisessa keräämisessä sekä niiden syöttämisessä jär-

jestelmään. Keskimääräinen näppäilyvirheiden määrä on yksi, kolmeasataa 

näppäilyä kohden. 

 

2) Aika. Manuaaliset tiedonsyöttötavat ovat huomattavasti hitaampia kuin au-

tomatisoidut järjestelmät. Lisäksi järjestelmä on riippuvainen syötetyn tie-

don viiveestä. Tieto on järjestelmässä vasta kun käyttäjä on sen sinne syöt-

tänyt ja näin tieto ei ole reaaliaikaista. 

 

3) Palkkakulut. Osa työntekijän resursseista käytetään tiedon syöttämiseen. 

(Groover, 2014, s. 350) 

 

Kaikki kolme manuaalisen tiedonkäsittelyn ongelmaa voidaan korjata käyttämällä 

komponenttien automaattista tunnistusta ja automatisoitua tiedon keräämistä. Au-

tomaattisen tunnistuksen ja tiedonkeruun avulla tieto tapahtumista, muutoksista ja 

muuttuvista tiloista saadaan kerättyä tapahtumahetkellä reaaliaikaisesti ja samalla 

tieto siirtyy toiminnanohjausjärjestelmään. (Groover, 2014, s. 350) 

3.2 Reaaliaikaisen valmistustiedon analysointi ja käyttö 

 

Tuotannon reaaliaikaisen tiedon avulla voidaan tarkkailla valmistuksen vaiheiden 

etenemistä tuote-, prosessi-, kokoonpano- ja tuotetasolla. Prosesseista koostetun 

reaaliaikaisen tiedon avulla päätöksenteko tuotanto- ja operatiivisella tasolla hel-

pottuu. Molempien tavoitteiden saavuttamiseksi järjestelmä on kytkettävä tehtaan 

tuotannonohjausjärjestelmään, jonka avulla reaaliaikainen tuotantotieto on saata-

villa sekä sen perusteella oikeat henkilöt pystyvät tekemään päätöksiä. (Zhang et 

al. 2012a, s. 1733) 
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Kuva 6, Tuotannosta kerättävän reaaliaikaisen tiedon visuaalinen esittämistapa 

(Zhang et al. 2012a, s.1731) 

 

Zhang et al. koostamassa kuvassa kuusi esitetään neljä eri käyttötapaa reaaliaikai-

sen tiedon hyödyntämiseen visuaalisessa muodossa. Kuvan kuusi ensimmäinen 

kuvaaja esittää keskeneräisen työvaiheen tai tehtävän edistymisen tilasta a. Ku-

vaaja b esittää tuotteen edistymisen tilannetta tuotetasolla. Kolmas viivakuvaaja 

esittää kustannukset suhteessa aikaan tarkasteltavan työvaiheen osalta c. Neljäs 

kuvaaja esittää työvaiheen ennustetut kustannukset suhteessa toteutuneisiin d. 

Zhang et al. esittämät kuvaajat voidaan sisällyttää suorituskyvyn mittaristoon, 

jonka tieto voidaan jakaa työsolulle. (Zhang et al. 2012a, s. 1731) 

 

Valmistavassa tehtaassa kerättävää tietoa on monissa eri muodoissa ja käyttötar-

koituksen mukaan sitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin. Automatisoitu tie-

donkeruujärjestelmä viestittää tilauksien valvontajärjestelmälle reaaliaikaisen tuo-

tannon vaihetiedon, minkä perusteella tilauksien aikataulut muuttuvat. Valmistuk-

seen liittyviä käyttötapoja ovat esimerkiksi seuraavat; tietyn työsolun valmistettu-
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jen kappaleiden määrä ja valmistukseen käytetty aika. Ennakoivan kunnossapidon 

osalta seurataan laitteiston ja koneiden käyttöaikoja, minkä avulla voidaan välttää 

yllättävät konerikot. (Groover 2014, s. 351) 

 

Automaattisella tiedonkeruujärjestelmällä on Grooverin mukaan kaksi pääasiallis-

ta tarkoitusta. Ensimmäinen on tuottaa monitorointi- ja mittaristotietoa tehtaan 

toiminnanohjausjärjestelmälle. Toinen tarkoitus on tuottaa reaaliaikaista tietoa 

tuotannon esimiehille, tehtaan johdolle ja tuotannonohjaajille, eli konkreettista 

apua johtamiseen. (Groover 2014, s. 351) 

 

Tiedon kerääminen ja johtaminen valmistusprosesseista on välttämätöntä kilpai-

luedun säilyttämiseksi. Tuotannon valmistusprosesseista kerättävä tieto on usein 

epätarkkaa tai vaikeata käsitellä numeerisesti, koska valmistusprosessien rakenne 

ja toteuttaminen vaihtelevat. On kuitenkin erittäin tärkeää valvoa ja johtaa muut-

tuvia valmistusprosessin tekijöitä. Esimerkiksi resurssit, valmistusoperaatiot, tuo-

tannon työjonot, raaka-aihiot, tuotteet ja laatu ovat tarkkailtavissa. Oleellista on 

kiinnittää tuotannon komponentteihin tunnisteet, joiden avulla kappaleet voidaan 

tunnistaa. (Karadgi, 2014, s. 10) 

 

3.3 Soveltuvat teknologiat automaattiseen tiedon koostamiseen 

 

Groover on esittänyt automaattisen tunnistuksen teknologian vaiheistukset seu-

raavasti: 

1) Tiedon koodaus. Tieto on koodattu symbolein tai signaalein alphanu-

meeriseen muotoon. Tätä koodattua tietoa pystyy lukemaan ainoastaan tie-

tokoneet. Useimmat koodatut tiedot eivät ole ihmisten luettavissa. Kyltti 

tai tunniste, joka sisältää koodatun tiedon on kiinnitetty tunnistettavaan 

kappaleeseen. 

2) Konelukija tai skanneri. Tämän laitteiston avulla koodattu tieto voidaan 

lukea ja kääntää toiseen muotoon tietojärjestelmää varten. 
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3) Tiedon dekoodaaja. Tämän vaiheen avulla edellisvaiheen lukijan säh-

kösignaalit muunnetaan digitaaliseen muotoon ja takaisin alfanumeerisiksi 

merkeiksi. (Groover, 2014, s. 351) 

 

Automaattisen tunnistamiseen ja tiedonkeruuseen on monia soveltuvia teknologi-

oita. Näistä suosituin on viivakoodi, josta on kehitetty yli 250 erilaista versiota. 

Pääasialliset teknologiat voidaan jakaa seuraavaan kuuteen kategoriaan. 

 

1) Optinen. Useimmat näistä teknologioista käyttää suurkontrastisia graafisia 

symboleita jotka voidaan lukea optisella lukijalla. Ne sisältävät lineaarisia 

ja kaksiulotteisia viivakoodeja, optisien merkkien tunnistamista sekä ko-

nenäköä. 

2) Elektromagneettinen. Tärkein elektromagneettisen ryhmän osio on RFID, 

joka perustuu elektromagneettisiin radioaaltoihin. RFID toimii siten, että 

pieni elektromagneettinen tunniste kiinnitetään tunnistettavaan kappalee-

seen. Tämä tunniste sisältää tietoa vähintään saman verran kuin viivakoo-

di. 

3) Magneettinen. Nämä teknologiat koodaavat tiedon magneettisesti, samalla 

toimintaperiaatteella kuin nauhakasetti. Kaksi tärkeintä tekniikkaa ovat 

magneettiraita sekä magneettinen muste, jota käytetään pankeissa tiedon-

siirtämiseen. 

4) Älykortti. Tällä viitataan luottokortin kokoiseen muovikorttiin, johon on 

sisällytetty suuren tietomäärän sisältävä mikropiiri. 

5) Kosketustekniikat, kuten kosketusnäytöt ja painikemuisti. 

6) Biometriset tunnisteet. Näitä teknologioita käytetään henkilöiden tai ih-

misten antamien käskyjen tunnistamiseen. Biometrisiä tunnisteita on esim. 

äänentunnistus, sormenjälkianalyysi sekä silmän verkkokalvoskanneri. 

(Groover, 2014, s. 351) 

  

Eniten käytetyt teknologiat automaattisessa tiedonkeruussa valmistavan- ja jakelu-

teollisuuden osalta ovat viivakoodit sekä radioaaltoteknologiat. Taulukossa yksi 

on esitelty yleisimmät teknologiat ja niiden väliset erot ominaisuuksissa. Ylei-
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simmät sovelluskohteet automaattisessa tiedonkeruussa ovat vastaanotto, lähetys, 

tilauksen valinta, valmisvarasto, valmistusprosessi, keskeneräisten osien varas-

tointi, kokoonpano ja keräily. Osa tunnistusprosessista vaatii työntekijältä suorit-

tavia toimintoja tunnistusprosessiin. Esimeriksi viivakoodinlukutapahtuman voi 

automatisoida linjastolle tai työntekijä voi itsenäisesti lukea sen viivakoodilukijal-

la. (Groover, 2014, s. 351) 

 

Tiedon tarkkuus on myös tärkeä hyöty reaaliaikaisen tiedon mahdollistavassa tek-

niikassa. Nykypäivän viivakoodinlukijoilla on erittäin suuri lukutarkkuus labora-

torio-olosuhteissa sekä tehdasympäristössä. Merkittävä ero RFID:n ja viivakoo-

dinlukijoiden välillä liittyy lukutarkkuuteen – viivakoodi saattaa vahingoittua tai 

likaantua. Jos yrityksillä on ongelmia viivakoodien kanssa edellä mainituista syis-

tä, on RFID potentiaalinen vaihtoehto. (Jung et al. 2007, s.56;Fang et al. 2011, s. 

31) 

 

Automaattinen tiedonkeruu on merkittävästi manuaalista toimintapataa virheettö-

mänpää, muttei täysin ongelmatonta. Ongelmien mittaamiseen on teollisuudessa 

määritelty kaksi parametria, joiden avulla toimivuutta voidaan tarkastella. 

 

1. First Read Rate (FRR). Tämän parametrin avulla mitataan tiedon lukemi-

sen onnistumista ensimmäisellä yrittämällä. 

2. Substitution Error Rate (SER). Tällä parametrilla tarkastellaan todennäköi-

syyttä, jossa lukija lukee väärin koodatun merkin. 

(Groover, 2014, s. 351) 

 

Taulukko 1, tiedonsyötön teknisten ominaisuuksien vertailu teknisten sovellusten välil-

lä. (Groover, 2014, s. 352) 

Tekniikka Tiedon syöttö-
nopeus 

Virheiden 
määrä 

Laitteiston 
kustannukset 

Hyödyt/(Haitat) 

Manuaalinen 
tiedonsyöttö 

Hidas Suuri Matala Matalat aloituskustan-
nukset 
(Vaatii käyttäjän) 
(Hidas) 
(Suuri virheiden määrä) 

Viivakoodi, 1-D Keskitasoa Matala Matala Nopea 
Joustavuus 



26 

 

(Matala tietosisältö) 

Viivakoodi, 2-D Keskitasoa Matala Korkea Nopea 
Suuri tietosisältö 

Radiotaajuus Nopea Matala Korkea Tunniste ja lukija ei 
vaadi näköyhteyttä 
Luku-kirjoitus mahdol-
lista 
(Tunnisteet kalliita) 

Magneettijuova Keskitasoa Matala Keskitasoa Voi sisältää paljon tie-
toa 
Tietoa voidaan muokata 
(Magneetille haavoittu-
vainen) 
(Vaatii kosketuskontak-
tin luettavakseen) 

Optinen lukija Keskitasoa Keskitasoa Keskitasoa Ihminen voi lukea tietoa 
(Matala tietosisältö) 
(Suuri virheiden määrä) 

Konenäkö Nopea Riippuen so-
velluksesta 

Erittäin korkea Nopea 
(Arvokas laitteisto) 
(Ei sovellu yleisiin au-
tomatisoituihin tietoke-
räysjärjestelmiin) 

 

3.4 Automatisoidun tiedon koostamisen toiminnalliset reunaehdot  

 

Kirjallisuuden perusteella (Groover, Jung, Visich) RFID on teknologiana soveltu-

vin työkalu reaaliaikaisen tiedon koostamiseen tehtaan toiminnoissa, joka voidaan 

todeta myös taulukon kaksi vertailussa.  (Groover 2014, s. 352; Jung et al. 2007 s. 

40; Visich et al. 2009 s. 127)  

 

Taulukko 2, Viivakoodi- ja RFID-tekniikan vertailu. (Groover, 2014, s. 362) 

Ominaisuus Viivakoodit RFID 

Teknologia Optinen Radioaallot 

Luku-kirjoitus mahdolli-
suus 

Vain luku Luku/kirjoitus mahdolli-
sia 

Muistikapasiteetti 14 – 16 merkkiä 96  -256 merkkiä 

Näköyhteys lukijan ja 
kohteen välillä 

Vaaditaan Ei välttämätöntä 

Uudelleenkäytettävyys Kertakäyttöinen Kierrätettävä 

Yksittäisen tunnisteen 
kustannukset 

Erittäin edullinen ~kymmenkertainen vii-
vakoodiin verrattuna 
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(riippuen tunnisteen 
ominaisuuksista) 

Kestävyys Ei soveltuva teolliseen ympä-
ristöön (altis lialle ja naar-
muille) 

Oikealla sovelluksella 
erittäin kestävä 

  

RFID -tekniikalla tunnistamisessa on myös rajoitteita. Osa niistä liittyy tunnistet-

tavien komponenttien fysikaalisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi metallit ja nesteet 

estävät radioaaltojen liikkeitä. Tämän vuoksi ei ole mahdollista lukea tunnisteita, 

jotka on ympäröity metallilla tai nesteillä. Markkinoilla on olemassa RFID-

tunnisteita, jotka mahdollistavat niiden kiinnittämiseen metalliin, kunhan tunniste 

ei ole suljettu metallin sisään.  Perinteisiä toimintatapoja muuttamalla voidaan 

vähentää toimintaympäristöön liittyviä rajoitteita. Yksi näistä on käyttää lukuisia 

lukijoita, joita on asennettu eri asentoihin. Tämän keinon avulla voidaan myös 

parantaa luennan todennäköisyyttä toimintaympäristöissä, joissa on paljon radio-

aaltoja häiritseviä rakenteita. (Visich et al. 2009, s. 127; Groover, 2014, ss. 351-

361) Tämä tarkoittaa käytännössä keskittymistä lukijoiden ja tunnisteiden väliseen 

toimintaan, lähinnä kuinka varmistutaan että tunnisteet luetaan oikein. (Zhang et 

al. 2010, s. 1733) 

 

Toimintavarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat myös tunnisteiden vauriot (repey-

tyminen tms.) tai lukijan toimintakyvyttömyys esimerkiksi teknisen ongelman 

vuoksi. RFID-tekniikka on suhteellisen uutta, minkä vuoksi käytännön kokemuk-

sia teollisuudesta ei ole suurissa määrissä. Todennäköisesti tekniikan kehittyessä 

osa näistä teknisistä rajoitteista voidaan unohtaa, tunnisteita rajoittavien ominai-

suuksien osalta. ( Visich et al. 2009, s. 127; Groover, 2014, ss. 351-361) 

 

Kuvassa 7 Sallaniemi et al. ovat kiteyttäneet erityyppisiä tunnisteiden käyttömah-

dollisuuksia, jossa on yhdistetty erilaisia kappaleen tunnistamistasoja. (Sallaniemi 

et al. 2004, s.17 
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Kuva 7, Tunnisteiden eri käyttömahdollisuuksia. (Sallaniemi et al. 2004, s.17) 

 

RFID-tunnisteita soveltavat käyttötavat voidaan jaotella kolmeen pääryhmään 

kuvan seitsemän osoittamalla tavalla.  Ensimmäinen tapa on käyttää lavakohtaisia 

tunnisteita. Kun lava on valmiina toimitusta varten, kiinnitetään ohjelmoitu tun-

niste lavaan kiinni. Kiinnitetty tunniste on liitetty toiminnanohjausjärjestelmässä 

esimeriksi kolli-tunnisteeseen tai suoraan tilausnumeroon. Toimituspisteessä la-

van tunniste kohdennetaan tietojärjestelmään, jonka avulla saadaan lavan sisältä-

mien komponenttien tilatiedot järjestelmään. (Sallaniemi et al. 2004, s. 17; Bhat-

tacharya, 2012, s. 37) 

 

Toinen tapa on pakettikohtainen tunnistus, jossa ohjelmoitu tunniste kiinnitetään 

yksittäisiin paketteihin. Kiinnitetty tunniste on kohdennettu ostolaskuun tai varas-

totietoihin. Etuna lavakohtaiseen seurantaan on yksityiskohtaisempi seurantatieto 

seurattavasta paketista, koska varastoja siirretään pakettikohtaisina erinä. Näin on 

mahdollista saavuttaa varaston läpinäkyvä ja reaaliaikainen seurantatieto. Merkit-

tävän hyöty pakettikohtaisessa seurannassa on resurssien tehokkaampi käyttö, kun 

varastojen inventointi automatisoituu eikä manuaalisesti tehtävää laskentaa tarvit-

se suorittaa. (Jung et al. 2007, s. 41; Sallaniemi et al. 2004, s. 17) 

 

Kolmas tapa on tuotekohtainen tunnistaminen, jota on yleensä sovellettu tuotteen 

pakkauksen yhteyteen. Tunniste on kiinnitetty tuotekohtaisen pakkauksen sisälle 

tai suoraan itse tuotteeseen. Tuotekohtainen tunnistus mahdollistaa suurimman 
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mahdollisen läpinäkyvyyden tiedon osalta. Etenkin kulutustuotteissa suositaan 

tuotekohtaista tunnistamista. (Jung et al. 2007, s.41; Sallaniemi et al. 2004, s.17)  

 

Zhang et al. tutkimuksessa sovelletaan RFID-teknologiaa käytännössä valmista-

van tehtaan toimintoihin. Lukijoiden ja tunnisteiden mekaanisen asentamisen jäl-

keen on aiheellista luoda RFID:n toimintoihin prosessit, joiden avulla reaaliaikai-

nen valmistustieto saadaan kerättyä. Ensimmäisenä käytännön toteutuksessa on 

perehdyttävä valmistavan tehtaan tuotantoprosessiin. Yleisesti toiminnot koostu-

vat perättäisistä toisistaan riippuvaisista toiminnoista, joissa jokaisessa vaiheessa 

suoritetaan työtehtävä tai prosessi. (Zhang et al. 2010, ss. 2360-2362) 

 

Kuvan kahdeksan avulla on nähtävissä, kuinka yksittäisen solun työvaiheet koos-

tuvat käytännön prosessiksi. Jokaisen työvuoron aluksi käyttäjä kirjautuu sisälle 

tunnisteen avulla ja raportoi järjestelmään työsoluun liittyvät yksityiskohdat, ku-

ten laitteiston sekä työjonon. Seuraavaksi työntekijä tunnistaa oikean koneen tun-

nisteen avulla ja järjestelmä antaa ladata työn yksityiskohdat, mikäli tiedot täs-

määvät tuotantosuunnitelmaan. Tämä jälkeen järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle tar-

vittavat työkalut ja keskeneräiset materiaalit kappalemäärineen, jotka tarvitaan 

työtehtävän suorittamiseen. Tarvittavat komponentit (materiaalit/työkalut) noude-

taan RFID-lukijalla varustetusta varastosta. RFID-tunnisteilla varustettujen työka-

lujen ja materiaalien osalta työntekijä tarkistaa työsolussa niiden sopivuuden 

suunnitellulle työlle. Kunnes kaikki valmistelut on suoritettu, vaihtuu työn vaihe-

tiedoksi tuotannonohjausjärjestelmään ”valmiina prosessiin”. Työ on valmis aloi-

tettavaksi. Tunnisteella varustettu alikokoonpano yhdistetään komponentteihin, 

joilla ei ole tunnistetta solun kokoonpanossa.  Tämän jälkeen kokoonpanolla on 

olemassa alikokoonpanosta muodostunut yhteinen tunniste, jolla valmistettua 

kappaletta voidaan seurata lukijoiden avulla. Tunnisteella varustettu alikokoonpa-

no on kriittinen osa kokoonpantavassa tuotteessa ja sen vuoksi sitä tarkkaillaan 

tuotannonohjausjärjestelmässä. Lukijoiden avulla nähdään varastosaldot ja kom-

ponenttikohtaiset varmuusvarastot on nähtävissä reaaliaikaisesti. Kaikki lukijoi-

den reaaliaikaiset lukutapahtumat tallentuvat tietojärjestelmään ja ne ovat nähtä-

vissä tarpeen vaatiessa. (Zhang et al. 2010, ss. 2360-2362) 
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Kuva 8, Esimerkki työsolun loogisesta työjärjestyksestä. (Zhang et al. 2010, s.2362) 

 

Tuotannon tehokkuus muodostuu prosesseja tehostamalla, esimerkiksi automa-

tisoimalla tuotteiden vastaanotto. Hyötynä on toiminnon reaaliaikaisuus eikä ta-

pahtuma vaadi toimenpiteitä työntekijältä. Automatisoitu toiminto myös vähentää 

virheiden määrää, kuten Groover on todennut kappaleessa 3.3.  

 

Eksakti ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa toimitusketjun johtamiseen keskittyvi-

en henkilöiden päätöksenteon, minkä avulla toimitusketjun tehokkuus kasvaa. 

Tieto valmisteilla olevista toimituksista ja reaaliaikaisista varastotasoista auttaa 

määrittämään uusia varastonohjausparametreja, joiden avulla voidaan laskea va-

rastoarvoja ja samalla ylläpitää nykyinen palvelutaso asiakkaille. (Canetta et al. 

2011, s. 145) 

3.5 Automaatioteknologialla saavutettavat hyödyt valmistavan teh-
taan tuotannossa 

 

Suurimmat yksittäiset hyödyt muodostuvat reaaliaikaisesta materiaalivirtojen hal-

linnasta sekä tunnisteella varustettujen komponenttien seurannasta. Käytännön 

prosessissa hyötyjä muodostuu reaaliaikaisesta tiedosta, jota voidaan hyödyntää 
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logististen toimintojen johtamisessa ja analysoinnissa. (Hinkka et al. 2012,  s.5) 

(Jung et al. 2007, s.56) 

 

Valmistavan teollisuuden osalta RFID-tunnistuksen hyödyt ovat todettavissa mo-

nin eri tavoin. Merkittävimmät hyödyt reaaliaikaisen tiedon mahdollistavasta jär-

jestelmästä muodostuu toimitusketjun läpinäkyvyydestä. Tekniikkaa käytettäessä 

koostuu järjestelmä kolmesta pääkomponentista; tunnisteista, lukijoita ja tietokan-

nasta, joita sovelletaan tuotantotason toimintaympäristöön.  RFID:n merkittävim-

mät hyödyt sisälogistiikassa ovat ajansäästö sekä hyödyt toiminnan reaaliaikai-

suudesta sekä läpinäkyvyydestä. (Kumar et al. 2009, s.67)  

 

Grooverin mukaan suurimmat automaattisen tiedonkeruun hyödyt ovat tiedon 

tarkkuus, tiedon reaaliaikaisuus sekä työmäärän vähentyminen. Kuten aikaisem-

min viitattiin ihmisen tekemiin näppäilyvirheiden määrään, saadaan automaattisel-

la tunnistuksella vähennettyä niitä merkittävästi. Esimerkiksi viivakoodin virhealt-

tius on keskimäärin 10 000 kertaa pienempi kuin käsin syötettävän tiedon. Auto-

maattisen tiedonkeruun resurssien tehostumiseen liittyvä parannus on nähtävissä 

tiedon syöttämiseen tarvittavan työajan vähentymisenä. Taulukossa 1 on vertailtu 

teknisiltä ominaisuuksiltaan eroavien tekniikoita, joiden avulla todetaan RFID-

tekniikan hyödyt muihin teknologioihin verrattuna. Keskimääräinen näppäilyaika 

käsinkirjoitetuille dokumenteille on 5–7 merkkiä sekunnissa ja parhaimmillaan 

10–15 merkkiä sekunnissa. Automatisoitu tiedonkeruujärjestelmä pystyy käytän-

nössä käsittelemään 1000 merkkiä sekunnissa. Tiedon syöttämiseen käytetyt työn-

tekijöiden resurssit saattavat olla isossa tehtaassa todella merkittäviä. (Groover, 

2014, s. 350) 

 

Ideaalitilanteessa fyysisen varaston ja toiminnanohjausjärjestelmän varastotietojen 

välillä ei ole eroa, mutta esimerkiksi hävikin, väärien toimitusmäärien tai inhimil-

lisen virheen vuoksi varastotiedot ovat usein virheellisiä. RFID-tunnisteilla varus-

tettujen tuotteiden inventaario onnistuu nopeasti RFID-lukijoiden avulla skan-

naamalla varasto läpi. Edellä mainittujen ongelmakohtien välttäminen sekä tehok-

kuuden ja täsmällisemmän toiminnan mahdollistava tekniikka hankitaan silti toi-
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minnan läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisen tiedon keräämistä ajatellen. (Jung et al., 

2007, s.46) 

 

Nykyaikaisten tietokoneiden ja tietojärjestelmien ansiosta tiedonkäsittelyn toimi-

vuus ei ole enää ongelma. Manuaalinen tiedonkäsittely ja tiedon koostaminen ku-

luttavat aikaa, ne ovat virhealttiita ja lisäksi työntekijälle monotonisia työvaiheita. 

Valmistustehtaassa vaaditaan paljon resursseja seurata sekä jäljittää yksittäisiä 

komponentteja, etenkin kun tuotevariaatiot ovat laajoja sekä valmistusprosessit 

monimutkaisia. Yksittäiset komponenttien tunnistuslehdet voivat tuhoutua, hävitä 

tai olla väärissä paikoissa. Tuotantotason työntekijät joutuvat korjaamaan virheitä 

prosesseista, joiden pitäisi tuottaa arvonlisäystä tuotteeseen. Käyttäjät eivät ehkä 

ole motivoituneita tuottamaan tietoa käsin, koska se ei tuota lisäarvoa, eikä ole 

erityisen mieluisa työvaihe. Edellä mainittujen syiden vuoksi toiminnanohjausjär-

jestelmään syötetty tieto ei ole ajan tasalla. Reaaliaikaisen tiedon puuttuessa on 

mahdotonta tehdä tuotantotason päätöksiä, vaikka valmistusresurssit ja tietojärjes-

telmät olisivat huippuluokkaa. Langattoman RFID-tekniikan ansiosta valmistuk-

seen liittyvän reaaliaikaisen tiedon koostaminen ja käsittely automatisoituvat. 

Myös tiedon luotettavuus kehittyy ja virheellisestä tiedosta johtuvien korjaustoi-

menpiteiden kustannukset laskevat. (Huang et al. 2007, s. 5) 

 

Yleisin automatisoitu toimintaprosessi on kappaleen tunnistaminen valmistusso-

lussa, jossa työvaiheen valmistuminen vahvistetaan ja reaaliaikainen tieto välite-

tään toiminnanohjausjärjestelmään. Vastaavasti kokoonpanosolussa voidaan tun-

nistaa kokoonpantavat kappaleet ja niiden yhteensopivuus. Yhteensopivien kom-

ponenttien tunnistamisella varmistetaan lopputuotteen laatu, mistä on merkittävää 

hyötyä todella monimutkaisten sekä erilaisia tuotevariaatioita sisältävien kokonai-

suuksien osalta.  Jung et al. perusteella automaattisella tunnistusteknologialla saa-

vutetaan hyötyjä erityisesti modulaaristen tuotteiden kokoonpanossa. Saavutetta-

vat hyödyt koostuvat kahdella eri tapaa. Ensimmäinen on työresurssin säästö, 

koska manuaaliset työvaiheet kappaleen tunnistamisen osalta poistuvat. Edellä 

mainittu lyhentää myös kappaleen läpimenoaikoja. Toinen hyöty on tuotteen pa-
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rantunut laatu, jonka vuoksi kokoonpantuja tuotteita ei tarvitse korjata tai purkaa 

asennusvirheiden vuoksi.  (Jung et al. 2007, s.36) 

 

Tiedonkeruun automatisoinnin avulla saavutetaan monia erityyppisiä kustannus ja 

resurssihyötyjä tehtaan toiminnassa. RFID:n avulla pystytään vähentämään manu-

aalisia toimintoja, jotka ovat työntekijän suorittamia toimintoja. Suoranaisia hyö-

tyjä saadaan työvoiman tehokkaammalla resursoinnilla. Taulukko kolme on koos-

tettu Brintrup et al. ja Jung et al. tutkimusten perusteella. Siinä on nähtävissä 

LEAN-oppien mukaiset hyödyt RFID-toteutuksen jälkeen. (Brintrup et al, 2008,. 

s. 91; Jung et al., ss. 55-56) 

 

Taulukko 3, LEAN-oppien mukaiset RFID:n hyödyt hukan poistamisessa. (Sovellettu 

Brintrup et al, 2008,. s. 91; Jung et al., ss. 55-56) 

 Puolivalmiiden 
osien hallinta 

Varastonhallin-
ta 

Valmistus-
resurssien 
seuranta ja 
kunnossapito 

Tuotannon hal-
linta 

Ylituotanto Tieto puolival-
miista kom-
ponenteista ja 
niiden lukumää-
rästä 

Varastosaldot 
nimikkeittäin 

- Mahdollistaa 
automatisoidun 
JIT-
tuotantostrate-
gian 

Odottami-
nen/reaaliaikaisuus 

Missä valmiit 
materiaa-
lit/komponentit 
ovat 

Tieto missä 
valmiit / raaka-
aineet ovat 

Tieto missä 
resurssit ja 
niiden kunto 
ovat 

Kasvatetaan 
tuotteen itsenäi-
syyttä hajaute-
tuissa järjestel-
missä 

Kuljetus/logistiikka Tieto minne 
puolivalmiit 
tulee siirtää 

Tieto lähimpä-
nä olevista 
komponent-
tien/raaka-
aineiden sijain-
nista 

Paikkatieto 
resurssien 
sijainnista 

Automaattinen 
tuotantolinjojen 
reititys 

Oikea toimintatapa Tieto mitkä ma-
teriaa-
lit/komponentit 
ovat soveltuvia 
jatkoprosessiin 

Tieto mitkä 
raakamateriaa-
lit ovat soveltu-
via jatkopro-
sessiin 

Tuotantovir-
heiden pois-
taminen oikei-
den huolto-
toimenpitei-
den avulla 

Tieto mitkä ma-
teriaa-
lit/komponentit 
ovat soveltuvia 
jatkoprosessiin 

Tarpeettomat va-
rastot 

Minimoidaan 
puolivalmiiden 
varastotasot ja 
parannetaan 

Parannetaan 
läpinäkyvyyttä 

Vähennetään 
kertyviä pusku-
rivarastoja 
huoltojen 

- 
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läpinäkyvyyttä yhteydessä. 

Tarpeettomat liik-
keet 

Poistetaan ma-
nuaalinen tie-
donsyöttö 

Poistetaan 
manuaalinen 
inventointi 

Poistatetaan 
manuaaliset 
huoltotarkis-
tukset 

- 

Virheet Vähennetään 
hylättyjen kap-
paleiden määrä 
parannetun 
jäljitettävyyden 
ansiosta 

Ollaan tietoisia 
raaka-aineiden 
tai valmiiden 
tuotteiden 
valmistusajan-
kohdasta 

- - 

 

Seuraavassa listattuna toimintoja jotka voidaan automatisoida RFID:n avulla 

1. Tuotannon vaiheraportointi tuotantolinjalla 

2. Lavojen, laatikoiden tai yksittäisten komponenttien lähettäminen tehtaalla 

tai huolintakeskuksessa 

3. Lavojen, laatikoiden tai komponenttien vastaanottaminen huolintakeskuk-

sissa ja vähittäiskaupoissa. 

4. Inventointi – tavaran laskenta 

5. Lavakohtaisten tunnistelappujen tulostaminen tai manuaalinen tunniste-

lappujen kiinnittäminen. 

6. Varaston tarkistaminen vaurioituneiden tuotteiden osalta. 

7. Lavassa ja komponenteissa olevien tunnistetietojen tulostaminen sekä 

kiinnittäminen. 

8. Varaston läpikäynti vaurioituneiden komponenttien osalta. 

9. Tavaran vastaanotto ja laskenta tehtaalla tai huolintakeskuksessa - palau-

tuneiden komponenttien, lähetysvirheiden tai palautusten osalta. 

Mahdollisuus lukea automaattisesti pakettitiedot ilman viivettä nopeuttaa 

tuotteiden läpimenoa. (Jung et al. 2007, s.56) 

 

Jung et al. esittämien toimintojen automatisoinnilla saavutetaan seuraavia hyötyjä 

tehtaan toiminnoissa. 

1. Vähemmän ajan käyttäminen lastauksessa ja tavaroiden purkamisessa.  

2. Viiveiden vähentyminen, minkä seurauksena valmistuksen läpimenoaika su-

pistuu.  



35 

 

3. Tarkemmat toimitusajat tehokkaamman ja tarkemman varastohallinnan ansi-

osta. 

(Jung et al. 2007, s.56) 

3.6 Reaaliaikaisen valmistustiedon koostamiseen soveltuvat toimin-
tomallit 

 

Kirjallisuustutkimuksen pohjalta esitetään tässä kappaleessa tunnistettuja toimin-

tomalleja reaaliaikaisen valmistustiedon koostamiseen valmistavan tehtaan toi-

minnoista. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta ilmeni sovellettavia toimintamalleja, 

joissa yhteistä on ohjeistuksen koostaminen automaattisen tiedonkeruun sovelta-

misesta tehdasympäristöön. 

 

3.6.1 Zhang et al. reaaliaikaisen tiedon koostamiseen soveltuva valmistus-
tiedon infrastruktuuri 

 

Zhang et al. ovat koostaneet kokonaiskuvan reaaliaikaisen valmistustiedon infra-

struktuurista kuvassa  9. Siinä on nähtävissä kaikki sidosryhmät sekä niiden väli-

set yhteydet toimintojen kesken. Zhang et al. esittämän infrastruktuurin rakenne 

on huomattavan samantyyppinen kirjallisuudessa tunnistettujen toimintamallien 

rakenteen kesken. Huang et al. ovat perehtyneet tuotantotason toimintojen tutki-

miseen ja paneutuvat erityisesti tiedon keräämiseen tuotannon toiminnoista. Brint-

rup et al. ja Jung et al. ovat keskittyneet tutkimuksissaan RFID-toimintamallin 

projektitoteutukseen ja esittävät asioita, joita tulee huomioida projektia toteuttaes-

sa. Kaikki edellä mainitut tutkimukset sisältävät samoja seikkoja kuin Zhang et al. 

esittämä valmistustiedon infrastruktuuri. (Zhang et al. 2010, ss. 5-7;Huang et al. 

2008, s. 705) 

 

Zhang et al. valmistustiedon infrastruktuurissa esitetään kuinka RFID:llä tallenne-

tun valmistustiedon käsittely ja analysointi muokkautuu valmistusprosessin eri 

vaiheissa. Zhang et al. korostavat kuinka tehtaan prosesseihin sovellettavaa RFID-

teknologiaa tulee soveltaa parhain mahdollisin keinoin. Tutkimuksen mukaan tär-

keää RFID-tekniikan soveltamisessa on huomioida tuotantotasolla tiedon kerää-
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minen valmistavan tehtaan prosesseihin sekä resursseihin niin että reaaliaikainen 

valmistustieto saadaan tallennettua. Edellä mainitun lisäksi on suunniteltava ja 

toteuttaa käytännön valmistusprosessit huomioiden työntekijät, koneet ja materi-

aalit, joiden tunnisteet saadaan tallennettua valmistusprosessin yhteydessä.  Kaik-

ki Zhang et al. esittämät seikat tulevat tämän luvun aikana esitettyjä seikkoja. 

Oleellisena osana Zhangin tutkimusta on yhtenäiselle tiedolle rakennettu kaavio 

kuvassa yhdeksän. Kuvassa on nähtävissä kaikki infrastruktuuriin kuuluvat osa-

alueet. Tuotantotasolla jokainen työsolu on varustettu tietokoneella, johon RFID-

antenni on kytketty. Tietokone välittää tietoa lukijoilta väliohjelmiston kautta toi-

minnanohjausjärjestelmään, josta tietoa voidaan käyttää tuotannon suunnitteluun 

ja johtamiseen. Välitettävä tieto voi olla esimerkiksi keskeneräisten tuotteiden 

varastotaso tai romutettujen kappaleiden määrä. (Zhang et al. 2010, ss. 5-7) 

 

 

Kuva 9, Reaaliaikaisen valmistustiedon tietohallinnollinen rakenne, (Zhang et al. 

2010, s.3) 

 

Reaaliaikaisen tiedon kerääminen valmistavan tehtaan valmistus- ja logistiikka-

prosesseista edellyttää, että toiminnot ovat läpinäkyviä. Tehdasympäristön vai-

heistuksen rakenteen määrittämisessä voidaan käyttää apuna valmistettavan tuot-

teen osaluetteloa, jonka avulla tärkeimmät vaiheet tuotannosta tulee selville. Reaa-

liaikaisen tiedon kerääminen RFID:llä tulee soveltaa tuotantovaiheisiin, jonka 
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avulla saadaan arvokkain tuotannollinen tieto talteen. Zhang et al. ja Huang et al. 

esittävät tutkimuksessaan automaattisen tiedonkeruun soveltamisen vaiheisiin, 

jossa tuotteen jalostusarvo muodostuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi koneresursse-

ja, kokoonpanovaiheita ja muita tuotteen muokkaamiseen kohdistuvia työvaiheita. 

(Zhang et al. 2010, s. 3; Huang et al. 2008 s. 706) 

 

Kuvassa 10 on nähtävissä työsolun rakenne reaaliaikaisen tiedon koostamisen 

osalta. Kuvassa prosessissa sovelletaan käytännössä Sallaniemi et al. esittämät 

vaihtoehdot kappaleiden tunnisteiden erilaisiin variaatioihin ja niiden muokkaan-

tumiseen tuotantoprosessin edetessä. Tuotannossa kokoonpantavien komponent-

tien yksittäistunnisteet muodostuvat ns. kollitunnisteiksi, joissa yksi tunniste sisäl-

tää kaksi erillistä tunnistetta. Tällä tavoin myös tuotannossa valmistuvien tuottei-

den vaiheseuranta onnistuu. Lisäksi tuotteen jäljitettävyys komponenttikohtaisesti 

on mahdollista. (Zhang et al. 2010, s. 3;Sallaniemi et al., 2004, s. 17) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Kuva 10, Reaaliaikaisen tietohallinnon infrastruktuuri työsolussa (Zhang et al. 2010, 

s.5) 
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3.6.2 Brintrup et al. ja Jung et al. tutkimuksiin perustuva toimintamalli re-
aaliaikaisen tiedon koostamiseen 

 

Brintrup et al. ovat raportissaan esittäneet kolmivaiheisen toimintamallin, jonka 

avulla reaaliaikainen tieto ja RFID-järjestelmä voidaan soveltaa valmistavaan teh-

taaseen. Toimintamallin avulla kartoitetaan tärkeimmät prosessit ja vaiheet, joihin 

tulee keskittyä teknologiaa implementoidessa. Toimintomalli on esitetty kaaviossa 

viisi. (Brintrup et al. 2008, s. 6) 

 

Jung et al. esittävät samantyyppisen toimintamallin kuin Brintrup et al. tutkimuk-

sessaan. Jung et al. ovat tutkineet RFID:n implementointiin liittyviä toimintoja ja 

tehneet listauksen seikoista, jotka on huomioitava tekniikkaa sekä siihen liittyvää 

ohjelmistoa implementoitaessa. Kaaviossa viisi on nähtävissä Brintrup et al. ja 

Jung et al. tutkimusten perusteella koostettu prosessikuvaus, jossa nähdään neljä 

päävaihetta reaaliaikaisen tiedon tekniseen implementointiin valmistavassa yrityk-

sessä. Toimintomallissa ensimmäisenä vaiheena on kartoittaa mahdollisuudet pro-

jektiin, eli tutkitaan tehtaan toimintoja ja valitaan mahdolliset kehityskohteet. 

(Brintrup et al. 2008, s.6; Jung et al. 2007, s. 55) 

 

 

Kaavio 5, Prosessikuvaus RFID-projektin toteuttamiseen. (Brintrup et al., 2008, s.6; 

Jung et al. 2007, s. 55) 

 

Toinen päävaihe toimintamallissa toteutettavuusanalyysi, jossa tutkitaan kuinka 

valittuihin kehityskohteisiin voidaan soveltaa automaattista tiedonkeruuta. Tässä 

tärkeää on löytää soveltuvimmat tekniikat tuotantoon. On myös huomioitava IT-

infrastruktuuri ja sen soveltaminen tehtaan toiminnanohjausjärjestelmään.  Tek-

niikan toteutuksessa on huomioitava sidosryhmien tietojärjestelmiin liittyminen, 
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kuten toimittajien, logistiikkapartnereiden ja asiakkaiden osalta. Perusteellisesti 

koostetun suunnitelman avulla tiedonkeruun mahdollistavaa automaatiotekniikkaa 

voidaan hyödyntää kaikkialla toimitusketjussa. (Brintrup et al. 2008, s.6; Jung et 

al. 2007, s. 55) 

 

Jung et al. kiteyttävät toteuttavuusanalyysin tarvittavat pääkohdat seuraaviin ky-

symyksiin. 

 Minkälaisia tunnisteita ja antenneja tullaan käyttämään? 

 Kuinka monta lukupistettä tarvitaan ja minne ne tullaan asentamaan? 

 Kuinka RFID-järjestelmä tullaan integroimaan olemassa olevaan toimin-

nanohjausjärjestelmään? 

 Ketkä kaikki tulee kouluttaa järjestelmän käyttäjiksi? 

(Jung et al. 2007, s.55) 

 

Brintrup et al. esittämään toimintamallin toteutettavuusanalyysin tueksi soveltuu 

Jung et al. esittämä kustannusanalyysi. Jung et al. kustannusanalyysi kiteyttää 

tärkeimmät kustannuksiin liittyvät asiat projektia suunniteltaessa. Jung et al. tut-

kimuksessa esitetään kustannusanalyysi kaikkein tärkeimpänä komponenttina kun 

tehdään päätöksiä automaatioteknologiainvestoinneista. Kustannusanalyysin avul-

la yrityksen päättävä johto pystyy näkemään välittömästi saavutettavat hyödyt. 

Jung et al. kertovat, että projektin toteuttamisen laajuutta voidaan tarkentaa saa-

vuttaakseen maksimihyöty eri näkökulmista. Tämä tarkoittaa käytännössä projek-

tin tavoitteiden muokkaamista. Lukuisat tekijät vaikuttavat teknologian hankinta-

kustannuksiin sekä saavutettaviin hyötyihin. Esimerkiksi Jung et al. korostavat 

kustannuksia uusien työkalujen ja prosessien käyttöönotosta, jotka yleisimmin 

määritellään kiinteiksi kertakustannuksiksi. Vaihtoehtoinen kustannusanalyysin 

käyttötapa on jakaa kustannukset kappalemäärän mukaan ja kohdistaa kustannuk-

set jokaiselle tunnisteelle yksitellen. Jung et al. toteavatkin kustannusanalyysin 

koostamisen haastavaksi, mutta usein tarpeelliseksi. (Jung et al. 2007, s.51: Brint-

rup et al. 2008, s.6) 
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Brintrup et al. esittää toimintomallin toisen vaiheen tueksi kaksi työkalua, joiden 

avulla yrityksen toiminnoista luodaan kokonaiskuva ja tunnistetaan mahdolliset 

pullonkaulat. Työkalujen avulla määritetään valmistavan tehtaan toimintaympäris-

tön prossien ominaisuudet, joiden avulla tekniikan soveltaminen on helpompi teh-

dä. (Brintrup et al. 2008, s. 11) 

 

Ensimmäinen Brintrup et al. koostama työkalu on toiminnankuvauskartta (ks. ku-

va 11), jossa esitetään kuvaajan avulla kuinka tiedonkeruupisteet sijoittuvat teh-

dasympäristöön. Kirjallisuudessa vastaavaa toiminnankuvauskartta on esitetty 

myös muissa tutkimuksissa. Esimerkkinä  Zhou et al. esittämä ”tehtaan digitaali-

nen layout” on hyvin samantyyppinen Brintrup et al. esittämän version kanssa. 

Erona Brintrup et al. ja Zhou et al. tutkimusten välillä on Zhou et al. esittämä pe-

rusteellisempi kuvaus tehtaan toiminnoista, se käsittää mm. trukkien toiminta-

alueet. Brintrup et al. toiminnankuvauskarttaan voidaan kuvata myös kuinka tietoa 

kerätään tällä hetkellä sekä yksityiskohtaiset tiedot työsolujen ominaisuuksista. 

Valmistusympäristön sisältäessä samantyyppisiä valmistussoluja useampiakin, 

esitetään kaaviossa vain yksi malliesimerkki. Kaaviosta nähdään myös tuotanto-

prosessien reitit tehdasympäristössä, minkä avulla on nähtävissä tiedon koostaval-

le tekniikalle mahdolliset lukupisteet tai antennien sijoittelu. Koostetun toimin-

nankuvauskartan avulla myös mahdolliset ongelmakohdat on helpompi havaita. 

(Zhou et. al, 2012; Brintrup et al. 2008, s. 11) 
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Kuva 11, Esimerkki toiminnankuvauskartasta. (Brintrup et al., 2008, s.11) 

 

Toinen Brintrup et al. esittämistä työkaluista on käyttäjädiagrammi. Käyttäjädia-

grammissa tietojärjestelmien kommunikointi on esitetty yksityiskohtaisemmin ja 

sen avulla on nähtävissä kaikki tiedonsiirtoon osallistuvien resurssien välinen 

viestintä. Käyttäjädiagrammin hyötynä on tunnistaa yksittäiset tekijät ja toimin-

not, jotka aiheuttavat virhetilanteita tai viivästyksiä kokonaisprosessiin. Brintrup 

et al. kehittämä käyttäjädiagrammi palvelee erityisesti monimutkaisia sovelluksia, 

jossa toiminnanohjausjärjestelmän kanssa kommunikoi tietoa keräävä järjestelmä 

sekä solussa sijaitseva koneresurssi. Käyttäjädiagrammista koostettujen tulosten 

perusteella kehitettävät toiminnot korvataan automatisoidulla prosessilla. (Brint-

rup et al. 2008, s.14) 
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Kuva 12, Esimerkki käyttäjädiagrammista (Brintrup et al, 2008,. s.11) 

 

 

Brintrup et al. ja Jung et al. tutkimusten perusteella koostetun toimintomallin 

kolmas vaihe on käytännön soveltaminen case-projektin muodossa tuotantoon. 

Tämän avulla nähdään kuinka onnistunut projektin suunnittelu on ollut ja nähdään 

myös kuinka helposti projekti on toteuttavissa. (Jung et al. 2007, s.55: Brintrup et 

al. 2008, s.6)  
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4 TUTKIMUSYHTEENVETO, VERTAILU- JA KIR-

JALLISUUSTUTKIMUS 

4.1 Vertailuanalyysi prosessien kehittämisessä 

 

Benchmarkingia eli vertailuanalyysia pidetään yhtenä tehokkaimmista työkaluista, 

joiden avulla saadaan välitettyä tietotaitoa sekä innovaatioita organisaatioihin. 

Vertailuanalyysi on vertailututkimusta. Kaikki vertailuanalyysit pohjautuvat kva-

litatiiviseen ja kvantitatiivisiin tutkimuksiin, joissa suorituskykyä mitataan kahden 

organisaation välillä. Tutkimustapaa voidaan soveltaa mihin tahansa teollisuuteen 

tai toimintoon. Oleellista on toiminnallinen rakenne sisältä ulospäin. Päätarkoituk-

sena on oppia toiminnoista, joilla saavutetaan parhaat tulokset. Riberiro & Cabra-

lin mukaan vertailuanalyysi suorittaminen sitoo paljon resursseja. Nykytilan sel-

vittäminen suorituskyvyn osalta, parhaiden toimintatapojen selvittäminen ja op-

piminen sekä mukautuminen vaativat paljon aikaa. Vertailuanalyysi työkaluna 

soveltuu parhaiten jatkuvaan oppimiseen sekä kehittämiseen. Toimintatavat sekä 

tehokkuus muuttuvat alati, minkä vuoksi organisaatioiden pitäisi soveltaa vertai-

luanalyysia jatkuvana prosessina. (Ribeiro & Cabral, 2006, s. 2) 

 

4.2 Vertailuanalyysiin osallistuvien yritysten taustat 

 

Tämän työn kirjallisen tutkimusosuuden lisäksi on koostettu vertailuanalyysi, eli 

benchmarking Suomessa toimivista reaaliaikaista tietoa hyödyntävistä yrityksistä. 

Yrityksissä A ja B vierailtiin tämän työn tekemisen yhteydessä ja käytiin läpi yri-

tyksen prosessit. Tulokset yrityksistä koostettiin haastattelujen perusteella yritys-

ten avainhenkilöiltä. 

 

Yhteistä vertailututkimukseen valituissa yrityksissä on reaaliaikaisen tiedon sovel-

taminen yrityksen tuotantoprosessissa. Valintakriteereissä huomioitiin myös yri-

tyksen motiivit ja selkeät tavoitteet, joihin pyritään reaaliaikaisen tiedon hyödyn-

tämisellä. Yrityksellä on omaa tuotantoa, johon on sovellettu valittua tekniikkaa. 
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Tärkeimpänä valintakriteerinä oli saavutettujen tulosten todentaminen ja mahdol-

lisuus analysointiin. 

 

Yritys A 

Yritys on suuri prosessiteollisuuden yritys, jolla on neljä valmistavaa tehdasta 

Suomessa. Suunnitelmat reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseksi on tehty seitsemän 

vuotta sitten ja niitä on vaiheittan sovellettu tuotantoon. Reaaliaikaisen tiedon 

hyödyntäminen tuotannossa on käytännössä yhden ihmisen vastuulla niin toteu-

tuksen koordinoinnin kuin suunnittelunkin osalta. Logistiikka sekä tuotanto ovat 

yrityksen ydinosaamista. 

 

Yritys B 

Yritys on keskisuuri valmistavan teollisuuden perheyritys, jolla on yhteen toimi-

paikkaan keskitetty toiminta. Valmistettavat tuotteet tehdään erillisistä asiakasti-

lauksista ja suurin osa tilauksista toimitetaan saman päivän aikana. Tämä vaatii 

erittäin nopeaa ja muuntautumiskykyistä tuotantoa. Lisäksi haasteita tuo kausittai-

set tuotteet, joita varastoidaan keskeneräisinä. Yrityksellä on selkeät tavoitteet 

reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisellä saavutettavista tavoitteista. 

4.3 Reaaliaikaisen tiedon käyttö vertailututkimukseen osallistuvissa 
yrityksissä 

 

Vertailututkimukseen osallistuvien yritysten reaaliaikaisen tiedon käyttöä tutkit-

tiin vierailemalla yrityksen tiloissa sekä haastattelemalla yrityksen vastuuhenkilöi-

tä. Taulukossa 4 (ks. taulukko 4) on nähtävissä vertailututkimukseen osallistuvien 

yritysten tiivis yhteistyö laite- ja järjestelmätoimittajien kesken. Syitä tähän ovat 

haasteelliset toimintaympäristöt sekä kasvaneet vaatimukset projektin osalta. Esi-

merkiksi yrityksellä A on ollut tilanne, tarpeisiin ei valmista tuotetta ollut saatavil-

la. Erona Yritysten A ja B välillä on toimintatapa projektin johdon osalta. Yrityk-

sessä A etsittiin ratkaisuita toimittajalta tiettyihin kohteisiin. Vastaavasti yrityk-

sessä B tarkoituksena oli hankkia kokonaisratkaisu reaaliaikaisen tiedon keräämi-

seen. 
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Taulukko 4, vertailukehittämiseen valittujen yritysten ominaisuudet 

Yritys Teknologia Motiivi Tulokset Huomioitavaa 

A RFID-tekniikkaa on 
sovellettu tuotteen 
kuljetusvaunuihin 
sekä valmistuspro-
sesseihin. Samalla 
tunnisteella voi-
daan hyödyntää 
molempia sovel-
luskohteita. 
 

Prosessiteollisuuden 
yrityksellä on tuotan-
nossa erittäin suuret 
volyymit. Varmistaa ja 
tehostaa tuotan-
nonohjausta. Tarkkail-
la prosessin toimi-
vuutta, mahdollistaa 
myös jäljitettävyyden 
tuotteille. Seurata 
kuljetusvaunujen 
palautumista (omai-
suudenhallinta).  

Tilanne: 
04/2014: kehi-
tetty erikois-
tunniste yh-
teistyökump-
paneiden 
kanssa palve-
lemaan juuri 
tämän tuot-
teen proses-
sia. 
RFID-tekniikka 
otettu käyt-
töön ja pilotti-
projektit 
suunniteltu 

Yritys on pa-
nostanut tun-
nisteiden kehit-
tämiseen var-
mistaakseen 
ehdottoman 
toimivuuden. 
Myös antenni-
en toimivuu-
teen haasteelli-
sissa asennus-
paikoissa on 
tehty empiiris-
tä kehitystyötä. 

B RFID-tunniste on 
tuotteen pakkauk-
seen. 
Valmistustehtaan 
prosessit on suun-
niteltu huomioiden 
RFID-teknologia. 
Käytetty markki-
noilla olevia stan-
dardiratkaisuita ja 
sovellettu tuotan-
toon parhaalla 
mahdollisella ta-
valla. Erittäin tiivis 
yhteistyö laitetoi-
mittajan kanssa.   

Tilausohjautuvan 
tuotanto, lyhyet toi-
mitusaikavaatimuk-
set, henkilöstön tu-
lospalkkiomaksami-
sen kehittäminen, 
koneiden asetusaiko-
jen vähentäminen 
sekä koneresurssien 
tehokkaampi käyttö. 

Tilanne 
04/2014, 
RFID:tä  sovel-
lettu tehtaan 
prosesseihin ja 
hyödyt nähtä-
vissä päivittäi-
sessä toimin-
nassa. 

Sesonkivaihte-
leva kysyntä. 
Yrityksen omis-
tajiin kuuluva 
henkilö vahvas-
ti mukana kehi-
tystyössä. 
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4.4 Yritysten tavoitteet reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisestä 

 

Yritys A 

Yritys toimii prosessiteollisuudessa ja tuotteiden kysyntä vaihtelee asiakastarpei-

den mukaan. Lisäksi osa tuotteista on selkeitä kausituotteita, joiden menekki on 

ennustettavissa.  

Yrityksellä oli projektin alussa selkeät tavoitteet hyödyntää reaaliaikaista tietoa 

tuotannossa johtamisen tukena. Prosessituotannon. suurien volyymien ja kysyn-

nän sesonkivaihtelun vuoksi yrityksessä nähtiin reaaliaikaisen tiedon mahdollista-

vat hyödyt erittäin merkittävinä. Tulevaisuuden visioon liittyi suunnitelma seurata 

tuotetta tehtaasta loppuasiakkaalle asti. 

Välittömänä taloudellisena hyötynä konkretisoitui RFID-tunnisteella varustettujen 

kuljetusvaunujen seuranta ja hävikin vähentyminen. 

 

Yritys B 

Toinen tutkittava yritys oli kappaletavaran valmistukseen erikoistunut pk-yritys. 

Tuotteiden kysyntä on kausiluonteista, minkä vuoksi tuotteita on valmistettava 

varastoon. Lisäksi osa tuotteista valmistetaan puolivalmiiksi, mikä entisestään 

monimutkaistaa seurattavia varastotasoja. Tuotanto koostuu kymmenistä kone-

resursseista, joiden asetukset on vaihdettava tuotteiden välillä. 

Yrityksessä oli yhteistyössä RFID-yhteistyökumppanin kanssa kartoitettu yrityk-

sen toiminnot ja analysoitu kuinka taloudelliset hyödyt konkretisoituvat inves-

toinnin ohessa. 

 

 

4.5 Vertailututkimuksen tulokset 

 

Yritys A 

Yrityksen projektin pitkä aikaväli koostui olemassa olevan RFID-teknologian 

soveltamisesta täysin uudella tavalla, niin tunnisteiden kuin lukijoidenkin osalta. 

Yritys loi yhteistyökumppanin kanssa sovelluksen, joka otettiin käyttöön myös 
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muiden valmistajien vastaavissa prosesseissa. Lisäksi yrityksen tuotannon huomi-

oiden panostettiin erityisesti lukijoiden erittäin toimintavarmaan lukemiseen. 

Tällä hetkellä RFID-lukijoilta saatu tieto pitää erikseen koostaa tietopalvelimelta, 

minkä jälkeen se manuaalisesti prosessoidaan sopivaan muotoon. Reaaliaikaisen 

tiedonkeräysprosessin hyödyiksi on todettu omaisuudenhallinnan osalta tuotteen 

kuljetusvaunujen seuranta. Yrityksessä nähtiin etenkin omaisuudenhallinnan osal-

ta selkeitä taloudellisia motiiveja toteuttaa projekti. Valmistettavien tuotteiden 

osalta oli tärkeää saavuttaa tuotteen jäljitettävyys, jonka avulla nähtiin selkeät 

parannukset tuotelaadun hallinnassa 

 

Yritykselle oli myös tärkeää monitoroida tuotantolinjojen ja tuotantosolujen 

kuormitusta reaaliaikaisesti sekä saada tieto vikatilanteista mahdollisimman nope-

asti. Kohdeyritykseen haastavaan toimintaympäristöön ei ollut markkinoilla val-

mista tuotetta, minkä vuoksi he joutuivat keksimään sen. 

Yrityksen tuotannon suurten volyymien johdosta reaaliaikaisen tiedon avulla kes-

kitytään erityisesti valmis- ja puolivalmisvarastojen tarkkailuun. 

 

Yritys B 

Tämän yrityksen osalta reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen tehtaan prosesseissa 

sujuu erittäin hyvin. Yrityksen tavoitteissa määritetyt ominaisuudet saavutettiin 

toteuttamalla RFID-tekniikalla tehtaan tärkeimpien toimintojen seuranta. Koh-

deyrityksen tuotannon toiminnallisen luonteen vuoksi he näkivät tärkeinä asioina 

työntekijöiden tulospalkkauksen reaaliaikaisuuden sekä palkkauksen tarkkuuden. 

Tuotannon koneresurssien kuormituksen avulla voitiin luoda ennakkohuoltosuun-

nitelma ja tuotannon toimintavarmuus parani. 

Tuotteen modulaarisen tuoterakenteen ansiosta KET-varastojen määrät saattavat 

olla hyvinkin suuria. Tuotannonsuunnittelussa on mahdollista reagoida nopeam-

min lyhyen toimitusajan tilauksiin. Lisäksi näköpiirissä on vaatimus jälleenmyy-

jän osalta ottaa käyttöönsä RFID-tunniste tuotteisiin. 
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5 TUTKIMUSYHTEENVETO 

 

Tämän työn tutkimusmetodologia koostuu kirjallisesta tutkimusosuudesta, jossa 

perehdyttiin valmistavan teollisuuden, reaaliaikaisen tiedon hyödyntämisen ja 

reaaliaikaisen tiedonkeruun mahdollistaviin automaatioteknologioihin. 

Työn toinen tutkimusvaihe oli vertailututkimus, jossa analysointiin yrityksiä, jotka 

hyödyntävät reaaliaikaista tietoa toiminnoissaan. 

Kirjallisuustutkimuksessa tiedonhakuna käytettiin Nelli-tiedonhakujärjestelmää, 

jonka avulla oli pääsy tuoreimpiin verkkoaineistoihin. Lisäksi työssä käytettiin 

apuna myös Google Scholar-tiedonhakupalvelua, josta löytyi tieteellistä kirjalli-

suutta aiheeseen liittyen. Kirjallisuustutkimuksen osalta pyrittiin tulokset koosta-

maan tutkimuksista, joiden julkaisuvuosi on 2005 vuoden jälkeen. Vertailututki-

mus suoritettiin haastattelemalla kohdeyrityksen avainhenkilöitä projektin toteu-

tuksen osalta yritysvierailun yhteydessä. 

 

5.1 Valmistava teollisuus 

 

Työn toisessa kappaleessa (2.1-2.4) esitellään kirjallisuustutkimuksen pohjalta 

valmistavan teollisuuden rakenteelliset toimintamallit. Rakenteellisten toiminta-

mallien avulla tuotannon tehostamisen tarpeet ja reunaehdot, joiden perusteella 

tehtaan tuotantoprosessi muodostuu. Karaghi ja Böllinghaus et al. toteavat haas-

teellisimmaksi tuotantomalliksi yksittäistuotannon, jossa tuotanto perustuu yksit-

täisiin tilauksiin, työvaiheet vaihtelevat tuotantosoluissa ja tuotantoprosessin on 

oltava huomattavan joustava. Prosessituotannon johtaminen on yksittäistuotantoa 

huomattavasti suoraviivaisempaa ja yksinkertaisempaa. 

 

Työn asiakasyrityksen tuotanto on yksittäistuotantoa ja sen johdosta tässä tutki-

musyhteenvedossa keskitytään tulosten analysointiin yksittäistuotannon näkökul-

masta. Työn tavoite on luoda toimintomalli reaaliaikaisen tiedon soveltamiseen ja 

kerätyn tiedon soveltaminen tuotannon tehostamiseen asiakasyrityksessä.  
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Kirjallisuustutkimuksessa analysoitiin valmistavan teollisuuden yksittäistuotannon 

perusrakennetta ja valmistusprosessin rakennetta sisältäen tuotteiden vaiheittaiset 

toiminnot. Tuotannon tehokkuuden parantaminen perustuu valmistusprosessiin 

liittyvien vaiheiden kehittämiseen entistä suoraviivaisemmaksi. Kirjallisuustutki-

muksen tulosten perusteella tuotannon tehostamiselle yhtenäinen motiivi on kil-

pailukyvyn parantaminen. (Karaghi 2014, Heikkilä et al. 2005, Zelbst et al. 2011) 

Vertailututkimukseen osallistuneiden yritysten motiivit olivat yhtenäisiä kirjalli-

suustutkimuksen tulosten kanssa. Yrityksessä A käytettiin RFID-tunnistamista 

tuotteen kuljetusvaunujen seurantaan. Kuljetusvaunujen seurannalla saavutettiin 

taloudellisia etuja pelkästään vaunuihin käytettävän rahan vähentymisellä. Lisäksi 

samalla tunnisteella pystyttiin seuraamaan tuotekohtaisesti tuotteiden menekkiä 

sekä valmistusmääriä. Yhteistä kirjallisuus- ja vertailututkimuksen liittyvissä yri-

tyksissä oli pyrkimys kehittää kilpailukykyä parantamalla tuotannollista toimintaa 

entistä tehokkaammaksi. Lisäksi vertailututkimukseen osallistuvat yritykset en-

nustivat tekniikan yleistyvän entisestään ja sen vuoksi halusivat tutkia sen mah-

dollisuuksia. 

5.2 Teolliseen ympäristöön soveltuva tekniikka 

 

Kirjallisuus tunnistaa monia eri tapoja soveltaa valmistavan tehtaan ympäristöön 

automaattista tiedon keräämistä.  Työn kappaleissa 3.1–3.3 on esitelty soveltuvia 

teknologioita ja esitelty niiden hyötyjä sekä haittoja Grooverin kattavan artikkelin 

pohjalta. Kirjallisuustutkimuksen aineistoissa Huang et al. ja Groover toteavat 

automaattisen tiedonkeruun vähäisen soveltamisen valmistavan teollisuuden toi-

mintoihin. Omien havaintojen, kirjallisuus- ja vertailututkimuksen pohjalta mer-

kittävä syy automaattisen tiedonkeruun vähäiseen käyttöön johtuu monimutkai-

sesta sekä haasteellisesta toimintaympäristöstä. Valmistavan teollisuuden työvai-

heet sisältävät prosesseja ja toimintoja, joissa kappaleessa kiinni oleva tunniste 

saattaa vaurioitua. Lisäksi on valmistusprosesseja, joissa kaikkia kappaleen pinto-

ja työstetään prosessin aikana. Tällöin tunnisteen kiinnittäminen on mahdotonta. 

Kuten työn vertailututkimuksessa on todettu (ks. Taulukko 4) vertailututkimuk-

seen osallistuvien yritysten kehitystyössä on vahvasti ollut mukana ulkoinen toi-
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mittaja. Erityisesti Yrityksen A sovelluksen osalta tuli kehittää täysin uudentyyp-

pinen RFID-tunniste täyttämään haasteellisen toimintaympäristön vaatimukset. 

 

Groover esittämä vertailu eri teknologioiden välillä (ks. Taulukko 1) esittää omi-

naisuudet selkeänä kokonaisuutena. Taulukon avulla voidaan todeta radiotaajuus 

eli (RFID)-teknologian olevan ehdottomasti käyttökelpoisin teknologian valmis-

tavan teollisuuden haastavaan työympäristöön. Grooverin vuonna 2014 koosta-

massa taulukossa radiotaajuuden haitaksi on määritelty suuret hankinta kustan-

nukset. Erityisesti tavoitellessa virheettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä on RFID-

teknologia soveltuvin. Helppokäyttöisyys toteutuu järjestelmän automatisoinnilla, 

jonka vuoksi työntekijän työpanosta ei tarvita kappaleen tunnistamiseen. 

RFID-tekniikan hyötyinä ovat laajat lukualueet, lukuisat saatavilla olevat sovel-

lukset sekä tekniikan yleistyminen. Vertailututkimuksen perusteella myös haasta-

vien erikoistunnisteiden hinnat ovat laskeneet. 

 

Reaaliaikaisen tiedon keräämisessä tehdassoluissa on huomioitava kuinka RFID- 

tunnisteet ja lukijat tullaan soveltamaan tehdasympäristöön. Käytännössä jokainen 

solu tai koneresurssi on varustettava RFID-lukijalla. Lukijat tulee asentaa myös 

tehtaan varastoihin, jonka avulla voidaan seurata työkaluja ja materiaaleja. Henki-

löstöresursseja voidaan seurata solukohtaisesti asettamalla lukijat työsoluihin sekä 

sisäänkäyntien luokse. RFID-lukijoiden soveltaminen tehtaan prosessiin voi olla 

haasteellinen, kuten vertailututkimuksen yrityksessä A (kappale 4.3, taulukko 4).  

Kohdeyrityksessä sovellettiin markkinoilta saatavaa lukijaa poikkeukselliseen 

asennukseen ja se vaati paljon kenttätestejä ennen kuin voitiin todeta asennuksen 

toimivuus. Tämä jälleen osoittaa teollisuuden haastavat toimintaympäristöt, joiden 

osalta joudutaan haastamaan järjestelmätoimittajia sekä teknologian valmistajia.  

 

Työn kappaleessa 3.4 esitetään komponenttien erityyppisiä tunnistustasoja, jotka 

jaetaan kolmeen pääryhmään. Tunnistustasot määräytyvät tunnisteen sisältämän 

kappaleen toiminnallisen luonteen perusteella. Tutkimuksen perusteella kom-

ponentit ja tuotteet joiden jäljittävyys ei ole tarpeellista, voidaan varustaa kolli-

pohjaisella tunnisteella. Esimerkkeinä raaka-aineet ja prosessituotantoon liittyvät 
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komponentit. Käytännön esimerkkinä vertailututkimuksen yritys A käyttää tuot-

teiden tunnistamiseen kollipohjaista tunnistusta. Siinä kuljetusalusta on RFID-

tunnisteella varustettu, joka sisältää kaikki tuotteet tai komponentit jotka on alus-

taan pakattu. Kirjallisuus- ja vertailututkimuksen mukaan RFID-teknologian so-

veltamiseen on keskityttävä ja varmistuttava tekniikan virheettömästä toiminnasta 

toimintaympäristössä. Erityisesti arvokkaiden komponenttien osalta vaaditaan 

täysin virheetöntä tunnistamista valmistavassa teollisuudessa.  Kappaleessa 3.6.1 

Zhang et al. korostaa tietoteknisen infrastruktuurin koostamista tärkeänä osana 

projektia. Työn kirjallisuus- ja vertailtututkimuksen perusteella yritysten toimin-

nanohjaus- ja RFID-järjestelmän liittäminen on merkittävimpiä vaiheita projektin 

toteutuksessa.  

 

Zelbst et al. on kuvassa 5 (kappaleessa 2.4) esittänyt perusrakenteen reaaliaikaisen 

tiedon mahdollistavan teknologian vaikutuksen toimitusketjun suorituskyvyn 

muodostumiseen. Teknologian avulla kerättävä tieto toimitusketjusta mahdollistaa 

perustan, jonka avulla toimitusketjun suorituskykyä voidaan parantaa. RFID-

teknologia on työkalu, jonka avulla kerätty tieto jalostetaan toimenpiteiksi. Näi-

den toimenpiteiden avulla kehitetään toimitusketjun suorituskykyä. Mittariston 

avulla nähdään nykytilanne sekä saavutetut hyödyt suorituskyvyn kehittämisessä. 

Toinen selkeä hyöty automaatioteknologian hyödyntämisessä on käytännön pro-

sessin automatisointi. Tämän avulla saavutetaan kappaleessa 3.5 esitetyt hyödyt 

prosessin käytännön kehittämisen osalta. Brintrup et al., Groover ja Jung et al. 

tutkimustulosten perusteella eniten käytännön hyötyjä saavutetaan ajansäästöllä, 

virheiden vähentymisellä ja varastotasojen vähentämisellä. Kaikista edellä maini-

tuista on taloudellista hyötyä suorasti tai epäsuorasti. 

 

5.3 Valmistavan tehtaan tuotannon tehostaminen reaaliaikaisella 
tiedolla 

 

Kirjallisuustutkimuksen pohjalta kappaleessa 2.5 tutkittiin suorituskyvyn johtami-

sen mittareiden yhteyttä tuotannon tehostamiseen. Stansfield & Longenecker 
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(2005), Karaghi (2014) sekä Heikkilä et al. (2005) ovat todenneet haasteellisim-

maksi koostaa mittariston, jonka avulla saavutetaan tuotannon tehostuminen.  

Zelbst et al. (2011) tutkimuksen johtopäätösten perusteella toimitusketjun suori-

tuskyvyn perustana on toimitusketjusta kerättävä tieto, joka mahdollistaa suori-

tuskyvyn mittariston koostamisen. Kirjallisuuden perusteella etenkin reaaliaikai-

sen tiedon hyödyntäminen johtamisen tukena mahdollistaa toimitusketjun tehok-

kuuden.  

 

Tuotannon tehostamisen perustana on luoda mittaristo, jonka avulla voidaan seu-

rata tehtaan toimintoja ja prosesseja. Mittariston avulla nähdään mahdolliset 

muuttujat sekä saadaan kokonaiskuva toiminnoista. Esimerkkejä kerätyn tiedon 

koostamisesta mittaristoksi on nähtävissä kuvassa 8 (ks. kuva 8), jossa Zhang et 

al. (2012a) on esittänyt erilaisia esimerkkejä mittaristojen graafisesta näkymästä. 

Zhang et al. (2012a) Vertailututkimukseen osallistuneet yritykset toteuttivat edellä 

mainittuja mittareiden seurantaan liittyviä toimintoja. Esimerkiksi yritys B:ssä on 

luotu mittaristot tulospalkkioiden toteutuman seurantaan. Mittareiden välittämä 

ohjaustieto koostetaan reaaliaikaisena, jonka avulla tuotantoon liittyvät päätökset 

ovat viiveettömiä. Zhang et al. (2012a) Hyötyinä reaaliaikaisen tiedon hyödyntä-

miselle tutkimuksessa on esitetty tiedon käyttö johtamisen tukena. Reaaliaikaisen 

tiedon avulla päätösten tekeminen ja tehokkuuden toteutuminen kehittyvät. Huang 

et al. (2008 s. 701) Reaaliaikaisen tiedon hyödyntämistä johtamisen tueksi voi 

jalostaa monin eri keinoin. Kappaleessa 3.5 Zhang et al. (2012a) ovat esittäneet 

taloudellisen näkökulman. Zhangin tutkimuksessa esitetään reaaliaikaisten tiedon 

hyödyntämisestä esimerkiksi tuotantokustannusten koostamiseen, joka voidaan 

jakaa valmistussoluittain. 

 

Kolmannessa kappaleessa (ks. luku 3.2) on nähtävissä esimerkki johtamisen tuek-

si koostettujen mittareiden graafisesta näkymästä (ks. kuva 8). Koostamalla yri-

tyksen tarpeisiin ja tavoitteisiin soveltuvat mittarit voidaan reaaliaikaisesti seurata 

tavoitteiden toteutumista. Yrityksen tehtäväksi jää rakentaa mittarit omien tavoit-

teiden pohjalta ja ottaa mittaristo johtamisen tueksi. 
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5.4 Toimintomalli tuotannon tehostamiseen reaaliaikaisen tiedon 
avulla 

 

Kuvassa 13 nähdään työn kirjallisuus- ja vertailututkimuksen pohjalta laadittu 

reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseen koostettu toimintamalli. Toimintomallin 

tavoitteena on hyödyntää tuotannosta kerättävää reaaliaikaista tietoa toimitusket-

jun suorituskyvyn muodostamisessa. Toimintomalli on kolmivaiheinen ja perus-

tuu mukaillen kappaleessa 2.4 (kuva 5) Zelbst et al. esittämään toimitusketjun 

suorituskyvyn rakenteeseen. Reaaliaikaisen tiedon mahdollistavan tekniikan avul-

la koostetaan toimitusketjusta valmistustekninen tieto, jota hyödyntämällä saavu-

tetaan toimitusketjun suorituskyvyn tehokkuuden kehittyminen.  

 

Toimintomallin ensimmäinen vaihe (1) 

o Tutkitaan yrityksen valmistusprosessia ja analysoidaan tuotannon ra-

kenne (kappaleet 2.1–2.3) 

o Tunnistetaan mahdolliset kehityskohteet tuotannossa (kappale 3.7) 

o Analysoidaan automaatioteknologian soveltamista kohdeyrityksen 

toimintoihin. Analyysi kostuu teknologian soveltamista yrityksen 

komponentteihin, kappaleisiin, työsoluihin, eli käytännössä kaikkiin 

sovelluksiin liittyen projektiin. (kappaleet 3.1–3.5) 

 

Toimintomallin toinen vaihe (2) 

o  Luodaan toiminnankuvauskartta yrityksen toiminnoista kokonaisku-

van ymmärtämiseksi (kappale 3.7). 

o Määritetään tietotekninen infrastruktuuri. Määritetään laitteistojen ja 

järjestelmien välinen kommunikaatio käyttäjädiagrammin avulla (kap-

pale 3.7). 

 

Toimintomallin kolmas vaihe (3) 

o Kohdeyrityksen tarpeiden perusteella tunnistetaan tavoitteet tuotannon 

tehostamisen osa-alueissa (kappale 2.4). 

o Suoritetaan mahdolliset käytännön prosessia tehostavat toimenpiteet 
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o Tunnistetaan toiminnot, jotka vaikuttavat kilpailukyvyn muodostumi-

seen. (kappale 2.5) 

o Luodaan mittaristot ja tavoitteet tehokkuuden seurantaan ja kehittämi-

seen. Mittaristot johdetaan strategiasta määritettävistä tavoitteista. 

 

 

 

 

 

Kuva 13, Koostettu toimintomalli kirjallisuus- ja vertailututkimuksen pohjalta 
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6 TOIMINTOMALLIN SOVELTAMINEN ASIAKASYRI-

TYKSEN VALMISTAVAN TEHTAAN PROSESSEI-

HIN 

 

Asiakasyritykselle koostettavan toimintomallin viitekehyksenä käytetään neljän-

nessä luvussa esitetyn toimintomallin automaattisen tunnistuksen toteuttamista 

tuotantoympäristöön. Tutkimustulosten pohjalta tunnistetut haasteellisen toimin-

taympäristön vaatimat erityispiirteet sovelletaan toimintomallin eri vaiheisiin. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sopivan teknologian hyödyntämistä sekä toimitusket-

juun, että tuotteen jalostusarvoa lisäävien tuotantovaiheiden tunnistaminen, joihin 

teknologiaa tullaan soveltamaan (ks. Liite 1). 

6.1 Asiakasyritys 

 

Sandvik Group on korkeaan teknologiaan keskittynyt kansainvälinen konserni, 

joka panostaa innovatiivisiin tuotteisiin sekä palveluihin. Sandvik Group koostuu 

viidestä liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Sandvik Mining, Sandvik Machine 

solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction sekä Sandvik 

Venture. (Sandvik 2013) 

 

Vuonna 2012 konserni työllisti 49 000 henkilöä yli 130 maassa ja liikevaihto oli 

lähes 99 miljardia Ruotsin kruunua. (Sandvik 2015) 

 

 

Kaavio 6, Sandvik Groupin liiketoiminta-alueet, (Sandvik 2013) 
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6.1.1 Sandvik Construction 

 

Diplomityön asiakasyrityksenä on Sandvik Construction Sub PA Breaking, joka 

on osa Suomessa toimivaa monialayritys Sandvik Groupia. Lahden yksikköön 

kuuluvat Sandvik Constructionin Equipment liiketoiminta-alueeseen, joka tuottaa 

kokonaisratkaisuja maanrakennusteollisuuden eri aloille. Liiketoiminta-alueen 

tuotevalikoima sisältää mm. iskuvasarat, mekaanisen louhinnan laitteet, lastaus- 

ja kuljetinlaitteet. (Sandvik 2015) 

6.1.2 Sub PA Breaking 

 

Sub PA Breaking Lahdessa valmistaa hydraulisia iskuvasaroita varustettaviksi 

kaivinkoneisiin sekä muihin soveltuviin työsovelluksiin. Lisäksi yrityksen tuote-

portfolio sisältää myös purku-, lajittelu-, ja murskainkourat, leikkuri- ja monitoi-

mimurskaimet sekä pulveroijat. Yrityksen tuotemerkkejä ovat Sandvik, Rammer 

ja Bretec. Tuotteita valmistetaan OEM- asiakkaille heidän omilla tavaramerkeillä. 

Sandvik–tuotteet ovat tunnettuja korkeasta laadusta sekä teknillisesti edistyneistä 

ratkaisuistaan. PA Breaking:n organisaatio käsittää toiminnot tuotteen kokonais-

valtaisen toimitusketjun eli suunnittelun, valmistuksen, myynnin ja jakelun osalta. 

(Sandvik 2013) 

 

Tehtaan tuotannosta yli 95 % menee vientiin ja pääasiallinen asiakasryhmä on 

rakennusteollisuus. Viime vuosina asiakkaiden tarpeet tuotteiden saatavuuden 

suhteen ovat muuttuneet vaativampaan suuntaan. Siksi yritykselle on tärkeää, että 

tuotteita pystytään toimittamaan lyhyellä toimitusajalla suoraan varastosta. Asia-

kasyrityksessä on viime vuosien aikana rakennettu työsoluista 6S-oppien mukais-

ta. Turvallisuus on erittäin tärkeä osa yrityksen strategiaa, jonka vuoksi yleiseen 

5S- termistöön on liitetty kuudes S, Safety, eli turvallisuus. (Sandvik 2013) 

6.1.3 Sub PA Breaking, Supply – tuotannon rakenne 

 

Sub PA Breaking Sandvik Lahden tehtaiden tuotanto koostuu neljästä eri toimin-

ta-alueesta. Nämä toiminta-alueet ovat osavalmistus, kokoonpano, lähettämö ja 

tarkastus. 
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Osavalmistustehtaan työsolut koostuvat sorvi-, koneistuskeskus-, viimeistely- ja 

pesusolusta, sekä lämpökäsittelylaitoksesta. Osavalmistustehtaassa on myös var-

sinaisia työsoluja palvelevia tukitoimintoja, kuten kunnossapito sekä terähuolto. 

Lämpökäsittelylaitos sisältää kaksi erillistä linjastoa, jossa lämpökäsitellään tar-

peelliset komponentit. Kokoonpanotehtaassa pienten- ja isojen vasaroiden ko-

koonpanot sisältävät samat työsolut, joita ovat iskuyksikön kokoonpano, koeajo, 

maalaus, kotelointi ja pakkaus.  Kokoonpanotehtaan yhteydessä sijaitsee huolinta-

keskus, joka koostuu saapuvien lähetysten vastaanotosta, varaosa- ja valmistuot-

teiden pakkaamisesta sekä lähettämisestä. Kylmävarasto on tarkoitettu saapuvan 

ja lähtevän tavaran purkamiseen, lastaamiseen sekä raaka-aineiden varastoimi-

seen. 

 

6.1.4 Tuotteen kuvaus 

 

Hydraulinen iskuvasara murtaa kiinnitettävän terän avulla rikottavaa materiaalia 

iskevällä voimalla. Yleensä hajotettava materiaali on kiveä, teräsbetonia tai muuta 

vastaavaa ainesta. Iskuvasaraa käytetään pääasiassa rakennusteollisuudessa kiinni-

tettynä kaivinkoneen puomin jatkona. Myös kaivosteollisuus käyttää iskuvasaroita 

murskauslaitteiston yhteydessä esihajottamaan kivet pienemmiksi paloiksi ennen 

murskaan syöttämistä. Myös näissä käyttökohteissa iskuvasara on kiinnitetty 

puomiin. Iskuenergiansa iskuvasara saa kaivinkoneen hydraulijärjestelmästä, jo-

hon iskuvasara on kytketty. 

 

Sandvik Lahden tehtailla valmistettavan iskuvasaran malliluokat jaetaan pieniin ja 

isoihin iskuvasaroihin.  

Pienet iskuvasarat on tarkoitettu traktorimallisiin peruskoneisiin, joiden omamassa 

on korkeintaan 10 000kg. Pieniin iskuvasaroihin kuuluu 12 erilaista mallia. Isojen 

iskuvasaroiden käyttökohteet ovat pääasiassa suuriin peruskoneisiin tarkoitettuja 

tehokkaampia malleja. Isoimmilla vasaroilla voidaan suorittaa perusaineen hajot-

tamista, kuten peruskallion rikotusta. Isoon iskuvasaramallistoon kuuluu 17 eri-

tyyppistä mallia. 
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Kaikissa iskuvasaroissa sylinteri on keskeinen komponentti, jonka ympärille isku-

vasara rakentuu lukuisin erilaisin komponentein. Sandvikin iskuvasarat ovat tun-

nettuja korkeasta laadusta sekä hyvin edistyksellisistä teknologista. (Sandvik 

2013) 

 

 

Kuva 14, Sandvikin valmistama pienen mallisarjan hydraulivasara, Rammer 555. 

(www.rammer.com) 

 

Kuva 15, Sandvikin valmistama ison mallisarjan hydraulivasara, Rammer 4099. 

(www.rammer.com) 

 

http://www.rammer.com/
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6.2 CASE-PROJEKTI: KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS TEHTAAN TOIMIN-
TOIHIN; SISÄISET VARASTONSIIRROT 

 

Asiakasyritykselle laadittua toimintomallia sovellettiin case-projektin muodossa. 

Case-projektissa käytännön toteutusta rakennettiin sisäisiin varastonsiirtoihin saa-

puvan tavaran osalta. (ks. Liite 1, s. 15) Tässä kappaleessa case-projekti kehittä-

minen on lyhyesti kuvattu.  

6.3 Kohteen kuvaus 

 

Sandvik Lahden tehtaiden saapuvien toimitusten vastaanotto tapahtuu läpivirtaus-

hyllyyn, johon autokuljetuksen saapuvat tavarat puretaan. Käytännössä autokuljet-

tajat purkavat saapuvat lähetykset kuormalava kerrallaan läpivirtaushyllyyn, johon 

ne puskuroituvat tehtaan sisäänsyöttäjiä varten. Osa tehtaille toimittamista yrityk-

sistä varustaa lähetyksensä RFID-tunnisteella, joka on älytarran muodossa. Muut 

tehtaan toimittajista käyttää lähetystunnistetta, johon on tulostettu viivakoodi lä-

hetyksen tunnistamista varten.  

 

Case-projekti toteutus tehtiin läpivirtaushyllyn jälkeisiin tehtaan toimintoihin, 

joista tavaran sisäänsyöttäjät noutavat lavat ja varastoivat ne määrättyihin varas-

toihin. Kohteessa varastomiehet tekevät varastonsiirtoja kahteen pääasialliseen 

kohteeseen, tuotanto- sekä varaosavarastoon. Saapuvien komponenttien varastoin-

tiin liittyvät toimenpiteet on esitetty kaaviossa seitsemän (ks. kaavio 7). Seuraa-

vassa on listattuna prosessin nykytilan vaiheistus toimintamallin osalta. 

1. Lavan nouto läpivirtaushyllystä 

2. Varastotietojen tarkistus tehdään paketin lähetystunnisteesta. Sen avulla 

nähdään kuinka tavarat jaetaan eri varastoihin. 

3. Lähetystunnisteen mukaisesti siirretään komponentit kohdevarastoon huo-

mioiden myös lukumäärät.  

4. Käyttäjä suorittaa työpisteellään varastonsiirrot toiminnanohjausjärjestel-

mään siirretyille komponentille. Fyysinen sekä toiminnanohjausjärjestelmässä 

oleva tieto täsmäävät. 

Prosessi toistetaan kunnes koko lavan sisältö on purettu. 
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Kaavio 7, Sisäisten varastonsiirtojen nykyprosessin tilanne 

 

Työntekijöiden haastattelujen perusteella prosessin nykytilanteessa on havaittu 

seuraavia ongelmakohtia. 

 

 Saapuneet komponentit eivät ole fyysisesti siinä varastossa, jossa tuotan-

nonohjausjärjestelmä ilmoittaa niiden olevan. 

 Varaosien ja tuotannon muuttuneiden osatarpeiden vuoksi tuotteita joudu-

taan siirtelemään varastoista toisiin. 

 Varastosiirtoja tehdessä ei pystytä hyödyntämään toimittajan kiinnittämää 

RFID-tunnistetta sähköisessä siirtoprosessissa. 

 Manuaalinen varastosiirto tuotannonohjausjärjestelmässä ei ole helppo-

käyttöinen. 

 RFID-tunnisteita ei ole käytössä kaikilla toimittajilla. 

(Työntekijöiden haastattelut. 15.9.2014) 
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6.4 Sovellettava toimintatapa sekä prosessin muutokset 

 

Kappaleessa 5.4 esitetyn toimintamallin osalta ensimmäinen vaihe olisi tunnistaa 

sopivat kehityskohteet kohdeyrityksen tuotannossa. Valitun case-projektin kehi-

tyspotentiaali oli yleisessä tiedossa. Sen vuoksi sen valintaa kehityskohteeksi ei 

enempää perustella. Laaditun toimintamallin pohjalta prosessista laadittiin toi-

minnankuvauskartta, joka on esitetty kaaviossa seitsemän. Toimintomallin yksi-

tyiskohtaisen ohjeistuksen pohjalta toiminnankuvauskartta tulisi luoda tehtaan 

layoutin pohjalle, mutta tämän työn julkisen tiedon vuoksi sitä ei esitetä layoutis-

sa. Case-projektin kohdetta analysoitiin ja todettiin RFID-teknologian soveltamis-

ta valittuun prosessiin ja ongelmakohtiin seuraavasti. 

 

 Valitaan manuaaliset työvaiheet ja pyritään automatisoimaan ne. 

 

Kaavioon 7 viitaten, selkein automatisoitava työvaihe valitussa case-projektissa 

on varastonsiirtojen syöttäminen toiminnanohjausjärjestelmään automatisoidun 

toiminnon avulla. 

  

6.5 Case-projektin toteutus ja tulokset 

 

Projektia ryhdyttiin toteuttamaan huomioiden nykytilanteen ongelmakohdat ja 

soveltamalla laaditun toimintamallin mukaista toimintatapaa, joka mahdollistaisi 

huomattavasti tehokkaamman prosessin. Toteutukseen liittyvät muutokset voidaan 

jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäisenä ovat toimintatapaan liittyvät muutokset, eli 

toimenpiteet joissa muokataan nykyisiä prosesseja kohti tehokkaampaa mallia. 

Toinen osa muutoksista liittyy automaatioteknologian hankkimiseen ja sitä kautta 

prosessista saataviin hyötyihin. Monet ongelmat ja toiminnalliset epäkohdat sel-

kiytyvät vasta kun prosessista on muodostunut kokonaiskuva. 
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Kaavio 8, Sisäisten varastonsiirtojen parannettu prosessimalli 

 

Saapuvien komponenttien osalta toimintamallin reunaehtoina oli jo aiemmin vali-

tut RFID-tunnisteet, joita tultaisi hyödyntämään tehtaan sisälogistiikassa. Tiedon 

läpinäkyvyyden ja reaaliaikaisuuden saavuttamiseksi hankittiin RFID-järjestelmä, 

joka palvelisi tehtaan sisäisiä varastonsiirtoja valitun kehityskohteen osalta mah-

dollisimman hyvin. Valittu ratkaisu mahdollistaa hyödyt case-projektiin toiminto-

jen automatisoinnin osalta. 

 

Hankittu RFID-järjestelmä koostui automatisoidusta portista, jonka läpi RFID-

tunnisteella varustetun kuljetusyksikön sisältämä komponenttitieto siirtyy auto-

maattisesti toiminnanohjausjärjestelmän kohdevarastoon, kuten on esitetty kaavi-

ossa 8.  Hyötyinä tässä RFID-portissa on varastotiedon reaaliaikaisuus ja helppo-

käyttöisyys. Varastotyöntekijän tarvitsee ainoastaan kuljettaa RFID-tunnisteella 

varustettu lava portin läpi ja oikea varastotieto päivittyy automaattisesti tuotan-

nonohjausjärjestelmään. Työntekijälle tieto onnistuneesta varastosiirrosta viesti-

tään värivalojen avulla. RFID-portti on esitetty kuvassa 16. Koko toimintamallin 
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parannuksena on luotettavampi komponenttien määrällinen tieto toiminnanohjaus-

järjestelmässä, koska saldotiedot ovat muuttuneet todellisen lavasiirron seurauk-

sena ja ovat aina reaaliajassa. Myös toiminnanohjausjärjestelmän varastotieto on 

aina todenmukainen, koska fyysinen- ja sähköinen-varastonsiirto suoritetaan aina 

samaan aikaan. 

 

 

Kuva 16, Case-projektin RFID-portti (LVH-KP2) 

 

Case-projektin onnistumista arvioitiin ensin kvalitatiivisten tulosten pohjalta. 

Käytännön testissä vertailtiin läpimenoaikaa entisen ja uudistetun toimintamallin 

välillä.  

 

Uudistetussa prosessissa sähköisen varastonsiirron tekee RFID-lukija väliohjel-

miston välityksellä toiminnanohjausjärjestelmään. (ks. kaavio 8). Prosessin kehi-

tyksestä saatavat hyödyt ovat ajallisesti erittäin merkittävät, kuten taulukosta viisi 

voidaan todeta. Testissä käytetyn tunnistelavan siirto tapahtui keskimäärin 221 

sekuntia nopeammin verrattuna manuaaliseen toimintatapaan. Vertailun vuoksi 

manuaalinen toimintatapa on esitetty kaaviossa seitsemän. 
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Mittauksen läpimenoaikojen erot selittyvät RFID-portin nopeammalla prosessilla, 

koska silloin käyttäjän ei tarvitse käydä tekemässä sisäistä varastonsiirtoa tietoko-

neen avulla toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi uuden toimintatavan ansiosta 

manuaalisten näppäilyvirheiden toteutuminen on suljettu pois. 

 

 

 

Taulukko 5, Sisäiset varastonsiirrot (LVH-KP2), toimintatapojen kvalitatiivinen vertai-

lu 

Sisäiset varastonsiirrot, LVH - KP2 

Tutkitaan prosessin nopeutta RFID-portin toimintamallilla 

  
    

  

  aika (s) 
  

  

  Perinteinen toimintatapa RFID-portti 
  

  
Mittaus 
nro.     

  
  

1  6min 5sek 55sek 
  

  

2  4min 22sek  1min 20sek 
  

  

3  5min 35sek  1min 12sek 
  

  

4  5min 22sek  1min 1sek 
  

  

5  3min 15sek  59sek 
  

  

6  3min 55sek  1min 2sek 
  

  

7  3min 33sek  45sek 
  

  

8  5min 10sek  58sek 
  

  

9  5min 25sek  55sek 
  

  

10  4min 22sek  1min 1sek       

 

 

Projektin kvalitatiivisten tulosten lisäksi haastateltiin solun työntekijöitä, jotka 

ovat tehneet töitä vanhan ja uudistetun toimintamallin kanssa. Projektiin liittyvät 

muutokset ovat vaikuttaneet työntekijöiden päivittäisiin työtehtäviin ja tapoihin. 

Haastattelu toteutettiin avoimena haastatteluna, jossa työntekijät saivat avoimesti 

kertoa mitkä asiat ovat parantuneet ja mitkä ovat huonontuneet. 

 

Toteutuksen jälkeiset hyödyt koettiin seuraavasti: 

 Toimintojen nopeutuminen. Varastonsiirto kohdevarastoon nopeutui 

huomattavasti. (ks. taulukko 5)  
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 Prosessien jatkokehittämisen tarve 

 Näppäilyvirheiden vähentyminen.  

 Ongelmatilanteissa kadonneen lavan jäljittäminen. 

 

Toteutuksen jälkeiset haitat ja kehityskohteet koettiin seuraavasti: 

 Järjestelmän toimivuus. Miten toimia jos luenta ei onnistu? 

 Epäselvyydet toimintojen ongelmatilanteissa. 

 

 

 

(Työntekijöiden haastattelu, 1.10.2014) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Teollisuuden toimintaympäristö koostuu lukuisista toiminnoista ja prosesseista, 

joiden yhteistuloksena syntyy tuotteita ja palveluita. Toimiala on tunnettu edistyk-

sellisestä teknologiasta ja vahvasta halusta kehittää tuotantoa sekä prosesseja en-

tistä tehokkaammiksi. Ominaista toimintaympäristölle on haastavat valmistuspro-

sessit ja laajentuneet alihankintaverkostot joiden hallinta on vaativaa. Yrityksen 

tulee kehittää toimitusketjua kokonaisvaltaisesti pysyäkseen kilpailukykyisenä. 

 

”Kuinka hyödyntää reaaliaikaista tietoa valmistavan tehtaan tuotannon tehosta-

misessa?” 

 

Työn pääkysymykseen koostettiin vastausta läpi työn. Kappaleessa 2.4 kerrottiin 

eri mahdollisuuksia valmistavan teollisuuden kehitysympäristön tehostamiseen. 

Reaaliaikaisen tiedon mahdollistavia hyötyjä on lukuisia ja kirjallisuustutkimuk-

sen perusteella yrityksen tuleekin perehtyä tuotannon yksittäisiin prosesseihin ja 

muodostaa niistä kokonaiskuva. Kokonaiskuvan avulla ilmenee kohteet joita tulee 

kehittää. Kappaleessa 2.4, kuvassa viisi esitetään toimitusketjun suorituskyvyn 

koostuvan toimitusketjusta hyödynnettävästä tiedosta, jonka reaaliaikainen tieto 

mahdollistaa. Työkaluna toimitusketjusta kerättävän tiedon hyödyntämiseen ovat 

suorituskyvyn mittaristot, jotka luodaan yrityksen strategian ja vision, eli tavoit-

teiden perusteella. 

 

a) Mitkä ovat tuotannon tehostamisen tavoitteet? Kuinka valmistavan teolli-

suuden tuotantoa voidaan tehostaa? 

 

Työn tutkimusten perusteella voidaan todeta tehostamisen tavoitteiden muodostu-

van pääasiassa yrityksen omista tavoitteista. Kilpailukyvyn ylläpitämiseksi kirjal-

lisuudessa tunnistettiin kolme seikka: kustannus, laatu ja nopeus. Näiden reunaeh-

tojen painotus tulee yrityksen itse määrittää. Riippuen ympäristö ja tuotteista tulee 

painotusta jakaa eri tavoin. Yrityksen jatkuvuuden varmistaakseen, tulee kilpailu-

kykyä ja toimintoja kehittää jatkuvasti. 



67 

 

Kirjallisuus- ja vertailututkimuksen perusteella valmistavan teollisuuden tuotan-

non tehostamiseen soveltuvat keinot voidaan tiivistää jalostamattoman työn pois-

tamiseen toiminnoista. 

 

b) Kuinka teknologiaa voidaan hyödyntää tiedon keräämisessä? Mitä tulee 

huomioida valmistavan teollisuuden ja teknologian soveltamisessa? 

Kirjallisuustutkimuksesta merkittävä osa käsitteli automaatioteknologian sovelta-

mista valmistavan tehtaan toimintoihin. Tutkimusten pohjalta todettiin haastavan 

toimintaympäristön olevan merkittävässä roolissa automaatioteknologian sovel-

tamisessa toimintoihin.  Erityisesti vertailututkimuksen osallistuvat yritykset oli-

vat kehittäneet teknologian soveltamista erityisen haastaviin toimintoihin. Vertai-

lututkimuksen tulos oli samassa linjassa kirjallisuustutkimuksen kanssa tältä osal-

ta. 

Työssä koostettu toimintomalli (kappale 5.4) esittää oleellisimmat seikat valmis-

tavan teollisuuden ja teknologian soveltamisessa. Yhteenvetona voidaan korostaa 

suunnittelun merkitystä tuotannon prosessien ja teknologian soveltamisessa. 

Työssä esitetty RFID teknologia on soveltuvin tiedon keräämiseen. Silti tulee 

huomioida materiaaleihin liittyvät reunaehdot RFID:n osalta, jotka vaikuttavat 

vahvasti tunnisteiden luentaan ja toimivuuteen. 

c) Mitä on huomioitava tuotannosta kerättävän tiedon suhteen? Kuinka ke-

rättyä tietoa analysoidaan? 

Tuotannosta kerättävää tietoa voidaan analysoida monella eri tapaa. Kirjallisuus-

tutkimuksen pohjalta selkein keino on luoda suorituskyvyn mittaristo. Mittaristo 

tulee määrittää yrityksen omien tavoitteiden ja painotusten perusteella. Kerättyä 

tietoa analysoidaan mittariston perusteella, tekemällä vertailuita kerätyn historia-

tiedon kesken. Merkittävin osuus mittariston koostamisessa on muodostaa mitta-

rit, joiden perusteella merkittävimmät seikat tulevat ilmi suhteessa yrityksen ta-

voitteisiin. 

d) Miten tuotantoa voidaan tehostaa reaaliaikaisen tiedon avulla käytännös-

sä? 
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Diplomityön tuloksena laadittiin laaja toimintomalli, joka koostettiin kirjallisuus- 

ja vertailututkimuksen yhteenvetona (ks. kappale 5.4). Reaaliaikaisen tietoa hyö-

dyntävän toimintomallin soveltaminen yrityksen tuotantoon mahdollistaa pääasi-

assa kahdentyyppisiä hyötyjä. Ensimmäinen on resurssisäästöt, jotka muodostuvat 

automatisoiduista työvaiheista tiedonkeräämisen osalta. Toinen merkittävä seikka 

on reaaliaikainen tieto, jota voidaan hyödyntää johtamisen tukena.  

 

Työssä koostettu toimintomallin yhtenä osana oli rakentaa pilottiprojekti, jossa 

käytännössä nähdään luodun toimintomallin toimivuus asiakasyrityksen tuotan-

nossa. Pilottiprojektin hyödyt koostuivat varastonsiirtojen toteuttamisnopeudessa 

ja prosessin luotettavuudessa. Case-projektin konkreettisia tuloksia arvioitiin 

haastattelujen ja prosessin ajallisen kehityksen avulla. Määrällisiä eli kvantitatiivi-

sia tuloksia esitettiin case-projektin tulosten yhteydessä kappaleessa 6.5 (ks. tau-

lukko 5) lyhentyneen läpimenoajan osalta. Case-projektin tuloksia arvioitiin myös 

työntekijöiden haastattelujen perusteella, jossa kantaa otettiin käytännön proses-

simuutokseen. 

 

Haastatteluista saatujen tulosten perusteella saadut vastaukset tukevat jo kirjalli-

suudessa tunnistettuja hyötyjä. Näitä ovat esimerkiksi virheiden vähentyminen, 

toiminnan nopeutuminen ja parempi komponenttien jäljitettävyys. 

7.1 Jatkotutkimuksen aiheet 

 

Diplomityössä koostettu toimintomalli mahdollistaa lukuisia uusia eri toimintata-

poja ja luo pohjan täysin automatisoidulle tuotannolle, mikä tarjoaa monia jatko-

kehitysmahdollisuuksia.  

 

Koostetun toimintomallin mahdollistava reaaliaikainen tieto ja hyödyntäminen 

ovat aihepiirinä erittäin laaja. Tuotannon tehostamisen tavoitteet pohjautuvat yri-

tyksen strategiaan sekä visioon. Luonnollisena jatkumona tälle työlle olisi tutkia 

suorituskyvyn mittariston mahdollisuuksia hyödynnettäessä koostettua reaaliai-

kaista tietoa parhaalla mahdollisella tavalla. Reaaliaikainen tiedon hyödyntäminen 

parhaalla mahdollisella tavalla luo reunaehtoja suorituskyvyn mittariston koosta-
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miseen. Työn kirjallisuustutkimuksen pohjalta todettiin aihepiirin olevan melko 

tuntematon. 

 

Toinen merkittävä jatkotutkimuksen aihe on koneiden ja laitteiden teollinen Inter-

net. Teollinen Internet käytännössä tarkoittaa koneiden laitteiden kytkemistä osa-

na tietojärjestelmää, jonka avulla saadaan yksityiskohtainen tieto kytketyn laitteen 

tilasta. Käytännössä koneista saadaan reaaliaikainen tieto, jonka avulla voidaan 

analysoida tuotannon tilaa sekä pystytään reagoimaan virhetilanteisiin huomatta-

van lyhyemmällä varoitusajalla. 
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8 YHTEENVETO 

 

Diplomityön tavoitteena oli tutkia kuinka valmistavan tehtaan tuotannosta koos-

tettavaa reaaliaikaista tietoa voidaan kerätä tuotannosta sekä hyödyntää toiminto-

jen tehostamisessa. 

 

Työn teoriaosuus koostui laajasta kirjallisuus- ja vertailututkimuksesta, jonka poh-

jalta tunnistettiin tärkeimmät valmistavan tehtaan tehokkuuteen vaikuttavat seikat. 

Tutkimusten yhteenvedon perusteella voidaan todeta reaaliaikaisen tiedonkeruun 

soveltamisen tuotantoon olevan haastavaa. Monimutkaisten prosessien ja haasta-

van toimintaympäristön vuoksi on toteutuksen suunnittelu tehtävä huolellisesti. 

 

Valmistavan tuotannon prosesseista reaaliaikaisen tiedon keräämiseen soveltuvin 

teknologia on RFID, mutta pääasiassa tekniikkaa on sovellettu vähittäiskaupan 

sovelluksiin. Vaativimpiin kohteisiin sovellukset on suunniteltava itse, jotta 

kompromisseilta vältytään. Onnistunut tiedonkeruun automatisointi ja sen avulla 

koostettava reaaliaikainen tieto luo edellytyksiä lukuisiin eri hyötyihin. Merkittä-

vimmät voidaan jakaa luokkaan, 1) prosessikehitykseen sekä 2) kokonaisvaltaisen 

suorituskyvyn kehittymiseen.  

 

Valmistavan teollisuuden tulee entisestään automatisoimaan toimintojaan ja pyr-

kimään eroon hukasta toimitusketjussa. Komponenttien tunnistus ja automatisointi 

mahdollistavat uusia mahdollisuuksia tuotannon johtamiseen. Kaikki saatavilla 

olevan tiedon hyödyntäminen tulee olemaan tulevaisuudessa haaste, jonka ratkai-

suun ei tule olemaan yhtä vastausta.  

 

Tiedon automatisoinnin mahdollistava toiminnan läpinäkyvyys ja yhteentoimi-

vuus tulevat olemaan oleellisia ominaisuuksia seuraavan sukupolven valmistusjär-

jestelmissä. (Zhang et al. 2012a, s. 1) Yritysten tehtäväksi jää itse luoda keinot 

yhdistää strategia ja visiot tehokkuuden muodostumisessa. 
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