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Development of a tool for controlling experts work in a specialist organization is studied in
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO

ATO

Assemble to Order

ETO

Engineer to Order

ICT

Information and communication technology

IT

Information technology

JIT

Just In Time

KET

Keskeneräinen tuotanto

MPY

Mikkelin Puhelin Oyj

MRP

Material Requirements Planning

MTO

Make to Order

MTS

Make to Stock

OPP

Order Penetration Point
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1. Johdanto
Palveluiden merkitys IT-alalla on kasvamassa yhä enenevässä määrin, ja yritykset
haluavat

ostaa

laadukasta

asiantuntijapalvelua

parantaakseen

omaa

liiketoimintaansa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Asiantuntijapalveluita
tarjoavat organisaatiot kohtaavat suuria haasteita kilpailijoiden suuren määrän
vuoksi, ja hintakilpailu alalla on kovaa. Palvelun hintaa ei pystytä jatkuvasti
nostamaan, vaan kustannustehokkuus täytyy hakea muualta. Markkinoilta erottuvat
ne, joiden tiedolla johtaminen, prosessit ja asiantuntijaohjaus ovat huippuunsa
hiottuja. Asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen on tasapainotettava työn laatu
ja kustannustehokkuus keskenään.

1.1

Tutkimuksen tausta

Kohdeorganisaationa

toimiva

MPY

Oyj

on

murroksessa

perinteisen

teleoperaattoriliiketoiminnan jäädessä taka-alalle. Yritysostojen myötä yrityksen
päästrategiana

on

tarjota

asiakkailleen

kokonaisvaltaisia

IT-palveluita

asiantuntijatyön avulla. Asiantuntijoiden osaamisen kohdentaminen vaatii
tuotannon työnjohdolta oikeanlaista työnohjausta. Työmäärät on pystyttävä
arvioimaan tarkasti, jotta asiantuntijat ovat sopivassa kuormituksessa, eikä työn
laatu kärsi kiireiden vuoksi.

Kohdeorganisaatiossa ei ole aiemmin ollut

tuotannonohjausta, vaan asiantuntijat ovat jakaneet työtehtävät pääsääntöisesti itse.
Työn tuottavuuteen, seurantaan tai ennustamiseen ei ole myöskään kiinnitetty
aiemmin huomiota. MPY:n johdon mukaan asiantuntijatyön tehokkuuden
parantamiselle on luotava valmiudet toimintaympäristön muuttuessa. Nyt
muutoksen partaalla on pilvipalveluiden runsas kasvu.

Työn alkuvaiheessa kohdeorganisaation tuotannon johdon arvio oli, että
asiantuntijoiden laskutettava työaika vaihtelee 30 % - 75 %, kun työaikaa
asiantuntijoilla on työaikalain mukaisesti 37,5h viikossa eli noin 150 h
kuukaudessa. Alhainen laskutusaste ja laskutusasteen suuri vaihtelu ovat merkkejä
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toiminnan aiemmasta mitoittamisesta kuukauden kiireaikojen perusteella ja
työmäärien merkittävästä laskusta. Vastaavasti tuotannonohjauksen puuttuminen
kertoo liiketoiminnan olleen erittäin kannattavaa tai muun liiketoiminnan tuotoilla
subventoitua. (Viitanen, 2014.)

Asiantuntijoiden

työn

sisältö

ja

palvelutuotannon

prosessit

sekä

kustannustehokkuus eivät ole kohdeorganisaation työnjohdon tiedossa, eikä
työmäärien ajallisesta vaihtelusta ole mitattavaa tietoa. Ajoittain on havaittavissa
työtehtävien jonoutumista, joka saattaa mahdollisesti johtua tehottomuudesta sekä
erikoisosasiantuntijoiden puutteesta.

Eräänä haasteena on havaittu myös

toimeksiantojen saattaminen alusta loppuun saakka, eikä haluttua lisäarvoa
asiakkaalle ole voitu aina tuottaa.

Kohdeorganisaatio haluaa käyttöönsä tuotannonohjausmallin, jonka tarkoituksena
on nostaa asiantuntijakohtainen laskutusaste tavoitellulle tasolle, ja samalla tehdä
näkyväksi töiden määrä ja työvajaus, joiden avulla työnjohto pystyy seuraamaan
myytyjen ja tehtyjen työtehtävien tilannetta. Tuotannonohjausmallin avulla on
tarkoitus parantaa asiantuntijakohtaista laskutusastetta.

1.2

Tutkimuksen tavoite

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää MPY:lle tuotannonohjausmalli, jonka
avulla MPY pystyy tarjoamaan asiakaslupauksensa mukaisesti ylivertaista palvelua
tuotannon kannattavuustavoitteesta tinkimättä. Tavoitteena on, että yrityksen
johdolla olisi näkemys työn määrästä, ja laskutettavien tuntien määrä saataisiin
kasvuun käytössä olevin resurssein.

Työn teoriaosuudessa tutkitaan asiantuntijuutta ja asiantuntijatyön johtamista.
Olennaisena

osana

on

myös

tuotanto,

tuotannonohjaus

sekä

erilaiset

tuotannonohjausmallit, joiden avulla organisaatiot ovat tehostaneet toimintaansa.
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Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää asiantuntijaorganisaatioon soveltuva
tuotannonohjausmalli, jota käytettäisiin pääasiassa työkaluna asiantuntijatyön
ohjauksessa. Kehitettävän mallin logiikan ja rakenteen tulisi tuottaa mitattavissa
olevaa tietoa, jota pystytään käyttämään päätöksenteon tukena.
1.3

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusotteeltaan työ on kvalitatiivinen. Kvalitatiivisen tutkimuksen etuna on se,
että siinä suositaan tutkijan omia havaintoja, jolloin myös odottamattomien
asioiden havainnot tulevat huomioiduksi. Kvalitatiivinen tutkimus antaa
tutkimussuunnitelmalle

mahdollisuuden

elää.

Ominaista

kvalitatiiviselle

tutkimukselle on myös se, että siinä kerätään havaintoja esimerkiksi haastatteluilla
tai havainnoimalla jotakin ilmiötä. Osallistuva havainnointi on kvalitatiivisen
tutkimuksen menetelmä, ja tätä menetelmää käytetään tämän tutkimuksen
haastatteluissa. (Hirsjärvi et al. 2007.)

Osallistuva havainnointi voi olla joko aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa
osallistuvassa

havainnoinnissa

tutkija

vaikuttaa

läsnäolollaan

aktiivisesti

tutkittavaan ilmiöön. Passiivisessa osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on
mukana samanlaisena jäsenenä kuin muutkin osallistujat ja tilanteen kulkuun tutkija
ei vaikuta itse. Osallistuvassa havainnoinnissa voidaan tilanteeseen muotoutua
paremmin, kun havainnoija osallistuu toimintaan tutkittavien omilla ehdoilla ja
heidän antamilla lausunnoilla. (Anttila, P. 1998.)

Tutkimus on toteutettu edellä mainituilla menetelmillä laadittujen haastattelujen
perusteella MPY:n henkilöstölle alkuvuoden 2013 aikana. Haastateltavat henkilöt
työskentelevät eri tehtävissä MPY:llä. Avoimen haastattelun avulla voitiin
näkemykset ja tulkinnat muodostaa helposti, koska haastattelijoiden asema
yrityksessä oli uusi eli ennakkokuvia tapahtumista ei haastateltaville ollut vielä
muodostunut. Tutkimuksessa käytetty tieto ja materiaali on kerätty tuotannon
järjestelmistä, asiantuntijoilta sekä yrityksen omista prosesseista. Tutkimuksen
teoriatieto kasataan alan kirjallisuudesta ja artikkeleista.
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1.4

Työn rajaukset

Työssä läpikäydään tuotannonohjausmallin kehittämistä, työssä ei oteta kantaa
yrityksen prosessien välisiin yhteistöihin tai prosessien toimimattomuuteen.

Työssä

perehdytään

tarkemmin

MPY:n

asiantuntijoiden

laskutettavaan

asiakastyöhön. Sisäisen työn selvitys tulee myöhemmin, kun tuotannonohjauksen
mallia viedään tulevaisuudessa eteenpäin ja jalostetaan yrityksen sisällä.

1.5

Työn rakenne

Työ rakentuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäinen luku käsittelee tutkimuksen
aihetta, taustaa ja työn tarkoitusta. Luvussa esitellään myös tutkimuskysymykset ja
työn keskeiset tavoitteet. Teoreettinen viitekehys ja tutkimusmetodologia esitellään
myös ensimmäisessä luvussa. Toisessa luvussa käsitellään asiantuntijuutta sekä
sitä, miten asiantuntijatyötä tulisi johtaa niin, että työn tehokkuus ja mielekkyys
säilyy asiantuntijoilla hyvänä. Luku kolme käsittelee tuotantoa yrityksen
päätoimintana

ja

ottaa

huomioon

myös

kohdeorganisaatiossa

oleellisen

palvelutuotannon. Luvussa käsitellään erilaisia tuotantomuotoja sekä sitä, mitä
erilaisia tavoitteita tuotannolle voidaan asettaa ja miten tavoitteet ilmenevät
tekemisessä. Luku neljä käsittelee tuotannonohjausta ja sitä, mitä tavoitteita
tuotannonohjaukselle

voidaan

asettaa.

Luku

käsittelee

erilaisia

tuotannonohjaustekniikoita sekä sitä, miten tuotannonohjausta voidaan mitata.
Viides luku käsittelee tuotannonohjauksen prosessia ja sitä, miten se liittyy
yrityksen muihin ohjausmetodeihin. Luvussa käydään läpi myös erilaisia tuotannon
suunnittelumalleja. Kuudes luku käsittelee kehitystyön lähtökohtia, yrityksen
lähtötilanteen esittelyä sekä asiantuntijatyön tutkimista kohdeorganisaatiossa. Luku
käsittelee kohdeorganisaation töiden sisältöä ja töihin liittyviä seikkoja.
Seitsemännessä luvussa käydään läpi haastattelutulokset ja sitä, miten
tuotannonohjausmallia kehitettiin. Kahdeksas luku käsittelee työn tuloksia, työn
tiimoilta löytyneitä asioita ja tuotannonohjausmallin vaikutuksia. Yhdeksännessä
luvussa käydään läpi johtopäätöksiä. Kuvassa 1. on esitelty työn rakenne.
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Kuva 1. Tutkimuksen rakenne
.

6

2

Asiantuntijuus

Kohdeorganisaatio MPY:n työntekijät ovat korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja
yksi työn keskeisistä aiheista on asiantuntijuus ja asiantuntijatyön johtaminen.
Luvun tarkoitus on perehtyä asiantuntijuuteen ja tutkia sitä, mitä erityispiirteitä
asiantuntijatyöstä

voidaan

löytää.

Luvussa

tutkitaan

myös

sitä,

miten

asiantuntijatyötä tulisi johtaa.

2.1

Asiantuntijuus

Asiantuntijuutta tarvitaan ongelmanratkaisutilanteissa ja esimerkiksi johdettaessa
yritystä. Asiantuntijuuden avulla voidaan tehdä päätöksiä ongelmallisissa
tilanteissa, koska asiantuntijalla on tarvittavat tiedot osaamisen ja aiempien
kokemusten perusteella. Asiantuntemus on osaamista ja kokemusta, jota käytetään
tehtäessä päätöksiä erilaisissa tilanteissa. (Hung 2001.)

Moisio (2005) mainitsee, että asiantuntijuuteen liittyy lähes aina korkea
koulutustaso, ja asiantuntijuuteen kasvaminen edellyttää työkokemusta tai alaan
erityistä perehtymistä. Asiantuntija pystyy kehittämään itseään jatkuvasti sekä
tuottamaan uutta tietoa. Asiantuntijatyö on luonteeltaan vapaamuotoista, sillä
asiantuntijatyö ei ole ns. liukuhihnatyötä.

Hung (2001) vertailee teoksessaan aloittelijan ja asiantuntijan eroja. Hän kuvaa
asiantuntijan osaamisen ja tiedon olevan monimutkaista. Asiantuntija osaa ottaa
huomioon erilaisia asioihin vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi samankaltaisesti
aiemmin tapahtuneita tapahtumia. Aloittelijalla on vähemmän aiempaa kokemusta,
joka auttaisi olettamuksien muodostamisessa. Aloittelijan on usein keskityttävä
työhönsä paljon enemmän asiantuntijaan verrattuna. Asiantuntija osaa päätellä
organisoidummin verrattuna aloittelijaan, ja tämä johtuu siitä, että asiantuntijalla on
paljon enemmän tapahtumaan kuuluvaa informaatiota.
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Bradley et al. (2006) käyvät artikkelissa läpi asiantuntijuutta ja asiantuntijan
tietämystä. Asiantuntijan määritellään olevan henkilö, jolla on korkea suorituskyky
joltakin tietyltä tieteen alueelta. Yksittäisen asiantuntijan tietämys koostuu yksilön
näkökulmista ja uskomuksista kyseisen tieteen osa-alueelta.

Hakkarainen et al. (2012) mukaan asiantuntijat työskentelevät haastavien
tavoitteiden saavuttamiseksi nojautumalla erinäiseen joukkoon rajattua ja joustavaa
tietämystä. Asiantuntijat hankkivat uutta tietoa jatkuvasti ja kehittävät erilaisia
uusia käytäntöjä ja toimintakaavioita muuttaakseen uudet tavat rutiineiksi.

2.2

Asiantuntijatyö

Newell et al. (2008) mainitsevat teoksessaan, että lähes kaikessa työssä tarvitaan
tiedon soveltamista ja käyttämistä, jotta tehtävä pystytään suorittamaan sen
vaikeusasteesta

huolimatta.

Voidaan

puhua

tietotyöstä,

jota

esiintyy

ammattiryhmissä, joissa tarvitaan teoreettista tietämystä ja analyyttisiä taitoja.
Tietotyö käsittää sen, mikä aiemmin on käsitelty asiantuntijatyönä. Tietotyössä
sovelletaan erityisen paljon tietotyöläisen omaa tietämystä hiljaisen tiedon avulla.
Tietotyön tekijälle tulee jättää päätettäväksi, kuinka työ suoritetaan, ja mitä tietoja
tai tapoja työtä tehdessä tarvitaan.

Newell et al. (2008) määrittävät tietotyön ominaispiirteiksi itsenäisyyden ja etätyön.
Tietotyöntekijät työskentelevät itsenäisesti ja heidän tulee antaa olettaa, että he
tekevät oman työnsä juuri kuten he itse haluavat. On totta, että tietotyöntekijät itse
tietävät parhaiten, kuinka jokin työtehtävä tulee priorisoida, organisoida ja
suunnitella. Etätyöllä käsitetään työtä, jota voidaan suorittaa toimipisteen
ulkopuolella. Tällainen työ voi olla esimerkiksi asiakkaan tiloissa olevaa työtä.
MPY:n tapauksessa etätyönä käsitetään myös tietotyöläisen kotona suoritettavaa
työtä.
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Tietotyö tapahtuu ihmisten sisäisissä prosesseissa. Tietotyön prosessit ja tekemiset
ovat tietotyöläisten vuorovaikutusta ja informaation erilaista käsittelyä. Tietotyön
tekeminen edellyttää keskustelua ja kuuntelemista asioista (Kilpi, E. 2008).

Erääksi merkittäväksi ominaispiirteeksi Newell et al. (2008) nostavat myös sanan
”kultakaulustyöntekijät”, jolla tarkoitetaan erityisen tärkeitä tietotyöläistä, joita
ilman yrityksen toiminnot olisivat haasteita, ja päivittäinen työnteko kokisi suuria
haasteita ja jopa pysähtymisen. Niin sanottuja kultakaulustyöntekijöitä tulee
kohdella

hyvin,

ja

yrittää

saada

tietotyöläiselle

parhaat

mahdolliset

työskentelyolosuhteet. Usein tietotyöläiset opettavat asioita toisilleen ja kertovat,
kuinka asiat tulee tehdä. Kultakaulustyöntekijöillä on erityinen merkitys
työyhteisön oppimisessa ja opettamisessa. Myös erilaiset toimintatavat voivat tulla
heiltä, joten hankalissa tilanteissa kultakaulustyöntekijä voi saada tukea myös
muilta tietotyöläisiltä.

Newell

et

al

(2008)

asiantuntijaorganisaatioiden

käyvät

teoksessaan

tietämystä.

läpi

tietointensiivisyyttä

Asiantuntijaorganisaatiota

ja

pidetään

yrityksenä, jolla on mahdollista saavuttaa hyviä tuloksia oman asiantuntijuuden
avulla. Alvensson (2001) mainitsee artikkelissaan, että asiantuntijuus ei ole
ainoastaan arvokasta teknisten asioiden tai tuloksien kannalta, vaan asiantuntijat
tuovat yritykseen lisäksi järkiperäistä ajattelua, viisautta ja älykkyyttä.

2.3

Asiantuntijatyön johtaminen

Johtamisajattelua kutsutaan manageristiseksi lähestymistavaksi. Johtaminen on
vaikuttamista ylhäältä alaspäin ja selkeiden vastuualueiden asettamista. Johtaja on
yksilötoimija, joka on hyvä johtaja henkilökohtaisten johtajaominaisuuksiensa
takia. Johtaja aikaansaa koordinoidun ja hallitun liikkeen yhteisen tavoitteen
suuntaan. Ihmisiä ja asioita voidaan hallita taitavan johtamisen seurauksena.
Taitava johtajuus edellyttää, että ihmiset saadaan uskomaan johtajansa ajatuksiin.
Ihmisten sitoutumiseen vaikuttaa ensisijaisesti palkkioiden toivo (Kilpi, E. 2008).
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Useat

toimialat

muuntuvat

asiantuntijuusaloiksi,

jolloin

asiantuntijatyön

johtaminen on erittäin tärkeässä roolissa. Asiantuntijatyötä voidaan kutsua
eräänlaiseksi luovaksi työksi, koska asiantuntija joutuu luomaan erilaisia käsitteitä
asiasta ja selvittämään haasteita oman päättelykyvyn ja tiedon avustuksella.
Asiantuntijatyötä johtaessa on tärkeää, että johtaja tietää, organisoi ja suunnittelee
toiminnan oikeanaikaisen resurssien kohdentamisen. Oikeanlaista kohdentamista
voidaan tehdä silloin, kun havaitaan työmäärien olevan pienempiä esimerkiksi
vuodenajasta riippuen. (Kilpi, E. 2008.)

Kilpi 2008 mainitsee, että informaatio on asiantuntijayrityksen energiaa.
Painotettaessa asiantuntijatyötä tällä tarkoitetaan sitä, että informoidaan asioita
selkeästi ja tarvitaan erityisesti vuorovaikutustaitoja. Luovan työn johtamisen
teesit:
-

yhteiseksi tekeminen

-

mukaan ottaminen

-

moniäänisyys

-

adaptiivinen suunnittelu

-

systemaattinen reflektiivinen keskustelu

-

iteraatiosyklit

-

läpinäkyvä työ

-

työ on keskittymistä ja keskustelua

-

tärkeämpää kuin suoritteiden määrä on työn arvon kasvu

-

inhimillinen

toiminta

on

aina

toistavaa,

toistuvien

mallien

tarkoituksenmukaisuuden pohdinta
-

organisoituminen on jatkuva prosessi ajassa.

Käyttämällä teollisen ajan johtamismalleja, aikaansaadaan haittaa ja tehottomuutta
ja jopa vahingoitetaan työyhteisöjä. Tietotyötä johtaessa voidaan todeta, että
asiantuntijoiden

johtaminen

Asiantuntijaorganisaatiossa

on

työskenteleminen

vapaaehtoisten
on

yhdessä

johtamista.
tekemistä

ja

ajattelemista. Johtamisen täytyy näin ollen olla yhteiseksi tekemistä. Kun puhutaan
tietotyöntekijän ohjauksesta, voidaan todeta, että työntekijän täytyy pystyä
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ohjaamaan itseään työssä sekä kyetä työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti
omien toimintatapojen avulla. Mikäli tietotyöntekijä saa työstä tuloksia, on
työntekijän oma motivaatio myös korkealla. (Kilpi, E. 2008.)

Esimiesten on huolehdittava, että asiantuntijoiden osaaminen on riittävällä tasolla
ja heillä on mahdollisuus päivittää tarvittaessa osaamistaan. Mahdolliset
koulutukset ja kurssit tulee käydä tarkasti läpi ja miettiä näiden tarpeellisuutta, sillä
tietotyöläisen kehittämiselle on nykyisin paljon mahdollisuuksia. Myös hyvät
työehdot ja työolosuhteet antavat asiantuntijoille riittävän itsenäisyyden ja
vaikutusmahdollisuuden työhön. Esimiesten on ymmärrettävä asiantuntijatyön
vaatimukset, jotta voidaan ehkäistä mahdollisia työn kuormitusriskejä (Aitta, U.
2012).

Hovila, H. & Okkonen, J. (2005) mainitsevat artikkelissaan, että monien tutkijoiden
mukaan johtajat eivät aina välttämättä tiedä, mitä heidän asiantuntija-alaisensa
tekevät ja minkälaisella työteholla he työskentelevät. On kyse siitä, että
organisaation ja työn johtaminen vaatii monenlaista osaamista ja aihe-alueen
tuntemista. Asiantuntijuus onkin jonkin aihe-alueen osaamista. Tarvitaan
ainoastaan vuoropuhelua asiantuntijan ja johtajan välillä, jolloin molemmat voivat
jakaa tietoa ja oppia toisiltaan. Tällöin asiantuntijalla on mahdollisuus vaikuttaa
muuhunkin kuin omaan osaamisensa ja johto tuntee taas paremmin alaisensa työn.

Drucker, P. (2001) määrittää tietotyöntekijän tehokkuuden olevan tietotyöntekijän
perusominaisuuksia. Tietotyöntekijöille tyypillistä on myös terävä-älyisyys,
mielikuvitus ja tiedon suuri määrä aihealueesta. Tehokkaasta tietotyöntekijästä
saadaan tulosta, joka taas täytyy saada tietotyöntekijälle näkyväksi ja näin ollen
työntekijä motivoituu työstä. Drucker, P. (2001) mukaan on erityisen tärkeää, että
työntekijä pystyy ohjaamaan itseään työssä ja tekemään työstä mahdollisimman
tehokasta.
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3

Tuotanto palvelutuotannon voimavarana

Tässä luvussa tutkitaan tuotantoa kirjallisuuden avulla. Luvussa tutustutaan
tuotantoon yleisellä tasolla, ja mitä vaatimuksia yrityksessä toimivan tuotannon
tulee täyttää. Luku käsittelee diplomityössä olennaista palvelutuotantoa.

3.1

Tuotanto päätoimintana

Palveluja tai tuotteita valmistavan yrityksen keskeisimpiä toimintoja on tuotanto,
jonka tarkoitus on muuttaa tuotannon työntekijät markkinoille mahdollisimman
hyödyllisiksi. Tuotanto voi luoda asiakkailleen aineellisia tai aineettomia
hyödykkeitä, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Tuotannon tarkoituksena on
pyrkiä mahdollisimman korkeaan tuottavuuteen edistyneillä tehtävänjaoilla,
erikoistumisella tai tehokkailla valmistusmenetelmillä. (Haverila et al. 2005, s.
350–352.)

Tuotanto muodostuu kaikista toiminnoista, jotka tarvitaan tuotteen tai palvelun
aikaansaamiseksi. Tuotannon laajalla määrittelyllä pyritään toimintojen ja tehtävien
muodostaman kokonaisuuden hallitsemiseen. Tuotantoon sisältyvät kaikki ne
toiminnot, jotka ovat osallisina tuotteen tai tuote-erän aikaansaamiseen. (Haverila
et al. 2005, s. 350–352.)

Tuotannon toimintojen eri osa-alueet voidaan määrittää seuraavasti:
1. Valmistus itsessään on kokonaisuudessaan tuotantoon kuuluva
2. Markkinointi

on

mukana tuotantoprosessissa, markkinointi

määrittää

spesifikaatiot ja tilaukset
3. Jakelun suunnittelu ja toiminta mukana tuotantoketjussa
4. Tilauksen perusteella tehtävän asiakaskohtaisen suunnittelun nähdään kuuluvan
osaksi tuotantoketjuun.
5. Materiaalien hankinta ja alihankkijoiden ohjaus on osana tuotantoprosessia
(Haverila et al. 2005, s. 353)
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Yllämainittujen osa-alueiden perusteella tuotannon voidaan määritellä olevan
hankinnan, valmistuksen, jakelun tai tuotteistuksen muodostama kokonaisuus.

Tuotannontekijät muodostuvat kaikista käytettävissä olevista resursseista Resurssit
itsessään voivat olla yrityksen omistamaa materiaalia, työtä tai pääomaa.
Materiaalilla tarkoitetaan raaka-aineita, komponentteja, energiaa tai muuta
tarvittavaa fyysistä resurssia. Työllä tarkoitetaan työntekijöiden työpanosta, joka on
merkittävässä roolissa tuotannontekijänä (Haverila et al. 2005, s. 352–353.)

3.2

Palvelutuotanto

Ensimmäisessä kappaleessa kävimme läpi sitä, että diplomityön tarkoituksena on
tutkia ICT-palvelutuotannon toimintaa ja sen tehostamista, joten keskeisessä
roolissa on palvelutuotanto ja mitä keskeisiä elementtejä voidaan tunnistaa
aineettomasta palvelutuotannosta. Olennaisena osana on myös tuotannon toiminta,
erilaiset tuotantomuodot ja tuotannon tavoitteet. Kappaleessa ei käsitellä aineellista
tuotantoa, koska kohdeyrityksessä tätä ei ole.

Palvelutuotannon ensisijainen tarkoitus on tuottaa tai ylläpitää palveluita.
Ominaista palveluille on se, että palvelut ovat aineettomia ja abstrakteja. Palvelut
eroavat aineellisista tuotteista ominaisuuksillaan. Palvelut määritetään prosesseiksi,
jotka koostuvat erilaisista toiminnoista tai joukosta toimintoja (Rissanen 2006).
Lönnqvist et al. (2010, s. 17-18) mukaan palvelu sisältää neljä sellaista
perusominaisuutta, jotka erottavat palvelut aineellisista tuotteista. Palveluille
ominaisia piirteitä ovat: aineettomuus, heterogeenisyys, tuotannon ja kulutuksen
samanaikaisuus sekä katoavaisuus. Jotta palvelu saadaan tuotettua, osallistuu
asiakas usein palvelun tuotantoprosessiin kanssatuottajana ja toimii yhteistyössä
palveluntuottajan kanssa (Rissanen 2006).

Palvelutuotannolla

viitataan

yleisesti

palvelutoimintaan,

joka

tapahtuu

palveluorganisaatiossa tai teollisuusyrityksessä, joko päätoimintamuotona tai
tukitoimena. Palvelutuotanto käsite kattaa palveluiden tuottamisessa käytetyt
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resurssit, palveluprosessin sekä tuloksena saatavat tuotokset tai vaikutukset.
Lönnqvist et al. (2010) määrittävät palvelutuotannon olevan prosessi, jossa palvelu
tuotetaan ja saadaan aikaan asiakasarvoa. Palveluprosessista kuva 2.

Kuva 2. Palveluprosessi (Lönnqvist et al. 2010, s. 17)

IT-palvelutuotannon kulmakivenä voidaan pitää ITIL:iä (Information Technology
Infrastructure Library), joka on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden
hallintaan ja johtamiseen. ITIL määrittää palvelutuotannon tehtäväksi tuottaa
asiakkaille palveluita sopimusehtojen mukaisesti. Palvelutuotantoa voidaan pitää
IT-tuotteiden ”tehtaana”. Palvelutuotanto vastaa palveluiden tuottamisesta ja
palveluiden tukemisesta myös niin, että hallitaan tuotannollinen infrastruktuuri
kokonaisuudessaan. (OGC. 2007a).

Palvelutuotannon tehtävänä on varmistaa se, että asiakas saavuttaa päämääränsä
niin, että palvelua tukevat prosessit toimivat oikein mahdollisimman tehokkaasti
koko palvelun elinkaaren aikana. Palvelutuotannossa on löydettävä tasapaino
vakauden ja vastaanottokyvyn välillä ja varmistaa, että infrastruktuuri on vakaa ja
palveluiden saatavuus on hyvällä tasolla. Palveluliiketoiminnan tulee kyetä
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mukautumaan toimintaympäristön muutoksiin kustannustehokkaasti. (OGC.
2007b.)

3.3

Tuotantomuodot

Jotta palvelutuotanto kykenee tuottamaan palvelut laadukkaasti, tulee erilaisia
tuotantomuotoja tarkastella tarkemmin ja tutkia sitä, mitä erilaisia tuotantomuotoja
on olemassa ja voidaanko näitä käyttää palvelutuotannossa apuna.

Tuotantomuodon tarkoituksena on esittää se tapa, jolla yrityksen tuotanto
toteutetaan.

Tuotantomuodot

on

mahdollista

luokitella

tuotantoaloitteen

rakentumistavan mukaan, tuotteen mukaan tai tuotantoprosessin jatkuvuuden
mukaan (Lehtonen 2004, s. 63–64). Kuvassa 3. sivulla 16 on lueteltu
tuotantomuodot, jotka käydään tarkemmin tässä kappaleessa läpi.

Tuotantomuodot määritellään joko tuotteen, valmistusaloitteen tai tuotantoerän
koon perusteella. Tuotteet jaotellaan vakio- tai tilaustuotteisiin. Vakiotuotteen
rakenne on jatkuvasti samanlainen eikä vaihtele. Vakiotuotteen tuottaminen
tuotannolta onnistuu ilman erillistä tuotesuunnittelua, sillä vakiomuotoinen tuote on
valmis

toimitettavaksi.

Toisaalta

tämä

mahdollisuus

estää

asiakkaan

vaikuttamismahdollisuudet tuotteen spesifikaatioihin tai muihin ominaisuuksiin.
Tilaustuotteen

osalta

asiakkaalla

on

mahdollisuus

määrittää

tuotteen

ominaisuuksia. (Haverila et al. 2005, s. 351.)

Vakiotuotteiden variaatioita voi olla niin paljon, että valmistaminen varastoon on
kannattamatonta. Tällöin varastoon kannattaa valmistaa osia tuotteista tai
puolivalmisteita, tällöin asiakkaan tilaama tuote tai palvelu voidaan valmistaa
entistä

nopeammin,

kun

(Haverila et al. 2005, s. 353.)

valmistusta

ei

tarvitse

aloittaa

alusta.
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Vakiomuotoisia tuotteita voidaan valmistaa myös asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi
kirjan mainitsema ikkunoiden valmistus on tyypillinen esimerkki asiakaskohtaisen
vakiotuotteen valmistamisesta. Ikkunat itsessään määritellään asiakkaan tarpeiden
mukaan, mutta valmistaja määrää ikkunoiden vakiokonstruktion. Tilaustuotteina
pidetään

ainutkertaisia

tuotteita,

laivat,

rakennukset

ja

erilliset

automaatiojärjestelmät. Tuote saa tilaustuotteen määritelmän, pieni osa tuotteesta
valmistettaisiin asiakaskohtaisesti. (Haverila et al. 2005, s. 353.)

Asiakasohjautuvan vakiotuotteen valmistamista voidaan harkita silloin, kun
tuotteen valmistamiseen kuluva aika on lyhyempi kuin asiakkaan vaatima
toimitusaika.

Tilaus-toimitusprosessin

ollessa

toimiva,

voidaan

montaa

vakiotuotetta valmistaa asiakasohjautuvasti. (Haverila et al. 2005, s. 353.)

Valmistusaloitteen

perusteella

tuotanto

voidaan

jakaa

varasto-

tai

asiakasohjautuvaksi. Varasto-ohjautuvassa tuotannon valmistusaloite saadaan
aikaan tarpeesta täydentää tuotevarastoa. Suurimenekkisiä vakiotuotteita kutsutaan
usein varasto-ohjautuvaksi. Haverila et al. (2005, 354) määritelmän mukaan
asiakasohjautuvassa tuotannossa tuotannon aloittaminen perustuu asiakkaan
tilaukseen. Asiakkaan tahtotila on tiedossa vasta, kun tuotteen tai palvelun
konstruktiota määritellään. Kohdeorganisaatio MPY valmistaa asiantuntijoiden
toimesta paljon tilausmuotoisia tuotteita ja palveluita, tällöin tuotteiden etukäteen
valmistus on usein hankalaa ja mahdotonta.

Tuotantoerän koon perusteella tuotanto voidaan jakaa yksittäis-, sarja- ja
yhtenäistuotantoon. Yksittäistuotannossa valmistetaan tuotetta yksi kappale.
Sarjatuotannossa valmistetaan useampaa tuotetta samanaikaisesti ja samaa tuotetta
tehdään sarjassa. Yhtenäistuotannolla tarkoitetaan massatuotantoa, joka jatkuu
samanlaisena

pidemmän

valmistusjärjestelmässä.

aikaa

ja

tuotteen

valmistetaan

suunnitellussa

16

Tuotteen mukaan
Vakiotuotanto

Tilaustuotanto

Valmistusaloitteen mukaan
Asiakasohjautuva tuotanto

Varasto-ohjautuva tuotanto

Valmistusprosessin jatkuvuuden mukaan
Kappaletavaratuotanto
Yksittäistuotanto

Prosessituotanto

Sarjatuotanto

Yhtenäistuotanto

Kuva 3. Tuotantomuotojen luokittelu. (Haverila et al. 2005, s. 354.)

Tuotantomuotojen

luokittelun

lisäksi,

tuotantoa

voidaan

jaotella

myös

asiakastilauksen kohdentamispisteen (OPP, order pentration point) mukaan.
Asiakastilauksen kohdentamispiste on tuotannossa prosessin kohta, jonka jälkeen
itse tilaus ohjaa tuotantoa. Samalla OPP on viimeinen asiakastilaukselle
kohdentamaton kohta, jossa asiakkaalle pidetään vapaata varastoa. Ennen
asiakastilauksen

kohdentamispistettä

tuotanto

pohjaa

ennakoituihin

tai

suunniteltuihin tarpeisiin, joka mahdollistaa resurssien käytön optimoinnin.
Kuvassa 4. sivulla 17 on esitetty asiakastilauksen kohdentamispisteet. (Olhager
2003, s. 320; Lehtonen 2004, s. 68–69.)

Lähdeaineisto käsittää neljä erilaista kohdentamispistettä asiakastilaukselle: MTS
(make to stock), ATO (assemble to order), MTO (make to order) ja ETO (engineer
to order).
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Kuva 4. Asiakastilauksen kohdentamispisteet (Olhager 2003, s. 320.)

MTS-tuotannon

tavoitteena

on

valmistaa

tuotteita

varastoon.

Tuotteen

valmistaminen ja valmistamisen lopettaminen tapahtuu ennen kuin tuotetta on
myyty. MTS-tyyppinen tuotanto sopii ainoastaan standardisoidulle tuotteelle,
muulloin varastoon voidaan tuottaa tarpeetonta tuotetta. Mitä useampia
tuotevariantteja asiakkaalle halutaan tarjota, sitä kalliimmaksi MTS-tuotanto tulee.
(Lehtonen 2004, s. 70; Olhager, J. & Prajogo, I. 2011, s. 160.)
ATO-tuotanto sisältää paljon erilaisia tuotteita, mutta tuotteita voidaan koostaa eri
moduuleista. Varastoon voidaan tuottaa valmiita moduuleja ja asiakastilausten
perusteella tuote voidaan koota valmiiksi moduuleista. Etuna ATO-tyyppisessä
tuotannossa on erilaisten tuotekombinaatioiden nopea valmistusaika. Kuitenkin
ATO-tyyppisessä tuotannossa huonoa on ennustettavuuden hankaluus ja valmiin
tuotteen varastoinnin kannattamattomuus. (Wang, B. et al. 2013.)

MTO-tyyppisessä tuotannossa on kyse vakiomuotoisista tuotteista, jotka eivät
vaadi erikseen tuotesuunnittelua tilaukseen. MTO-tyyppinen tuotanto on suosittu
yrityksissä, joiden tuotteet tarvitsevat paljon pääomaa tai joita valmistetaan pienillä
volyymeillä. MTO-tyyppisten tuotteiden yksikköhinta on usein korkea ja
toimitusaika pitkä. Tuotantotavalle on ominaista tuotteen korkea laatu ja hankinnan
ja valmistuksen toteutus yhteistyössä asiakkaan kanssa. (Morikawa, K. et al. 2013.)
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ETO-tuotannossa asiakkaan tuotetta aletaan valmistaa vasta sitten, kun tilaus on
saatu. ETO-tuotanto sisältää tuotesuunnittelun tilauskohtaisesti ja erilliset
materiaalit ja jopa valmistamismenetelmät mietitään, kun tilaus on saatu. ETOtyyppisen tuotannon toimitusajat ovat pitkiä, mutta laadullisesti tuotteet ovat
huippuluokkaa. ETO-tuotannon ohjaus on haastavaa, sillä ennusteita on vaikea
laatia ja toimitusajat voivat vaihdella täysin tuotteen mukaan. (Gosling et al. 2009).

Kuva 5. Tuotantomuotojen vertailu. (Sukys. A. 2014)

3.4

Tuotannon tavoitteet

Tuotannon

tavoitteet

riippuvat

täysin

organisaation

toiminnasta

ja

kilpailutekijöistä. Kilpailutekijät muodostuvat niistä seikoista, joilla yritys haluaa
kilpailla markkinoilla.

Tuotannon rooli on valmistaa yrityksen tuotteet ja palvelut myytäväksi.
Tuotannolle asetetaan osana organisaation tai yrityksen toimintaa erilaisia
tavoitteita, joita voivat olla esimerkiksi kustannustehokkuus, laatu, toimituskyky ja
joustavuus (Lehtonen 2004).

Tuotannon kustannustehokkuus on tärkeimpiä tuotannon tavoitteita. Tuotannon
kokonaiskustannukset täytyy minimoida käyttämällä resurssit mahdollisimman
tehokkaasti ja pitämään toimintaan sidottu pääoma mahdollisimman pienenä.
Teollisuusyrityksien

merkittävä

osa

kustannustehokkuudesta

riippuu
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materiaalihankinnoista ja niiden hinnoittelusta. Asiantuntijapalveluita tarjoavan
yrityksen kustannustehokkuus syntyy silloin, kun työkuormat ovat järkevässä
suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin (Lehtonen, 2004; Viitanen, 2014).

Kun puhutaan tuotteiden korkeasta laadusta, tarkoitetaan tällä usein tuotteen tai
palvelun vastaavuutta asiakkaan tarpeisiin tai palvelun hintaan. Palvelun laatu
voidaan jakaa kahteen eri osaan, palveluprosessin toiminnalliseen laatuun ja
palveluprosessin tekniseen laatuun. Palveluprosessin toiminnallinen laatu pitää
sisällään niitä asioita, miten asiakas saa tilaamansa palvelun. Palveluprosessin
tekninen laatu taas pitää sisällään itse laadun. Molemmat edellä mainitut
palveluprosessien osat vaikuttavat yhtä ratkaisevasti asiakkaan kokemaan palvelun
laatuun. Palvelua tarjotessa on tärkeää antaa asiakkaalle mahdollisimman hyvä
vaikutelma yrityksestä, kuitenkaan toimitus- tai odotusajat eivät saa olla pitkiä,
eivätkä toimintatavat hankalia. (Grönroos 1998, 63–64.)

Hyvä toimituskyky kuvaa tuotteita tai palveluita tuottavan yrityksen kykyä saada
tilaus toimitettua asiakkaan haluamana ajankohtana. Toimituskyky rakentuu
materiaalien saatavuuksista ja logistisen järjestelmän toimitusvarmuudesta.
Yrityksessä halutaan usein tietää toimitusvarmuus prosentteina, joka taas kertoo
sen, kuinka monta prosenttia kaikista luvatuista tilauksista toimitettiin sovittuun
ajankohtaan mennessä. (Lehtonen 2004.)

Joustavuudella

tarkoitetaan

nopeutta

ja

kustannustehokkuutta,

joilla

tuotantoprosessiin voidaan tehdä muutoksia. Tärkeimpinä joustavuuden tyyppeinä
Haverila et al. 2005 mainitsevat volyymijoustavuuden ja uusien teknologioiden
käyttöönoton. Tätä kautta myös toimitettavien palveluiden tai tuotteiden
valmistamisen nopeus muuttuu. Volyymijoustavuuden tarkoituksena on kertoa,
miten

tuotanto

kykenee

sopeutumaan

tuotantomäärien

vaihteluun.

Tätä

ominaisuutta tarvitaan varsinkin palveluita tarjoavassa yrityksessä. Ajoittain
asiakkaat haluavat tiettyä palvelua nopeasti, kun taas toisesta palvelusta luovutaan.
(Haverila et al. 2005, s. 357.)
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4

Tuotannonohjaus

Tässä luvussa tutkitaan tuotannonohjausta kirjallisuuden avulla. Luvussa tutkitaan
tuotannonohjauksen malleja, tuotannonohjaukseen vaikuttavat tekijät ja miten
tuotannonohjausta voidaan mitata.

4.1

Tuotannonohjaus osana yrityksen ohjausta

Kokonaisohjauksen tavoitteena on ohjata koko yrityksessä tapahtuvaa toimintaa
päätasolla. Kokonaisohjauksen lisäksi yrityksissä on tarvetta erilaisille alatason
ohjauksille, jotka keskittyvät jonkin tietyn rajatun alueen ohjaukseen. Alatasossa
tapahtuvan ohjauksen on tuettava koko yrityksen kokonaisohjausta. Aaltio et al.
1976

määrittävät

teollisuusyrityksen

näkökulmasta

yrityksen

tärkeimmät

ohjausjärjestelmät kuvassa 6.

Kuva 6. Yrityksen tärkeimmät ohjausjärjestelmät (Aaltio et al. 1976)

Tuotannonohjauksen teoria muodostui 1950-luvulla, jolloin se tunnettiin paremmin
käsitteenä ”työsuunnittelu”. Työsuunnittelu käsitti erilaisia tuotannon ajoituksiin
liittyviä tekniikoita. 1960-luvulla mielenkiinnon kohteet kohdistuivat varastoihin ja
niiden tarkempaan ohjaukseen. 1970-luvulla siirryttiin tapahtumien seuraamisesta
enemmän tapahtumien ennustamiseen ja ennakointiin. Tällöin aloitettiin
käyttämään sanaa ”tuotannonsuunnittelu”. Myöhemmin sana ”tuotannonohjaus” on
yleistynyt puhekielessä.
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Tuotannonohjaus on yksi yrityksen useista ohjausjärjestelmistä, joka linkittyy
tiiviisti muihin yrityksessä oleviin ohjausjärjestelmiin, kuten kuvassa x on esitetty.
Tuotannonohjaus itsessään tarkoittaa tuotantotoiminnan ohjaamista siten, että
yrityksen korkeammalla tasolla määritetyt tuotantostrategiat saadaan toteutettua
tuotannon avulla. Jotta strategiassa määritetyt tuotannon tavoitteet saadaan
täytettyä, täytyy tuotannonohjauksessa sovittaa yhteen tuotannon ja myynnin
päämäärät (Lehtonen 2004). Hokkanen et al. (2004) lisäävät tuotannonohjauksen
määritelmäksi suunnittelu- toteutus- ja valvontatoimenpiteitä, joilla hallitaan
yrityksen resurssien käyttöä, jotta päästään asetettuun tuotantotavoitteeseen.

Haverila et al. (2005) määrittävät tuotannonohjauksen toiminnanohjauksena, koska
yrityksen toiminnan hallinta edellyttää tuotannon lisäksi muidenkin toimintojen
kuten myynnin, jakelun tai hankintojen ohjausta. Kuvassa 7. on esitetty
tuotantotoiminnan johtamista Haverila et al. (2005) mukaan.

Kuva 7. Tuotantotoiminnan johtaminen (Haverila et al. 2005, s. 397.)
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4.2

Tuotannonohjauksen tavoitteet

Tuotannonohjauksen tavoitteena on ohjata yrityksen tuotantoa niin, että tuotteelle
tai palvelulle määritetyt tavoitteet on saavutettu. Tavoitteita voivat olla hinta,
määrä, laatu tai toimitusaika. Tuotannon suunnittelun ja ohjauksen tarkoituksena on
myös varmistaa, että materiaaliset resurssit sekä tilauskanta on suhteutettuina
oikein käytettävissä oleviin resursseihin. Tässä tutkimuksessa käytettävissä olevat
resurssit ovat MPY:n asiantuntijoita sekä alihankkijoita, jotka valmistavat tuotteita
tai palveluita asiakkaan tilauksen mukaisesti. (Porter, 2009, Viitanen, 2014.)

Usein tuotannonohjauksen tarve syntyy asiakkaan määrittämästä tarpeesta tuottaa
palvelu tai tuote. Tuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan toimiva
tuotannonohjaus, jotta haluttuun lopputulokseen päästään tehokkaasti, nopeasti ja
laadukkaasti. Tuotannonohjauksen tulee suunnitella tuotannon toimintaa lyhyellä
ja pitkällä aikajänteellä myynnin ohjauksen antamilla tiedoilla. Tällöin tuotanto
pystyy informoimaan myyntiä toimitusajoissa ja tuotannon rajoitteista. (Miettinen,
1993.)

Muutoksien suuruus ja jatkuva parantaminen ajavat myös tuotantoympäristöt
epästabiiliin tilanteeseen. Tuotannonohjauksen on kyettävä hallitsemaan muutoksia
jatkuvasti

ja

mukautumaan

toimintaympäristön

muutoksiin.

Tuotannonohjausjärjestelmän on kyettävä tunnistamaan tuotannonprosessien tilat
ja havaittava muutoksiin reagoinnit ja niiden vaikutukset tuotannon toimintaan.
Kun tuotannonohjauksen tehtäväksi on määritetty ohjattavan yrityksen tuotantoa
niin, että yrityksen asettamat päämäärät tavoitetaan siltä osin, kun tuotanto siihen
kykenee, voidaan markkinoiden kysyntä ja tuotannon resurssit sovittaa yhteen.
Tällä asetelmalla yrityksen on mahdollista saavuttaa tuottotavoitteet toiminnallaan.
Mikäli tuotantoa ei pystytä sopeuttamaan toimintaympäristön vaatimuksiin,
joudutaan kiireellisiä asioita suorittamaan kerta toisensa jälkeen, ja työn laatu jää
heikoksi (Eloranta et al. 1986a). Lapinleimu et al. (1997) määrittävät
tuotannonohjauksen tavoitteeksi toteutuskelpoisen tuotantosuunnitelman, jonka
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avulla jokainen tuotannossa toimiva taho pystyy hoitamaan itsenäisesti osuutensa.
Kuva 8. kuvaa lukijalle tuotannon erilaiset tavoitteet.

Kuva 8. Tuotannonohjauksen tavoitteet (Haverila et al. 2005, s. 403.)

Haverila et al (2005, s.403) & Hokkanen et al (2004) määrittävät teoksissaan
toiminnanohjauksen keskeisiksi tavoitteiksi kapasiteetin korkean tuottavuuden,
vaihto-omaisuuden minimoinnin, toimitusvarmuuden ja lyhyen läpäisyajan.

Kapasiteetin korkealla tuottavuudella tarkoitetaan tuotantolaitteisiin, koneisiin tai
tiloihin sitoutuneen pääoman tuottavuuden olevan sitä parempi, mitä suurempi
tuotanto on.

Vaihto-omaisuuden minimoinnilla tarkoitetaan sitä, että valmistusta täytyy ohjata
niin, että raaka-aineisiin, keskeneräiseen työhön tai lopputuotevarastoihin sitoutuu
mahdollisimman vähän pääomaa. Toimitusvarmuuden tarkoituksena on varmistaa
se, että sovitut toimitusajat pitävät, ja ylläpidetään riittävää valmiutta toimittaa
asiakkaille tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaisesti.
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Kuva 9. Tuotannonohjauksen tavoitteiden ristiriitaisuus (Haverila et al. 2005, s. 404.)

Kun tarkastellaan kuvaa 9, voidaan havainnoida, miten tuotannonohjauksen
tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Tuotannonohjauksen tavoitteena on pyrkiä
sovittamaan jokainen tavoite keskenään. Haverila et al (1999, s. 379-380.) esittävät
teoksessaan, että esimerkiksi hyvän toimituskyvyn edellytyksenä on tuotteiden ja
raaka-aineiden varastointi sekä usein pienten erien valmistus. Korkeaa
kuormitusastetta halutaan tavoittaa valmistamalla vakiomuotoisia tuotteita suurina
sarjoina. Pitkät sarjat edellyttävät suuria varastoja sekä vakiotuotteiden tasaista
kysyntää. Kun räätälöidään asiakaskohtaisesti tuotteita joita ei voida varastoida,
kapasiteettia ei voida kohdentaa tällöin tarkasti. Vaihto-omaisuuden minimoinnin
tarkoituksena on pyrkiä sitouttamaan raaka-aineisiin, keskeneräiseen tuotantoon tai
loppuvarastoihin mahdollisimman vähän pääomaa. Keskeneräiseen tuotantoon
(KET) sitoutuneen pääoman pienentäminen edellyttää pieniä valmistussarjoja ja
puolivalmistevarastojen vähentämistä.
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4.3

Tuotannonohjaustekniikat ja niiden vertailu

Kappaleessa 3.1 totesimme, että tuotannonohjauksen tarkoituksena on ohjata
yrityksen tuotantoa niin, että tuotannolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Yrityksen
tuotantoa on mahdollista ohjata ja selkeyttää erilaisien tekniikoiden avulla. Erilaisia
tekniikoita ovat esimerkiksi JIT, Lean, kapeikkoajattelu ja MRP.

JIT (Just In Time)-tuotantomalli pyrkii sanansa mukaisesti valmistamaan tuotteita
juuri oikeaan aikaan ja vain välittömän tarpeen mukaan. JIT-filosofia juontaa
juurensa japanilaiseen autovalmistajaan Toyotaan, johon Taiichi Ohno kehitti
valmistusjärjestelmän. Perinteisesti massatuotannossa valmistus ja hankinnat
pyritään toteuttamaan mahdollisimman suurissa erissä, jotta kustannukset saadaan
minimoitua. JIT-tuotannossa materiaalivirtoja pyritään pitämään mahdollisimman
nopeina ja turhia varastoja pyritään välttämään. JIT-tuotannon keskeisimpiä
piirteitä on voimakas panostus toiminnan laadun kehittämiseen. Työsuoritteiden
lyhyet läpäisyajat ja toiminnan lyhyet aikajänteet eivät salli virheitä. Pienetkin
virheet voivat keskeyttää toiminnan pahasti. (Porter 2009.)

Hokkanen et al (2004) mukaan JIT-filosofian tarkoituksena olevan se, että
tuhlauksesta ja tarpeettomasta toiminnasta on päästävä eroon. Heidän mukaansa JIT
perustuu seitsemään teesiin: valmistetaan vain tilauksia. Asiakas ei maksa
odottamiseen tai etsimiseen käytetystä ajasta. Asiakas ei maksa turhista siirroista
tai käsittelyistä. Asiakas ei maksa varastoista, jotka aiheuttavat epäkuranttiutta tai
arvonalennusta. Asiakas ei maksa turhasta työstä. Turhat liikkeet kuluttavat aikaa.
Korjaustyö on tuhlausta.

JIT perustuu imuohjaukseen, joka tarkoittaa tuotteiden tai palveluiden
valmistamista niin, että aiempi työvaihe ohjaa seuraavaa työvaihetta tuotannossa.
Kun tuotteet tai palvelut saadaan ohjattua asiakkaalle eteenpäin, voidaan seuraavan
toimitus aloittaa saman tien. Imuohjaus on hyödyllinen silloin, kun kyseessä on
vakio-osia tai vakiomateriaaleja sisältäviä tuotteita ja näitä kuluu tasaisesti.
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Imuohjaus edellyttää lyhyttä läpäisyaikaa ja virheetöntä laatua. (Haverila et al.
2005.)

Imuohjauksen lisäksi on olemassa työntöohjaus. Työntöohjauksen tarkoituksena on
”työntää” tuotantoerä tuotannon läpi niin, että tuotteen laatuvaatimukset täyttyvät.
Työntöohjaus on usein hankala, mikäli halutaan ohjata monimutkaisia tai laajoja
valmistusketjuja. Kuva 10. havainnollistaa työntö- ja imuohjauksen erot. (Haverila
et al. 2005, s. 423)

Kuva 10. Työntöohjaus ja imuohjaus (Haverila et al. 2005, s. 423)

Lean-tuotantomallin käsite tarkoittaa toimintatapaa, jolla asiakkaan tilaamat
tuotteet pystytään tuottamaan mahdollisimman minimaalisilla resursseilla ja
kustannuksilla. Lean-tuotantomallissa tuotannon toiminnot yksinkertaistetaan niin,
että kaikki lisäarvoa tuottamaton työ karsitaan pois. Lean-mallissa aikaansaadaan
ylivoimainen laatu ja todella hyvät läpimenoajat. (Tuominen 2010.)

Leanin avulla yritys saa tehostettua tuotannon läpimenoaikoja ja toimitusaikoja.
Tuotannon valmistamat tuotteet tai palvelut ovat usein laadukkaita ja asiakkaiden
reklamaatiot tai valitukset jäävät pieniksi. Leanin avulla yritys pystyy tehostamaan
kilpailuetuaan muita yrityksiä paremmin ja tätä kautta kannattavuuttaan. Leanmallia voidaan pitää JIT-tuotantoa laajempana ja Leania voidaan pitää
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johtamisperiaatteena, jonka keskeisenä ytimenä on tehokas JIT-muotoinen
tuotanto. (Shah et al. 2007; Haverila et al. 2005.)

Kapeikkoajattelun lähtökohta on etsiä valmistuksen estävät tai hidastavat tekijät eli
ns. pullonkaulatekijät. Pullonkaulatekijä on tuotannossa oleva kohta, jossa jonkin
tuotantovaiheen kapasiteetti ei riitä ja tämä kohta estää muita tuotannon vaiheita
saavuttamaan korkeampaa suorituskykyä. Jotta pullonkaulatekijät pystytään
havainnoimaan, täytyy tuotantoa ajaa maksimaalisessa suorituskyvyssä ja tämä on
kapeikkoajattelulle tyypillistä. (Porter, 2009.)

MRP (Material Resource Planning) tuotannonohjausmalli tarkoittaa tuotannon työn
ja materiaalivirtojen suunnittelua erilaisten ohjelmien tai taulukoiden avulla.
MRP:n tavoite on esittää tuoterakenteen avulla valmistettavat tai kasattavat tuotteet.
Aikataulujen perusteella voidaan tuotannon materiaalitarpeet laskea ja verrata näitä
keskenään. MRP edellyttää käyttäjältään jatkuvia tietojen päivitystä järjestelmään
ja näiden seurantaa. Päätökset tehdään saatujen tietojen perusteella ja reagointi on
perusteltua. (Porter, 2009.)
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Taulukko 1. Tuotantomallien vertailu. (Haverila et al. 2005)

Lean & JIT
+

Itseohjautuvuus ja jatkuva kehitys ja parantaminen

+

Nopeat reagointimahdollisuudet

-

Vaaditaan täysinäistä kulttuurinmuutosta ja vaatii organisaatiotason osallistumisen

-

Ei voida soveltaa monimutkaiseen tuotantoon

-

Ohjelmistoja vähän

Kapeikkoajattelu
+

Keskittyminen olennaiseen havaitaan nopeasti

+

Realistiset aikataulut tuotannolle

+

Nopeasti saatavilla tuloksia

-

Muutosvastarinta haasteena

-

Tietoteknisiä apuja tarvitaan monimutkaisissa tuotantotilanteissa

MRP
+

Monimutkaisessa tuotantotilanteessa hyvä työkalu

+

Paljon erilaisia ohjelmistoja

+

Reaaliaikainen seuranta

-

Paljon erilaisia tietoja päivitettävänä

-

muodollinen ja vaatii "paperisotaa"

4.4

Tuotannonohjauksen mitattavuus

Tuotantotoimintaan voidaan rakentaa lukuisia erilaisia mittareita kirjallisuuden
mukaan. Mittareita rakennettaessa on olennaista tietää mittareiden antamat suureet
sekä valita tarkkaan oikeanlainen mittari. Tärkeätä on myös se, että mittaustulosten
tulkitsijan ja käyttäjän täytyy ymmärtää käytetyn mittarin pätevyys (validity) ja
luotettavuus (realibility). Pätevyyden määrittää se, mitataanko oikeaa asiaa,
luotettavuus taas kertoo sen, ovatko mittausmenetelmällä saadut tulokset
luotettavia. (Fogelholm et al. 2002.)

Fogelholm & Karjalainen (2002) käyvät kirjassaan läpi toiminnan mittaamista ja
sen ominaisuuksia. Yleisesti mittaamisella tarkoitetaan tavoitetekijöitä, kuten
kannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä tai toimituskykyä. Näin ollen voimme todeta,
että tavoitetekijä kuvaa jotakin johdettavaa ilmiötä eli mittauksen kohteena olevaa
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suuretta. Usein tavoitetekijät eivät ole välttämättä helposti mitattavissa, esimerkiksi
toimituskyky voi koostua muun muassa toimitusajasta, toimitusvarmuudesta ja
toimitusten laadusta. Kun mitattavat asiat jaetaan erilaisiin osatekijöihin, havaitaan
että mittaaminen on helpompaa ja esimerkkinä käytettyä toimituskykyä voidaan
mitata välillisesti niiden avulla.

Tarkasteltaessa

tuotantotoiminnan

tuottavuutta

ja

tehokkuutta,

tarvitaan

oikeanlaisia mitattavia asioita, jotka ovat joko numeerisia tai muulla tapaa
vertailtavia tietoja tuotannon tapahtumista. Haverila et al (2005) määrittävät
tuotannonohjauksen keskeisiksi mitattaviksi asioiksi taulukon 2. mukaiset asiat.

Taulukko 2. Tuotannonohjauksen keskeiset tunnusluvut (Haverila et al. 2005)

Liiketoiminta

Toimitusvarmuus

- Myyntikate

- Toimitusaika

- Käyttökate

- Toimitusaikapito

- Jalostusarvo

- Palvelutaso

- Myyntimäärät

- Myöhästymiset

- Valmistuksen määrät

- Jälkitoimitusten määrä

- Tilauskanta

- Tilaus-toimitusprosessin läpäisyaika

Kustannustehokkuus ja tuottavuus

Laatu

- Varastoon sitoutunut pääoma

- Tuotteiden saanto

- Avainkoneiden tuottavuus

- Virheellisten tuotteiden määrä

- Avainkoneiden käyttösuhteet

- Reklamaatiot

- Henkilökunnan tuottavuus
- Valmistuksen läpäisyaika
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Lönnqvist et al. 2010 mukaan tärkeimpiä palvelutuotannon mittareita ovat:
tuottavuus, kannattavuus, tehokkuus, vaikuttavuus ja suorituskyky.

Tuottavuus. Tuottavuus juontaa juurensa tavaratuotannon ympäristöstä, jossa
tuottavuus on katsottu tuotoksen ja sen tuottamiseen käytettävän panoksen suhdetta
keskenään. Tuottavuus itsessään on riippuvainen resurssien käytöstä ja niiden
saatavuudesta. Mikäli käytössä olevia resursseja ei käytetä tehokkaasti, tuottavuus
laskee. Tuottavuuden mitattavuus ja tulkitseminen aiheuttaa usein haasteita.
Teknologisesti tuottavuutta käsitellään tuotoksen ja siihen käytetyn panoksen
välisestä suhteesta. Insinöörikäsite on prosessin toteutuneen ja potentiaalisen
tuotoksen välinen suhde ja ekonomistin käsite on resurssien allokoinnin tehokkuus.
(Lönnqvist et al. 2010, s. 20.)

Kannattavuus. Kannattavuus voidaan määritellä tuottojen ja kustannusten
väliseksi suhteeksi. Kannattavuus on menestyksen ja kasvun keskeinen mittari.
Kannattavuus on usein jatkuvan tarkastelun alla. Aiemmin läpikäyty tuottavuus on
kannattavuuden osatekijä. Kannattavuuteen vaikuttavat sekä tuottavuuden että
hintasuhteen muutos. Tuottojen muutokset ovat seurausta sekä tuotettujen
suoritteiden määrän että myyntihintojen muutoksista. Kustannusten muutoksiin
vaikuttavat paljon panosmäärien ja hankintahintojen muutokset. Voidaan siis
todeta, että kannattavuuden ja tuottavuuden välillä ei aina ole yhteyttä.
Kannattavuus voi laskea tuottavuuskehityksestä huolimatta, mikäli panostettavien
hinnat kasvavat. (Lönnqvist et al. 2010, s. 22.)

Tehokkuus. Käsitteellä tehokkuus tarkoitetaan yleensä toteutuneen tuotannon ja
odotetun tuotannon väliseen suhteeseen. Tuottavuus ja tehokkuus ovat lähes
samankaltaisia, mutta voidaan todeta, että jos tuotosten laatu jätetään huomiotta,
puhutaan tehokkuudesta. Tehokkuus kuvaa määrällisten tuotosten ja panosten
keskinäistä suhdetta. Tehokkuuden voidaan sanoa olevan hyötysuhde, kuinka
paljon laitetta tai prosessia voidaan käyttää suhteessa maksimiin. (Lönnqvist et al.
2010, s. 23.)
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Vaikuttavuudella tarkoitetaan ulkoista suorituskykyä, kun taas tehokkuus liittyy
prosessin sisäiseen suorituskykyyn. Vaikuttavuudella tarkoitetaan kykyä tuottaa
korkeaa laatua. Voidaan siis sanoa, että vaikuttavuuden mittari on asiakkaan
vaatimuksien täyttämistä. Mikä on asiakkaan näkökulma saatuun palveluun.
(Lönnqvist et al. 2010, s. 23.)

Suorituskyky. Suorituskyky kuvaa organisaation kykyä saavuttaa sille asetetut
tavoitteet. Suorituskyky pitää usein sisällään minkä tahansa tuotantoon liittyvän
tavoitteen. Suorituskyky voi kuvata myös liiketoimintaprosessien tehokkuutta ja
vaikuttavuutta. Suorituskykyä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon kaikki
organisaation sidosryhmät ja tarpeet. (Lönnqvist et al. 2010, s. 24.)
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5

Tuotannonohjausprosessi- ja logiikka

Luvun tarkoitus on tutkia tuotannonohjauksen prosessia suhteessa yrityksen muihin
ohjausmetodeihin. Luvussa käydään läpi tuotannon toiminnan johtamista ja
erilaisia johtamis- ja ohjausmalleja.

5.1

Tuotannon toiminnan johtaminen

Haverila et al. (2005) määrittävät yrityksen toiminnan johtamisen kolmeen eri
tasoon: strategiset kysymykset ja päätökset, tuotantojärjestelmien ja niitä tukevien
systeemien kehitys ja tuotannon päivittäinen ohjaus.

Strategisten kysymysten ja päätösten taso sijoittuu yrityksen johtotasolle, jossa
tehdään pitkävaikutteisia päätöksiä ja yrityksen toiminnan linjauksia. Strategisia
päätöksiä voivat olla toiminnan tavoitteiden erilaiset määritelmät, teknologioiden
käyttö, kapasiteetin mitoittaminen tai omien ja yhteistyökumppaneiden tehtävien ja
tavoitteiden määrittäminen.

Tuotantojärjestelmien ja niitä tukevien systeemien kehitys pitää sisällään strategiset
linjat, mutta kuitenkin ottaa kantaa päivittäiseen ohjaukseen ja on askeleen
lähempänä itse tekemistä. Yksittäiset päätökset eivät ole merkittäviä, aikajänteet
ovat lyhyitä sekä vaadittavat investoinnit ovat pieniä. Usein päätökset voivat liittyä
toimintatapoihin, kone ja laiteinvestointeihin, toimittajayhteistyöhön ja sen
kehittämiseen, tietojärjestelmien hankintaan, laatu- ja -ohjausjärjestelmien
kehittäminen tai työtapojen ja -menetelmien muutokset.

Päivittäisellä ohjaustasolla pyritään tekemään tehtäviä koskevia päätöksiä. Usein
päätöksientekoon vaaditaan lyhyitä aikajänteitä verrattuina edellä mainittuihin
suunnittelutasoihin. Ohjauksen tavoitteena on pyrkiä toteuttamaan erilaiset tehtävät
mahdollisimman tehokkaasti ja priorisoida suoritettavia tehtäviä.
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Hokkasen et al. (2004) mukaan tuotannonohjaus ei ole erillinen toiminta, vaan sen
tulee olla vahvasti sidoksissa yrityksen muihin toimintoihin. Tuotannonohjauksen
tarkoituksena on pyrkiä hallitsemaan yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvia
muutoksia.

Jotta yrityksen toimintaa voidaan johtaa yrityksen asettamien strategioiden
mukaisesti, täytyy toiminnan johtamisen hallita kaikki edellä mainitut
päätöksentekotasot. Eri tasoilla tehtyjen päätösten tulee olla yhdenmukaisia ja
toisiaan tukevia. Toiminnan johtamisen täytyy ylläpitää ja kehittää yrityksen
valitsemia

kilpailutekijöitä

jatkuvasti.

Toiminnan

johtamisen

keskeisenä

tavoitteena on myös yrityksen strategisen kyvykkyyden kehittäminen.

Lehtonen (2004) käy kirjassaan läpi tuotannonsuunnittelua ja toteutusta, kuvassa
11. sivulla 34 on esitetty tuotannon suunnittelun ja toteutuksen vaiheittainen
prosessi. Ajatellen tuotannon suunnittelua, täytyy suunnittelun lähteä liikkeelle
tarpeista, joiden pohjalta tuotannon materiaalitarpeet ja hankinnat suoritetaan.
Hankintojen jälkeen tarkastelussa on kapasiteetin riittävyys. Kapasiteetti
sopeutetaan tuotannon vaatimalle tasolle. Kapasiteettia voidaan sopeuttaa joko
suorittamalla

tehtäviä

myöhemmin

tai

pidentämällä

tuotantoaikaa.

Tuotannonsuunnittelun tuloksena syntyy tuotantotilaus, jolle järjestelmästä
varataan tarvittavat resurssit ja materiaalit. Tuotantotilaukselle voidaan suorittaa
hienokuormitus, jonka tavoitteena on pitää resurssien kapasiteetti sellaisenaan kuin
se on kunakin ajanhetkenä tarpeellista. Tavoitteena on pitää töiden suoritusjärjestys
ja aikataulusuunnitelma tarkkana kullekin resurssille.
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Kuva 11. Tuotantosuunnittelun ja toteutuksen prosessi (Lehtonen 2004, s. 72)

Kuva 12 käsittelee tuotannonohjausprosessin yleisesti. Tarkasteltaessa kuvaa on
huomioitava,

että

etenevässä

ohjauksessa

tapahtuu

jatkuvasti

uudelleen

suunnittelua ja eri tehtävien välistä koordinointia. Tuotannonohjausprosessi on
ainutlaatuinen ja ohjauksen tehtävät riippuvat toimivan yrityksen toimialasta,
tuotteesta, tavoitteista, prosesseista, organisoinnista tai ohjausjärjestelmistä.

Kuva 12. Tuotannonohjausprosessin vaiheet (Haverila et al. 2005, s. 409.)
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Tuotannonohjausta voidaan suunnitella kolmella eri suunnittelutasolla: kokonais-,
karkea- ja hienosuunnittelutasolla. Usein nämä tasot ovat selkeästi erotettavissa
organisaatiosta.

5.2

Kokonaissuunnittelu

Kokonaissuunnittelulla tarkoitetaan suunnittelua, jossa yrityksen ylimmällä tasolla
suunnitellaan tuotannon kokonaisvolyymiä ja taloutta pidemmällä aikavälillä.
Suunnittelu tehdään usein budjettia suunniteltaessa, ja usein suunnitelmia
tarkastetaan

tai

muutetaan

budjettikauden

aikana.

Kokonaissuunnittelun

päämääränä ja tehtävänä on toiminnan volyymien määrittely, varastojen ja
erilaisten resurssien sekä kapasiteetin kokonaistarpeen määrittelyt. (Miettinen, P.
1993.)

Kokonaissuunnittelu pohjautuu muun muassa yrityksen tilauskantaan, myynnin
ennusteisiin ja sen hetkiseen varastotilanteeseen. Kokonaissuunnittelusta saatavia
tietoja voidaan käyttää tarkempien suunnitelmien perustana. Kokonaissuunnittelu
ottaa huomioon kapasiteetin muutokset, tuotteiden ja materiaalivarastojen tasot
sekä henkilöstömäärien muutokset. Kokonaissuunnittelussa huomioon on myös
otettava erilaiset sopimukset toimittajien ja alihankkijoiden kanssa. (Haverila et al.
2005, s. 410.)

Markkinoiden

nopeiden

muutoksien

takia

erilaiset

ennustamiset

ovat

hankaloituneet. Kilpailutilanteiden muutokset ja taloushäiriöt ovat ennakoitavissa,
mutta virheet aiheuttavat yrityksille runsaasti ongelmia. Ylimääräinen kapasiteetti
ja seisovat varastot johtavat kustannuksien nousuun. Yritykset pyrkivätkin
nykypäivänä joustavuuteen sekä nopeaan reagointikykyyn ja vähentävät
ennusteriippuvuuksia entistä enemmän. Kokonaissuunnittelun hahmotus kuvassa
13. sivulla 36. (Haverila et al. 2005, s. 410.)
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Kuva 13. Esimerkki kokonaissuunnitteluun vaikuttavasta ajanjaksosta.

5.3

Karkeasuunnittelu

Karkeasuunnittelu

on

tarkempi

vaihe

kokonaissuunnittelun

jälkeen.

Karkeasuunnittelu ottaa kantaa tiheämmin tehtävään suunnitteluun ja reagointiin.
Karkeasuunnittelun

lähtökohtana

on

pohjautua

tilauskantaan,

tuotteiden

varastotilanteeseen sekä budjetin asettamiin tavoitteisiin. Karkeasuunnittelussa
käytetään vähemmän ennusteita ja seurataan olemassa olevaa ja saatavaa dataa.
(Hokkanen et al. 2004, s. 230.)

Karkeasuunnittelussa suunnitellaan usein resurssien yleissuunnittelu, jossa
suunnitellaan

tuotannon

vaatimat

resurssit

tietyllä

ajanhetkellä

sekä

yleissuunnitelma resurssien käytöstä. Yksittäisten henkilöiden tai laitteiden
kapasiteetit määritellään yleisellä tasolla. Tarvittaessa voidaan reagoida nopeasti ja
lisätä tai vähentää kapasiteettia, mikäli on tarvetta. Karkeasuunnittelun tehtävänä
on myös suunnitella yrityksen toimituskykyä. Asiakasohjautuvassa tuotannossa
asiakkaalle luvatut toimitusajat perustuvat karkeasuunnitteluun. (Hokkanen et al.
2004, s. 230.)

Karkeasuunnittelussa laaditaan alustava tuotantosuunnitelma ja ylläpidetään
yleisen tason kuormitussuunnitelmaa, karkeakuormitusta. Karkeakuormituksessa
pidetään yllä tietoa valmistusvaiheiden tai erien vaatimasta valmistuskapasiteetista.
Karkeakuormituksen perusteella voidaan suorittaa päätöksiä koskien toimitusaikaa,
tuotantoerien kokoa tai ajoitusta. Kuormituksesta voidaan piirtää erilaisia
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kuormituspiirustuksia, joissa esitetään tuotannon senhetkinen kuormitusaste.
Kuormituksien arviointi tapahtuu tavallisesti viikon mittaisissa jaksoissa ja tämä
onkin riittävä karkeasuunnitteluun. Kuva 14. tuotannon kuormituksen tasauksesta.
(Hokkanen et al. 2004, s. 231.)

Kuva 14. Tuotannon kuormituksen tasaaminen (Haverila et al. 2005, s. 361)

5.4

Hienosuunnittelu

Hienosuunnittelun tarkoituksena on valmistuksen tai tuottamisen yksityiskohtainen
suunnittelu. Hienosuunnittelusta syntyy tuotantosuunnitelma jonka perusteella
tuotteet

voidaan

valmistaa.

Lähtökohtana

hienosuunnittelussa

käytetään

karkeasuunnittelussa tehtäviä tuotannon ajoituksia. (Hokkanen et al. 2004.)

Hienosuunnittelu ottaa kantaa tuotannon eri työvaiheisiin ja näiden ajoituksiin.
Työvaiheiden ohjaus edellyttää tuotteen eri työvaiheiden tietämistä tarkasti.
Hienosuunnittelussa laaditaan valmistussuunnitelma, jonka avulla tiedetään tarkasti
tuotannon todellinen tilanne ja sen hetkisten erilaisten työjonojen kuormitukset ja
jättämät. Haasteena hienosuunnittelussa on tuotannon odottamattomat häiriöt ja
muutokset, jotka edellyttävät jälleen uutta suunnittelua. Hienosuunnittelussa
käytetään usein päivästä viikkoon aikajänteitä. (Hokkanen, S. Karhunen, J.
Luukkainen, M. 2004.)

Jotta tuotannossa suoritettavat tehtävät saadaan suoritettua ajallaan, ajoitetaan
tehtävät kalenteriin ja nämä tehtävät muodostavat työjonot tuotannolle. Työjonoja
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voidaan ohjata, kun tiedetään tehtäviin kuluva aika ja sopivuudet aikatauluun.
Erilaisia tehtäviä voidaan myös priorisoida ja nostaa tehtävälistalla ensimmäisenä
suoritettavaksi mikäli on tarvetta. (Hokkanen et al. 2004, s. 235.)

5.5

Valmistuksen ohjaus

Valmistuksen ohjauksen tehtäviä ovat työn suorittamisen suunnittelu, työnohjaus ja
valvonta sekä raporttien laatiminen.

Valmistuksen ohjauksen haasteina ovat

tehtävien toistuvuus tai yrityksen tuotantoprosessit. Ohjauksen näkökulmasta
nähdään haasteena yksittäin valmistettavat tilaustuotteet ja tämä vaatii paljon
suunnittelua. (Haverila et al. 2005, s. 406.)

Kun tuotetta tai palvelua valmistetaan, tulee valmistavalla taholla olla tiedossaan
tehtävän tuotteen tai palvelun erilaiset työtehtävät tai mitä vaatimuksia tuotteelta tai
palvelulta odotetaan. Valmistusta voidaan ohjata työmääräimillä, jossa erilaisia
työohjeita tai tehtäviä voidaan tarkemmin kertoa tässä tekijälle. (Miettinen, P.
1993.)

Työmääräimessä voidaan myös mainita työn suorittamiseen käytettävä aika ja
seuraavat työvaiheet tehtävässä. Työmääräimet voidaan antaa tekijälleen joko
järjestelmän kautta tai erilaisina paperiversioina. (Hokkanen, S. Karhunen, J.
Luukkainen, M. 2004. s. 237–238)

Kuten aiemmin kappaleissa 4.1, 4.2 ja 4.3 on esitetty, edellyttävät suunnittelut
jatkuvaa

raportointia

toteutuneista

tapahtumista

ja

niiden

etenemisistä.

Raportoinnilla päivitetään tuotannon kuormituskirjanpitoa ja selvitetään tehtävien
suoritusaikoja.

Työntekijöiden tulee kirjata tapahtumia suoritusajoista ja

mahdollisista ongelmakohdista, jotta näitä voidaan jatkuvasti parantaa.

6

Kehitystyön lähtökohdat
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Tässä luvussa käydään läpi kohdeorganisaation esittelyä, haastatteluita ja
haastatteluissa

selvinneitä

asioita.

Luku

käsittelee

myös

organisaation

nykytilannetta, toimintamalleja, työmäärien ja kuormittavuuksien arviointia.

6.1

Yrityksen esittely

Kohdeorganisaationa toimiva Mikkelin Puhelin Oyj on vuonna 1888 perustettu
perinteinen

suomalainen

puhelinyhtiö,

jonka

tukijalkana

toimii

teleoperaattoritoiminta. Yritysostojen myötä teletoiminnasta yritys on siirtynyt
laajemmalle alalle, ja nyt yrityksen päätoimintaan kuuluu tuottaa kokonaisvaltaisia
ICT-palveluita pienyrityksistä suuryrityksiin. Yrityksen liikevaihto on noin 27
miljoonaa euroa ja yrityksen toimipisteet sijaitsevat Mikkelissä, Vantaalla,
Lahdessa, Joensuussa, Pieksämäki, Kouvola ja Kuopiossa. Vuonna 2013
tutkimuksen aloitushetkellä yritys työllisti 143 henkilöä. Yrityksen tavoite on
nousta suomalaisen PK-sektorin ICT-palvelujen tarjoajana palvelujohtajaksi.
Yrityksen

pääliiketoiminta-alueet

ovat

jakautuneet

lähitukipalveluihin,

ohjelmistoihin, konesalitoimintaan, mediaan sekä tietoliikennetoimintaan kuvan 15
kaltaisesti.

Kuva 15. MPY Pääliiketoiminta-alueet

Lähitukipalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa asiantuntija voi työskennellä joko
paikanpäällä asiakkaan toimitiloissa tai etätyönä MPY:n toimitiloissa, riippuen
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asiakkaan tahtotilasta. Lähitukipalvelua myydään kiinteällä kuukausihinnalla tai
erikseen

ostettavana

tuntityönä.

Mikäli

asiakas

osaa

arvioida

kiinteän

kuukausittaisen työmäärän, solmitaan asiakkaan kanssa palvelusopimus, ja palvelu
voidaan

hinnoitella

myös

halvemmaksi.

Osa

asiakkaista

ei

nykyisen

markkinatilanteen mukaan pysty arvioimaan kiinteästi tarvittavaa työtä, joten ovat
näin ollen valmiita maksamaan suurempaa tuntihintaa työstä.

Ohjelmistot tarkoittavat ohjelmistojen jälleenmyyntiä, jotka ovat tuottaneet joko
alihankkijat tai MPY.

Konesalipalveluilla tarkoitetaan konesalityöskentelyä ja konesaliympäristöjen
ylläpitoa. Jotta yllämainitut ohjelmistot voidaan tuottaa, täytyy ympäristöjen olla
kunnossa.

Konesaliympäristöt

vaativat

runsaasti

ylläpitotyötä

ja

uusien

palvelualustojen rakennusta. Asiakkaat voivat myös halutessaan ostaa MPY:ltä
myös konesalipalvelua. Konesalipalvelua ostaessaan asiakas saa käyttöönsä oman
palvelimen kuukausiveloitteisena.

Media sisältää MPY:n tarjoamia mediapalveluita, kuten kaapelitelevisioyhteydet ja
palvelut koko Mikkelin alueella. Laaja verkko vaatii ylläpitotyötä asiantuntijoilta,
ja suunnitteilla oleva verkon saneeraus aiheuttaa monia toimenpiteitä.

Tietoliikennepalvelut sisältävät tietoliikennepalveluiden toteuttamista asiakkaille.
Suurimpia

tietoliikenneasiakkaita

ovat

Mikkelin

kaupunki

sekä

monet

suuryritykset. Yhteyksien ylläpito sekä toteutus vaativat asiantuntijuutta ja työtä.
MPY Oyj:n organisaatio on rakentunut niin, että kaaviossa ensimmäisinä ovat
asiakasta palvelevat ja kuuntelevat tahot. MPY:n kuluttajaliiketoiminta,
yritysmyynti ja tuotanto ovat ns. eturintamassa kuuntelemassa ensimmäisenä
asiakkaan tarpeita ja toiveita. Näiden osastojen taustatukena ovat myynnin tuki,
uudet palvelut sekä hallinto ja talous. Taustatuen tavoitteena on luoda toiminnan
selkäranka ja edellytykset sekä auttaa eri tavoin asiakasrajapinnassa työskenteleviä.
Kaaviossa alimmaisena on toimitusjohtaja, jonka tavoitteena on tukea
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organisaation kaikkia osapuolia ja luoda edellytykset sujuvalle työlle. Kuva 16.
kuvaa organisaation rakennetta.

Kuva 16. MPY Oyj organisaatiorakenne

Tässä diplomityössä tutkittava kohde sijaitsee yrityksen tuotanto-organisaatiossa.
Tuotanto on jakautunut kolmeen maantieteellisesti jaettuun toimialueeseen,
palveluinfran kehitykseen ja verkoston rakennukseen. MPY:n tuotannon
asiantuntijoiden toimialueet ovat Etelä-Savo, pääkaupunkiseutu sekä Savo-Karjala.
Koko tuotantoa ohjaa tuotantojohtaja sekä alueellisilla alueilla omat aluepäälliköt
ohjaavat alueidensa tuotannollista toimintaa. Kuva 17.

Kuva 17. MPY Oyj tuotannon rakenne

Aiemmin kuvassa 15 esiteltiin yrityksen pääliiketoiminta-alueita. Alueet ovat
jakautuneet Savo-Karjalan, pääkaupunkiseudun ja Etelä-Savon välillä niin, että
jokaisella alueella on oma lähitukipalveluita tarjoavat lähituki. Savo-Karjalassa ja
Mikkelissä

on

tietoliikennettä

huoltotoimintapalveluja

ja

tarjoavia

palveluita.

Mikkelissä

konesalipalveluita ja helpdesk-toimintaa. Kuva 18.

sekä

Savo-Karjalassa

on

pääkaupunkiseudulla
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Kuva 18. MPY Oyj:n tuotannon rakenne

6.2

Haastattelut

Yrityksessä suoritettujen haastatteluiden tavoitteena oli saada selville tiedossa
olevia haasteita ja huomioon otettavia asioita, joita voidaan hyödyntää
tuotannonohjauksen mallia kehitettäessä.

Haastatteluita suoritettiin kaiken kaikkiaan 39 kappaletta eri yrityksen osissa
työskenteleville henkilöille kuvan 19. kaltaisesti.

Kuva 19. Haastatteluiden jakauma

Haastattelukysymykset rakentuivat kolmesta erilaisesta teemasta ja näissä kaikissa
teemoissa käsiteltiin yrityksen tuotannon asioita. Ensimmäinen haastatteluteema
käsitteli asiantuntijatyön tavoitteita ja tavoitteiden seurantaa sekä mittaamista.
Toisen haastatteluteeman tarkoituksena oli saada haastateltavilta selville työn
tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja tärkeimpiä asiakkaita. Myös teemassa
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käsiteltiin haastateltavien tietämystä yrityksen tilaustoimitusketjusta. Kolmannessa
teemassa pyrittiin selvittämään asiantuntijoiden työtapoja, toimintamalleja ja
osaamista. Tämän tarkoituksena oli selvittää se, onko määrämuotoista tekemistä
paljon vai onko jokainen työtehtävä erilainen. Osaamiseen liittyvissä kysymyksissä
tiedusteltiin haastateltavien näkemyksiä siitä, onko asiantuntijoilla edellytykset
suorittaa nykyisen tuotekategorian mukaisia tuotteita.

6.2.1

Työn tavoitteet ja tavoitteiden seuranta

Työn tavoitteet ja tavoitteiden seuranta- teemassa haastateltavilta selvitettiin,
tiesivätkö he oman työnsä tavoitteet tai oliko tavoitteita ylipäätään asetettu.
Tavoitteiden seuranta ja mittaaminen ovat tärkeässä roolissa, jotta työtä pystytään
parantamaan sekä ohjaamaan.

Suurimmalla osalla haastateltavista oman työn tavoitteet olivat selkeitä ja
päivittäinen työnkuva oli selvä. Muutamalla tuotannon asiantuntijalla ei tavoitteita
oltu asetettu, ja tutkijan näkemys oli, että näillä asiantuntijoilla osaamistaso on
laajempi ja heidän tietämystään haluttiin monessa paikassa ja näkymää henkilöiden
kiireellisyyteen ei ollut.

Yrityksen strategia ja päätason tavoitteet olivat monen haastateltavan mielestä
epäselviä. Tämä vaatiikin yrityksen johdolta aktiivisuutta ja parempaa tiedottamista
yrityksen päätavoitteista ja strategisista näkemyksistä.

Haastateltavien mukaan tavoitteiden seurantaa ei juuri ollut. Seurauksena tästä on
asiantuntijan motivaation laskeminen, kuten Drucker, P. (2001) mainitsi
teoksessaan. On erityisen tärkeää, että työntekijä pystyy tekemään omasta työstään
tehokasta ja ohjaamaan itseään. Tietotyöläinen tarvitsee signaaleja ja mittareita
työnsä onnistuneisuudesta. Voidaan todeta, että on hankala parantaa, jos emme
tiedä, missä olemme tai mitä olemme jo saavuttaneet.

6.2.2

Työn kustannustehokkuus ja asiakkaat
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Tämän teeman tarkoituksena oli tutkia sitä, miten haastateltavat ymmärsivät
MPY:n asiantuntijatyön tuottavuuden ja tärkeimpien asiakkaiden palvelemisen.

Haastateltavien mukaan kaikilla asiantuntijoilla on kiire, ja töihin ei pystytä
keskittymään riittävän tarkasti. Haastateltavat kokivat, että asiantuntijatyön
kustannustehokkuus on hyvä. Perusteluja näkemykselle ei kuitenkaan tullut, koska
mittareita ei ollut, ja kuukausitason asiantuntijatyön laskutusta ei nähty. Tämä vaatii
perehtymistä työn hinnoitteluun sekä jatkuvaan seurantaan ja läpinäkyvyyteen.
Kilpi (2008) mainitsee teoksessaan, että informaatio on asiantuntijayrityksen
energiaa ja informaation jakaminen on tärkeässä merkityksessä. Mielestäni
informaation puuttuminen korostuu myös tässä teemassa ja tähän tulee puuttua.
Yllä mainituista syistä asiakkaiden kannattavuus ja tekeminen oli epäselvää.

Myyntihenkilöiden mielipide tuotannosta oli, että työtä ei uskalleta myydä, koska
kaikki kertovat kiireistään eikä uutta työtä ei juuri ehditä tekemään. Tämän osalta
oli selvää, että työmäärän läpinäkyvyyden puuttuminen on haaste, ja tähän tarvitaan
selkeytystä uutta mallia kehitettäessä.

Haastateltavilta tiedusteltiin tilaustoimitusketjua ja sitä, tiesivätkö he oman
paikkansa ketjussa. Tässä oli muutamilla haasteita, ja tämä vaatiikin ketjun
kuvauksen ja sen julkaistavaksi MPY:n sisäisessä Intra-järjestelmässä.

6.2.3

Asiantuntijatyö ja osaaminen

Teeman

tarkoituksena

oli

kysellä

haastateltavilta

asiantuntijatyön

määrämuotoisuutta ja osaamistasoa.

Muiden haastateltavien kuin asiantuntijoiden mukaan työ on usein määrämuotoista
ja tekemisessä ei pitäisi olla haasteita. Tuotannon asiantuntijoiden mukaan lähes
jokainen tapaus on erilainen ja asiakkaan ympäristössä on usein asioita, joita on
otettava huomioon tai työn tekeminen keskeytyy.
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Tuotekategorian mukaisia tuotteita nähtiin usein hankalaksi tuottaa ja tekeminen on
epäselvää. Uusista tuotettavista palveluista koettiin, että tuotannolla ei ole käsitystä
siitä, miten niitä tulisi tuottaa tai mitä komponentteja palveluun liittyy. Myös
vanhoihin palveluihin on tullut muutoksia, kuitenkaan tuotannolle näistä ei ole
kerrottu. Samassa yhteydessä asiantuntijat mainitsivat, että yleisesti tuotannon
ohjeistukset ovat hankalia ja niistä ei tiedetä. Tämä vaatii tuotteiden ja tekemisen
selvitystä tarkemmalla tasolla ja tuotettavien palveluiden läpikäymistä. Miettinen,
P. (1993) kävi teoksessaan läpi sitä, että tuotettaessa palveluita tai tuotteita, tulee
valmistavalla taholla olla selkeästi tiedossa työhön liittyvät työvaiheet ja samalla
tiedossaan se, mitä vaatimuksia palvelulta odotetaan. Tuotannonohjausmalliin
tarvitaan siis kaikista tuotettavista palveluista selkeät tiedot eri työvaiheista, jotta
asiantuntijat pystyvät tekemään heiltä odotettavat työt.

6.3

Nykytilanteen selvitys

Yritykselle

halutaan

tuotannonohjaustoiminto,

jonka

avulla

työmäärä,

laskutettavan työn suuruus sekä työn ennustettavuus olisi läpinäkyvämpää. Jotta
haluttuun lopputulokseen päästäisiin, täytyy tuotannon järjestelmiä sekä prosesseja
tutkia tarkemmin.

Haastatteluissa ilmeni, että yrityksen tilaustoimitusketjua eivät kaikki haastateltavat
tunteneet ja tietäneet, kuinka prosessi toimii. Tämä vaatii täsmennystä ja
tilaustoimitusketjun kuvausta.

Tuotannon

järjestelmien

selvityksessä

ilmeni,

että

tuotannon

työnohjausjärjestelmässä töiden luokittelua ei ollut, ja jokainen työ ohjautui
tekstimuotoisen työohjeen mukaan asiantuntijalle. Ensisijaisen tärkeää olisi, että
työmäärään päästäisiin jossakin määrin käsiksi ja esimerkiksi luettelemalla
tuotettavia tuotteita kappaleittain saataisiin töiden määriä paremmin esille. Yritys
oli juuri käyttöönottamassa keväällä 2013 uutta tuotannonohjausjärjestelmää, johon
yhdessä yrityksen prosessikehityspäällikön luokittelut mallinnettiin.
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Asiantuntijoiden osaamiset olivat epäselviä, ja palvelupyyntöjä tai uusia tilauksia
ohjattaessa haasteellista oli se, että ei tiedetä, milloin kukakin asiantuntija pystyy
työn tekemään tai kuka asiantuntija osaa tehdä mitäkin työtä. Tarvittiin selkeä
tietämys asiantuntijoiden kiireellisyyteen ja päivittäisen kalenterin rakentamista.
Samalla tietoa tarvitaan siitä, kuka asiantuntija osaa tehdä mitäkin palvelua, joten
osaamismatriisin mallintaminen ja rakentaminen oli tarpeellista.

6.3.1

Tuotannon tavoitteet

Työn alkuvaiheessa tuotannolle asetettuja tavoitteita ei juurikaan ollut, ja
tuotantotoiminta toimi omalla parhaaksi näkemällään tavallaan. Asiantuntijoiden
tehtävänä oli pitää asiakkaat tyytyväisinä sekä varmistaa palveluiden toimivuus niin
hyvin kuin ehtivät.

Kun mietitään tuotannon tavoitteiden asettamista, voidaan tavoitteita pohjata
aiempaan menestymiseen tai tuleviin jo nähtävissä oleviin suorituksiin. Tarvitaan
selkeästi asetettuja tavoitteita, joiden tulee ensisijaisesti olla realistisia, mutta
kuitenkin haasteellisia. Kuten ensimmäisessä kappaleessa totesin, asiantuntijatyö
vaatii tavoitteiden asettamista ja niiden seuraamista. Mikäli asiantuntija ei tunne
oman työnsä arvoa tai tehokkuutta, on motivaatiotaso matalalla.

6.3.2

Tilaustoimitusketju

Yrityksen tilaustoimitusketjua ei ollut kuvattu aiemmin selkeästi ja haastatteluissa
ilmeni, että kaikilla ei ole tiedossa nykyistä toimitusketjua. Tilaustoimitusketju
kuvattiin ja käytiin tarkasti läpi konsultin sekä prosessikehityspäällikön kanssa.
Mahdolliset ristiriidat haastatteluissa ja omien käsityksien mukaan käytiin
tilaustoimitusketjusta läpi ja mahdollisia pullonkauloja pyrittiin saamaan selville.
Ehdottoman tärkeänä pidettiin sitä, että ketju saatiin kuvattua ja se saatettiin
kaikkien yrityksessä työskentelevien tietoon sisäiseen Intra-järjestelmään. Liite 1.
MPY:n tilaustoimitusketju
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6.3.3

Tarve työn luokittelulle

Tuotannonohjauksen yhtenä tavoitteena on ohjata työtä tuotannolle ja varmistaa
tuotannon sopiva kuormitus. Olennaisena osana on tietää ohjattavan työn sisältö ja
tieto siitä, mitä työtehtävässä tulee tehdä. MPY:lle otettiin käyttöön uutta
työnohjausjärjestelmää kevään 2013 aikana. Kuten haastatteluissa sekä prosessien
tarkastelussa selvisi, aiemmin töitä ei ole luokiteltu ja työt on ohjattu ainoastaan
tekstimuotoisten työohjeiden perusteella. Tarkemmin ottaen työn sisällöstä tai
määristä/palvelu ei ole ollut tarkkaa tietoa.

Tuotannonohjausjärjestelmä Nimsoft:iin mallinnettiin yrityksen tuotekategorian
mukaiset palveluluokittelut. Ohjelmisto käsittelee luokittelua lyhenteellä CCTI
(Class, Category, Type, Item). Luokittelun tarkoituksena on pureutua syvemmälle
kohdistuvaan palveluun ja tietää tarkemmalla tasolla työn kohde. Tämä helpottaa
tulevaisuudessa huomattavasti resurssien suunnittelussa sekä yrityksen strategian
painottamisessa. Class eli luokan tarkoituksena on kertoa, onko kyseessä palveluun
kohdistuva palvelupyyntö vai uuden palvelun suunnittelu ja toteutus asiakkaalle.
Category eli kategoria kertoo, kohdistuuko suoritettava työ esimerkiksi
sovellukseen, laitteeseen, tietoliikenteeseen vai konesaliympäristöön. Tällä
valinnalla päästään tarkemmin kiinni työpyynnön kohteeseen. Type eli tyyppitiedolla saamme tarkemmin tietoa kohteen tyyppitietoon eli tietoon, mikä
kategorian osa on kyseessä. Item tiedolla taas saadaan viimeinen vaihe, eli
työpyynnön viimeinen tieto selville. Esimerkki luokittelun mallinnuksesta
taulukossa 3. sivulla 48.
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Taulukko 3. Työn luokittelu

Class

Category

Type

Item

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Tunnusten luominen/poistaminen

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Salasanan nollaus

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Opastus/Neuvonta

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Selvitystyö

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Käyttöoikeudet

Palvelu

Sovellukset

Active Directory

Ylläpito

6.3.4

Tuotannon osaamisen selvittäminen

MPY Oyj:n tuotannolla on erilaisia työtehtäviä ja lukuisia tuotettavia palveluita.
Palveluita tuotettaessa ja ylläpidettäessä ympäri organisaatiota on tärkeää tuntea
organisaation rakenne. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tunnetaan, mitä
palveluosia ja aihepiirejä kukin asiantuntija hallitsee. Tätä varten tutkimuksessa
koostettiin

palvelut

ja

asiantuntijat

taulukkoon

ja

sähköpostikyselyllä

asiantuntijoilta pyydettiin antamaan oma näkemyksensä osaamisalueistaan.
Vaihtoehtoina asiantuntijoille annettiin A,Y ja K. A tarkoittaa sitä, että asiantuntija
osaa asentaa palvelun, mutta ei tunne sitä tarkemmin. Y tarkoittaa ylläpitoa eli
asiantuntija tuntee palvelun, osaa asentaa tämän ja osaa ylläpitää palvelua. K taas
tarkoittaa sitä, että asiantuntija osaa asentaa palvelun, tuntee palvelun hyvin,
ylläpitää tätä ja kykenee antamaan käyttäjätukea tarvittaessa. Osaamismatriisia
voidaan käyttää työnjohdon tukena myös lomien ja poissaolojen suunnittelussa.
Esimerkki osaamismatriisin sisällöstä taulukossa 4. sivulla 49.
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Taulukko 4. Esimerkki osaamismatriisista

Ylläpito

WLAN

n.n

K = Käyttäjätuki
Suunnittelu

AY

ohjelmistolla
Lähiverkot

6.4

WLAN Konfigurointi

AYK

WLAN Asennus

AYK

WLAN Loppumittaus

AYK

AY
A

Yrityksen työmassan arviointi

Palvelutuotannossa oleellista on käsittää työn sisältö ja sen erilaiset merkitykset.
ICT-palvelutuotannon tehtäviin kuuluu tuottaa, ylläpitää ja kehittää palveluita sekä
reagoida mahdollisiin häiriöihin ja asiakkaan tekemiin palvelupyyntöihin. Uusilla
palveluilla tarkoitetaan asiakkaan tilaamia palveluita, joita tuotanto toteuttaa.
Häiriöillä tarkoitetaan

mahdollista odottamatonta ja

asiakkaan

palvelun

keskeyttävää toimintaa. Palvelupyynnöillä tarkoitetaan asiakkaan esittämiä
pyyntöjä muutoksista tai olemassa olevan palvelun toimintojen lisäystä.

Palvelutuotannossa voidaan todeta tuotettavan joitakin palveluita jo etukäteen
varastoon. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi palvelinalustojen valmistamista tilausta
varten. Kuitenkin suurin osa MPY:n asiantuntijoiden työstä on tilausmuotoista
työtä ja IT-maailman monimuotoisuuden vuoksi lähes jokainen tilaus on jollain
tapaa suunniteltava ja toteutettava asiakkaan ympäristöön.

Jotta tuotannon työmääriin ja suoritettava työ olisi paremmin suunniteltavissa,
tarvitaan riittävää tietoa yrityksessä tuotettavista palveluista ja tuotteista. Tuotteet
ja palvelut ovat kuvattu palvelukatalogissa. (MPY Oyj palvelukatalogi. 2014.)

n.n

=

n.n

Y

n.n

Asennus

n.n

=

n.n

A

n.n

Vantaa
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Yrityksen tietojärjestelmäpalvelut
-

-

Huolenpitopalvelu
o

Työasemapalvelu

o

Ylläpitopalvelu

o

Konesalipalvelu

o

Lähitukipalvelu

Yritysohjelmistopalvelu
o

Lemonsoft

-

MPY Varmistuspalvelu

-

Palvelinjärjestelmät

-

Pilvipalvelut

Käyttäjän laite- ja tukipalvelut
-

Microsoft ohjelmistot

-

IT-laitteet

-

Työasemapalvelu

Viestintäpalvelut
-

Yritysviestintäpalvelut
o

Kotisivutila- ja sähköpostipalvelu

o

Pilvisähköposti

o

Toimisto 365

Tietoliikennepalvelut
-

Yritysverkko

-

Yrityslaajakaista

-

WLAN-palvelu

-

Lähiverkkopalvelu

Operaattoripalvelut

Tässä työssä tutkija ei näe tarpeelliseksi esitellä jokaista tuotettavaa palvelua ja
tuotetta, sillä palveluiden rakenteet ovat samankaltaisia. Työmääriä selvitettäessä
kaikki yllämainitut palvelukatalogin palvelut on koostettu samankaltaisesti kuten
seuraavissa kappaleissa.
6.5

Palveluiden kuormittavuus

Edellisessä kappaleessa lueteltiin MPY:n tuotekategorian mukaiset palvelut, joita
asiakkaille voidaan toteuttaa. Yksittäisen palvelun toteuttaminen sisältää
asiantuntijoiden tekemistä ja huomioitavia asioita. Esimerkkinä työssä käytetään
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Tietoliikennepalvelut-kategoriaan sijoittuvaa WLAN-Palvelua. WLAN-palvelun
tarkoituksena on tuottaa langatonta lähiverkkopalvelua asiakkaalle niin, että verkon
mittaukset, suunnittelun ja asennuksen tekevät yrityksen asiantuntijat. Tämä
palvelu voidaan tuotannon näkökulmasta jakaa erilaisiin työvaiheisiin. WLANpalvelun toteutus jakautuu työvaiheisiin kaavion 5. kaltaisesti.

Uusia tuotettavia palveluita toimitettaessa aikataulu voi olla hyvinkin joustava ja
siitä pystytään yleensä asiakkaiden kanssa sovittua. Näin tuotanto saa ajoittain
pelivaraa, ja asiakas saa hyvän asiakaskokemuksen, kun saa sovitun palvelun
etuajassa. Kuitenkin on tärkeää pitää sovituista ajoista kiinni. Sopimuksiin
määritellään usein palvelupyyntöjen käsittelyajat sekä häiriöiden korjausajat.
Yleisesti sopimuksissa on määritetty, että palvelupyyntöihin reagoidaan kahden
työpäivän aikana. Tämä tuo tuotannonsuunnittelulle helpotusta, koska kaikkiin
toimenpiteisiin ei tarvitse puuttua heti. Häiriöt taas on määritetty hoidettaviksi
nopeilla vasteajoilla, jopa neljän tunnin sisällä. Tämä tekee tuotannon
työsuunnittelusta ajoittain hankalaa ja päiville on laskettava pelivaraa.
Taulukko 5. WLAN-palvelun komponentit

Työvaihe

Työaika (min)

Ratkaisun suunnittelu

30

Asiakkaan verkon selvitys

15

MPY verkon konfigurointi

10

Laitteiden vastaanottaminen

60

Kontrollerin konfigurointi

60

Tukiasemien konfigurointi

5 min/laite

Tukiasemien asennus

15 min/laite

Toiminnan varmistaminen

60

Käyttöönottomittaus

180

Dokumentointi/ylläpitoon siirtäminen

120

Kun taulukossa 5. esitetyt työvaiheet on saatu selvitettyä tuotannon asiantuntijoiden
kanssa, pystytään antamaan aika-arvio työsuoritteiden vaatimasta työajasta.
Työsuoritteeseen vaadittu aika näkyy taulukossa sarakkeessa ”Työaika (min).”
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6.5.1

Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöissä asiakkaat esittävät toiveita muutoksista tai lisäyksistä palveluun.
Lisäksi käytetään apuna WLAN-palvelua ja tähän luotuja mahdollisia
palvelupyyntöluokitteluja. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan taulukon 6
mukaiset palvelupyynnöt ovat riittävällä tasolla. Työmääräarviot noudattavat myös
palvelupyynnöissä vakioitua aikaa.
Taulukko6. WLAN-palvelun palvelupyyntökomponentit

6.5.2

Palvelu

Palvelupyyntö

Työaika (min)

WLAN

Avaus

15

Sulku

15

Opastus/Neuvonta

30

Selvitystyö

60

Tarviketilaus

30

Häiriöt

Palvelun tuottamisen vaiheet ja työmäärien kestot saatiin aiemmin selville.
Palvelussa voi ilmetä häiriöitä ja myös näiden osalta palveluita kuvattiin ja käytiin
läpi. Häiriöitä on kuvattavissa vain yleisellä tasolla, koska häiriön laajuus ja pituus
on järjestelmistä saadun datan perusteella vakioitavissa. Taulukko 7. sisältää
WLAN-palvelun häiriökomponentit.

Taulukko 7. WLAN-palvelun häiriökomponentit

Palvelu

Palvelupyyntö

Työaika /min)

WLAN

Ohjaus 3. osapuolelle

30

MPY:n vastuulla olevaan osaan

30

Asiakkaan vastuulla olevaan osaan

30

Häiriön selvitys

60
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7

Tuotannonohjausmallin kehitys

Tässä luvussa käydään läpi tuotannonohjausmallin kehitystä kohdeorganisaatioon
sekä sitä, miten erilaisten työkalujen avulla tuotannonohjaukseen saadaan riittävästi
tietoa erilaisilla aikaväleillä.

7.1

Kokonaissuunnittelumallin kehitys

Aiemmin mainittiin, että kokonaissuunnittelun tarkoituksena on suunnitella
yrityksen ylimmällä tasolla tuotannon kokonaisvolyymiä pidemmällä aikavälillä.
Aikavälit voivat olla kuukausista muutamaan vuoteen. Kokonaissuunnittelu ottaa
kantaa toiminnan volyymien, resurssien ja erilaisten kapasiteettien määrittelyyn.

Jotta

päästään

riittävällä

tasolla

kiinni

MPY:n

asiantuntijatyön

kokonaissuunnitteluun, tarvitaan tietoa palveluihin kohdistuvasta työstä ja siitä,
mihin asiantuntijoiden aikaa kuluu erityisen paljon. Kokonaissuunnittelua
suunnitellaan pitkällä aikavälillä, joten työmäärien lisäksi tarvitaan yhteistyötä
myynnin sekä asiakkuuksista vastaavien henkilöiden kanssa.. Näillä tahoilla tulisi
olla näkemys asiakkaiden kiinnostuksen kohteista ja tarpeista. Kohdeorganisaation
tapauksessa vuorovaikutus on tärkeää, koska aikaisemmin työkaluja tai tietoja
työmääristä ei ole ollut. Myös myynnin budjetti ohjaa paljon tuotannon
työskentelyä ja kokonaissuunnittelun laatimista.

MPY:n kokonaissuunnittelua suunniteltaessa tulisi vastata muun muassa seuraaviin
kysymyksiin:
-

Paljonko työtä on tulevan kuukauden ja kvartaalin aikana?

-

Miten työ jakautuu alueellisesti?

-

Mitä osaamista työn suorittaminen vaatii?

Työmäärien ennustamista varten täytyi yrityksen työmääriä tutkia tarkemmin ja
käydä Nimsoft-järjestelmästä läpi töiden sisältöjä. Aiemmin kävimme kellotuksia
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ja tehtäviä palvelutasolla läpi, joten yhdistelemällä järjestelmästä saatavia ja
havaittavia tietoja keskenään saataisiin kokonaissuunnittelua rakennettua osittain
riittävällä tasolla. Nimsoft-työnohjausjärjestelmästä saatiin raportti, joka sisälsi
seuraavat tiedot: työn järjestysnumero, työn luontiaika, työn sulkemisaika, asiakas,
työn tekijäryhmä sekä aiemmin mainitut CCTI-luokittelut. Nämä tiedot yhdistettiin
kappaleessa 6.4 käytyihin kuormitusaikoihin ja saatiin taulukoiden 8 ja 9 kaltaiset
näkymät tuotannon työmääriin palveluittain sekä alueittain. Kaaviot ilmaisevat,
kuinka

paljon

viikkotasolla

erilaiset

palvelut

kuormittavat

tuotannon

asiantuntijoita. Myös työpyyntöjen määrä on olennainen kokonaissuunnittelussa ja
tämä ilmenee taulukoista.

Jotta yritykselle suunniteltu kokonaissuunnittelumalli toteutuu, edellyttää tämä
toimenpiteitä yrityksen työnjohdolta sekä avainhenkilöiltä. Kaavioiden tietoja tulee
päivittää viikoittain. Haasteena kokonaissuunnittelumallin laatimisessa on se, että
ennustaminen tapahtuu lähinnä historiatietojen perusteella, sillä asiakastilauksia
palvelutuotannossa ei juurikaan tehdä kuukausia tai vuosia etukäteen.
Taulukko 8. Palveluiden kuormitus viikkotasolla
Palvelu /kuormitus (h)
Laitteet

Vk 14

Vk 15

Vk 16

Vk 17

Vk 18

259

292

296

240

299

Matkapuhelin

26

21

22

21

213

Oheislaite

38

40

37

15

21

Palvelin

126

134

121

115

16

Tabletti

6

1

8

5

2

Tulostin

19

28

23

21

17

Työasema

15

32

33

35

15

Sovellukset

29

36

52

28

15

152

160

185

200

166

21

28

100

110

85

432

480

581

550

550

Tietoliikenne
Viestintä
Kaikki yhteensä
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Taulukko 9. Töiden jakautuminen alueittain
Alue / Kuormitus (h)

Vk 14

Etelä-Savo

Vk 15

Vk 16

Vk 17

Vk 18

99

130

182

152

164

Lähituki

18

32

52

41

29

IT-Infra

19

17

22

25

38

Helpdesk

33

25

56

58

68

ICT-Infra

29

56

52

28

29

253

275

301

320

315

80

75

98

78

99

432

480

581

550

578

Pääkaupunkiseutu
Savo-Karjala
Kaikki yhteensä

Se, että tuotannon resurssiseurannan työkaluista ja taulukoista on hyötyä, täytyy
kellotuksia ja luokitteluiden jakoa parantaa jatkuvasti, seurata töiden realistisia
kuormituksia sekä puuttua poikkeamiin. Poikkeamia ovat muun muassa pitkät
toimitusajat tai suuret kuormitusajat. Tuotanto ylläpitää tuotantojärjestelmiä ja
palveluita, tuottaa uusia palveluita sekä korjaa mahdolliset häiriöt palveluissa.
Kaikista tehdyistä töistä, esimerkiksi ylläpitotyöstä, ei voida laatia omaa
työpyyntöä. Esimerkkinä käytetty ylläpitotyö luo esimerkiksi palvelimelle tai
tietoliikenteelle ne edellytykset, johon palvelu voidaan perustaa. On hankala tuottaa
palvelimelle palvelua, jos palvelinta ei ole olemassa tai tätä ei huolleta
säännöllisesti. Jotta asiantuntijoiden työhön ja haastatteluissa mainittuun kiireeseen
päästään entistä paremmin kiinni, täytyy asiantuntijoiden raportoida tehdyt työt ja
työpäivinä

käytetty

aika

TURA-

tuntiraportointijärjestelmään.

TURA-

järjestelmään kirjataan kaikki tehty työ 0,5 tunnin tarkkuudella. Järjestelmään
kirjattuja työtunteja käytetään myös laskutusperusteena.

Järjestelmästä pystyttiin ajamaan Excel-pohjainen taulukko, jota suodattamalla
sekä mallintamalla saatiin esimiehille sekä johtoryhmälle taulukko. Tuloksena on
taulukon x kaltainen esimerkki ”TURA-Työkalu”. Työkalu kasaa tehdyltä kuulta
tai viikolta tehdyt tunnit. Alueiden aluepäälliköt saavat tuntiraportoinnit
säännöllisesti oman alueensa osalta.
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Raportista käy ilmi edellisen viikon tai kuukauden sopimustunnit, sopimuksien
lisätunnit, erillisveloitettavat tunnit, sisäinen ei-veloitettava työ eli mahdollinen
ylläpitotyö sekä lomat ja mahdolliset poissaolot.

Taulukko 10. Tuntikirjaustaulukko
Vk xx
Ei
Tiimi

Hlö Tunnit/vk

Merkatut tunnit

112,5

72

40,5

64,00 %

40,75

5

8,75

22,5

0

n.n

37,5

17

20,5

45,33 %

8,25

0

2,5

2,25

0

n.n

37,5

20

17,5

53,33 %

15

5

0

0

0

n.n

37,5

35

2,5

93,33 %

0,5

0

0,25

4,25

0

75

50

25

66,67 %

29

0

13

8

0

n.n

37,5

31

6,5

82,67 %

16

4

5

6

0

n.n

37,5

30

7,5

80,00 %

13

7

8

2

0

75

27,5

47,5

36,67 %

40,5

0

6,5

2

7,5

n.n

37,5

37,5

0

100,00 %

28

5

2,5

2

0

n.n

37,5

36

1,5

96,00 %

12,5

12

4

0

7,5

Lähituki

ICT-Infra

Huolto

7.2

tiedossa

Kirjaus % Sop.Tunnit Sop. Lisätunnit Erillislaskutetut Ei lask.

Karkeakuormitusmallin kehitys

Kokonaissuunnittelun tarkoituksena oli suunnitella tuotannon kokonaisvolyymiä
pidemmällä aikavälillä, kun taas karkeasuunnittelu ottaa kantaa tuotannon
suunnitteluun

huomattavasti

lyhyemmällä

aikavälillä.

Karkeasuunnittelun

tavoitteena on suunnitella resurssien yleissuunnittelu ja ottaa kantaa tuotannon
vaatimaan resurssitarpeeseen alle viikon mittaisella jaksolla. Tavoitteena on myös,
että yksittäisten henkilöiden osalta laaditaan suunnitelma yleisellä tasolla ja tällöin
esimerkiksi jokaisen viikon alussa MPY:n asiantuntijan viikko voidaan suunnitella
karkealla tasolla etukäteen. Viikkotason työmäärän ennustamisessa voidaan käyttää
tulevan viikon osalta jo työkannassa olevia tilauksia. Pidempiaikaiset työt voidaan
jakaa tekijöiden kalenteriin jo viikko- tai kuukausitasolla. Tällaisia töitä ovat
esimerkiksi asiakkaiden kanssa sovitut vakiokäynnit, joita lähitukiasiantuntijat
tekevät.

Lomat
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Esimerkkikysymyksiä,

joihin

on

kyettävä

vastamaan

karkeasuunnittelua

suunniteltaessa:
-

Paljonko työtä on tulevien viikkojen aikana viikkokohtaisesti? Erityisesti
tulevasta viikosta on oltava hyvä näkymä jo edellisen viikon
loppupuolella.

-

Miten työ jakautuu alueellisesti?

-

Mitä osaamista työn suorittaminen vaatii?

-

Kuinka paljon on työntekijöitä/ resurssia suhteessa tarpeeseen?

Karkeasuunnittelussa

voidaan

käyttää

kokonaissuunnittelussa

suunniteltua

taulukkotyökalua, mutta asettaa haku- ja suodatusvaihtoehdoiksi päivätason tietoa.
Esimerkkinä taulukko 11. päivätason kuormitustiedoista.
Taulukko 11. Palveluiden kuormittavuus päivätasolla
Palvelu /kuormitus (h)

7.4.2014

8.4.2014

9.4.2014

10.4.2014

11.4.2014

67

64

63

61

37

Matkapuhelin

6

2

4

6

3

Oheislaite

10

11

8

6

5

Palvelin

29

33

27

30

15

Laitteet

Tabletti

1

Tulostin

6

7

5

8

2

Työasema

14

4

3

5

6

Sovellukset

2

7

15

6

6

28

35

41

27

29

7

6

8

5

2

102

105

112

93

68

Tietoliikenne
Viestintä
Kaikki yhteensä

Huomioitavaa

työkalua

käytettäessä

on

se,

että

työkalu

käyttää

työnohjausjärjestelmän historiatietoja. Historiatiedon avulla tulevan viikon tai
päivän arviointi on haastavaa. Jotta pystytään arvioimaan työnohjausjärjestelmässä
avoimia töitä, tarvitaan töihin analysointia ja rakentaa malli tai työkalu tätä varten.
Kuitenkin

historia

tiedon

analysointi

on

tärkeää,

koska

puuttuminen

kuormituspoikkeamiin on tärkeää ja tavoitteena MPY:llä on, että töitä tehdään
kustannustehokkaasti käyttämällä kappaleessa 4.3 läpikäytyä Lean-ajattelua.
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Tarkoituksena on löytää mahdolliset pullonkaulat ja selvittää mahdollisia
kannattamattomia työvaiheita. Leaniin yritys on päätynyt siksi, koska se pyrkii
tehokkaasti poistamaan turhia työvaiheita toiminnasta ja löytämään tuottamattomat
seikat.

Karkeakuormitusmalliin suunniteltava työkalu toimii logiikaltaan samalla tavalla
kuten aiempi työkalu, mutta nyt huomioon otetaan töiden avoin tila sekä
luontipäivämäärä. Taulukossa 12. avattu esimerkkinä Sovellus-kategoriaan
kohdistuvat työpyynnöt.
Taulukko 12. Työpyyntöjen kuormittavuudet palveluittain
Palvelu

Määrä (kpl)

Kuormitus (h)

Laitteet

16

7,5

Sovellukset

39

9,75

Active Directory

8

3,75

Exchange

1

1

F-Secure

1

1

Lync

6

2,5

MS Office

2

1,25

SharePoint

3

0,75

Windows

18

9

Tietoliikenne

4

0

Viestintä

9

4,5

68

31,25

Kaikki yhteensä

Resurssien sovittaminen työkuormaa vastaavaksi tapahtuu erilaisilla metodeilla
kuin

pidemmällä

aikajänteellä.

Viikkotasolla

on

pohdittava

yksittäisten

lomapäivien, joustotuntien ja mahdollisesti alihankinnan käyttöä resurssin
säätökeinoina. Tarvittaessa töitä, joilla ei ole aikataulupainetta, voidaan lykätä
seuraavalle viikolle, mikäli resurssi ei riitä kaiken tekemiseen. Resurssien
säätökeinoja käydään tarkemmin läpi kappaleessa 7.5.

Jotta toimiva karkeakuormitusmalli saadaan aikaan, tulee yksittäisiä työpäiviä
tarkastella entistä tarkemmin, ja tärkein toimenpide myös viikkotasolla on tilanteen
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läpikäynti henkilöstön kanssa. Tähän erityistä työkalua ei tarvita, vaan jokaisen
viikon alussa asiantuntijoiden kanssa käydään läpi tulevan viikon työkuorma ja
tavoite. Edellisen viikon toteuman läpikäynti on tärkeimpiä tehtäviä, jotta
henkilöstö saadaan ymmärtämään ja sitoutumaan tavoitteisiin. Viikkotason
suunnittelu voidaan toteuttaa kuvan 20. kaltaisesti.

Asiantuntija

Ma

Ti

Lähitukipalvelu

Palvelupyynnöt

Palaveri

Ke
Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu

n.n
Palvelupyynnöt Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu

To

Pe

Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöt

Lähitukipalvelu
Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöt

Palaveri
Lähitukipalvelu

Palvelupyynnöt

Palaveri
n.n

Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu
Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu

Palvelupyynnöt

Lähitukipalvelu

Palvelupyynnöt
Palaveri

Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu
Lähitukipalvelu

Palaveri

Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöt

Lähitukipalvelu

Lähitukipalvelu

n.n
Palvelupyynnöt

Palvelupyynnöt

Lähitukipalvelu

Palvelupyynnöt
Lähitukipalvelu
Palaveri

Kuva 20. Asiantuntijakohtainen kuormitus

Lähitukipalvelu
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7.3

Hienosuunnittelumallin kehitys

Hienosuunnittelun tarkoituksena on valmistuksen tai tuottamisen yksityiskohtainen
suunnittelu. Hienosuunnittelusta syntyy tuotantosuunnitelma, jonka perusteella
palvelut

voidaan

tuottaa.

Lähtökohtana

hienosuunnittelussa

käytetään

karkeasuunnittelussa tehtäviä tuotannon ajoituksia.

Päivätasolla

tuotannonohjauksen

tärkeimmät

tehtävät

ovat

yksittäisten

työpyyntöjen välittäminen tekijöille, tuotantotoiminnan seuranta ja korjaavien
toimenpiteiden tekeminen.
Töiden välittäminen tapahtuu ensisijaisesti ”Pull”-metodilla eli työntekijät
poimivat työkannasta tehtävät ja pitävät huolen, että oma kuormitustaso on
riittävällä tasolla. Tuotannonohjauksen toimesta on seurattava, että kuormitus on
riittävä ja yksittäiset työt tulee hoidettua sovitulla tavalla ja laadukkaasti erityisesti
aikataulun osalta. Poikkeamiin on puututtava välittömästi, ja tämä on tuotannon
työnjohdon tehtävä. Mikäli asiantuntijoiden kuormitus ei ole riittävä tai
työtehtävien priorisointi ei toimi, on työtehtäviä tarvittaessa ”työnnettävä”
asiantuntijoille.

Tuotannonohjauksen ja koko tuotannonjohtamisen tavoitteena on kuitenkin se, että
päivittäisellä tasolla toimintaan tarvitsee puuttua mahdollisimman vähän. Tämä
edellyttää onnistumista viikkotason optimoinnissa ja toisaalta jokaisen henkilön
vastuunkantoa omasta suorituksestaan osana kokonaisuutta. Yksinkertaistaen
voidaan sanoa, että pyrkimys on käyttää enemmän aikaa suunnitelmalliseen
tekemiseen ja vähemmän kiireellisten hallitsemattomien asioiden hoitoon.
7.4

Asiantuntijatyön johtaminen

Kuten

Kilpi

(2008)

teoksessaan

mainitsee,

asiantuntijaorganisaatiossa

työskenteleminen on yhdessä tekemistä ja yhdessä ajattelemista. Näin ollen
asiantuntijoiden kanssa työskentely on jatkuvaa vuorovaikutusta ja työtehtävien
läpikäymistä.
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Drucker. P. (2001) mainitsi, että asiantuntijan tehokkuus on asiantuntijan
perusominaisuuksia. Näin ollen työn tuottavuudesta sekä työn tuloksista tulee
asiantuntijoille antaa säännöllisesti palautetta. Kun asiantuntija tietää työnsä
tuottavuuden, kasvaa asiantuntijan motivaatio tehdä työtä. MPY:n asiantuntijoiden
johtaminen tapahtuu tuloksien säännöllisellä läpikäynnillä ja motivoinnilla. Edellä
mainittujen mittareiden avulla voidaan löytää mahdolliset huippusuoriutujat sekä
myös alisuorittajat.
7.5

Resurssien säätökeino

Kovan kilpailutilanteen vuoksi on yrityksen sopeuduttava muutoksiin nopeasti.
Sopeuttaminen vaatii tuotannon työnjohdolta nopeita reaktioita ja järjestelyjä
työssä. Tässä työssä kootaan tuotannonohjaukselle myös resurssien säätökeinot,
joita työnjohto voi käyttää. Tuotannon resurssien säätökeinoja voivat olla seuraavat
säätökeinot: työajan lyhennysvapaat, lomajärjestelyt, lomarahavapaat, ylityöt,
ylityövapaat sekä alihankinta.

Työajan lyhennysvapailla on merkittävä rooli resurssin tasaamisessa läpi vuoden,
jos

viikonpäivien

aikana

on

isompia

volyymivaihteluja

työmäärissä.

Lyhennysvapaata sovelletaan pääsääntöisesti lyhyelle ajanjaksolle ja suositellaan
hyödynnettäväksi jopa tuntitasolla. Työajan lyhennysvapaat tarjoavat tehokkaasti
hyödynnettävän joustokeinon esimerkiksi lyhennetyille työpäiville, koska niitä
voidaan käyttää yksittäisinä tunteina. Työajan lyhennysvapaista pyritään
viestimään työntekijöille aina nimenomaan vapaatunteina eikä perinteisesti ns.
pekkaspäivinä.

Lomajärjestelyiden avulla työnantaja pystyy säätämään resursseja niin, että
hiljaisina aikoina pidettäisiin pidempiä vuosilomia. Lomasuunnittelussa on
huomioitava myös MPY:n asiakkaiden loma-aika, esimerkiksi uusien tilausten
saamisen ja valmistuvien tilausten käsittelyn vuoksi. Mikäli yrityksen tai tiimin
töiden eteneminen on vaikeaa tai mahdotonta asiakkaiden loma-aikoina,
vaihtoehtona on koko tiimin lomien aikatauluttaminen samalle ajanjaksolle.
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Lomarahavapaan ajatuksena on, että työntekijät sekä esimiehet muuttaisivat
lomarahat vapaiksi. Vapaaksi muutetut lomarahat lisäävät jouston mahdollisuuksia
työn vähetessä muun muassa kausivaihtelun vuoksi. Lomarahavapaat pidetään
ensisijaisesti lomakauden ulkopuolella, kuitenkin erityistapauksessa molempien
osapuolten suostumuksella myös lomakaudella. Tällöin huomioitava ajankohdan
työtilanne ja työntekijän esittämät perustelut. Lomarahavapaiden käyttäminen
noudattaa samoja käytäntöjä ja sääntöjä kuin vuosiloman antaminen ja pitäminen.

Ylitöiden tekemisen tulee aina tapahtua työantajan aloitteesta. Ylitöistä sovittaessa
esimiehen tulee ensisijaisesti pyrkiä sopimaan ylitöiden korvaamisesta vapaalla,
joka lisää jouston mahdollisuuksia työn vähetessä esimerkiksi kausivaihtelun tai
muun syyn vuoksi. Ylitöitä pyritään kuitenkin lähtökohtaisesti välttämään töiden ja
osaamisen

suunnittelulla

sekä

ulkopuolisen

työvoiman

käyttämisellä.

Ylityövapaiden osalta esimiehet pyrkivät sopimaan työntekijöiden ylityötunnit
ensisijaisesti pidettäväksi joustona.

Alihankinta.

Esimiehien

ja

työnjohtotason

yksi

tärkeä

tehtävä

on

alihankintaverkoston luominen ja ylläpito, tarvittaessa yhteistyössä muiden
yksiköiden kanssa. Alihankintaa tulisi hankkia erityisesti työlajeihin, joissa joustoa
tarvitaan. Alihankintaa pyritään hyödyntämään, mikäli resurssien siirto ja
komennukset eivät ole työtilanne-, osaamis- tai kannattavuussyistä mahdollista tai
perusteltua.
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8

Työn tulokset ja johtopäätökset

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin työn tuloksia sekä tuloksien ja työssä
kehitetyn mallin vaikutuksia asiantuntijatuotannon toimintaan.
8.1

Työn löydökset

Työssä haastateltiin yrityksen eri osissa työskenteleviä henkilöitä ja kyseltiin
mahdollisia tietoja tuotannon sen hetkisestä tilanteesta sekä havaituista haasteista.
Haastattelun avulla tutkimukseen saatiin hyvää tietoa ja tuotannonohjausmalliin
tutkittavia asioita. Haastattelut toivat hyvin selväksi sen, että tarvitaan
konkreettisesti mittareita kiireestä ja työn kannattavuuksista. Tähän työssä
perehdyttiin tarkemmin ja yrityksen asiantuntijatyö saatiin tuotua läpinäkyväksi
mallien avulla. Teoria toimi hyvänä apuna erilaisia tuotannonohjausmalleja
tutkittaessa. Erilaisia tuotannonohjausmalleja käytiin läpi teoriaosuudessa
kappaleessa 5.

Työn lähtökohta oli haastava, yrityksessä ei aiemmin ollut tuotannonohjausmallia,
ja tuotanto ohjasi itse itseään. Tuotannon esimiehet olivat työllistettyjä ja
asiantuntijat

työskentelivät

parhaaksi

näkemällään

tavalla.

Aiemmin

kohdeorganisaatiossa työn luokittelu puuttui täysin. Ei siis ollut selvää, kuinka
paljon mikäkin palvelu työllisti yrityksen asiantuntijoita. Samoin haasteellisesti
luokittelun puuttumisessa teki sen, että työtä ei voitu kohdistaa välittömästi tiettyyn
osaamisalueeseen, vaan työ etsi tekijäänsä pidemmän aikaa. Mielenkiintoinen
havainto oli myös se, että kun asiakkaalle toimitettiin muutamaa palvelua
samanaikaisesti, eivät asiantuntijat välttämättä tienneet toisistaan mitään ja
asiakkaan luona vieraili kohdeyrityksestä useampi henkilö. Ratkaisu ongelmaan oli
yksinkertainen:

tarvittiin

lisää

keskustelua

asiantuntijoiden

välillä

ja

tilaustenkäsittelypiste koordinoi työtehtävät asiantuntijoille.

Jotta haluttuun lopputulokseen tuotannonohjausmallin kehittämisessä päästiin,
tarvittiin riittäviä tietoja yrityksen prosesseista ja työvaiheista. Ensimmäisenä oli
selvitettävä yrityksen tilaustoimitusketju, joka kuvattiin yhdessä yrityksen
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kehityspäällikön avustuksella. Tilaustoimitusketjua käytiin läpi tuotannon
henkilöstön kanssa ja varmistettiin, että asiantuntijat tiesivät oman toimintansa
vaikutukset ketjussa. Prosessien kuvauksien ohessa yrityksen töihin täytyi päästä
tarkemmin kiinni ja tähän vaiheeseen tutkimuksessa kului runsaasti aikaa.
Yrityksen tuotekategorian mukaisia töitä kuvattiin ja kellotettiin yhdessä
asiantuntijoiden avustuksella. Aina ei ollut myöskään selvää se, mitä työvaiheita
toteutettaviin töihin liittyi, joten tässä hyvänä apuna oli myös kehityspäällikkö, joka
auttoi työvaiheiden selvityksessä ja kuvaamisessa.

Tutkimuksen tiimoilta valmistui useita erilaisia taulukkotyökaluja, joiden avulla
tuotannon kuormitusta, toimitusvarmuutta, resursseja ja ennakointia pystytään
suunnittelemaan ja analysoimaan tarkemmalla tasolla. Diplomityön ohessa
valmistuneet työkalut tai taulukkomallit olivat: tuntiraportointi-työkalu, Nimsoftjärjestelmän kuormitustyökalu, Nimsoft-järjestelmän toimitusvarmuustyökalu,
asiantuntijoiden osaamismatriisi sekä yhteenveto työkannasta sisältäen kaikki
tehtävät työt.

8.2

Tuotannonohjausmallin vaikutukset

Työn alkuvaiheessa yritykselle käyttöönotettiin aiemmin läpikäyty TURAtuntiraportointijärjestelmä. Työn alkuvaiheessa yrityksen asiantuntijat kirjasivat
tunteja satunnaisesti. Työn hyödyllisyyden kannalta kaikkien asiantuntijoiden tulisi
kirjata suoritetut työt, jolloin laskutusasteeseen ja kiireeseen päästäisiin myös
jälkikäteen käsiksi. Taulukossa 13. sivulla 65 verrataan työn alkuvaiheessa
kirjattuja tunteja. Sarake ”asiakastyö” sisältää asiakastyöhön käytetyt tuntimäärät.
Voidaan havaita, että asiantuntijat ovat voineet käyttää aikaansa huomattavasti
enemmän asiakastyöhön sisäisen työn sijaan.
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Taulukko 13. Tuntikirjauksien vertailu

Kuukausi

Kirjatut työt

Sisäinen työ

Asiakastyö

Marraskuu 2013

5732

3708

2024

Joulukuu 2013

4429

2787

1643

Tammikuu 2014

4166

2478

1688

Helmikuu 2014

4155

2590

1565

Maaliskuu 2014

4679

2991

1688

Huhtikuu 2014

4708

2869

1839

Toukokuu 2014

4148

2375

1773

Kesäkuu 2014

3449

1870

1579

Heinäkuu 2014

3317

1886

1431

Elokuu 2014

3556

2099

1457

Syyskuu 2014

4311

2417

1894

Lokakuu 2014

4265

2222

2043

Marraskuu 2014

4178

2174

2004

Joulukuu 2014

4261

2145

2116

Numeraalisten vaikutuksien lisäksi tuotannonohjausmalli on tuonut yritykselle
positiivisia vaikutuksia. Työn määrä on saatu läpinäkyväksi, ja mallin avulla
MPY:n asiakastyön määrä on selkeää, mutta vielä täsmennystä vaatii sisäisen työn
selkeytys ja työmäärien analysointi. Tekemisten jaottelut ovat aiempaa
selkeämmällä tasolla. Kun sovitaan tehtävälle työlle tekijä, ei kaikkien
asiantuntijoiden tarvitse painia samojen asioiden kanssa ja tehdä asioita ristiin.
Samaan työhön tarvitaan vähemmän tekijöitä. Tavoiteaikojen läpinäkyvyyden
vuoksi tuotannon asiantuntijat kirivät aikoja kiinni, kun töille on asetettu tietty
tavoiteaika. Asiantuntijatyö on saatu selkeämmäksi viikkotason läpikäynnillä.
Jokaisen viikon alussa asiantuntijoiden kanssa käydään seuraava viikko läpi.
Yrityksen tekemät sopeutustoimenpiteet 2013 vuoden alussa eivät ole juurikaan
vaikuttanut tekemiseen. Tuotannon työntekijöitä vähennettiin usealla henkilöllä,
mutta tekemisen järkeistämisellä työmäärä on saatu kestämään kasassa.
Asiantuntijoiden kanssa säännöllisellä keskustelulla on myös sosiaalisia

66

vaikutuksia, ihmiset voivat kertoa huolistaan avoimesti. Myös asiantuntijoiden
ymmärrys oman työn tuottavuuteen on kasvanut, työmäärä sekä tuottavuus on
entistä läpinäkyvämpää.
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9

Yhteenveto

Työn tavoitteeksi asetettiin se, miten asiantuntijaorganisaatioon saadaan kehitettyä
tuotannonohjausmalli, jonka avulla työmäärät sekä töiden kuormittavuus saataisiin
läpinäkyväksi. Suurena haasteena myös oli se, miten asiantuntijaorganisaation
tuotantoa tulisi johtaa ja ohjata.

Tuotannonohjauksen tärkeimpiä tavoitteita on sovittaa tuotannon resurssit sekä
työmäärä yhteen. Asiantuntijoiden osaamisen kohdentamiseen tarvitaan tietoja
suoritettavista töistä, työsuoritteiden vaatimasta ajasta sekä asiantuntijoiden
osaamisesta.

Asiantuntijatuotannon

ohjauksessa

viestintä

ja

jatkuva

interaktiivinen

kommunikointi asiantuntijoiden kanssa on tärkein toimenpide. Kun ohjataan
asiantuntijan työtä, ohjaus ei saa olla liian teollisuustuotantopohjaista, koska sillä
saadaan aikaan tuottamattomuutta sekä motivaation laskua. Asiantuntijoiden on
päästävä itse vaikuttamaan omaan työhönsä, sillä asiantuntijat tietävät itse, miten
työ tulee tehdä ja mitä työssä on otettava huomioon. Jotta asiantuntija on
motivoitunut työhönsä, tarvitaan jatkuvasti signaaleja töiden etenemisestä ja työn
tuottavuudesta.

Tulevaa työkuormaa pidemmällä aikavälillä on

käytävä

säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukausittain läpi henkilöstön kanssa, jotta on
mahdollista ymmärtää, miksi joitain toimenpiteitä tarvitaan. Tavoitteen asetus
henkilötasolle asti ja suoriutumisen seuranta pidemmällä jaksolla ovat myös
tärkeitä tehtäviä työmotivaation ja suorituskykyisen tiimin aikaansaamiseksi.

Yrityksellä on työn jälkeen hyvät edellytykset ohjata tuotantoa ja saada riittävästi
tietoa tuotannon työmääristä. Yrityksen täytyy ymmärtää työkalujen toiminta sekä
niiden antamien tietojen tärkeys ja soveltaa tätä tietoa toiminnassaan. Työkalujen
käyttö edellyttää tuotannon työnjohdolta jatkuvaa työkalujen käyttöä ja päivitystä.
Myös järjestelmien käyttöä tulee seurata, muun muassa sitä, että työpyyntöihin
kirjataan

riittävästi

tietoja

sekä

luokittelut

ovat

kohdallaan.

tuotannonohjauksen logiikka kuvattuna kuvassa 21. sivulla 67

MPY:n
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Kuva 21. MPY:n tuotannonohjauksen logiikka
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