
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

LUT School of Business and management 

Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma 

 

 

 
 

 

 

 

 

DIPLOMITYÖ 

 

TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN VAATIVIEN TOIMITUS-

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN ARVOVIRTAKUVAUKSEN AVULLA 

 

 

 

Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila 

      Projektipäällikkö Martti Mäkimattila 

 

Työn ohjaajat:  Professori Tuomo Uotila 

   Huoltoliiketoiminnan päällikkö Pekka Salmi 

 

 

Kotka 2015 

Mika Nummila 



TIIVISTELMÄ 

 
Tekijä: Mika Juhani Nummila 
 
Työn nimi: Teollisuuden palveluliiketoiminnan vaativien toimitusprosessien kehit-
täminen arvovirtakuvauksen avulla 

Osasto: LUT School of Business and management 

Paikka: Kotka 2015 
 
Diplomityö 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
70 sivua, 19 kuvaa, 12 taulukkoa ja kuusi (6) liitettä (13 sivua) 
Tarkastajat: professori Tuomo Uotila 

 projektipäällikkö Martti Mäkimattila 
 
Hakusanat:  Palveluliiketoiminta, Service Business Development, Lean Thinking, 
Lean Management, Arvovirtakuvaus, Value Stream Mapping 
 

Työssä kartoitettiin teollisuuden palveluliiketoiminnan vaativien toimitusprosessien 

kehittämistä Lean -ajattelu yritysympäristössä. Tavoitteena oli vaativien toimituspro-

sessien ongelmien selvittäminen ja kehittämiskohteiden määrittäminen palveluliike-

toiminnan tuottavuuden kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin arvovirtakuva-

uksen soveltuvuutta teollisuuden palveluliiketoiminnan prosessien kehittämiseen. 

 

Kirjallisuusosuudessa selvitettiin teollisuuden palveluliiketoiminnan prosessien kehit-

tämisen erityispiirteitä ja Lean -ajattelun periaatteita. Tavoitteena on löytää teollisuu-

den palveluliiketoiminnan kehittämisen erityispiirteet tuottavuuden kannalta ja arvi-

oida niiden soveltuvuutta Lean -ajatteluun.  

 

Työn empiirisessä osuudessa kartoitettiin yrityksen vaativat prosessit. Menetelminä 

työssä käytettiin puolistrukturoitua kyselyä, ryhmähaastattelua, ja osallistuvaa ha-

vainnointia. Tutkimuksen tulosten perusteella laadittiin kehityssuunnitelma.  

 

Diplomityö käynnisti kohdeorganisaatiossa prosessien päivitysprosessin, ja loi puit-

teet vaativien toimitusten kehityssuunnitelman toteuttamiselle. 



ABSTRACT 

 
Author: Mika Juhani Nummila 
 
Title: Industrial service business’s demanding delivery processes develop with  
a value stream mapping 
 
Department: LUT School of Business and management 
 
Place: Kotka 2015 
 
Thesis for the Degree of Master of Science in Technology. 
Lappeenranta University of Technology 
70 pages, 19 pictures, 12 tables and six  (6) appendices (13 pages) 
Supervisors: Professor Tuomo Uotila and Project Manager Martti Mäkimattila 
 
Keywords:  Service Business Development, Lean Management, Value Stream  
Mapping 
 

The focus of this study was to develop the demanding delivery processes of the indus-

trial service business in Lean management business context. The first aim was to find 

out the problems of the demanding delivery processes in industrial service business. 

An important focus of this study was also to estimate and monitor the suitability of the 

value stream mapping to the develop activities of the service business processes.   

 

The theory part covers the selected the characteristics of the industrial service process-

es development. The aim of the theory is to find the service industry development of 

the specific aspects according to Lean thinking. 

 

The empirical part of the study described the company's key demanding delivery pro-

cesses. The methods were used a semi-structured interview, group interviews, partici-

pant observation and value stream mapping demanding delivery processes develop-

ment activities.  A development plan was made according to the study.  

 

This study launched the updating of the organization processes, and created a frame-

work for the implementation of demanding process development plan. 
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1 JOHDANTO 

 

Epävarmuus maailman taloudessa on lisääntynyt vuonna 2015. Teknologiateollisuu-

den (2015) katsauksen mukaan teollisuuden kasvu euroalueella on laskenut merkittä-

västi. Suomen teollisuustuotanto on pudonnut EU-maista eniten. Työntuottavuuden 

kasvun taitekohta oli Suomessa 2008, jonka jälkeen Suomesta on hävinnyt merkittä-

västi volyymituotantoa. Tuottavuus paranee, jos tuotteen jalostusarvoa parannetaan 

tai prosessia tehostetaan. Jalostusarvoa voidaan parantaa siirtymällä volyymituotan-

nosta korkeamman teknologian tuotteisiin ja vaativampiin korkeamman laatutason 

tuotteisiin tai palveluihin. (Teknologiateollisuus, 2015)  

 

 

1.1 Työn tausta 

 

Sulzer Pumps Finland Oy valmistaa korkealaatuisia pumppuja, sekoittimia, ilmasti-

mia ja suurnopeuskompressoreja teollisuudelle. Viime vuosina on lisääntynyt toimi-

tukset vaativiin olosuhteisiin, kuten öljy-, kaasu-, ja energiateollisuuteen. Myös ydin-

voimateollisuus on yrityksen asiakas. Palveluliiketoimintayksikkö (CSS / SEFI) vas-

taa pumppujen varaosa-, huolto- ja korjauspalveluista. Palveluliiketoimintayksikkö 

valmistaa myös normaalin tuoteportfolion ulkopuolella olevia laitteita, joista osa on 

vanhoja normaalituoteportfoliosta poistuneita pumppuja (obsoletepumput) ja vaati-

vissa olosuhteisissa tarvittavia erikoistarkastuksia ja dokumentaatiota.         

 

Diplomityön aihe saatiin Sulzer Pumps Finland Oy palveluliiketoimintayksikön joh-

toryhmän vuoden 2015 toimintasuunnitelman teon yhteydessä syksyllä 2014. Koko-

uksessa määritettiin vaativien prosessien kehittäminen erääksi vuoden 2015 kehitys-

toimenpiteeksi. Tämän työn tekijä kuuluu Sulzer Pumps Finland Oy palveluliiketoi-

minta yksikön johtoryhmään, ja toimii yksikön laatu-, ympäristö-, työterveys- ja tur-

vallisuuspäällikkönä (QESH Manager).  
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Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojautuu Lean -ajatteluun. Kohdeyrityksessä on 

käytössä Lean -ajattelu kehitysfilosofiana, jota on menestyksekkäästi sovellettu tuo-

tantotoimintaan yrityksen pumpputehtaassa, teräsvalimossa ja palveluliiketoimintayk-

sikön tuotannossa. Palveluliiketoimintayksikön tuotannon kehittämisessä on myös 

käytetty Lean -työkaluja virtauksen parantamiseksi. Prosessikuvausta ja arvovirtakar-

toitusta vaativista toimitusprosesseista ei ole aiemmin tehty kohdeyrityksessä. Tutki-

muksessa painotetaan erityisesti palveluliiketoiminnan näkökulmaa. 

 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on Sulzer Pumps Finland Oy:n palveluliiketoiminnan vaa-

tivien prosessien tuottavuuden parantaminen. Ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi on nii-

den kuvaaminen tullut kyseisten toimitusten ja laatuvaatimusten lisääntyessä, sekä 

tuottavuusvaatimusten lisääntyessä kilpailun kiristyessä. Tutkimuksessa selvitetään 

mitkä ovat kyseisten toimitusten kriittiset tekijät ja ongelmakohdat tuottavuuden pa-

rantamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa analysoidaan myös vaativien toimitusten 

nykyisiin prosesseihin vaikuttavien Lean -ajattelussa keskeisessä asemassa olevien 

hävikkien merkitystä tuottavuuteen. Tutkimuksen tärkeyttä lisää se, että tuottavuus on 

nykyissä taloustilanteessa yritykselle tärkeä menestystekijä. 

 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on palveluliiketoimintayksikön vaativien 

toimitusten prosessin kehityssuunnitelma ja toisena tavoitteena arvovirtakuvauksen 

(engl. VSM) hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen vaativien prosessien kehit-

tämisessä. Kehityssuunnitelma suunnitellaan toteutettavaksi yrityksen Lean -ajattelun 

mukaisesti Lean -työkalujen avulla. 

   

Työ on rajattu koskemaan ainoastaan yrityksen palveluliiketoimintayksikön (CSS/ 

SEFI) vaativia toimituksia aina asiakkaan tarjouspyynnön vastaanottamisesta tilauk-

sen tuotteen tai palvelun toimittamiseen ja laskuttamiseen.  
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1.3 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoite on kaksiosainen, joten siksi tälle tutkimukselle määritettiin kaksi 

tutkimuskysymystä. Ensimmäisen kysymyksen avulla selvitetään vaativien prosessi-

en kriittiset tekijät tuottavuuden parantamiselle. Toisen kysymyksen avulla arvioi-

daan arvonvirtakartoitus -menetelmän soveltuvuutta kriittisten tekijöiden ja ongelmi-

en ratkaisemiseen.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitkä ovat palveluliiketoiminnan vaativien toimitusprosessien arvovirtojen kriit-

tiset tekijät tuottavuuden parantamisen näkökulmasta? 

2. Miten arvovirtakuvaus sopii palveluliiketoiminnan prosessien kehittämiseen? 

 

Lisäksi apukysymys on: 

1. Mitkä ovat palveluliiketoiminnan vaativien prosessien erityispiirteet prosessin 

kehittämisessä? 

 

Tutkimuksessa selvitetään ja kuvataan palveluliiketoiminnan avainprosessit. Tutki-

mus on rajattu koskemaan vain kohdeyrityksen palveluliiketoiminnan vaativia toimi-

tusprosesseja.  

 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus on jaettu johdantoon, tutkimusmenetelmä-, teoria- ja empiriaosuuteen. Joh-

danto koostuu luvuista 1 ja 2. Kohdeyritys esitellään johdannon luvussa 2. Käytetyt 

tutkimusmenetelmät kuvataan luvussa 3. Luvut 4 ja 5 muodostavat teoriaosuuden, ja 

luvut 6–8 empiirisen osuuden. Luvussa 4 luodaan perusteet palveluliiketoiminnan 

avainprosessien tunnistamiselle ja kehittämiselle erityisesti Lean -ajattelun mukaises-

ti. Luvussa 5 esitellään Lean -ajattelua, ja syvennetään prosessien kehittämistä esitte-

lemällä Lean -ajattelun mukaista kehittämistä hävikkiä vähentämällä. 
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Empiirisessä osuudessa (luvut 6–8) analysoidaan saadut tutkimustulokset ja verrataan 

niitä laaditun arvovirtakartoituksen tuloksiin. Johtopäätösten perusteella esitetään yh-

teenveto ja luodaan kehityssuunnitelma vaativien prosessien tuottavuuden parantami-

seksi.     

 

Taulukko 1. Tutkimuksen rakenne. 

 

TYÖN RAKENNE 

 

1. Luku 

 

Työn tausta, tavoitteet, 

tutkimusmenetelmät, ra-

kenne ja yritysesittely 

Johdanto-osuus 

2. Luku 

3. Luku Tutkimusmenetelmät Menetelmäosuus 

4. Luku Palveluliiketoiminta-

näkökulma ja tuottavuus 

Teoriaosuus 

5. Luku Lean -ajattelu 

6. Luku Tutkimuksen suoritus 

7. Luku Tutkimuksen tulosten arviointi ja kehityssuunnitelma 

8. Luku Johtopäätökset 
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2 YRITYS 

 

2.1 Sulzer 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä on Karhulassa toimiva Sulzer Pumps Finland Oy, joka 

on suurta sveisiläistä teollisuusyritystä Sulzer AG. Sulzer AG on Salomon Sulzer- 

Bernetin Winterthurissa Sveitsissä 1775 perustama yritys. Nykyisin se on maailman-

laajuinen teollisuuskonserni, joka koostuu kolmesta toiminnallisesta divisioonasta. 

(Sulzer Intranet 2015) 

 

Sulzerin divisioonat ovat: 

1. Chemtech; kemia- ja pinnoitusala 

2. Rotating Services; pyörivien laitteiden huollot 

3. Pumps Equipment; pumput, kompressorit, sekoittimet ja ilmastimet. 

 

Chemtech ja Pumps Equipment -divisioonat on jaettu toiminnallisiin liiketoimintayk-

siköihin ja Rotating Equipment Services alueellisiin liiketoimintayksiköihin. Divisi-

oonien liiketoimintayksiköihin jako esitetään kuvassa 1. Rotatating Equipments divi-

sioonan alueelliset liiketoimintayksiköt ovat: Americas (Etelä- ja Pohjois-Amerikka), 

EMEA (Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) ja Asia-Pacific. (Sulzer Intranet 2015) 

 

Työtekijöitä Sulzer -konsernissa on yli 170 maassa yhteensä 15 494, ja konsernin lii-

kevaihto oli vuonna 3212 mCHF ≈ 3,1 mrd. euroa (Sulzer Annual Report 2014).  Sul-

zer konsernin pääkonttori sijaitsee Winterthurissa, Sveitsissä (Sulzer Intranet 2015). 

Sulzer -konsernin huoltokeskukset ja -pisteet esitetään kuvassa 2.  
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Kuva 1. Sulzer konsernin toiminnot ja segmentit (Sulzer Intranet 2015). 

 

 

 

 
Kuva 2. Sulzer -konsernin huoltokeskukset ja huoltopisteet (Sulzer 2015). 
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Pumps Equipment -divisoonan yksi liiketoimintasektoreista on Water Business Unit 

(BU). Se puolestaan jakautuu toimialueittain viiteen eri segmenttiin (Kuva 3). 

 

  

Kuva 3. Pump Equipment Divisioonan Water liiketoimintayksikön eri 

toimialasegmentit (Sulzer 2015). 

 

 

Pump Equipment Divisioonan Water liiketoimintayksikön eri toimialasegmentit ovat: 

 

1. Engineered Water 

2. Municipal 

3. Dewatering 

4. General Industry 

5. Chemical Process Industry (Sulzer Intranet 2015). 

 

Lisäksi kaikkia toimialoja palveleva palveluliiketoimintayksikkö (CSS / SEFI).  Se 

tarjoaa huolto-, korjaus-, varaosa- ja konsultointipalveluita kaikkien segmenttien asi-

akkaille (Sulzer Intranet 2015). 
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2.2 Sulzer Pumps Finland Oy   

 

Sulzer Pumps Finland Oy (SPFIN) kuuluu Sulzer -konsernin PE-divisoonaan, ja on 

osa divisioonan Water Business -yksikköä. SPFIN (Kuvat 4 ja 5) valmistaa pumppu-

ja, sekoittimia, suurnopeuskompressoreja ja ilmastimia teollisuudelle. (Sulzer 2015)  

 

Kuva 4.  SPFIN:n globaalit operationaaliset ja toiminnalliset yksiköt (Sulzer 2015). 

 

Sulzer Pumps Finland Oy:n päätoimipiste on Kotkan Karhulassa, jossa sijaitsee kol-

me tuotantoyksikköä: valimo (OUKF), pumpputehdas (OUKA), sekä huolto- ja vara-

osakeskus (SEFI). Paikallinen myynti (EMEA North, GI & CPI) ja tukipalvelut, ku-

ten johto, talousosasto, HR- ja QESH -palveluita tarjoavat osastot sijaitsevat myös 

Karhulassa. Myös seitsemän Water BU:n osastoa, jotka palvelevat globaalisti koko 

Water liiketoimintayksikköä sijaitsevat Karhulassa (Kuva 4). (Sulzer 2015) 

 

Niiden lisäksi Kotkassa toimivat SPFIN:n hallinto, myynti, tuotekehitys ja tutkimus-

keskus. SPFIN huoltoliiketoimintaan kuuluu SEFI:n lisäksi pienemmät huoltokeskuk-

set Helsingissä, Mäntässä ja Oulussa. Sulzer Pumps Finland Oy:n liikevaihto vuonna 

2014 oli 139 miljoona euroa, ja yritys työllistää 587 työntekijää. 
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Kuva 5.  SPFIN:n prosessikartta (Sulzer Intranet 2015). 

 

Valimon ja pumpputehtaan lisäksi toimintaan sisältyy myös huoltoliiketoiminnan 

(SEFI) huolto- ja varaosakeskus. SEFI:n organisaatiokaavio esitetään kuvassa 6. SE-

FI / CSS:ään (Services Finland, Customer Support Services) kuuluvat lisäksi Mäntän 

ja Oulun huoltokeskukset sekä asiakkaiden luona maailmanlaajuisesti palvelevat 

huoltoinsinöörit. SEFI / CSS tarjoaa asiakkaille perinteisten huolto- ja korjauspalve-

luiden lisäksi muita tukipalveluita, kuten konsultointia ennakoivan kunnossapidon, 

energiatalouden ja ympäristöasioiden osalta. Edellä mainittujen konsulttipalveluiden 

merkitys on korostunut tuottavuuden optimoinnin myötä prosessiteollisuudessa. (Sul-

zer Intranet 2015) 
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Kuva 6. SEFI:n organisaatiokaavio (Sulzer Intranet 2015) 

 

 

2.3 Sulzerin strategia ja Lean -ajattelu 

 

Yrityksen strategian perusta on asiakaslähtöisyys. Tavoitteena on luoda asiakkaalle 

lisäarvoa ja varmistaa yrityksen kasvumahdollisuudet tulevaisuudessa. Asiakaslähtöi-

syyden takaamiseen pyritään olemalla alan teknologiajohtaja, tarjoamalla korkealaa-

tuista palvelua asiakkaille, kehittämällä jatkuvasti toimintaa ja luomalla kestävää 

asiakasyhteistyötä.  

 

Sulzerin arvot ovat:  

 

• asiakasyhteistyö 

• toiminnallinen erinomaisuus  

• sitoutunut henkilöstö (Sulzer Intranet 2015). 
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Yhteistyökumppaneiden kanssa on tärkeää määritellä asiat, jotka tuottavat asiakkaalle 

eniten arvoa. Toimintaprosessien virtausta on parannettava jatkuvasti, ne on pidettävä 

luotettavina ja kustannustehokkaina. Yrityksen kehitysfilosofiana toimii Lean, joka 

esitellään tarkemmin teoriaosuuden luvussa 2. Tässä yhteydessä esitellään yrityksen 

valitsemat Lean -kehitysperiaatteet, jotka on jaettu kuuteen eri osioon. Sulzerilla niitä 

kuvataan hexaconin avulla (Kuva 7).  

 

  
 

Kuva 7. Sulzerin Lean malli (Sulzer Intranet 2015) 

 

 

Sulzerin Lean -ajattelu on toimintakeskeinen johtamis- ja kehitysfilosofia, jota nouda-

tetaan koko organisaatiossa. Se perustuu Sulzerin arvojen noudattamiseen. Päämäärä-

nä on arvon luominen asiakkaille ja osakkeenomistajille eliminoimalla kaikki hukat. 

Ajattelun perustana on organisaation jatkuva parantaminen. (Sulzer Intranet 2015) 

 



18 

 

2.4 Sulzer Pumps Finland Oy:n laatujärjestelmät 

 

Yrityksellä ovat käytössä sertifioidut ISO johtamisjärjestelmästandardin mukaiset 

laatujärjestelmät sekä painelaitestandardin mukainen laatujärjestelmä. Johtamisjärjes-

telmät käsittävät laadun, ympäristön ja työturvallisuuden standardien mukaisen toi-

minnan. Sulzer Pumps Finland Oy:n johtamisjärjestelmän standardien mukaiset laatu-

järjestelmät ovat: 

 

• ISO 9001:2008 

• ISO 14001:2004 

• OHSAS 18001:2007 (Sulzer Intranet 2015). 

 

SPFIN:n laatupolitiikka perustuu Sulzerin arvoihin ja Sulzerin globaaliin johtamisjär-

jestelmän (GQM) ja ISO:2008 -standardin vaatimuksiin. Lisäksi yrityksellä on useita 

toimittajien myöntämiä toimittaja- ja projektikohtaisia hyväksyntöjä mm. ydinvoima-

laitoksille ja ydinvoimalaitostoimittajille. (Sulzer Intranet 2015) 
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3  TUTKIMUSMETELMÄT JA -PROSESSI 

 

Luvussa esitellään kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetel-

miä, tiedon hankintatapoja ja analysointia. Luvussa esitetään myös tutkimuksessa so-

vellettu tutkimusprosessi. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään usein selvittämään asioita, kuten miksi 

näin tapahtuu ja miten toimintaa voitaisiin kehittää. Tavoitteena on selvittää ja tuoda 

esiin tosiasiat (Hirsjärvi et al. 2010, s. 160–161). Yksittäiseen tapaukseen tai rajattuun 

joukkoon kuuluvia tapauksia tutkitaan yleensä tapaustutkimuksen perusteella (Hirs-

järvi et al., 2010, s. 134).  Järvinen et al. (2004) mukaan tapaustutkimuksen avulla 

voidaan kuvata, testata tai luoda teoriaa. Tapaustutkimuksen tiedonhankintatapoina 

voidaan käyttää kyselyitä, haastatteluita, havainnointia ja arkistomateriaalia (Järvinen 

et al. 2004, s. 75). 

 

 

3.1 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimusaiheen prosessi alkoi yli vuosi sitten SEFI:ssä pidetyillä ryhmähaastatteluil-

la palveluliiketoimintaprosessien päivittämiseksi. Ryhmät koostuivat kunkin proses-

sin toimihenkilöistä ja prosessin kannalta keskeisistä henkilöistä. Ryhmän sihteerinä 

ja ryhmähaastattelun fasilitaattorina toimi tämän tutkimuksen tekijä laatupäällikön 

roolissa (Sulzer 2014). Samoihin aikoihin työn tekijä eli allekirjoittanut alkoi esimie-

hensä, eli tämän työn ohjaajan, johdolla pitämään vaativien toimitusten tarjous- tai 

tilausvaiheissa aloituspalavereja ja seurantapalavereja sisäisten poikkeamien vähen-

tämiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.  

 

Tutkimusstrategialtaan tämä työ oli kvalitatiivinen tutkimus, jossa arvovirtakuvaus 

toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimuksen kohteena olivat yrityksen palveluliike-

toimintayksikön (SEFI/CSS) vaativat toimitusprosessit. Työssä kerättiin aineistoa 

ryhmähaastattelujen, puolistrukturoitujen kyselykaavakkeiden ja tapaustutkimuksen 

avulla. 
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3.2 Tutkimuksen primaariaineisto 

 

Tutkijan itse keräämää tutkimusaineistoa nimitetään primaariseksi aineistoksi (Hirs-

järvi et al. 2010, s. 186). Tässä tutkimuksessa tekijä tutki itse omaan työhönsä sisäl-

tyvää toimintaa, joten primaariaineistoksi on määritetty tutkimuksen aikana syntynyt 

ja kerätty aineisto. 

 

Primaariaineistoa ovat prosessien kuvaamiseksi ja kehittämiseksi pidettyjen ryhmä-

haastattelujen muistiot ja niissä syntyneet avainprosessien kulkukaaviot, tieto- ja vai-

hekuvaukset. Olennainen primaariaineisto on myös sähköisesti toteutetun puolistruk-

turoidun kyselyn tulokset. Tapaustutkimuksen kohteena olivat seuratun ydinvoimala-

varaosatoimituksen palaverimuistiot/ryhmähaastattelumuistiot, laatusuunnitelmat ja 

sähköisiin järjestelmiin mm. SAP -toiminnanohjausjärjestelmään syntyneet tallenteet. 

Myös osallistuvan havainnoinnin yhteydessä syntyneitä huomioita ja muistiinpanoja 

on käytetty primaariaineistona. 

 

 

3.3 Tutkimuksen sekundaariaineisto 

 

Sekundaariseksi aineistoksi nimitetään muiden keräämää aineistoa (Hirsjärvi et al. 

2010, s. 186.). Tässä tutkimuksessa sekundaarisena aineistona on käytetty myös tutki-

jan itse ennen työn aloittamista keräämää, tähän työhön liittyvää aineistoa, koska tut-

kija on toiminut työtekijänä kohdeyrityksessä ja osallistunut työnsä yhteydessä ky-

seisten asioiden hoitamiseen. Tällaista sekundaariaineistoa ovat tutkijan itse seuraa-

mat ja raportoimat laatutiedostot sekä yrityksen suorituskykymittarit 6–8 (KPI-

mittarit).  

 

KPI -mittarien perusteella on arvioitu yrityksen sisäisiä poikkeamia, asiakasreklamaa-

tioita ja sopimussakkoja kahden vuoden (2013–2014) väliseltä ajalta. Yrityksessä 

tehdyt vaativien toimitusten laatusuunnitelmat sekä vaativien toimitusten aloitus- ja 

seurantapalaverimuistiot ovat olleet myös sekundaarista aineistoa.  
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3.4 Osallistuva havainnointi 

 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija voi havainnoida vapaassa tilanteessa tai olla 

ryhmäntoimintaan osallistuva henkilö. Osallistuva havainnoitsija osallistuu ryhmän 

toimintaan pyrkien pääsemään sisään ryhmän toimintaan. (Hirsjärvi et al. 2010, s. 

216)   

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty tutkimusmenetelmänä osallistuvaa havainnointia, ja 

aineistona on käytetty diplomityöntekijän yrityksen huoltoliiketoiminnan laatu-, ym-

päristö-, työterveys- ja turvallisuuspäällikkönä neljän vuoden aikana keräämää laatu-, 

projekti- ja reklamaatioaineistoa sekä kokemusta vaativien projektien hoidosta. Osal-

listuva havainnointi soveltui hyvin havainnointimenetelmäksi, koska tehtävänsä 

vuoksi tutkija on usein omassa työssään näiden vaativien toimitusten projektiryhmäs-

sä laatupäällikkönä tai asiantuntijana, joko jäsenen tai ryhmän vetäjän roolissa. 

 

 

3.5 Ryhmähaastattelu 

 

Ryhmähaastattelu on tehokas tiedonkeruumuoto, koska sen avulla saadaan tietoja 

usealta henkilöltä yhtä aikaa (Hirsjärvi et al. 2010, s. 210–211). Avainprosessien päi-

vittämiset toteutettiin useamman ryhmähaastattelun avulla. Ryhmähaastatteluihin 

osallistui henkilöitä kaikista käsiteltävistä toiminnoista. Ensimmäisen prosessin päi-

vittämiseksi tarvittiin kolme ryhmähaastattelua ja toisen kaksi ryhmähaastattelua. 

Toisena pidettyä avainprosessien päivittämistä tullaan vielä jatkamaan prosessin tie-

tojen vaiheiden täydentämisen osalta. Lisäksi vaativien toimitusprosessien kehittämi-

sestä pidettiin joitain tarkentavia parihaastatteluja yksikön päällikön ja tuotantopäälli-

kön kesken.     
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3.6 Strukturoitu kysely 

 

Kysely on yksi tehokas aineiston keräystapa, jolla voidaan kerätä laaja aineisto. Kyse-

lytutkimuksen haittoina Hirsjärvi et al. (2010, s. 216) mukaan voidaan pitää: 

 

• Ei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet 

tutkimukseen. 

• Ei ole myöskään selvää, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat ol-

leet vastaajien näkökulmasta. 

• Ei tiedetä, miten vastaajat ovat ylipäänsä selvillä siitä alueesta tai perehtyneet 

siihen asiaan, josta esitetään kysymyksiä. 

• Hyvän lomakkeen laatiminen vie aikaa ja vaatii tutkijalta myös monenlaista tie-

toa ja taitoa. 

• Kato (vastaamattomuus) nousee joissakin tapauksissa suureksi. 

 

Tehdyn kyselytutkimuksen (Liite 5) saateviesteissä perusteltiin tutkimuksen tarpeelli-

suus ja todettiin jatkotoimenpiteiden hyödyntävän siihen osallistujia, koska se lähetet-

tiin vain henkilöille, jotka ovat suoraan tai välillisesti tekemisissä kyseisten prosessi-

en kanssa. Tiedustelemalla kyselyssä vastaajan omaa roolia kartoitettiin vastausja-

kaumaa eri toiminnoittain. Lisäksi saatiin selville profiili kyselyn analysoinnin tueksi. 

Lomake laadittiin huolellisesti niin, että siinä kartoitettiin vaativien toimitusten pro-

sessien eri toimintojen vastuita, toimivuutta, ongelmia ja pyydettiin nimeämään mer-

kittävimmät hukat seitsemästä valittavana olleesta. Monivalintakysymysten lisäksi 

suurimmassa osassa kysymyksiä oli samasta asiasta myös avoin kysymys, jonka avul-

la pyrittiin tarkentamaan vastausta. Yksikössä työskentelevän diplomityöntekijän 

apuna kyselyn laadinnassa toimi yksikön päällikkö. Heillä kummallakin oli kokemus-

ta ja perehtyneisyyttä tutkittavaan asiaan. Kyselyteknisissä asioissa auttoi henkilöstö-

osaston asiantuntija, jonka avulla kysely myös toteutettiin.     
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3.7 Tutkimuksen analysointi Gioian menetelmällä 

 

Gioian menetelmä (engl. Gioian Methodology) perustuu kolmivaiheiseen laadullisen 

aineiston käsittelyyn (liite 1). Ensimmäisessä vaiheessa aineisto luokitellaan (engl. 1st 

Order Concepts), toisessa vaiheessa luokitellut ryhmät teemoitetaan (engl. 2nd Order 

Themas) ja kolmannessa vaiheessa samanlaiset teemakokonaisuudet yhdistetään (Ag-

gregate Dimensions) (Gioia et al. 2012,  s. 20–22). 

 

Tässä tutkimuksessa Gioian menetelmää käytettiin puolistrukturoidun kyselyn avoi-

mien kysymyksien analysoinnissa. Menetelmän avulla analysoitiin kyselyn avoimien 

kysymysten avulla hankittu aineisto. Myös analysoinnin ensimmäisessä vaiheessa 

syntyneitä luokiteltuja ryhmiä käytettiin hyväksi vertailtaessa muilla menetelmillä 

saatuja tuloksia haastattelun tuloksiin. 

 

 

3.8 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä kykyä, jolla tutkimusme-

netelmä mittaa sitä ominaisuutta, mitä sen on tarkoituskin mitata. Aineiston oikea va-

linta tutkimuskysymyksen kannalta, kohteen käsitteellistäminen ja systemaattinen 

tulkinta analysointivaiheessa ovat merkittävä tekijöitä tutkimuksen validiteetin kan-

nalta. Validiteetin merkitys tutkimuksen luotettavuudelle ja tulosten yleistettävyydel-

le on tärkeä. (Ruusuvuori et al. 2010, s. 26–27) 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksen reliabiliteettia, eli tutkimuksen luotettavuutta, arvioita-

essa korostuvat analyysin systemaattisuus ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Tut-

kimuksessa tulee avata analyysissa tehdyt valinnat, rajaukset ja analyysia ohjanneet 

periaatteet sekä mahdolliset analyysin rajoitukset. Luotettavuuden vakuuttamiseksi 

lukijalle tulee avata aineiston ne pääosat, joille päähavainnot perustuvat. Aineisto-

koosteiden visualisoinnin avulla lukijalle pystytään avaamaan aineistokoosteiden vä-

lisiä suhteita. (Ruusuvuori et al. 2010. s. 25–27)  
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4 PALVELULIIKETOIMINTANÄKÖKULMA JA TUOTTAVUUS 

 

Tässä luvussa käsitellään mitä on palveluliiketoiminta, miten se poikkeaa normaalista 

liiketoiminnasta, ja mitkä ovat teollisuuden palveluliiketoiminnan erityispiirteitä. Lu-

vussa käsitellään myös tuottavuuden käsitettä ja sen kehittämistä palveluliiketoimin-

nassa. 

 

Laamanen (2007, s. 19) määrittelee liiketoimintaprosessin toistuvien toimintojen jou-

koksi, jonka toteuttamiseen tarvitaan resursseja. Liiketoimintaprosessia käytetään 

yleensä fyysisen tuotannon toimintoketjujen kuvauksessa. Palvelut ovat myös proses-

seja. Asiakas kokee palvelussa myös itse prosessin osana kuluttamista, ei vain loppu-

tuotteen kuluttamista, kuten tuotantoprosessia tapahtuu. (Grönroos 2000, s. 50–51) 

 

Palveluliiketoimintaprosessissa, kuten yleensäkin prosessin avulla muunnetaan syöt-

teet tuotoksiksi (Tuominen 2010, s. 9). Prosessi on siis toistuva toimintosarja toisin 

kuin projekti, joka on kertaluontoinen tapahtuma. Palveluliiketoiminnassa syntyvät 

tuotokset ovat yleensä aineettomia palveluja tai yhdistelmiä aineellisista. 

 

 

4.1 Palveluliiketoiminnan haasteet ja lisäarvo asiakkaalle 

 

Ojasalo (2008, s. 21) painottaa, että palvelut ovat pääsääntöisesti aineettomia, kuten 

asiantuntija- tai informaatiopalvelut. Aineettomuuden vuosi niitä on vaikea suojata 

kilpailulta ja patentoida. Palveluliiketoimintaprosessiin sisältyy usein aineellisia osia. 

Esimerkiksi huoltoliiketoimintaan kuuluu usein myös varaosapalvelut ja asiantuntija-

palvelut esimerkiksi laitteen käyttöönotossa. (Ojasalo 2008, s. 21) Laamasen (2007) 

mukaan asiakkaalle arvoa tuottavia prosesseja nimitetään avainprosesseiksi, muita 

prosesseja tukiprosesseiksi. Näiden prosessien joukosta tulisi valita yritykselle avain-

prosessit (Laamanen 2007, s. 53–54). Avainprosesseiksi nimitetään prosesseja, jotka 

ovat erityisen tärkeitä yrityksen tai yksikön menestykselle (Tuominen 2010b, s. 10).   
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Haaste palveluliiketoimintaprosessia ensimmäistä kertaa asiakkaalle myytäessä on se, 

että palvelua on vaikea etukäteen tarkasti kuvata asiakkaalle konkreettisesti (Ojasalo 

2008, s. 21). Toinen haaste on palvelujen laatutason pitäminen tasaisena, koska palve-

lujen heterogeenisyys on hyvin henkilösidonnaista, palvelut koostuvat palveluyrityk-

sen henkilöstöstä, asiakkaista ja mahdollisten alihankkijoiden henkilöstöstä. Lisäksi 

myös samat henkilöt toimivat hieman eri tavoilla eri palvelukerroilla, mistä johtuen 

kaksi palvelutapahtumaa poikkeaa aina hieman toisistaan (Ojasalo 2008 s. 21–23). 

Laatutason vaihtelun minimoimiseksi palveluliiketoiminnassa on ohjeistuksella ja 

koulutukselle suuri merkitys. Tämä on erityisen tärkeää uuden henkilön työhönopas-

tuksessa ja henkilöstön lomituksien aikana, jotta asiakas kokisi saavansa samantasois-

ta palvelua näissä tilanteissa. 

 

 

4.2 Palveluliiketoimintaprosessien kehittäminen 

 

Palveluliiketoimintoja sisältyy perinteiseen tuotantoprosessiin käytettäessä yrityksen 

sisäisiä palveluita tai alihankkijoita. Tällaisia palveluita ovat erilaiset asiantuntijapal-

velut, mittaukset ja tarkastukset. 

 

Tässä tutkimuksessa palveluliiketoiminnalla tarkoitetaan sekä yrityksen varaosatoimi-

tus, huolto- ja korjaustoimintoja sekä yksikölle kuuluvia normaalin tuoteportfolion 

ulkopuolisten pumppujen valmistusta, joka kuuluu tässä yrityksessä palveluliiketoi-

mintayksikölle (SEFI). Pumppuhuoltoliiketoiminta poikkeaa perinteisesti tuotanto-

toiminnasta. Pumppuhuoltoliiketoiminnassa toimitaan niin, että asiakaskohteessa suo-

ritetaan vain pumpun irroitus ja uuden pumpun tai kunnostetun pumpun kiinnitys- ja 

säätötoimenpiteet. Useimmiten varsinainen pumpun kunnostus suoritetaan huoltokes-

kuksessa, jossa toimii myös varaosakeskus. 
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 Varaosakeskus toimittaa varaosia: 

• suoraan asiakkaalle (varaosaprosessi) 

• huoltokeskuksille korjaustoimintoja varten (huoltokorjausprosessi) 

• huoltokeskuksille vaihtoyksikköjen ja obsolete -pumppujen valmistusta varten 

(obsolete -prosessi). 

 

 

4.3 Kilpailuetu ja tuottavuus 

 

Porterin (1990) mukaan kilpailuedun saavuttamisen edellytyksenä on arvoketjun 

ymmärtäminen. Kilpailuedun saavuttamiseksi yrityksen on pystyttävä hallitsemaan 

arvovirtaa kokonaisuudessaan, ei vain osaa siitä. Arvoketjun avulla yritys saa näke-

myksen erityyppisiin kilpailuetuihin (Kuva 8), sekä kuvan asemastaan kilpailukentäl-

lä. (Porter 1990, s. 81–83) 

 

 
Kuva 8.  Kilpailuedun perusstrategiat (Porter 1990). 
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4.4 Lean -ajattelu palveluliiketoiminnassa 

 

Pääsääntöisesti Lean -ajattelua on sovellettu tuotantotoimintaan, eli tuotteiden val-

mistukseen. Voiko sitä soveltaa palveluliiketoimintaan? Teollisuusyrityksessä on se-

kä tuotanto- että palveluliiketoimintaa, minkä vuoksi niiden välinen raja on hämärty-

nyt. Teollisuusyrityksen palveluliiketoimintaan voivat kuulua huolto-, korjaus-, vara-

osa-, valmistus- ja asiantuntijatoimintaa. Lean -ajattelu kehitysfilosofiana on yleisty-

nyt teollisuusyrityksissä, joten myös palveluliiketoiminnassa sen osuus on kasvanut. 

Tuotantotoiminnassa saavutettujen hyvien tulosten perusteella on ollut suuria odotuk-

sia myös palveluliiketoimintaan sitä sovellettaessa. Ohjeita ja malleja Lean -ajattelun 

soveltamiseksi tehokkaasti teollisuuden palveluliiketoimintaan ei ole yhtä paljon kuin 

tuotantotoimintaan. Kirjassaan Ojasalo et al. (2008) esittelevät yhden käytetyn mallin 

teollisen tuotannon ja palveluiden Lean -ajattelun yhdistämisestä. Se perustuu massa-

räätälöintiin valmistuksessa ja palveluissa (Ojasalo et al. 2008, s. 167–170). 

 

Usein teollisuuden Lean -ajattelua toteuttavissa yrityksissä käytetään Lean -ajattelun 

mukaisia kehitysmenetelmiä tuotannossa virtauksen nopeuttamiseksi ja läpi-

menoaikojen lyhentämiseksi. Muissa toiminnoissa Lean -työkaluja käytetään satun-

naisesti eri hävikkien poistamiseksi. Palveluliiketoimintojen kehittämisessä Lean -

ajattelun johdonmukainen käyttäminen usein puuttuu. 

 

 

4.5 Massaräätälöinti kilpailukeinona teollisuusyrityksessä 

 

Perinteisesti palveluyritykset ovat tuottaneet palvelut, joko räätälöimälle niitä yksilöl-

listi tai standardisoimalla palvelut. Näiden tapojen lisäksi on tullut uusi menetelmä, 

jonka avulla erityisesti Lean -ajattelun lisääntyessä teollisuusyrityksissä pyritään 

saamaan molempien tapojen etuja käyttöön yhtäaikaisesti. Tätä menetelmää nimite-

tään massaräätälöinniksi. (Ojasalo et al. 2008, s. 168–170). 
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Massaräätälöinnin keskeisiä tekijöitä ovat: 

• joustavuus ja reagointi asiakkaan tarpeisiin  

• huomio yksittäisessä asiakkaassa 

• arvoketjujen integrointi ja eriyttäminen 

• työntekijöiden ja tiimien omakohtaisen harkinta- ja päätösvallan lisääminen 

• tietojohtaminen 

• verkosto-organisaatiot. 

 

Massaräätälöinnin tarve on lisääntynyt palveluiden elinkaaren lyhentyessä ja teknolo-

giakehityksen nopeutuessa, mikä on luonut vaatimuksia tehokkaalle ja kustannuste-

hokkaalle palvelujen tuottamiselle.  

 

Massaräätälöintiä voidaan toteuttaa arvoketjun eri vaiheissa ja eritasoisena. Massarää-

tälöinnissä erotetaan neljä eri tasoa (Ojasalo et al. 2008, s. 171–173). 

 

1. Yhteistyöhön perustuva massaräätälöinti, jossa asiakkaiden kanssa yhdessä yrite-

tään löytää tuotettava räätälöity asiakasratkaisu. 

2. Mukautuvassa massaräätälöinnissä asiakkaalle tarjotaan standardiratkaisua, jon-

ka asiakas voi itse mukauttaa tarpeidensa ja eri käyttötilanteiden mukaisesti. 

3. Kosmeettisessa massaräätälöinnissä tarjottava palvelu on standardi, mutta se 

tuodaan eri asiakkaille eri tavoin esille. 

4. Läpinäkyvässä massaräätälöinnissä asiakkaalle tuotetaan räätälöityjä palveluja 

heidän helposti tunnistavien tarpeidensa mukaan ilman, että asiakas itse tietää 

saavansa räätälöityjä palveluja   

 

Yrityksen arvoketju voidaan räätälöidä kokonaan tai vain tietyt osat siitä. Yrityk-

sen arvoketjun osat voivat olla kaikki standardisoituja tai räätälöityjä (Ojasalo et 

al. 2008, s. 173). Yleensä räätälöinti sijoittuu asiakkaalle tärkeisiin toimintoihin 

ja eri asiakkailla eniten vaihteleviin toimintoihin.  
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4.6 Tuottavuuden parantaminen palveluliiketoimintaprosesseissa 

 

Deming (1982) tarkastelee laadun ja tuottavuuden välistä yhteyttä ketjureaktion avul-

la. Sen avulla voidaan havainnollistaa, kuinka huonosta laadusta aiheutuvat tekijät, 

kuten viat, uudelleen tekeminen ja hidastuminen kuluttavat aikaa ja materiaalia. Laa-

tuvirheet ovat yksi Lean -ajattelun seitsemästä hukasta. Kaikki heikentävät prosessin 

suorituskykyä, eli tuottavuus paranee, jos tuotteen tai palvelun tuottamiseen käytetty 

aika ja materiaali voidaan käyttää tehokkaammin. Systemaattisesti laatua parantamal-

la pystytään prosessin tuottavuutta parantamaan, mutta yliprosessointi, eli liian hyvän 

laadun tuottaminen, puolestaan pienentää prosessin tuottavuutta. Grönroos (1998) 

määrittelee laadun seuraavasti ”Laatu on sitä, mitä asiakkaat kokevat” (Grönroos 

1998, s. 110). 

  

 

4.7 Prosessien kehittäminen 

 

Prosessikeskeisessä ajattelussa on olennaista, että tiedetään miten työ liittyy koko 

prosessiin, kun organisaatiokeskeisessä ajattelussa keskitytään vai tietämään: ”Miten 

minä teen työni”. Prosessien kehittäminen on yksi tärkeä jatkuvan parantamisen me-

netelmä prosessien mukaisessa toimintakulttuurissa (Laamanen 2003, s. 49–50). 
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Kuva 9.  Prosessin mukaisen toiminnan kehittämisen vaiheet (Laamanen 2007, s. 50) 

 

Kehittämisen lähtökohta on Laamasen (2007) mukaan organisaation avainprosessin 

tunnistaminen (Kuva 9). Se on perusta organisaation kehittämiselle asiakassuuntautu-

neeksi, nopeaksi ja joustavaksi. Sen jälkeen kuvataan 2–4 prosessia. Kolmannessa 

vaiheessa prosesseja analysoidaan, viestitään, muodostetaan kehitystiimejä, auditoi-

daan ja perustetaan verkostoja osaston välisten prosessien kehittämisen varmistami-

seksi. Neljäs vaihe on jatkuva parantaminen, joka sisältää prosessien säännöllistä seu-

rantaa, kehittämistä ja kuvauksien päivittämistä. (Laamanen 2007, s. 50) 
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5  LEAN-AJATTELU, ARVO JA VIRTAUS 

 

5.1 Lean -ajattelun tausta 

 

Tässä luvussa käsitellään Lean -ajattelun tärkeimpiä periaatteita sekä niihin liittyviä 

termejä erityisesti tuotteen ja palveluiden arvon ja prosessien virtauksen näkökulmas-

ta. Luvussa kuvataan myös Lean -ajattelun yhden keskeisen työkalun arvovirtakartoi-

tuksen periaate ja sen suoritus virtausten arvioimiseksi. Lean -ajattelun mukaiset hu-

kat esitellään niiden poistamiseksi ja virtauksen kehittämiseksi.  

 

Henry Ford loi 1910 -luvun alussa autojen massatuotannon, jota länsimaiset auton-

valmistajat käyttivät vielä 1990 -luvulla yleisenä tuotantomenetelmänä. Massa-

tuotannossa keskitytään tuottamaan yhtä tuotetta tai osaa mahdollisimman suuria 

määriä. Varsinaisen Lean -tuotannon juuret johtavat japanilaiseen autonvalmistuk-

seen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin autonvalmistus oli voimakkaas-

sa kasvussa. Japanilaiset alkoivat soveltaa yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia tuotanto-

tekniikoita ja periaatteita omaan autonvalmistukseensa, siis japanilaiseen kulttuuriin 

ja ympäristöön (Welo et al. 2015, s. 236). Japanilaisten autojen markkinaosuus kasvoi 

merkittävästi länsimaissa 1970 -luvun lopusta alkaen koko 1980 -luvun. Tämä me-

nestys herätti länsimaissa kiinnostuksen autoalan tuotantomenetelmien tutkimukseen. 

(Womack ja Jones 2007, s. 24–26 ) 

 

International Motor Vehicle Program oli tutkimusohjelma, joka perustettiin 1985 tut-

kimaan ja selvittämään autonvalmistajien tehokkuutta ympäri maailmaa. Tutkimusoh-

jelman loppuraportin perusteella Womack ja Jones kirjoittivat 1991 kirjan: ”The 

Machine That Changed the World”. Kirjoittamassaan kirjassa he ottivat käyttöön 

Lean -ajattelun. Kirjassa esitellään Toyotan autotuotannon menestyksestä ja tuotan-

non muutoksista tavoitteena Lean -tuotanto. Lean -ajattelu perustuu Toyotan tuotan-

non ohjausjärjestelmän (TPS) periaatteisiin, jossa keskitytään tuottamaan asiakkaalle 

arvoa tuottavaa tuotetta tai palvelua mahdollisimman vähillä resursseilla. (Womack ja 

Jones 2007, s. 2–5)  
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Toyotan tuotannonohjausjärjestelmän (TPS) tavoitteena olivat: paras laatu, matalat 

kustannukset ja lyhyt läpimenoaika. Toyotalla kehitettiin TSP:n kouluttamista ja ha-

vainnollistamista varten talomalli (Kuva 10).   

 

 
 

Kuva 10.  Toyotan tuontannonohjausjärjestelmä talo (Liker ja Convis  2012). 

 

 

Sen avulla havainnollistetaan yksittäisten menetelmien sijasta koko järjestelmän tär-

keyttä, mikä pohjautuu järjestelmän rakenteeseen ja ajatukseen: ”Talo on vahva vain, 

jos sen katto, tukipylväät ja pohja ovat vahvoja”.  Talon tukipylväitä ovat ”juuri oike-

aan aikaan” (JIT) ja ”sisään rakennettu laatu – tuo ongelmat esille” (Jidoka). Talon 

kaikki elementit ovat tärkeitä, mutta niiden toisiaan vahvistava yhteisvaikutus on 

kaikkein tärkein. (Liker ja Convis 2012, s. 92–94) 
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5.2 Lean -ajattelun peruspilarit: JOT / Jidoka 

 

Toyotan laadun talon toinen pääpilari on JOT, ”juuri oikeaan aikaan” -periaate.  JOT 

tarkoittaa imuohjautuvaa tuotantoa, jossa varastot on poistettu niin pitkälle kuin mah-

dollista ja logistiikka integroitu. Tuotannonvirtauksen tulisi olla jatkuvaa ja linjan 

vaihdot nopeita. (Liker ja Convis, 2012 s. 92)   

 

Toinen Toyotan laadun talon pääpilari on Jidoka. Se on Toyotan tuotantojärjestelmän 

tunnetuin tekijä. Sillä tarkoitetaan pitkälle automatisoitua järjestelmää, jossa tuodaan 

selkeästi virheet esille. Ihmiset ovat kuitenkin keskeisessä asemassa laadun valvon-

nassa. Periaatteena on, että virhettä ei päästetä koskaan eteenpäin, vaan ongelmien 

juurisyyt ratkaistaan heti. Pohjaelementtejä Jidokalle kuten JIT:lle ovat Toyotan laa-

dun talossa: tasoitettu tuotanto (Heijunka) standardoidut, vakaat ja luotettavat proses-

sit. Heijunka tarkoittaa vakaata tuotantoa, jolloin voidaan varastot pitää mahdolli-

simman pieninä.  (Liker ja Convis 2012 s. 32)   

 

 

5.3 Jatkuva parantaminen (Kaizen) 

 

Ihmiset ovat Toyotan laadun talon keskiössä, koska jatkuvan parantamisen avulla 

prosesseihin voidaan saavuttaa vakaus (Liker ja Convis 2010, s. 33). Prosessilla on 

tapana heiketä; periaatteen mukaan prosessi liukuu taaksepäin tai parantuu. Ainoas-

taan nykytilan yllä pitäminen ei riitä, vaikka prosessille olisi määritetty standardi, niin 

se ei estä prosessin heikkenemistä, vaikka usein niin virheellisesti luullaan (Kuva 11). 

(Rother 2010, s. 11)   
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Kuva 11. Jatkuvan parantamisen peruste (Rother  2010). 

 

 

Prosesseissa ilmenee päivittäin ongelmia, jokin kone on pois käytöstä tai osat ovat 

huonoja. Havaittaessa ongelma tulee aina selvittää ongelman aiheuttaja, eli juurisyy, 

jos vain korjataan, vika pian uusiutuu. (Rother, 2010, s.11) 

 

 

5.4 Arvo Lean -ajattelussa  

 

Arvolla tarkoitetaan tärkeänä pidettyä asiaa. Asiakas on valmis maksamaan hänelle 

tuotetusta arvosta, josta hän kokee saavansa hyötyä. Hyvä palvelu, tuote tai niiden 

yhdistelmä voi olla hyöty, joka merkitsee asiakkaalle arvon kasvua. (Grönroos 1998, 

s. 81)   

 

Grönroosin (1998 s. 82) mukaan asiakkaan kokemaa arvoa voidaan kuvata kahdella 

tavalla: 1. tapa kuvaa asiakkaan ostohetkellä kokemaa hintaa ja muita uhrauksia sii-

hen liittyen. 2. tapa tasapainottaa sitä, että asiakkaan kokema lisäarvo voi olla positii-

vista tai negatiivista. Negatiivinen lisäarvo tarkoittaa, että asiakkaan kokemus heiken-

tää hänen aikaisempaa mielikuvaa tuotteesta tai palvelusta.     
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1. Asiakkaan ajan mittaan kokema arvo =  Koettu kokonaishyöty / Hinta+ 

muut uhraukset 

2. Asiakkaan ajan mittaan kokema arvo = Perusarvo + / -  lisäarvo 

    (Grönroos 1998, s. 82)  

 

Arvo on Lean -ajattelun tärkeä lähtökohta. Sen tuottaa valmistaja tai palveluntarjoaja, 

mutta arvon voi määritellä ainoastaan asiakas. Erityisen tärkeä sen merkitys on tuot-

teissa tai palveluissa, joissa on erityisvaatimuksia, sillä niistä asiakas voi maksaa 

enemmän tai sen tuottamiseen voi käyttää enemmän aikaa (Womack et al. 2003, s. 

16). Palveluliiketoiminnassa arvo muodostuu suurelta osin aineettomien kolmen osa-

alueen yhteistekijöistä (Kuva 12).  

 

 
Kuva 12.  Saint-Ongen arvoalusta (Lönnqvist et al. 2005). 

 

 

Aineettoman arvon muodostusta kuvataan Saint-Ongen arvoalustan avulla. Aineetto-

man arvon muodostumisen syntymiseksi kaikkien osa-alueiden on oltava yhteydessä 

toisiinsa (Lönnqvist et al. 2005, s. 32). 
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5.4.1 Arvoketju 

 

Womack et al. (2003) määrittelevät arvoketjun vaadittavien yksilöityjen toimintojen 

ketjuksi, joita tarvitaan yksilöidyn tuotteen tai palvelun tai niiden yhdistelmän tuot-

tamiseksi suunnittelusta asiakkaalle toimittamiseen. He nimeävät kolme kriittistä vai-

hetta; ongelman ratkaisu suunnittelusta tuotannon aloittamiseen, tietovirrat tilauksen 

vastaanotosta asiakkaalle toimittamiseen ja fyysinen muodonmuutos raaka-aineesta 

valmiiksi tuotteeksi. (Womack et al. 2003, s. 19) 

 

Porter (1991, s. 79) painottaa arvoketjussa vuorovaikutteisuutta. Sen avulla yrityksen 

eri osat kytkeytyvät sidosten välityksellä toisiinsa, eli niillä kuvataan yhteistyötä yli 

organisaatiorajojen menevissä prosesseissa. Näiden sidosten huolellinen hallinta voi 

olla merkittävä kilpailuetu. (Porter 1991, s. 79)  

 

Tuotteiden ja palveluiden tuottaminen yhteistyökumppaneiden kanssa luo arvoa, mitä 

yhteistoimintaa näiden sidosten avulla hallitaan. Arvoketjut päättyvät aina asiakkaa-

seen, joka maksaa tuotteen tai palvelun hänelle tuottamasta arvosta suoraan tai välilli-

sesti.    

 

 

5.4.2 Arvoverkko- ja arvovirta 

 

Arvoverkon avulla kuvataan useamman yrityksen toimintojen virtaa. Sen avulla pys-

tytään havainnollistamaan kustannusedun lähteet (Porter 1991, s. 80–81). Arvoketjun 

arvolla voidaan havainnollistaa monimutkaisempia yhteistyöjärjestelyjä, eli yhteis-

työverkostoja. Hyvän yhteistyöverkon avulla voidaan joustavasti tuottaa sellaisia pal-

veluita asiakkaalle, joihin ei yrityksen itse kannata sitoa resursseja. 

 

Porterin (1998, s. 80) mukaan yrityksen arvoketjua hallitaan kokonaisena järjestelmä-

nä. Arvoketjun hallitsemisella on suuri merkitys kilpailuedun saavuttamisen ja säilyt-

tämisen kannalta. Kilpailuetua voidaan myös luoda optimoimalla ja koordinoimalla 

hyvin ulkopuolisia sidoksia (Porter 1998, s. 81). Kilpailuedun avulla asiakkaalle voi-
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daan tarjota lisäarvoa, mitä hän ei muilta kilpailijoilta saa. Asiakas on valmis myös 

maksamaan tästä kilpailuedusta.     

 

Porterin (1991) mukaan sopiva taso, jolle arvoketju kannattaa kuvata, on liiketoimin-

tataso. Toimialan ja sektoritasot ovat liian laajoja ja peittävät helposti tärkeitä kilpai-

lun lähteitä (Porter 1991, s. 82 ). 

 

Arvovirran avulla kuvataan yhteistyötä yli organisaatiorajojen menevissä prosesseis-

sa. Arvovirta päättyy aina asiakkaaseen, joka maksaa tuotteen tai palvelun hänelle 

tuomasta arvosta suoraan tai välillisesti. Arvoverkon avulla kuvataan ketjuja moni-

mutkaisempia yhteistyöjärjestelyjä eli yhteistyöverkostoja.    

 

Arvovirralla tarkoitetaan sekä arvoa luovia, että ei-arvoa luovia toimintoja, joita  

tarvitaan tuotteen tai palvelun luomiseksi. Kuvan 13 mukaisesti jokainen tuote vaatii 

kaksi päävirtausta: 

  

1. Tuotantovirtaus = tuotteen valmistus raaka-aineesta asiakkaalle. 

2. Suunnitteluvirtaus = ideasta tuotteen valmistamisen aloittamiseen    

(Rother et al. 2009, s. 1) 

 

 
 

Kuva 13.  Kokonaisarvovirta ja tuotantovirtaus (Rother et al. 2009)  
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Womack ja Jones (2003) nimeävät kolme kriittistä tekijää arvovirran kehittämisessä: 

 

1. Ongelman ratkaisukysymykset 

2. Tietojohtamiskysymykset 

3. Fyysiset muutokset raaka-aineesta lopputuotteeksi. 

 

Jokaista tuotetta tai palvelua varten on yksilöllisesti määritettävä arvovirta (Womack 

ja Jones 2003 s. 19-20). 

 

 

5.4.3 Arvovirtakuvaus 

 

Mike Rother ja John Shook kehittivät arvovirtakuvauksen Toyotan tuotantojärjestel-

män materiaali- ja tietodiagrammien pohjalta tutkimuksensa yhteydessä. Arvovirta-

kuvaus on yksinkertainen tapa kuvata materiaali- ja informaatiovirtojen kulku tuot-

teen raaka-aineentoimittajalta aina asiakkaalle toimittamiseen saakka läpi koko arvo-

ketjun. Sen avulla visualisoidaan kuinka materiaali- ja informaatiovirrat toteutuvat 

kuvaushetkellä. (Rother ja Shook. 2009, s. 2)  

 

Arvovirtakuvauksen (Kuva 14) vaiheet: (Sulzer Lean) 

 

1. Määrittele arvoketju valitulle tuoteperheelle tai palvelulle 

2. Selvitä mistä arvoketju syntyy 

3. Mieti Lean -ajattelun mukainen virtaus eliminoidaksesi hukat 

4. Mieti miten tavoitetila on mahdollista toteuttaa  

                       toteuta suunnitelma 
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Kuva 14.  Arvovirtakuvauksen suorituksen periaate (Lehti ja Saareks, 2013, VSM –

koulutus)  

 

 

Arvovirtakuvaus ei itse ole menetelmä prosessien parantamiseksi, vaan arvovirtaku-

vaus on työkalu, jonka avulla voidaan tutkia läpimenoaikaa arvovirran läpi. Arvovir-

takartoituksen avulla pystytään seuraamaan kokonaiskuvaa, jonka avulla voidaan 

varmistaa prosessien yhteensopivuus kehittämisen yhteydessä niin, että kehitystoi-

menpiteiden avulla päästään tavoitteisiin ja saadaan asiakkaalle lisäarvoa (Rother ja 

Shook 2009, s. 24–25). Ensin laaditaan arvovirtakuvaus nykytilanteen mukaiselle 

toiminnalle. Sen jälkeen voidaan suunnitella ja visualisoida paremman suorituskyvyn 

omaava tavoitetila (Rother ja Shook 2009, s. 2). 

 

 

5.5 Virtauksen kehittäminen Lean -ajattelussa 

 

Lean -ajattelussa perustana on eliminoida kaikki organisaation tarpeeton toiminta ja 

keskittyä tuotannon virtauksen nopeuttamiseen. Kuvassa 15 esitetään perinteisen ja 

Lean -ajattelun mukaisen kehittämisen ero. Kaikista tärkein ajatus on tuottaa palvelut 
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ja tuotteet erissä, jotka ovat niin pieniä kuin mahdollista, ja jotka ovat saatavilla juuri 

silloin kuin tarvitaan eli ”Juuri Oikeaan Aikaan” (JIT). (Tinnilä et al. 2009) 

 

 
Kuva 15. Perinteisen ja Lean -ajattelun mukaisen kehittämisen ero aikajanalla kuvat-

tuna (Sulzer Lean 2014). 

 

 

Tarpeetonta toimintaa Lean -ajattelussa kuvataan hukaksi (Muda). Tuomisen (2010a) 

mukaan useimmissa prosesseissa on hukan osuus yli 90 % ja asiakkaalle lisäarvoa 

tuottavaa työtä vain 10 %. Siksi sillä on tärkeä merkitys prosessin kehityksessä. Pe-

rinteisellä prosessinkehitysmenetelmällä pyritään usein tekemään arvoa tuottava työ 

nopeammin, kun Lean -ajattelussa keskitytään vain arvoa tuottamattoman työn vä-

hentämiseen (Kuva 15). 

 

 

5.6 Hukat Lean -ajattelussa (Muda) 

 

Hukalla Lean -ajattelussa tarkoitetaan asiakkaalle arvoa tuottamatonta työtä. Toyotan 

tuotantojohtaja Taiichi Ohno (1912–1990) oli ensimmäinen, joka kuvasi hukan seit-

semän eri tyyppiä. (Liker ja Convis  2012, s. 92–94) 
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Liker on kirjassaan Toyotan tapaan (2010) lisännyt kahdeksannen hukan, eli työnteki-

jän luovuuden käyttämättä jättäminen. Nämä hukat ovat löydettävissä tuotanto-, pal-

velu- ja informaatioprosesseista. 

 

Johtamisjärjestelmästandardeissa kuten ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 hu-

kasta käytetään käsitettä poikkeama. Poikkeama kuvataan näissä standardeissa käy-

tössä olevan toiminnan tai tapahtuman eroana standardissa määritettyyn toimintamal-

liin. (Tuominen 2010a, s. 103) 

 

 

5.6.1 Ylituotanto 

 

Ylituotanto on ensimmäinen hukka. Sitä syntyy, kun tuotetaan enemmän kuin tarvi-

taan tai tuotetaan aikaisemmin kuin tarvitaan. Toyotan Ohno piti tätä pahimpana huk-

kana. Se aiheuttaa ennenaikaista materiaalin hankintaa, varastojen kasvamista, tuo-

tannon joustavuuden heikkenemistä, lisää virheitä ja tuotteita voi pilaantua varastoon.  

(Tuominen 2010a, s. 16–17) 

 

Palveluliiketoiminnassa ylituotantoa ovat toimitukseen kuuluvat palvelut, joita asia-

kas ei ole tilannut ja tai ne eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa, eli asiakas ei ole valmis 

maksamaan niistä. Tällaisia palveluita voivat olla toimitukseen kuuluvat mittaukset, 

tarkastukset tai raportit, jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa. Informaatioprosessissa 

ne voivat olla myös ylimääräisiä toimintoja tai järjestelmän ylikapasiteettia.   

 

 

5.6.2 Odotus ja viivästykset 

 

Odotus ja viivästykset ovat hukkia, jotka syntyvät henkilön tai koneen joutuessa odot-

tamaan ennen toiminnon suorittamista. Myös materiaali tai informaatio voi joutua 

odottamaan konetta tai henkilöä. Odotus tai viivästykset aiheutuvat konerikoista, tuo-

tantohäiriöistä tai eri osastojen prosessien epätasapainossa olevista työvaiheajoista.  

(Tuominen 2010a, s. 31–32) 
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Palveluliiketoiminnassa voivat odotus ja viivästykset aiheutua edellä mainittujen syi-

den vuoksi huonosta ennakkosuunnittelusta tai informaation kulusta asiakkaan ja 

toimittajan välillä. Esimerkiksi kunnossapitoasentajan ollessa jo tehtaalla aloittaa 

asiakas vasta korjattavan koneen esivalmistelut korjausta varten, tai asentajien saapu-

essa korjaamolle he saavat tietää, että heidän tulee suorittaa tietty turvallisuuskoulutus 

ennen työhön ryhtymistä, jonka olisi voinut suorittaa ennakkoon internetin kautta, jos 

olisi ollut tieto siitä. 

 

 

5.6.3 Tarpeeton kuljettaminen 

 

Kuljettamista syntyy tuotannossa materiaalien kuljettamisesta varastopaikkojen välil-

lä, varastosta tuotantoon ja tuotannosta valmisvarastoon (Tuominen 2010a, s. 20).  

Osa on tarpeellista, mutta tarpeeton kuljetus on hukkaa. Kuljettamisen määrä tulee 

pyrkiä minimoimaan. 

 

Palveluprosessissa kuljettamista syntyy lisäksi myös henkilöiden, varaosien ja työka-

lujen keräilystä, välivarastoinnista sekä niiden kuljettamisesta asiakkaan työkohtee-

seen. Tarpeetonta kuljettamista aiheuttaa väärä koneiden sijoittelu, huono ennakko-

suunnittelu ja huono informaation kulku eri toimijoiden välillä. 

 

 

5.6.4 Ylikäsittely  

 

Ylikäsittely tai tarpeeton käsittely on prosessihukkaa. Sitä syntyy tuotantoprosessissa 

jouduttaessa liikkumaan tarpeettomasti turhien työvaiheiden, tarpeettomien koneiden 

tai tarkastusten vuoksi (Tuominen 2010a, s. 24). Tuotteeseen piirustusten päivityksen 

puutteista jääneet turhat ominaisuudet, kuten esimerkiksi ylimääräiset reiät aiheutta-

vat ylimääräisiä työvaiheita ja liikkumista. 
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Palveluliiketoiminnassa ylikäsittelyhukka on rinnastettavissa palveluliiketoiminnan 

ylituotantohukkaan. Sitä ovat toimitukseen kuuluvat palvelut, joita asiakas ei ole ti-

lannut ja ne eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa, eli asiakas ei ole valmis maksamaan 

niistä. 

 

5.6.5 Tarpeettomat varastot 

 

Tarpeettomat varastot ovat hukkaa. Ylituotanto aiheuttaa kasvavia varastoja, jotka 

vievät tilaa ja sitovat pääomia varastoon. Ne heikentävät turvallisuutta, järjestystä ja 

haittaavat tuotannon virtausta. Usein varastojen synty aiheutuu ajattelusta, ettei ilman 

niitä voida tulla toimeen pelättäessä yllättäviä tarpeita, tai kun on saatu hankittua 

edullisemmin suurempi erä. (Tuominen 2010a, s. 18–19) 

 

Palveluliiketoiminnassa ja informaatiopalveluissa ylituotantoa voivat olla liian aikai-

nen ja liian suuri varautuminen palvelun suorittamiseen vain varmuuden vuoksi en-

nen kuin tarkkaa tilausta palvelusta on saatu.  

 

 

5.6.6 Tarpeeton liike työskentelyssä 

 

Tarpeeton liike työskentelyssä on työvaiheessa syntyvää hukkaa, joka aiheutuu työn 

lopputulokselle tarpeettomista liikkeistä, työntekijän kokemattomuudesta tai huonois-

ta työmenetelmistä sekä koneiden asetusajoista tuotantolinjassa. (Tuominen 2010a, s. 

26) 

 

Palveluliiketoiminnassa hukka on huonosta työn suunnittelusta johtuvaa ylimääräistä 

liikkumista työpisteessä. Hukan aiheuttajat ovat samoja kuin kuljetushukassa. Sitä 

aiheuttaa väärä koneiden sijoittelu, huono ennakkosuunnittelu ja huono informaation 

kulku eri toimijoiden välillä. 
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5.6.7 Laatuvirheet 

 

Laatuvirheistä aiheutuu hukkaa, joka muodostuu virheellisten tuotteiden tarkastami-

sista ja uudelleen tekemisistä.  Laatuvirhehukka esiintyy materiaaleissa, valmistus-

prosessissa ja tuotteissa. Palveluliiketoiminnassa laatuvirhehukka on virheiden teke-

mistä, joista aiheutuu uudelleen tekemistä, virheiden korjaamista, vääriä varaosia, 

puutteellisia tarkastuksia tai dokumentteja. Myös asiakasvalituksiin vastaaminen sitoo 

aikaa ja mahdolliset hyvitykset vaativat rahaa, jotka ovat myös laatuvirhehukkia. 

(Tuominen 2010a, s. 22–23) 

 

Professori Jeffrey K. Liker painotti seminaarissa (“Turning Crises into Opportunity” 

2011) Toyotan kaasuläppävika -esimerkin avulla kuinka nopealla ja henkilökohtaisel-

la reagoimisella havaittuun laatuvirheeseen voidaan kriisi muuttaa mahdollisuudeksi.   

   

 

5.6.8 Työntekijän luovuuden käyttämättä jättäminen  

 

Kahdeksantena vähemmän Lean -ajattelussa tunnettuna hukkana Liker (2010) on kir-

jassaan esitellyt työntekijän luovuuden käyttämättä jättämisen. Hukka syntyy siitä, 

kun työntekijöiden ajatuksia ja ideoita ei kuunnella tai työntekijän oppimismahdolli-

suudet jätetään käyttämättä hyväksi.  Liker ja Convis tunnistivat myös tämän tutkies-

saan Toyotan tuotantojärjestelmää Toyotan Ohno (Liker 2010, s. 29). 

 

Kirjassa Lean thinking Womack et al. esittävät viisi Lean kehittämisen periaatetta 

hukan vähentämiseksi: 

 

1. Arvo – Tuotteen tai palvelun arvo on määritettävä asiakasnäkökulmasta 

2. Arvovirta – Tunnistettava arvoa tuottava aika 

3. Virtaus – Arvoketju on organisoitava poistamalla hukka ja muut esteet siitä 

4. Imu – Tavara tai palvelu tuotetaan vasta tarpeeseen (JIT) 

5. Täydellisyys – Pyritään poistamaan laatuvirheet ja hukkatekijät (Kaizen) 
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6 TUTKIMUKSEN SUORITUS 

 

6.1 Avainprosessien määrittäminen ja kuvaaminen 

 

Vaativien prosessien arvoketjujen määrittämiseksi ja kuvaamiseksi tutkimuksessa 

päädyttiin ryhmähaastattelun ja kyselytutkimuksen perusteella päivittämään ensin 

normaalit palveluliiketoiminnan avainprosessit, koska vaativat toimituksen prosessit 

kulkevat niiden mukaisesti. Avainprosessit valittiin johtoryhmän kokouksen linjauk-

sen mukaisesti: Varaosaprosessi, Pumppujen ja huoltojen korjaukset huoltokeskuk-

sessa ja obseletepumppujen valmistus. Ryhmähaastattelujen perusteella tutkimukses-

sa kuvattiin kummatkin prosessit prosessikaavioita käyttäen (liitteet 2 ja 3). Obsolete-

pumppujen kuvauksena käytettiin aikaisempaa prosessikuvausta (liite 5). (Sulzer 

2014) 

 

Kuvatut palveluliiketoimintaprosessit: 

 

1. Varaosaprosessi 

2. Pumppujen ja sekoittimien korjaukset huoltokeskuksessa 

3. Obsoletepumput (Sulzer 2014) 

 

Vaativien toimitusten ollessa kyseessä prosessit ainoastaan täydentyvät tietyillä lisä-

toimenpiteillä. Kriittiseksi avainprosessiksi määritettiin varaosaprosessi. Arvoketju-

jen kuvaamista varten pidettiin varaosaprosessin osalta kaksi ryhmähaastattelua. 

Pumppujen ja sekoittimien korjauksen arvoketjun kuvaamiseksi pidettiin kolme ryh-

mähaastattelua. Ryhmähaastattelut osoittautuvat jo alkuvaiheessa hyödyllisiksi koulu-

tustilaisuuksiksi, koska niissä tuli esiin erilaisia käsityksiä nykyisen prosessin kulusta, 

ja ryhmähaastattelun yhteydessä niihin pystyttiin sopimaan yhteiset käytännöt ja mää-

rittämään ne oikean toiminnon vastuulle. Varaosaprosessin kehittäminen tulee edel-

leen jatkumaan ryhmähaastatteluin ja samoin obsolete pumppuprosessi tullaan käy-

mään läpi myöhemmässä prosessien kehittämisvaiheessa. Tässä vaiheessa obsolete-

prosessi käsiteltiin vain vanhan, olemassa olevan, prosessikuvauksen perusteella päi-

vittämättä sitä. Haastattelun yhteydessä tuli esiin prosesseihin 1 ja 2 muutoksia mm. 
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organisaatiomuutosten yhteydessä tapahtuneista muutoksista, joita ei ollut aiemmin 

päivitetty prosessikuvauksiin. Haastattelussa tuli esiin kriittisiä pisteitä prosessissa, 

jotka vaativat ohjeistuksen päivitystä ja tarvittaessa uusia työohjeita. Näitä kriittisiä 

pisteitä löytyi erityisesti vaativien toimitusten yhteydessä, jolloin niiden merkitys 

prosessin suorituskykyiselle toiminnalla on suuri. 

 

Varaosaprosessi ja arvoketju kuvattiin kokonaisuudessaan. Varaosaprosesseja on 

kaikkiaan kolmea eri tyyppiä määräytyen varaosan hankintatavan mukaan: 

 

1. Varaosa löytyy omasta varastosta 

2. Varaosa tilataan hankinnan kautta 

3. Varaosa viimeistellään tuotannossa. 

 

Ryhmähaastattelujen perusteella tutkimuksen tekijä kuvasi varaosaprosessien arvo-

ketjut samaan kaavioon (Liite 2). Eri arvoketjujen kulku on merkitty kaavioon käyttä-

en yllä olevia numeroita 1 – 3 erottamaan arvoketjujen eri kulkureitit. Prosessin kulku 

eroaa MPR -ajo ja varaosien keräily toimintojen kohdalla. Prosessin vaativia toimi-

tuksia katsottiin olevan vaativiin asiakaskohteisiin toimitettavat ja erikoistarkastuksia 

vaativat varaosatoimitukset.  

 

Ryhmähaastattelujen perusteella kuvattiin pumppujen ja sekoittimien korjaukset 

huoltokeskuksessa, koska tutkimuksessa oli rajattu pois kenttähuollot. Tämä prosessi 

kuvataan liitteessä 3. Prosessin vaativia toimituksia katsottiin olevan vaativiin asia-

kaskohteisiin toimitettavat ja erikoistarkastuksia vaativat toimitukset. Näissä vaativis-

sa toimituksissa prosessiin sisältyy lisätoimintoja, kuten tarjouksen tekemisen yhtey-

dessä mahdollinen laatusuunnitelman hyväksyminen ja osien valmistuksen yhteyteen 

tulevat lisätarkastukset ja tarkastusdokumenttien laadinta, sekä alihankkijoilta vastaa-

vien tarkastusten ja dokumenttien tilaaminen ja niiden tarkastaminen. 

 

Obsoletepumppujen prosessin vaativia toimituksia on samoin kuin kahdessa muussa-

kin avainprosessissa: vaativiin asiakaskohteisiin toimitettavat ja erikoistarkastuksia 

vaativat toimitukset. Lisäksi vaativuutta obsolete -pumppuprosessiin lisäävät vanho-
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jen piirustusten riittävä selvyys ja niihin tehtyjen muutosten huomiointi, sekä valuosi-

en valumallien riittävä kunto hyvän laadun takaamiseksi. 

 

 

6.2 Vaativien toimitusprossien erityispiirteiden määrittäminen 

 

Vaativien tuotteiden erityispiirteet määritettiin haastatteluiden ja vaativien toimitusten 

kyselyn vastauksien perusteella. Sekundaarisena aineistona käytettiin vaativien toimi-

tusten laatusuunnitelmia ja toimitusten palaverien muistioita, sekä tekijän osallistuvan 

havainnoinnin yhteydessä tekemiä muistioita. 

 

Vaativia varaosatoimituksia ovat ydinvoimalaitoksiin tai muihin erityisen vaativiin 

kohteisiin tulevat varaosatoimitukset. Nämä varaosat sisältävät normaalista poik-

keavia lisätarkastuksia ja/tai dokumenttivaatimuksia.  

 

Lisätarkastuksia ovat: 

• silmämääräiset tarkastukset 

• puhtaustarkastukset 

• koeponnistukset 

• tunkeumaväritarkastukset 

• radiograafiset tarkastukset 

• röntgentarkastukset 

 

Osa tarkastuksista tehdään Sulzerin Pumps Finland Oy:n tekemänä, osalle vaaditaan 

ulkopuolinen hyväksytty tarkastuslaitos, ja ydinvoimalaitosten toimituksille vaaditaan 

STUK:n läsnäolo tarkastuksessa. Eräissä edellä mainituissa tarkastuksissa on vaati-

muksena lisäksi asiakkaan tai asiakkaan valtuuttamana yrityksenä edustajan läsnäolo.  

 

Vaativat pumppujen ja sekoittimien korjaukset menevät pääsääntöisesti työssä kuva-

tun arvoketjun ja kulkukaavion mukaisesti (Liite 3). Niissä käytettävissä varaosissa 

on vastaavia erityispiirteitä kuin tässä luvussa aiemmin kuvattiin. Itse huollon osalta 
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erityisvaatimuksia voivat aiheuttaa koeponnistukset, koeajot ja juoksupyörien tasa-

painotusvaatimukset juoksupyörissä. 

 

Turbiinihuoltoihin kouluttautuminen on alkuvaiheessa, joten niiden osalta prosessin 

kulkua ja kaikki toimintoja ei ole vielä suunniteltu ja kuvattu. Tiedot erityisvaatimuk-

sista tulee työmääräyksen mukana palveluliiketoiminnan tuotanto-osastolle. 

 

 

6.3 Vaativat toimitusprosessit -kysely 

 

Tutkimuksessa toteutettiin sisäinen puolistrukturoitu kysely Questback -ohjelman 

avulla. Kysely lähetettiin Sulzer Pumps Finland Oy:n niille toimihenkilöille, jotka 

osallistuvat suoraan tai välillisesti aiemmin määrittämiimme palveluliiketoimintayk-

sikön vaativiin prosesseihin. Kyselyssä oli nimetty nämä tutkittavat palveluliiketoi-

mintayksikön vaativat prosessit. Kysely lähettiin huoltoliiketoimintayksikön toimi-

henkilöiden lisäksi yrityksen myyntiin, varaosamyyntiin, hankintaan, valimolle ja 

pumpputehtaalle. 

 

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman laajasti vaativien toimitusproses-

sien kanssa toimivilta henkilöitä näkemyksiä prosessien haasteista ja eri toimintojen 

rooleista prosessien eri vaiheissa. Samalla kartoitettiin henkilöstön näkemystä Lean-

ajattelun näkökulmasta pyytämällä heitä nimeämään vaativien toimitusten prosessien 

kolme merkittävintä hukkaa tärkeysjärjestyksessä. Kysely (Liite 1) lähetettiin yhteen-

sä 54 henkilölle. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä (Taulukko 2), eli vastausprosentti oli 

66,7 %. 
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Taulukko 2. Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on roolisi?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. myynti 14 41,18%     
  

2. hankinta 4 11,76%     
  

3. tuotanto 9 26,47%     
  

4. varasto 0 0,00%   
  

5. huoltoinsinööri 4 11,76%     
  

6. yhteyspäällikkö 0 0,00%   
  

7. sovellussuunnittelu 2 5,88%     
  

8. QESH 1 2,94%     
  

  Yhteensä 34 100%   
    

 

Kyselyyn vastanneista henkilöistä suurin vastaajaryhmä oli myynti, josta vastasi 14 

henkilöä. Myynti sisältää kolme eri myyjäryhmää: huolto-, uuslaitemyyjät ja vara-

osamyyjät. Tuotanto on toiseksi suurin ryhmä (9 henkilöä). Tuotantoon kuuluvat 

myös huollon ja korjauksen toimihenkilöt. Kaksi henkilöä oli jättänyt vastaamatta 

ensimmäiseen roolia kartoittavaan kysymykseen.  

 

Tulosten analysoinnissa on huomioitu vastaajien myynti- ja tuotantopainotteisuus. 

Myyntipainotteisuus tukee Lean -ajattelun periaatetta lisäarvon tuottamisesta asiak-

kaille, koska myyntihenkilöstöllä on selkein kuva tilauksesta ja asiakkaan odotuksis-

ta. Tuotantohenkilöstöpainoitteisuus tukee myös Lean -ajattelun periaatteita tuotanto-

prosessin joustavuuden ja virtauksen parantamisen tuntemisen kannalta. Näiden kah-

den ryhmän odotukset ja näkemykset muille toiminnoille ovat hyvin valideja, eli niitä 

asioita painottavia, joita Lean -ajattelun näkökulmasta toivotaan prosesseilta.   
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6.3.1 Vaativan toimitusprosessin pääominaisuudet kyselyn perusteella 

 

Vaativien toimitusten prosessien ominaisuuksia kartoitettiin seuraavan avoimen ky-

symyksen avulla: ”Minkälaiset tekijät tekevät mielestäsi SEFI:n toimituksista vaati-

via?”. Kysymykseen vastasi 28 vastaajaa. Gioian menetelmän avulla analysoitiin 

kolme teemaa jokaista ryhmää kohti, joiden perusteella määräytyivät neljä päätekijää 

vaativien toimitusten prosesseille. Tekijöiden ja teemojen yhteydet havainnollistettiin 

kuvalla (Kuva 16). 

 

 
 

Kuva 16. Vaativan prosessin neljä päätekijää haastattelujen analysoinnin perusteella 

sekä niihin sidoksissa olevat teemat. 

 

Eniten vastauksissa painottuivat laatu- ja turvallisuuskysymykset, joilla ydinvoimala-

toimituksissa on suuri merkitys. Toiseksi suurimmiksi tekijöiksi nousivat laaja laite-

kanta, jonka merkitys tuli erityisesti esille obsoletepumpputoimituksissa ja vanhojen 

pumppujen huolloissa ja korjauksissa. Näissä tapauksissa todettiin rakennekuvien, 

koulutuksen, sopivien työvälineiden ja mittalaitteiden osittain puuttuvan, jolloin niistä 

tulee vaativampia toimituksia kuin normaaliin tuotevalikoimaan kuuluvista pumpuis-
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ta. Kaksi muuta merkittävää tekijää ovat oikea-aikainen logistiikka, joka esiintyi 

haastavien toimitusaikojen tai huoltoprojektien tiukkojen aikataulujen muodossa. 

Prosessien monimutkaisuus ja toimitusprosessien ainutkertaisuus todettiin myös yh-

deksi peruspiirteeksi vaativille toimitusprosesseille. 

 

 

6.3.2 Vaativien toimitusten prosessien vastuiden jakautuminen 

 

Strukturoiduilla kysymyksillä kartoitettiin prosessin ja sen erivaiheiden vastuuhenki-

löiden tietämystä ja samalla vastaajan oman roolin ymmärtämistä (Taulukot 3, 4, 5 ja 

6). 

 

Taulukko 3.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä toiminto vastaa laatusuunnitel-

mista?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. myynti 4 11,43%     
  

2. hankinta 0 0,00%   
  

3. tuotanto 5 14,29%     
  

4. varasto 0 0,00%   
  

5. huoltoinsinööri 0 0,00%   
  

6. yhteyspäällikkö 1 2,86%     
  

7. sovellussuunnittelu 2 5,71%     
  

8. QESH 22 62,86%     
  

9. en osaa sanoa 1 2,86%     
  

  Yhteensä 35 100%   
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Taulukko 4.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä toiminto vastaa tarkastuksista?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. myynti 0 0,00%   
  

2. hankinta 1 2,86%     
  

3. tuotanto 21 60,00%     
  

4. varasto 1 2,86%     
  

5. huoltoinsinööri 1 2,86%     
  

6. yhteyspäällikkö 3 8,57%     
  

7. sovellussuunnittelu 0 0,00%   
  

8. QESH 7 20,00%     
  

9. en osaa sanoa 1 2,86%     
  

  Yhteensä 35 100%   
    

 
 
Taulukko 5. Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä toiminto vastaa laatudokumen-

teista?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 

1. myynti 1 2,86%     
  

2. hankinta 0 0,00%   
  

3. tuotanto 4 11,43%     
  

4. varasto 0 0,00%   
  

5. huoltoinsinööri 1 2,86%     
  

6. yhteyspäällikkö 1 2,86%     
  

7. sovellussuunnittelu 0 0,00%   
  

8. QESH 24 68,57%     
  

9. en osaa sanoa 4 11,43%     
  

  Yhteensä 35 100%   
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Taulukko 6.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä toiminto vastaa asiakasrekla-

maatioon vastaamisesta?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. myynti 21 60,00%     
  

2. hankinta 0 0,00%   
  

3. tuotanto 1 2,86%     
  

4. varasto 0 0,00%   
  

5. huoltoinsinööri 3 8,57%     
  

6. yhteyspäällikkö 5 14,29%     
  

7. sovellussuunnittelu 0 0,00%   
  

8. QESH 4 11,43%     
  

9. en osaa sanoa 1 2,86%     
  

  Yhteensä 35 100%   
     

 

 

Vaativien toimitusprosessien toimivuutta kyselyssä pyydettiin arvioimaan proses-

seittain asteikolla 1–5. Vaativien varaosien toimitusprosessin oli arvioinut vastaajista 

hyväksi 46 % ja tyydyttäviksi 34 % (Taulukko 7). Ongelmiksi koettiin asiakkaan vaa-

timusten selvittäminen, tuotannon kokemuksen ja kokonaisaikataulun hallinta. Tie-

donkulun sujumattomuus koettiin ongelmaksi, koska SAP:in rakenteet vaatisivat jat-

kuvaa ylläpitoa. 
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Taulukko 7. Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on vaativien varaosaprosessien 
toimivuus?” 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Erinomainen 2 5,71%     
  

2. Hyvä 16 45,71%     
  

3. Tyydyttävä 12 34,29%     
  

4. Välttävä 2 5,71%     
  

5. Huono 0 0,00%   
  

6. En osaa sanoa 3 8,57%     
  

  Yhteensä 35 100%   
    

 

 
6.3.3 Vaativien toimitusprosessien toimivuus ja ongelmat 
 
Vaativien huoltojen prosessin toimivuus oli kyselyn vastauksissa hyvä 43 % ja tyy-
dyttävä 20 % vastauksissa. Ongelmiksi nimettiin asiakkaan vaatimusten selvittäminen 
sekä tuotannon kokemuksen ja rutiinien puute näihin pumppumalleihin. Tiedon kulun 
heikkous koettiin ongelmaksi. SAP:in kautta ei tieto kulje kaikille, ja kaikki eivät 
käytä tätä toimintajärjestelmää ohjeiden mukaisesti, eli kaikki kirjauksia ei tehdä. 
 
 
Taulukko 8.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on vaativien huoltojen toimitus-

prosessin toimivuus?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Erinomainen 1 2,86%     
  

2. Hyvä 15 42,86%     
  

3. Tyydyttävä 7 20,00%     
  

4. Välttävä 0 0,00%   
  

5. Huono 0 0,00%   
  

6. En osaa sanoa 12 34,29%     
  

  Yhteensä 35 100%   
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Vaativien obsoletepumppujen toimitusprosessin toimivuus oli kyselyn vastauksissa 
hyvä 54%  ja tyydyttävä 20% vastauksissa. Ongelmiksi nimettiin asiakkaan vaatimus-
ten selvittäminen ja tuotannon kokemuksen ja rutiinien puute näiden pumppumallien 
valmistamiseen. Jälleen kerran tiedon kulun heikkous SAP:in kautta koettiin ongel-
maksi.  

 
Taulukko 9.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on vaativien obsolete -

pumppujen prosessin toimivuus?” 

  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. Erinomainen 1 2,86%     
  

2. Hyvä 19 54,29%     
  

3. Tyydyttävä 7 20,00%     
  

4. Välttävä 1 2,86%     
  

5. Huono 0 0,00%   
  

6. En osaa sanoa 7 20,00%     
  

  Yhteensä 35 100%   
    

 
 
6.3.4 Kyselyn perusteella tunnistetut toimintojen väliset ongelmat 
 
Kyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä: ”Missä toimintojemme välisissä raja-
pinnoissa koet olevan ongelmia koskien yllä mainittuja prosesseja? Minkälaisia?” 
 
Yleisimmät kolme ongelmaa (Kuva 17) olivat: 

1. tiedonkulku, ei kulje ketjun läpi, normaalitkin prosessit ontuvat, koko toimi-
tusprosessi ontuu silloin tällöin, Tietojen oikeellisuus ja oikea ajoitus, roolien 
selkeytys, toimintojen koordinointi, laatudokumenttien vaatimusten kulkemat-
tomuus koko toimitusketjun läpi, kick-off -käytäntö on vasta aloitettu 

2. Roolien epäselkeys ja toimintojen puutteellinen koordinointi 
3. Toimitusaikojen kanssa tasapainoilu, työkuormituksen vaihtelu (surkeasta  

ylikuormitukseen) 
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Kuva 17.  Kyselyn analyysin perusteella löydetyt arvoketjun rajapintojen ongelmat ja 
niiden riippuvuussuhteet.  
 
6.3.5 Kyselyn perusteella tunnistetut hukat vaativissa prosesseissa 
 
Yrityksessä jo käytössä olevan Lean -ajattelun mukaisesti kyselyyn osallistuneita 
pyydettiin nimeämään kolme yleisintä hukkaa, jotka ilmenevät palveluliiketoiminnan 
(SEFI) vaativissa toimitusprosesseissa. Kokonaisuudesta erottuivat selvästi kaksi 
hukkaa: Odottelu ja viivästykset olivat selkeästi yleisimmäksi nimetty hukka, laatu-
virheet olivat toiseksi yleisin hukka ja kolmanneksi yleisin hukaksi mainittiin ylikä-
sittely (Taulukot 10, 11 ja 12).  
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Taulukko 10.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on yleisin hukka vaativissa 
prosesseissa?” 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Tarpeettomat va-

rastot 
0 0,00%   

  

2. 
Tarpeeton liike 
työskentelyssä 

1 2,94%     
  

3. Laatuvirheet 11 32,35%     
  

4. Ylikäsittely 5 14,71%     
  

5. 
Odottelu ja viiväs-
tykset 

17 50,00%     
  

6. 
Tarpeeton kuljet-
taminen 

0 0,00%   
  

7. Ylituotanto 0 0,00%   
  

  Yhteensä 34 100%   
    

 

 

Taulukko 11.  Vastausjakauma kysymykseen: ”Mikä on toiseksi yleisin hukka vaati-
vissa prosesseissa?” 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Tarpeettomat varas-

tot 
1 2,94%     

  

2. 
Tarpeeton liike työs-

kentelyssä 
4 11,76%     

  

3. Laatuvirheet 12 35,29%     
  

4. Ylikäsittely 0 0,00%   
  

5. 
Odottelu ja viiväs-

tykset 
14 41,18%     

  

6. 
Tarpeeton kuljetta-
minen 

3 8,82%     
  

7. Ylituotanto 0 0,00%   
  

  Yhteensä 34 100%   
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Taulukko 12. Vastaustausjakauma kysymykseen: ”Mikä on kolmanneksi yleisin 
hukka vaativissa prosesseissa?” 
  Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 

1. 
Tarpeettomat va-

rastot 
2 7,14%     

  

2. 
Tarpeeton liike 
työskentelyssä 

5 17,86%     
  

3. Laatuvirheet 2 7,14%     
  

4. Ylikäsittely 8 28,57%     
  

5. 
Odottelu ja viiväs-
tykset 

3 10,71%     
  

6. 
Tarpeeton kuljet-
taminen 

7 25,00%     
  

7. Ylituotanto 1 3,57%     
  

  Yhteensä 28 100%   
    

 

 

6.4 Tapaustutkimuksen suoritus 

 

Tapaustutkimukseksi valittiin tyypillinen vaativa varaosatoimitus ulkomaalaiselle 

ydinvoimalalle, jonka tilauksen myynti vastaanotti 28.08.2014 ja toimituspäivä oli 

29.05.2015. Tapaus täytti hyvin vaativan toimituksen kriteerit.  Tapaustutkimuksen 

arvovirtakartoitus esitetään liitteessä 6. Tapausta seurattiin SAP -tuotannonohjauksen 

avulla pyytämällä eri osastoja kirjaamaan ja ilmoittamaan suoritusajat, jotka kirjattiin 

taulukkoon SEFI:ssä. 

 

Liitteenä olevaan taulukkoon on kirjattu eri tapahtumat koko toimitusprosessin aikana 

ja niiden kestoajat. Tarjouspyynnön saamisesta tilauksen tekemiseen kului 75 päivää 

ja yhteensä 13 eri toimintoa asiakkaan – maakohtaisen myynnin ja SEFI:n välillä. Ti-

lauksen saavuttua hankinnasta tilataan välittömästi osat eri toimittajilta. Aika ensim-

mäisestä tilauksesta kaikkien osien saapumiseen kesti yhteensä 144 päivää ja sisälsi 

27 eri toimintoa. Edellä mainitusta voidaan havaita, että todellinen arvovirta ei ole 

näissä vaativissa prosesseissa prosessikaavion mukainen, vaan se sisältää paljon edes-
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takaisia, enimmäkseen tietovirtoihin liittyviä tapahtumia. Taulukosta voidaan todeta, 

että ne ovat ensi vaiheessa erilaisia asiakasvaatimusten varmistamisia, sitten laatu-

suunnitelman suunnittelua ja hyväksyntää. Sama tietojen edestakainen varmistelu ja 

täydentäminen jatkuivat hankinnan, toimittajien ja SEFI:n välillä. Siitä huolimatta 

alihankkijoiden toimituksista jäi ensin puuttumaan vaadittuja todistuksia, jotka jou-

duttiin pyytämään erikseen ja valuosat toimitettiin maalattuna vastoin hyväksyttyä 

laatusuunnitelmaa.      

 

Tapaustutkimuksen taulukkoa analysoitaessa ja verrattaessa kyselyn vastauksiin, niin 

kyselyn tuloksena löydetyt laatuvirheet ja odottaminen olivat havaittavissa myös täs-

sä tapauksessa. Tiedon kulun heikkoutta tuovat esiin suuri edestakainen tiedonvaihto 

ja ylimääräinen varmistelu. 

 

 

6.5 Tilastollisen aineiston analysointi 

 

Laatuvirheet ovat yksi Lean -ajattelun hukka. Laatuvirheitä analysoitiin kahden vuo-

den aikana SEFI:lle tulleiden asiakasreklamaatioiden sekä sisäisten poikkeamien pe-

rusteella. Vuosien 2013 ja 2014 kaikki reklamaatiot analysoitiin, joista asiakas ja ma-

teriaalitietojen perusteella poimittiin selkeästi vaativiin toimituksiin liittyvät rekla-

maatiot. Näiden reklamaatioihin kirjattujen syykoodien perustella laadittiin yleisim-

pien syiden jakauma (Kuva 18). Selkeästi vaativiin toimituksiin kohdennettavissa 

olleita reklamaatioita oli vain kolme kappaletta, eli prosentuaalisesti ne olivat vain  

tasoa 1–2%. Mahdollisia viivästys- ja sopimissakkoja ei luotettavasti pystytty 

tutkimuksessa kohdentamaan vaativiin toimituksiin. 
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Kuva 18. Kaikkien toimitusten reklamaatioiden jakautuminen syykoodien perusteella  

2013–2014. 

 

Sisäisten virheiden ja poikkeamien suurin syy oli laatuvirheet tai odottelut, jotka 

johtuivat tarkastusten tai toimitusdokumenttien puutteellisuudesta. Toisena 

merkittävänä syynä oli puutteelliset valmistusmetelmät, jotka olivat johtuneet 

laatuvaatimusten huomioimatta jättämisestä. Nämä kummatkin poikkeamatyypit ovat 

aiheuttaneet uudelleen tekemisen kautta valmistuskustannusten kasvamista ja 

odottaminen on aiheuttanut toimitusten viivästymistä.  
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1 TULOSTEN ARVIOINTI JA KEHITYSSUUNNITELMA 

 

7.1  Tärkeimmät kehityskohteet  

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen kaikilla menetelmillä saadut tulokset, havaitut 

ongelmat, sekä esitellään niiden pohjalta laadittu kehityssuunnitelma Lean -ajattelun 

mukaisesti teollisuuden vaativien prosessien tuottavuuden kehittämiseksi. Luvussa 

tuodaan esille tutkimuksessa havaitut tulokset arvovirtakartoituksen soveltuvuudesta 

teollisuuden vaativien prosessien kehittämiseksi. Havainnoinnin ja haastattelujen tu-

lokset vahvistivat vaativien prosessien kyselytutkimuksen tuloksia. Vaativien toimi-

tusprosessien toimivuuden perusedellytyksenä nähtiin avainprosessien toimivuus.  

 

Analysoitaessa poikkeamia todettiin useimmissa tapauksissa perussyyksi tiedon 

kulun heikkous, mikä on aiheuttanut laatusuunnitelman tai muiden laatuvaatimusten 

huomioimatta jättämisen jossain prosessin vaiheessa. Virheet paljastuvat yleensä 

vasta SEFI:ssa vastaanotettaessa alihankkijalta tullutta toimitusta tai vasta 

lopputarkastuksessa. Laatusuunnitelmaan liittyvät tarkastukset ja dokumentit yhdis-

tettiin yleensä vain QESH -osastolle, mutta muut osastot eivät yhtä hyvin tunnistaneet 

laatusuunnitelman seuranta- ja toteuttamisvastuuta, tai eivät osanneet tulkita laatu-

suunnitelmaa tai laatuvaatimuksia oikein.  

 

Ongelmien vähentämiseksi vaativimmissa toimitusprosesseissa myyntiosaston tulisi 

aina selvittää asiakasvaatimukset ja hyväksyttää laatusuunnitelmat asiakkaalla ennen 

tuotannon aloittamista. Laatuvaatimukset tulisi myös aina kirjata SAP toiminnanoh-

jausjärjestelmään. Muiden osastojen tulisi käydä laatusuunnitelma läpi, ja toimia sen 

mukaisesti. Näiden ongelmien aiheuttajia ovat seuraavat hukat: laatuvirheet, kun tar-

kastuksia jää tekemättä tai dokumentteja toimittamatta; odotus aiheutuu, kun joitain 

vaiheita joudutaan tekemään kahteen kertaan tai useampaan kertaan tai tuote viiväs-

tyy tai kun alihankkijalta ei saada laatusuunnitelman mukaisia dokumentteja aikatau-

lun mukaisesti. Dokumentointiprosessiin liittyen myös vähäisempi riski on yliproses-

soinnin esiintyminen, kun tehdään vaativaan toimitukseen vain varmuuden vuoksi 
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tarkastuksia tai vaaditaan laatusuunnitelmaa vaativampia todistuksia alaihankkijoilta. 

Nämä hukat heikentävät toimituksen kannattavuutta.  

 

 

7.2  Vertailu aikaisempaan Lean -ajattelututkimukseen  

 

Artikkelissa Resta et al. (2015) käsittelevät Italiassa kaasu- ja öljytoimittaja Alphalla 

ja Toyota Motor Italy:ssa tehtyä tutkimusta, jossa verrattiin Lean -ajattelun soveltu-

vuutta eri toimintoihin tuotannossa ja palvelutoiminnassa (Kuva 19).  Tutkimuksen 

tulosten mukaan parhaiten palvelutoimintoihin Lean soveltui laadunvalvontaan, te-

hokkuuden mittaamiseen, tilat, prosessit / teknologia, suunnitteluun / tarkastuksiin ja 

asiakassuhteisiin. (Resta et al. 2015, s. 4–9) 

 

 

 
 

Kuva 19.  Palvelu ja tuotanto Lean -ajattelun soveltuvuusvertailu Alpha ja Toyota 

Motor Italy (Resta et al 2015, s. 10). 

 

 

Samassa tutkimuksessa todettiin loppuyhteenvetona, että sen mukaan tutkimuksessa 

olleissa yrityksissä kummassakin Lean -ajattelun käyttöönotto on auttanut kehittä-

mään yrityksen palveluliiketoimintaa. (Resta et al. 2015, s. 10) 
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Verrattaessa Restan (2015) tutkimusta tähän tutkimukseen havaitaan, että ne proses-

sien kohteet, joihin heidän tutkimuksessa oli todettu soveltuvan hyvin Lean ajatte-

luun, vastasivat hyvin tässä moniosaisessa tutkimuksessa todettuja kohteita ja ongel-

mia. Tällaisia ovat mm. prosessien tehokkuus, suunnittelu ja tarkastukset. Kirjalli-

suuden perusteella tutkimuksessa todettiin Lean –ajattelun mukaiset menetelmät huk-

kien poistamiseksi soveltuvan hyvin tuottavuuden parantamiseen.  

 

 

7.3 Vaativien toimitusten prosessien kehityssuunnitelma 

 

Kaikki vaativat prosessit perustuvat kyseisten tuotteiden tai palveluiden perusproses-

seihin, kuten pumppujen ja sekoittimien korjaukset huoltokeskuksessa, varaosapro-

sessi ja obsoletepumppuprosessi. Siksi niiden kehittämisen lähtökohta on peruspro-

sessien päivittäminen ja prosessien ylläpito. Prosessien kulkukaaviot vastaavat hyvin 

prosessien arvovirtaa ja niiden pohjalta voidaan säännöllisesti laatia prosessien arvo-

virtakuvaukset kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden seuraamiseksi. Työn yhteydes-

sä päivitettiin kaksi näistä perusprosesseista (liitteet 2 ja 3). 

  

Kehityssuunnitelma: 

1. SEFI:n avainprosessien päivittäminen ja kehittäminen 

2. Vaativien toimitusprosessien tarkastus- ja dokumentointiprosessin kuvaami-

nen  

3. Toimitusprosessien tarkastus- ja dokumentointiohjeen tekeminen 

4. Vaativien prosessien palaveri ja seurantakäytännön kuvaaminen 

5. Prosessien säännöllisen seurantamallin luominen 

6. Osastokohtaisten vaativien toimitusprosessien työohjeiden tekeminen ja kou-

luttaminen kriittisiin työvaiheisiin 

7. Säännöllisen yhteistyöpalaverikäytännön luominen muiden prosessiin kuulu-

vien kriittisten osastojen kanssa. 
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Kehityssuunnitelman toteutukseen ja seurantaan soveltuvat Lean -ajattelun toiminta-

mallit. Avainprosessien kehittämiseen tulee ottaa mukaan kaikkien toimintojen edus-

tajat yhteisesti ymmärrettävien toimintaohjeiden luomiseksi. Samalla tulee kriittisiin 

pisteisiin laatia työohjeet sekä luoda yhteiset toimintatavat toimituskohtaisten laatu-

suunnitelmien seurantaan ja noudattamiseen.  

 

Toimitusprosessien tarkastus- ja dokumentointiohjeessa tärkeää on toimituskohtaisten 

laatusuunnitelmien ymmärtämisen ja noudattamisen ohjeistaminen. Jokaisessa eri 

prosessin vaiheessa tulee huomioida laatujärjestelmän vaatimukset ja välittää ne 

mahdollisille alihankkijoille yhdenmukaisesti. 

 

 

7.4 Tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin arviointi 

 

Tutkimuksen luotettavuuden eli reliabiliteetin varmistamiseksi käytettiin useampaa 

tutkimus- ja tiedonkeräysmenetelmää. Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys koski 

itse tapaustutkimuksessa käytettyä arvovirtakuvausta. Tämän menetelmän validiteet-

tia eli pätevyyttä arvioitiin vertaamalla sen avulla saatuja tuloksia muilla menetelmil-

lä eli strukturoidulla kyselyllä, ryhmähaastatteluilla, tilastoaineiston analysoinnilla ja 

osallistuvalla havainnoinnilla saatuihin tuloksiin sekä kirjallisuustutkimuksen perus-

teella saatuihin tuottavuuden kehittämisen kannalta tärkeisiin asioihin. 

 

Tutkimustulosten yhdenmukaisuuden perusteella tutkimuksen reliabiliteetti oli hyvä. 

Validiteetti oli myös hyvä tämän tyyppisten teollisuuden vaativien toimitusprosessien 

analysoinnissa, koska teoriaan tutustumalla tutkimuksessa saaduissa tuloksissa huo-

mio keskitettiin kirjallisuustutkimuksen perusteella Lean -ajattelun ja tuottavuuden 

kehittämisen kannalta olennaisiin tekijöihin. Aineiston systemaattinen valinta ja kyse-

lyiden osoittaminen oli tarkasti kohdennettu kyseisten toimitusprosessien kanssa suo-

raan tai välillisesti niiden kanssa tekemisissä oleville henkilöille.   
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8  YHTEENVETO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Sulzer Pumps Finland Oy:n palvelu-

liiketoiminnan vaativien toimitusprosessien tuottavuuden kehittämismahdollisuuksia. 

Tutkimuksessa selvittiin myös Lean -ajattelun sopivuutta tuotannon kehittämiseen. 

Näiden tekijöiden selvittämistä varten tutkimuksen johdannossa esitettiin kaksi tut-

kimuskysymystä: 

 

1. Mitkä ovat palveluliiketoiminnan vaativien toimitusprosessien arvovirtojen kriit-

tiset tekijät tuottavuuden parantamisen näkökulmasta? 

2. Miten arvovirtakuvaus sopii palveluliiketoiminnan prosessien kehittämiseen? 

 

Lisäksi johdannossa esitettiin yksi apukysymys: 

 

1. Mitkä ovat palveluliiketoiminnan vaativien prosessien erityispiirteet prosessin 

kehittämisessä? 

 

Kolmen eri tutkimusmenetelmän perusteella tutkimuksessa päädyttiin samoihin pää-

ongelmiin vaativissa toimitusprosesseissa. Kaikkien havaittujen ongelmien syynä oli 

Lean -ajattelun mukaiset hukat. Palveluliiketoiminnan erityispiirteiksi tässä tutkimuk-

sessa todettiin tiedonkulun suuri osuus, mikä on luonnollista, koska palveluliiketoi-

minnassa valmistus tai tuote on vain pieni osa toimitusta tai fyysistä tuotetta ei ole 

ollenkaan. Vaativien toimitusten erityispiirteet tulivat myös hyvin esiin, eli suuri laa-

tuvaatimusten, tarkastusten ja dokumenttien määrä.  

 

Vaativat toimitusprosessit poikkeavat tavallisten prosessien avainprosesseista lähinnä 

laatutarkastusten ja dokumentoinnin suuremman määrällä. Dokumentointiprosessin 

kuvaaminen ja ohjeistus riittävät täydentämään perusprosessia vaativia toimituksia 

varten. Tutkimuksen perusteella erityisesti ne yrityksen ydinprosessit, jotka ovat 

myös avainprosesseja yrityksen toiminnalle, on tärkeää kuvata ja seurata niiden muu-

toksia tuottavuuden kehittämiseksi. Erityisen tärkeää on ohjeistaa prosessin kaikki 

toimijat samalla tavalla, sillä kriittinen piste on toimintojen väliset rajapinnat. Tämän 
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pitää olla ensin kunnossa avainprosessin osalta, vasta sen jälkeen voidaan lähteä ke-

hittämään ja seuraamaan vaativien prosessien laatu- ja tarkastustoimintaa.  

 

Tutkimuksen mukaan tulosten mukaan tuottavuuden parantamiseksi teollisuuden pal-

veluliiketoiminnassa Lean -ajattelun mukainen kehitysfilosofia sopii hyvin, koska 

siinä keskitytään kehittämään niitä toimintoja, joista asiakas on valmis maksamaan. 

Myös Lean -ajattelun mukaiset työkalut soveltuvat hyvin myös teollisuuden palvelu-

liiketoiminnan kehittämiseen, koska niiden avulla pystytään pienimuotoisesti poista-

maan hukkia, jotka jarruttavat virtausta. Tärkeintä on kuitenkin tunnistaa todelliset 

ongelmakohdat ja keskittyä niiden kehittämiseen Lean -ajattelun mukaisesti. 

 

Tutkimuksen mukaan arvovirtakartoitus soveltuu hyvin teollisuuden palveluprosessi-

en kehittämiseen. Sen avulla voidaan seurata virtauksen nopeutta myös palvelupro-

sesseissa tai tuotanto- ja palveluprosessin yhdistelmissä.  Painopiste tulee kuitenkin 

keskittää tietovirtojen kulun toimivuuden seuraamiseen palveluprosesseissa. Tietovir-

tojen moninkertainen määrä tarpeeseen nähden ja edestakaiset virrat ovat tämän tut-

kimuksen mukaan kriittisiäpisteitä, samoin yhdenmukaisen ohjeistuksen ja toiminta-

tapojen puute, joka lisää varmisteluja ja virheitä, jotka heikentävät tuottavuutta. 

 

Tässä tutkimuksessa suunniteltu kehityssuunnitelma avain- ja vaativien toimituspro-

sessien kehittämiseksi aloitettiin jo osittain tämän tutkimuksen aikana. Jatkotutki-

mukseksi suosittelisin teollisuuden palveluliiketoiminnan tarkempaa palvelukohtaisen 

arvovirtakuvausmallin ja siihen soveltuvan suorituskykymittariston kehittämistä ja 

testaamista. 



67 

 

LÄHDELUETTELO  

  

Gioia, D.A, Corley, K.G. & Hamilton, A.L. 2012. Seeking Qualitative Rigor in In-

ductive Research: Notes on the Gioa Methodology. Organizational Research Met-

hods. Vol. 6 (2012), pp. 20–22. 

 

Grönroos, C. 1998. Nyt kilpaillaan palvelulla. 5. painos. Helsinki. Suomen Ekonomi-

liitto ja WSOY. 360 s. 

 

Hirsijärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. 2010. Tutki ja kirjoita. 15.-16. painos. Hä-

meenlinna. Kariston Kirjapaino Oy. 134 s. 

 

Järvinen, P. ja Järvinen, A. 2004. Tutkimustyön metodeista. Tampereen yliopistopai-

no Oy.  211 s. 

 

Laamanen, K. 2007. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona. Ideasta käytäntöön. 7. 

painos. Helsinki, Suomen Laatukeskus Excellence. 300 s. 

 

Liker, J. K. ja Convis, G. 2012. Toyota way to Lean leadership. United States of 

America. 280 s. 

 

Liker, J. K. 2010. Toyotan tapaan. Helsinki, A Bonnier Group Company.  322 s.  

 

Lönnqvist, A., Kujansivu, P. ja Anttola, J. 2005. JTO-Palvelut Oy, Tampere. Aineet-

toman pääoman johtaminen. 252 s. 

 

Ojasalo, J. ja Ojasalo, K. 2008. Kehitä teollisuuspalveluja. Helsinki. Talentum. 326 s.  

 

Porter, M. E. 1990. Kansakuntien kilpailuetu. 2. painos. Helsinki. Talentum. 946 s.  

 



68 

 

Resta, B. Powell, D. Gaiardelli, P. ja Dotti, S. 2015. Towards a framework for Lean 

operations in product-oriented product service systems. CIRP Journal of Manufactur-

ing Science and Tehnology.  CIRPJ-309. (2015),  pp. 1-11.  

 

Rother, M. ja Shook, J. 2009. Learning to see.  Value-stream mapping to create and 

eliminate muda.  Lean Enterprise Institute, Cambridge, MA, USA. 102 s. 

 

Rother, M. 2011. Toyota Kata, Ihmisten johtamista kohti parantamista, mukautumista 

ja parempia tuloksia. A Bonnier Group Company, Helsinki. 282 s. 

 

Ruusuvuori, J., Nikander, M. ja Hyvärinen, M. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere. 

Vastapaino. 470 s. 

 

Sulzer Pumps Finland Oy, SEFI, Johtoryhmän vuoden 2015 toimintasuunnitelma-

kokouksen pöytäkirja. Sulzer 2014. Luottamuksellinen 

 

Sulzer Intranet 2015. Luottamuksellinen 

  

Teknologiateollisuus / Suomen taloustilanne ja näkymät,Tammikuu 2015 [www-

sivut]. [viitattu 03.02.2015]. Saatavissa: http://www.slideshare.net/ Teknologiateolli-

suus/teknoligiateollisuus –tammi 2015-lyhyt  

 

Tuominen, K. 2010a. Lean – Tehoa ja laatua hukan vähentämiseen. Helsinki. A Bon-

nier.  118 s. 

 

Tuominen, K. 2010b. Lean  – Tehoa ja laatua ja virtauksen kehittämiseen. Helsinki. 

A Bonnier.  161 s. 

 

Welo, T ja Ringen, G. 2015. Investigating Lean development practices in SE compa-

nies: comparative study between sectors. 2015 Conference on Systems Engineering 

Research.  Procedia Computer Science Vol. 44 (2015), pp. 234-243.  

 



69 

 

Womack, J. P. ja Jones, D. T. 2003. Lean thinking. Banish waste and create wealth in 

your corporation. Simon & Schuster UK Ltd. United States of America. 396 s.  

 

Womack, J. P., Jones, D. T. ja Roos, D. 2007. The machine that changed the world. 

Simon ja Schuster UK Ltd. London.  339 s. 

 

 

Haastattelut 

 

Eriksson, Niko. Myyntipäällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut  

 

Haarala, Matti. Laatupäällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. 2015. Haastattelut ja kes-

kustelut 

 

Lomakehaastattelu Sulzer Pumps Finland Oy:n vaativien toimitusten kanssa työsken-

televille henkilöille lähettiin Internet -pohjaisella Questback –ohjelmaportaalilla. Vas-

tausajankohta oli 13.03. – 27.03.2015. Kysely lähettiin 54 henkilölle ja kyselyyn vas-

tasi 28 henkilöä.  

 

Mikkola, Panu. Huoltopäällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. 2015. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Palmu, Mika. Tuotantopäällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Ranta, Topi. Materiaaliohjaaja. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Salmi, Pekka. Huoltoliiketoiminnan päällikkö. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. 

Haastattelut ja keskustelut  

 



70 

 

Salminen Jarmo. Työnjohtaja. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Vanhala, Marko. Työnjohtaja. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Vinni Esko. Materiaaliohjaaja. Sulzer Pumps Finland Oy. 2014-15. Haastattelut ja 

keskustelut 

 

Muita lähteitä 

 

Liker, J.K. 2011. “Turning Crises into Opportunity” – Seminar with Professor Jeffrey 

K. Liker. 03.06.2011. Lappeenranta University of the Technology, Lappeenranta. 

 

Lehti, K. ja Saareks K. 2013. VSM eli arvovirtakuvaus –koulutus 21.2.2013, Sulzer 

Pumps Finland Oy. Kotka 



 

LIITE 1: GIOAN MENETELMÄN KUVAUS 

 



 

LIITE 2:  VARAOSAPROSESSI JA ARVOVIRTAKUVAUS 

 



 

LIITE 3:  PUMPPUJEN JA SEKOITTIMIEN KORJAUSKSET 

HUOLTOKESKUKSESSA PROSESSI JA ARVOVIRTAKUVAUS 1(2) 

 



 

LIITE 3:  PUMPPUJEN JA SEKOITTIMIEN KORJAUSKSET 

HUOLTOKESKUKSESSA PROSESSI JA ARVOVIRTAKUVAUS 2(2) 

 

 



 

LIITE 4:  OBSOLETEPUMPPU PROSESSI JA ARVOVIRTAKUVAUS 1(2) 

 

 

 

 



 

LIITE 4:  OBSOLETEPUMPPU PROSESSI JA ARVOVIRTAKUVAUS 2(2) 

 

 

 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT- KYSELY 1(7) 

 

 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 2(7) 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 3(7) 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 4(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 5(7) 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 6(7) 

 



 

LIITE 5:  VAATIVAT PROSESSIT -KYSELY 7(7) 

 

 

 



 

LIITE 6:  CASE –TAPAUKSEN ARVOVIRTAKARTOITUS 1(2) 

 



 

LIITE 6: CASE –TAPAUKSEN ARVOVIRTAKARTOITUS 2(2 ) 

 


