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The purpose of this master’s thesis was to survey a business process in SME’s 

office environment and evaluate it with the help of lean tools. Different types of 

waste were identified using the Value Stream Mapping-tool, after mapping the 

process different lean tools were used to reduce and execute waste among the 

process. 

This master’s thesis work was made as a qualitative research, which consists a 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta 

 

Pk-yritysten keskuudessa erilaisten liiketoimintaprosessien tutkiminen ja kehitystyön 

tekeminen nähdään usein erittäin tarpeellisena, mutta samalla aikaa ja resursseja 

vaativana projektina johon on hankala irrottaa yrityksen omaa henkilöstöä riittävällä 

sitoutumisella. Prosessien tehostaminen ja ongelmakohdat muodostuvat usein hyvin 

pienistä ja itsestään selvistä asioista, mutta niihin puuttuminen ja muokkaaminen 

aloitetaan vasta todellisen ongelmien tunnistamisen jälkeen. Liiketoiminnan 

tehostamiseen on monia eri keinoja ja aatteita, mutta tämä diplomityö keskittyy lean-

menetelmiin sekä johtamismalliin. 

 

Lean on alun perin valmistavaan teollisuuteen pohjautuva tuotannon tehostamis-

menetelmä, joka on saanut alkunsa autoteollisuudesta ja erityisesti Toyotan oppien 

pohjalta. Leanin keskeisimpiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, hukan poistaminen, 

jatkuva parantaminen sekä jokaisen yksilön sitouttaminen arvoketjuun. 2000-luvan 

alkupuolella lean-menetelmiä alettiin jalostaa myös muihin toimintaympäristöihin, ja 

hiljalleen se rantautui myös toimisto- ja palveluympäristöihin.  

 

Diplomityön taustalla on metallialan konepajayrityksen toimihenkilöiden työskentelyn ja 

liiketoimintaprosessin hallinnan kehittäminen. Kehittämisen työkaluina käytetään lean-

filosofiaa ja menetelmiä, joiden tavoitteena on pääasiassa poistaa yrityksen prosesseista 

lisäarvoa tuottamattomat prosessit eli hukat. Työn pääosa käsittelee arvovirtakartoitusta, 

jonka avulla kuvataan kohdeyrityksen liiketoimintaprosessin nykytila sekä pohditaan 

parannuskeinoja tulevaisuuden tilaa varten. 

 

1.2 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän diplomityön tavoite on toteuttaa kohdeyritykseen arvovirtakartoitus Lean-

menetelmiä ja filosofiaa apuna käyttäen. Työssä määritetään yrityksen toimihenkilöiden 

johtaman liiketoimintaprosessin nykytila, ja pohditaan tiimityöskentelyn avulla 

parannuskeinoja uuden tulevaisuudentilan määrittämiseksi. Arvovirtakartoituksen 
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päällimmäinen tarkoitus on tunnistaa liiketoimintaprosessista hukkaa, joka eliminoimalla 

pyritään parantamaan prosessia. Uudella, pienemmällä hukalla ja yksinkertaistetummalla 

toimintaprosessilla pyritään saavuttamaan säästöä ajassa, kustannuksissa ja laadullisissa 

tappioissa sekä syventämään asiakassuhdetta yrityksen asiakkaisiin. Diplomityön 

keskeisimpiä tutkimiskysymyksiä ovat 

 

• Mitkä prosessit aiheuttavat hukkaa ja mitkä ovat hukkien syyt? 

• Mitä lean-menetelmiä käyttämällä hukkaa poistetaan? 

• Mitä etuja on mahdollista saavuttaa uudella tavoitetilalla? 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja rajaus 

 

Tämä diplomityö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, joka koostuu kattavasta 

kirjallisuusosiosta sekä empiriasta, jossa case-yritykseen toteutetaan arvovirtakar-

toitusprojekti. Kirjallisuusosion lähteet ovat peräisin pääasiassa tietokirjallisuudesta, 

mutta myös tutkivia artikkeleita sekä internet-lähteitä on käytetty kirjallisuusosiota 

tukevina lähteinä. Lean-menetelmä on alun perin kehitetty valmistavaan, toistuvatoi-

misen linjatuotannon pohjalle toimivaan autoteollisuuteen. Suurin osa lean-menetelmistä 

ja työkaluista on kohdistettu juuri valmistusteollisuuden pariin, mutta lean-

johtamiskulttuurin kautta niiden käyttöä on myös alettu soveltaa hallinnollisiin toimiin ja 

toimistoympäristöihin. Tutkielmassa kuvataan sen rajatun pituuden vuoksi vain 

keskeisimmäksi havaitut lean-menetelmät ja työkalut: osa niiden kuvauksista on peräisin 

yleisesti lean-toimintaa käsittelevistä lähteistä, mutta etenkin arvovirtakartoitusprosessia 

käsittelevät lähteet on pyritty valitsemaan vain toimistoympäristöä käsittelevistä lähteistä. 

Tutkielman kirjallisuusosion loppuosalla paneudutaan lyhyesti katetuottolaskentaan, jolla 

pyritään pohjustamaan arvovirtakartoituksen tulevaisuudentilassa saavutettavia 

taloudellisia etuja. Tutkielma rajautuu katetuottolaskentaan pääasiassa case-yrityksen 

takia, sillä yrityksessä käytetään projektien kannattavuuden seuraamisessa suurelta osin 

katetuottolaskentaa. 

 

Empiirinen osio koostuu case-yritykseen toteutetusta arvovirtakartoitusprojektista, jossa 

yrityksen nykytilaa analysoidaan tunnistaen siinä piilevät hukat ja arvoa lisäämättömät 

vaiheet. Nykytilan kartoittamisessa paljastuneita epäkohtia ja hukkaa tuottavia vaiheita 

pyritään parantamaan ja tasapainottamaan lean-työkalujen avulla, joiden pohjalta 
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muodostetaan yritykseen tavoitetila. Empiirisen osion aineisto koottiin yhdessä case-

yrityksen työntekijöiden kanssa: suurin osa aineistosta perustuu ryhmätapaamisiin ja 

haastatteluihin sekä työntekijöiden omaan prosessikartoitukseen ja huomioihin. 

Kohdeyrityksen nykytilan kuvaus ja pohjana käytetty prosessikaavio muodostettiin 

yhdessä arvovirtakartoitustiimin kanssa, ja sitä täydennettiin lopun henkilöstön 

huomioilla ja näkökulmilla. Tavoitetilan kuvauksella on tarkoitus vähentää yrityksen 

toimistohenkilöiden kuormitusta ja päivittäiseen työhön käytettyä aikaa parantamalla 

prosessin virtausta, ei lisäämällä työvoimaa. 

 

Tunnistetuille hukille kohdistetaan omat toimintasuunnitelmansa, joilla pyritään 

eliminoimaan tai ainakin vähentämään hukkaa. Rajallisen ajan takia uusitun, 

tulevaisuuden tavoitetilan käyttöönottoa ja mittaamista ei tutkielmassa käsitellä, vaan 

case-yritykselle asetetaan seurantaa käsitteleviä ohjeita ja mittareita joilla tarkkailla 

toimistoympäristön prosessin kulkua ja hukan määrää.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tämä diplomityö koostuu kaikkiaan yhdeksästä kappaleesta, joista kirjallisuusosion 

muodostavat kappaleet kahdesta viiteen ja empiirisen osion kappaleet kuudesta 

kymmeneen johtopäätöksineen. Kirjallisuusosion tavoitteena on pohjustaa lukijalle lean-

menetelmien keskeisiä piirteitä ja työkaluja, joita sovelletaan empiirisessä osiossa 

läpikäytävään case-yrityksen arvovirtakartoitukseen. 
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Kuva 1 Työn rakenne ja kappaleiden sisällöt 

 

Ensimmäisessä kappaleessa johdanto kuvaa työn rakenteen sekä asettaa työlle 

tutkimuskysymykset ja rajaukset. Toisessa kappaleessa keskitytään kuvaamaan leania 

menetelmänä sekä sen keskeisimpiä käsitteitä ja työkaluja. Kappaleen alaotsikoissa 

kuvataan erilaisten hukkien ominaisuuksia ja esiintymistä, joiden tunnistaminen ja 

ehkäiseminen ovat yksi työn empiirisen osion päätehtävistä. Kappale kolme muodostuu 

arvovirtakartoitusprojektin kuvauksesta, joka on tehokas lean-työkalu prosessien kulun 

ja hukkien kartoittamiseksi. Arvovirtaprosessin suorittaminen kuvataan tarkasti 

vaiheittain, joiden mukaan suoritetaan empiirisen osion case-yrityksen 

arvovirtakartoitusprojekti. Kappale neljä tarkastelee prosessin hukkien vaikutusta 

yrityksen katetuottoon ja omakustannehintaan. 

 

Empiirinen osio alkaa kappaleesta viisi, jossa tutustutaan case-yrityksen rakenteeseen, 

toimintaan ja aikaisempiin lean-kokemuksiin. Kappaleet kuusi ja seitsemän keskittyvät 

kohdeyritykseen toteutettavaan arvovirtakartoitukseen, ensin tarkastellaan yrityksen 

nykytilaa ja kartoitetaan siinä piilevät hukat. Hukkiin kohdistetaan lean-työkaluja ja 

toimintoja niiden ehkäisemiseksi, joiden pohjalta muodostetaan yritykselle tulevaisuuden 

tavoitetila kappaleessa seisemän. Tavoitetiloja muodostettiin kahta eri tasoa, nykyisten 

järjestelmien pohjalle muotoutuva ensimmäinen versio sekä järjestelmäuudistuksia 
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vaativa, pidemmän tähtäimen versio. Kappaleet kahdeksan ja yhdeksän kuvaavat työn 

tuloksia, suosituksia sekä johtopäätöksiä. 
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2 LEANIN KESKEISIMMÄT KÄSITTEET 

 

2.1 Lean-menetelmän määritelmä 

 

Lean-menetelmälle löytyy kirjallisuudesta useita eri määritelmiä, mutta isossa kuvassa se 

voidaan kuvata systemaattiseksi lähestymistavaksi, jolla pyritään eliminoimaan 

liiketoimintaprosessin hukkaa jatkuvalla parantamisella tarjoamalla asiakkaalle 

mahdollisimman täydellinen tuote tai palvelu. Leanin keskeisimpiä periaatteita ovat 

hukan eliminointi, asiakaslähtöisyys, jatkuva parantaminen sekä työntekijöiden 

sitouttaminen. (Chen & Cos, 2012, s. 12) 

 

Lean-toimintamalli on saanut alkunsa alun perin Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta 

autoteollisuudesta. Leanin piirteet näkyvät selvästi tuotannon organisoimisessa sekä 

jatkuvassa kehitystyössä, vaikutuksina yrityskulttuurissa ja henkilöstön sitouttamisessa 

kehitystyöhön. Lean-toiminnan keskeisimpiä piirteitä on laatuajattelu, jossa tehdään 

kaikki mahdollinen tuotteen ja toiminnan laadun takaamiseksi. Tästä vastuullisia ovat 

kaikki yrityksen työntekijät, eivät vain johtavassa asemassa olevat. Tuotteen tai muun 

hyödykkeen arvo määritellään asiakkaan näkökulmasta, jossa asiakkaalle tärkeitä 

tekijöitä ovat tuotteen ominaisuudet, laatu, toimitusaika sekä toimitusvarmuus. (Kouri, 

2010, s. 6) 

 

Peter & Taylor (2000, s. 5) jakavat lean-ajattelun viiteen pääperiaatteeseen, joiden avulla 

pyritään kuvaamaan ja hahmottamaan menetelmää paremmin: 

 

1. Tarkenna ja selvitä, mitkä asiat ja vaiheet tuottavat tai eivät tuota lisäarvoa 

asiakkaan näkökulmasta. Tarkasteltava nimenomaan asiakaslähtöisesti, ei 

yrityksen itsensä tai sen osastojen kautta. 

 

2. Tunnista kaikki tarvittavat prosessin vaiheet, toimenpiteet ja niiden 

suunnitteleminen koko arvovirtaketjun matkalta tunnistaaksesi arvoa 

tuottamattomat vaiheet. 
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3. Tee ja panosta niihin toimiin, jotka lisäävät arvovirtaa ja vähentävät hukkaa, 

keskeytyksiä, odotusta ja huonoa laatua. 

 

4. Keskity ja panosta vain niihin asioihin jotka ovat lähtöisin asiakkaasta. 

 

5. Pyri täydellisyyteen poistamalla ja vähentämällä hukkaa tuottavia prosesseja ja 

yrityksen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen. 

 

Nämä viisi edellä mainittua periaatetta ovat elintärkeitä prosessien hukkien 

eliminoimiselle. Periaatteet ovat helppoja muistaa, mutta useasti on huomattu että ne ovat 

kaikkea muuta kuin helppo saavuttaa ja toteuttaa. (Peter & Taylor, 2000, s. 6) 

 

2.2 Leanin historia 

 

Tuotantomenetelmien varhainen ja suuri mullistava muutos, 1700-luvun teollinen 

vallankumous, oli ensimmäisiä suuria muutoksia joissa ihmis- ja eläintyövoimaa alettiin 

korvata suuremmalla valmistustehokkuudella ja laajuudella. Ensimmäisiä aikaansa 

mullistavia keksintöjä olivat 1733 John Kayn ”lentävä sukkula” tekstiiliteollisuuden 

parissa sekä James Wattin keksimä höyrykone. 1700-luvun lopulla Wattin höyrykone 

nousi suureen asemaan puuvillateollisuuden parissa, ja sen tuottama konevoima 

valmistuksen ja tuotannon apuna katsotaan ensimmäisiksi massateollisuuden piirteiksi. 

1800-luvun loppupuolella käsitteet työnjaosta, koneavusteisesta valmistuksesta sekä 

vakiintuneiden komponenttien kokoonpanosta olivat jo tuttuja käsitteitä niin Euroopassa 

kuin Pohjois-Amerikassa. (Hawkins & Smith, 2004, s. 1-2) 

 

Lean-menetelmän ja toimintatavan periaatteet juontavat juurensa 1900-luvun alun 

Amerikkaan, jossa W. F. Taylor ja Henry Ford kehittivät joukon käytäntöjä ja 

toimenpiteitä Fordin Highland Parkin autotehtaalle vuonna 1913. Toimenpiteet pitivät 

sisällään joukon valikoituja suoritteita ja työkaluja, kuten vaihdettavissa olevat 

komponentit, jatkuva tuotantolinjan virtaus sekä standardoidut työmenetelmät. Nämä 

menetelmät mahdollistivat tuotteiden nopean valmistamisen lyhyellä läpimenoajalla. 

Tämän valmistusmenetelmän pohjalta Ford valmisti suosittua T-malliaan peräti 19 

vuoden ajan muuttamatta tuotantoratkaisuaan. (Čiarnienė & Vienažindienė, 2012, s. 733) 
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Varsinaisen lean-ajattelun katsotaan saaneen alkunsa toisen maailmansodan jälkeen, 

jolloin Kiichiro Toyoda ja Toyotan pääinsinööri Taiichi Ohno vierailivat Fordin tehtailla 

tutustumassa paikalliseen tuotantojärjestelmään. Toyoda ja Ohno olivat vakuuttuneita 

näkemästään, ja alkoivat kehittää omaa tuotantojärjestelmäänsä näkemänsä pohjalta. 

Toyoda muovasi menetelmäänsä työasemakeskeisestä prosessista enemmän 

kokonaisprosessin hallitsemiseksi, parannusmenetelmiin kuuluivat esimerkiksi 

omavalvonnan kehittäminen sekä valmistuksen mitoittaminen todellisen kysynnän 

mukaiseksi. Kyseisten oppien pohjalta muodostettiin JIT eli Just-In-Time -tuotanto, jossa 

ylituotanto ja varastoitava kappaleiden määrä pyritään minimoimaan. (Čiarnienė & 

Vienažindienė, 2012, s. 733)  

 

Itse termi lean ei kuitenkaan liity millään tavalla Toyotaan, vaan käsite on muodostunut 

paljon Toyotan antamien suuntaviivojen ja strategioiden jälkeen. Massachutes Institute 

of Technologyn (MIT) Toyotan tuotantojärjestelmään perehtynyt ryhmä johtajansa James 

P. Womackin johdolla julkaisi 1990 kirjan ”The Machine That Changed The World”, 

jossa termi lean esiintyi ensimmäisen kerran. Kyseinen teos määrittelee suurimman osan 

käsitteistä ja termeistä, joiden mukaan määritellään nykyinen lean-ajattelu ja filosofia. 

(Hawkins & Smith, 2004, s. 10) 

 

 Kuva 2 Valmistusmenetelmien kehitys (Hawkins & Smith 2004, s.4) 
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2.3 Lean-menetelmän käsitteitä 

 

Tässä kappaleessa kuvataan lean-menetelmän perinteisiä ja yleisimpiä työkaluja, joilla 

pyritään prosessien virtauksen tehostamiseen ja hukan eliminointiin.  

 

Taulukko 1 Leanin keskeisimmät käsitteet (Kouri, 2010) (Convis & Liker, 2012) (Peter 

& Taylor, 2000) (Peter & Taylor, 2000) (Tapping & Shuker 2003) (Parmenter, 2007) 

 

KÄSITE MÄÄRITELMÄ 

MUDA Hukka, lisäarvoa tuottamaton palvelu 

KANBAN Signaali, jolla ohjataan esimerkiksi materiaalin liikkeitä 

KAIZEN Jatkuva parantaminen 

GEMBA Paikan päälle meneminen ja oppiminen 

JIT Just-In-Time, turhan tuotantoajan välttäminen 

5S Sort (lajittele), Store (järjestä), Shine (puhdista), 

Standardize (vakioi), Sustain (vakiinnuta),  

HEIJUNKA Työmäärän sovittaminen aikaan 

KPI Key Performance Indicator, kriittinen suorityskyvyn 

ilmaisija 

STANDARTOITU TYÖ Työtapojen vakiinnuttaminen 

TPS Toyota Production System, Toyotan tuotantojärjes-

telmä 

 

Taulukossa 1 on koostettu yhteen lean-menetelmän yhteydessä kirjallisuudessa 

yleisimmin esiintyvät ja käytetyt käsitteet. Näihin menetelmiin liittyy vahvasti myös 

arvovirta ja arvovirtakartoitus, mutta tässä diplomityössä niihin paneudutaan tarkemmin 

arvovirtamenetelmää käsittelevässä omassa kappaleessaan neljä.  

 

2.4 Hukka (muda) 

 

Lean-menetelmässä tuottavuuden kasvattaminen ei tarkoita työtahdin kiristämistä vaan 

prosessissa esiintyvien hukkien poistamista tai vähentämistä. Hukaksi voidaan määritellä 

kaikki turha ja arvoa lisäämätön työ, joka estävää tehokkaan työn tekemisen. Hukkien 
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säännöllinen ja systemaattinen poistaminen eivät vain tehosta ajankäyttöä, vaan myös 

kasvattavat työn tuottavuutta ja laatua. (Kouri, 2010, s. 10) Toyotan tuotantojärjestelmän 

mukaisesti hukat voidaan jakaa seitsemään helposti tunnistettavaan luokkaan (Chiarini, 

2013, s. 19): 

 

• Ylituotanto 

• Odottaminen ja viivästykset 

• Tarpeeton kuljettaminen 

• Laatuvirheet 

• Tarpeettomat varastot 

• Ylikäsittely 

• Tarpeeton liike työskentelyssä 

 

Ylituotanto on erityisesti valmistusteollisuuden ja huoltotoiminnan parissa toimivien 

yritysten suurin ongelma. Ylituotanto tarkoittaa yksinkertaisesti liian suurta tuotteiden 

valmistusmäärää suhteutettuna niiden kysyntään, jolloin tuotteet valmistetaan varastoon 

siinä uskossa että ne menevät ennemmin tai myöhemmin kaupaksi.(Chiarini, 2013, s. 20) 

Suuret eräkoot, keskeneräinen tuotanto ja varastoon valmistaminen kasvattavat muiden 

hukkien syntymisen riskiä. Lisäksi ylituotanto saattaa piilottaa todellisten 

ongelmakohtien havaitsemisen, sillä korkeat varastotasot peittävät ongelmia ja silottavat 

niiden todellisia vaikutuksia. (Kouri, 2010, s. 10) 

 

Odottaminen ja viivästykset eivät rajoitu pelkästään työntekijöiden ja ihmisten 

odottamiseen vaan myös koneiden ja laitteiden seisahtumiseen. Yksinkertaisimmillaan 

tämä voidaan havainnollistaan tuotantolaitteen operaattorin ja koneen keskinäisellä 

suhteella: kun operaattori odottaa ohjetta esimerkiksi koneen asetuksia ja kappalemäärää 

varten, sekä operaattori että kone seisovat. Odottaminen on yksi hyväksytyimmistä ja 

yleisimmistä hukista joita katsotaan läpi sormien. Yleisimpiä syitä odottamiselle ovat 

tasapainon puute eri toimintojen kesken, huono ennustettavuus toiminnassa sekä suuret 

tuotantoerät. (Chiarini, 2013, s. 29) Odottaminen ja viivästykset ovat yksi parhaimmista 

esimerkeistä prosessien epäkohtina, jotka eivät tuota ollenkaan lisäarvoa 

loppuasiakkaalle (Kouri, 2010, s. 10) 
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Tarpeeton kuljettaminen pitää sisällään usein tuotteiden ja puolivalmisteiden 

kuljettamisen tuotantosolusta toiseen tai varastosta tuotantolinjalle. Esimerkkeinä tästä 

toimivat sairaalamaailmassa potilaan kuljettaminen sairaalan osastolta toiselle läpi 

epähygieenisten alueiden tai lentokenttien matkatavaroiden seilaaminen pienimmillä 

sivuhihnoilla, joista ne siirretään lopulta pääkuljetuslinjalle. (Chiarini, 2013, s. 26) 

Tarpeettomaan kuljettamiseen liittyy voimakkaasti myös dokumentointi ja sen sijoittelu 

tuotantoprosessissa: jos tarpeeton kuljettaminen johtuu tiedon huonosta sijoittelusta tai 

saamisesta, tulee dokumentoitiin kiinnittää suurta huomioita. Käytännössä tämä 

tarkoittaa prosessin toiminnassa esiintyvien ohjeiden, lomakkeiden ja muiden 

dokumenttien sijoittelua prosessin kannalta oikeisiin kohtiin ja niiden määrän riittävää 

monistamista. (Peter & Taylor, 2000, s. 110) 

 

Kun valmistettu tavara tai tuote ei tyydytä organisaatiota itseään tai vielä pahempaa, 

tuotteen loppuasiakasta, aiheutuu hukkaa laatuvirheiden muodossa. Laatuvirheet 

aiheuttavat valmistajalleen kahta eri kustannusluokkaa: valmistuksen virheiden 

ehkäisystä ja arvioinnista sekä sisäisistä ja ulkoisista virheistä aiheutuneita kustannuksia. 

Kustannuksen aiheuttava virhetekijä voidaan todeta joko yrityksessä sisäisesti tai 

asiakkaan toimesta ulkoisesti. (Chiarini, 2013, s. 26) Laatuvirheitä voi aiheutua 

takautuvasti pitkällä aikavälillä, jos yrityksessä on laiminlyöty esimerkiksi 

valmistusprosessin laitteiston huoltoa. Huoltamaton laite voi heikentyneiden 

ominaisuuksiensa takia tuottaa huonolaatuista tuotetta, jonka ehkäisemiseksi ei riitä 

pelkästään uuden tuotteen valmistaminen vaan juurisyyn eli laitteen huoltaminen. (Peter 

& Taylor, 2000, s. 111) Lisäksi laatuvirheet ovat suoranaisten kustannusten aiheuttamisen 

ohella riskitekijöitä yrityksen asiakastyytyvyyden ylläpitämiseen ja ne hukkaavat 

yrityksen kapasiteettia sekä materiaaleja (Kouri, 2010, s. 11). 

 

Tarpeettomat varastot ovat tyypillinen hukan tyyppi tuotannossa ja se on usein linkitetty 

ylituotantoon. Varasto voi muodostua niin raaka-aineista, puolivalmisteista tai kokonaan 

valmiiksi tulleista tuotteista, joten varastoa voi kertyä niin prosessin alku- kuin 

loppupäässä. Tarpeettomat varastot mielletään usein koskevan pelkästään fyysisiä 

tuotteita, mutta ne voivat muodostua myös aineettomista objekteista. Esimerkiksi 

sähköpostiin unohtuneet tarjouskyselyt, tilaukset tai muut tiedustelut ovat eräällä tavalla 

tarpeettomasti varastoituina. (Chiarini, 2013, s. 22)  
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Tuotteen yliprosessoinnilla tarkoitetaan tuotteeseen suoritettuja toimenpiteitä tai siihen 

uhrattua aikaa, mikä ei kuitenkaan panostuksestaan huolimatta tuota asiakkaalle 

lisäarvoa. Ylikäsittely sotketaan usein ylituotantoon, mutta näitä kahta ei pidä sekoittaa 

keskenään. Ylikäsittelyä ovat esimerkiksi tuotteen ylilaatu, eli valmistukseen liiallinen 

panostaminen suhteessa vaadittuun lopputulokseen, tai vastaavasti alilaatu jossa tuotetta 

valmistetaan liian huonoilla työkaluilla tai väärillä valmistusmenetelmillä huonolla 

lopputuloksella. Yliprosessointi on usein seurausta puutteellisista toimintaohjeista ja 

työtavoista. (Peter & Taylor 2000, s. 110)  

 

Tarpeeton liike työskentelyssä muodostuu työntekijän etsiessä informaatiota 

työtehtävänsä suorittamiseen. Näitä tietoja voivat olla aikataulut, käyttöohjeet, 

materiaaliluettelot ja osaluettelot. Turhien liikkeiden minimoimiseksi tulisi yrityksessä 

pohtia tarvittavien dokumenttien sijoittelua ja fyysistä olomuotoa, millä tavoin tarvittava 

tieto olisi työntekijän saatavilla mahdollisimman helposti ja kivuttomasti. (Hawkins & 

Smith, 2004, s. 10-11) 

 

2.5 Kanban ja kaizen 

 

Kanban on joko manuaalisesti tai tietokoneavusteisesti toteutettu järjestelmä, jonka avulla 

ohjataan prosessiin tarvittavien osien valmistusta joko asiakkaan tai prosessin seuraavan 

vaiheen tarpeen mukaisesti. Kanban-menetelmän tavoite on toteuttaa osien järjestäminen 

mahdollisimman pienillä varastoilla tai kokonaan ilman varastoja. (Tuominen, 2010, s. 

16) Kanban-tuotekortti liittyy voimakkaasti lean-managementin imuohjaukseen, jossa 

osien kulutus määrää töiden aloittamisen ja ohjausimpulssi saadaan esimerkiksi 

seuraavalta työvaiheelta tai kokoonpano-osastolta. Valmistuksen aloituksen määrää joko 

tyhjä varastolaatikko tai imuohjauskortti eli kanban (kuva 3). Kanban-korttien määrä 

määrittelee kyseisen nimikkeen varastoerien määrän, ja muuttamalla kanbanien määrää 

tai eräkokoa voidaan vaikuttaa suoraan varastoihin ja keskeneräisen tuotannon määrään. 

(Kouri, 2010, s. 22) 
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Kuva 3 Esimerkki imuohjauskortista eli kanbanista (Kouri, 2010, s.22) 

 

Yleisesti ottaen kanban soveltuu vakionimikkeiden valmistamiseen, joiden kulutus on 

valmistavassa teollisuudessa melko tasaista. Enemmän projektiluontoisesti toimivassa 

valmistusteollisuudessa voidaan soveltaa imuohjauksen kevyempää muotoa, tarveimua. 

Tarveimussa tuotanto perustuu tilauskannan pohjalta laadittuun lyhyen aikavälin 

suunnitelmaan, aikaväli saattaa vaihdella päivän ja yhden viikon välillä. (Kouri, 2010, s. 

22) 

 

Kaizen tarkoittaa kirjaimellisesti jatkuvaa parantamista. Jatkuva ja systemaattinen 

parantaminen on lean-kehitystoiminnan perusta, jossa vastuu tuotteen ja toiminnan 

laadusta sekä kehitystyöstä on jokaisella yrityksen työntekijällä. Jatkuvan kehittämisen 

hankkeet suunnitellaan huolellisesti ja toteutetaan systemaattisesti: ensin tunnistetaan 

ongelman perussyy, kehitetään ongelmaan ratkaisu ja otetaan se käyttöön. (Tuominen, 

2010, s. 106) Järjestelmällisen analysoinnin aikana prosessi jaetaan pienempiin 

osaprosesseihin, joiden avulla pyritään ymmärtämään tarkemmin miten kokonaisprosessi 

toimii. Seuraavaksi osaprosesseihin kohdistetaan kaikkia lean-periaatteen mukaisia 

toimintakeinoja, joiden pääasiallisena tavoitteena on vähentää jokaisen osaprosessin 

hukkaa ja lisäämään sen tuottamaa arvoa. (Peter & Taylor, 2000, s. 9) 

 

Jatkuvan parantamisen alkusysäys on yrityksen ylimmän johdon vastuulla, ja varsinainen 

toteuttaminen tehdään yleensä pienryhmissä. Pienryhmätyöskentelyssä pyritään 

sitouttamaan jokainen työntekijä yhteiseen tavoitteeseen, ryhmät perehtyvät esille 

tuleviin ongelmiin ja suunnittelevat niille ratkaisut ja toteutuskeinot. Jatkuvaa 

parantamista toteutetaan PDCA-syklin mukaisesti (kuva 4): 

Varastoisijainti B-879 Työvaihe

Tuotenumero 9435-334 Sorvaus                     A3

Tuotenimi Mäntä

Seuraava työvaihe

Tuotteiden määrä Laatikon tyyppi Kortti

5 A 1/5 Hionta                      B7
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Kuva 4 PDCA-sykli (Kouri 2010, s.15) 

 

Ensimmäisessä vaiheessa pienryhmät suunnittelevat parannustoimenpiteen, joihin 

pohditaan eri vaihtoehtoja ja määritetään työvaiheet parempien työskentelymenetelmien 

saavuttamiseksi. Toisessa vaiheessa suoritetaan pilottihanke muutoksesta, ja arvioidaan 

pilottihankkeet hyvät ja huonot puolet. Arviointivaiheessa työntekijöillä ja työryhmillä 

on vielä mahdollisuus tehdä muutoksia ja korjaavia toimenpiteitä parannusprosessiin, 

jotka ajetaan toteutusvaiheessa prosessin vakinaisiksi toimintatavoiksi. Viimeisessä 

vaiheessa ei tyydytä toiminnan nykytilaan, vaan työryhmien ja työntekijöiden tulee pitää 

huolta jatkuvasta toiminnan kehittämisestä. (Kouri, 2010, s. 15) 

 

2.6 Gemba 

 

Gemballa tarkoitetaan yrityksen sitä paikkaa, jossa asiat, ongelmat ja poikkeavuudet 

tapahtuvat kuten tuotantotilat, toimistotilat tai muut yrityksen tilat. (Dysko, 2012, s. 3) 

Masaaki Imain mukaan (2012, s. 205) suurin virhe jonka yritysjohto voi tehdä, on 

eristäytyä omasta yrityksestään fyysisesti ja johtaa sitä oman työpöytänsä takaa. Gemba 
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suoritetaan kävelemällä prosessin ja sen laitteiston luo kuvan 5 mukaisesti: 

 

Kuva 5 Gemba- kävely (Dysko, 2012, s. 4) 

  

Ensimmäinen ja toinen vaihe pitävät sisällään paikan päälle menemisen sekä tutustumisen 

laitteistoon, työntekijöihin sekä prosessin suorittamiseen. Vaiheet saattavat tuntua 

helpoilta, mutta niiden perusajatus onkin saada päättäjä pois oman työpisteensä takaa. 

Tutustumalla prosessiin ja sen suorittamiseen yleiskuvan hahmottaminen paranee, ja 

vaikka prosessista saisikin vain karkean kuvan ilman tarkempaa teknistä tietoa, helpottaa 

se kolmannen vaiheen eli hukan tunnistamista. Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa 

ilmenneisiin hukkiin pohditaan ratkaisukeinoja, suunnitellaan, toteutetaan ja ylläpidetään 

niitä PDCA-syklin mukaisesti. (Dysko, 2012, s. 4) 

 

 

2.7 JIT ja 5S 

 

JIT (Just-In-Time) eli juuri- oikeaan- aikaan on japanilaislähtöinen, alun perin 

valmistavan teollisuuden pariin kehitetty tuotantofilosofia jossa tehokkuus perustuu 

tuotteiden oikean määrän valmistamiseen juuri oikeaan aikaan. JIT-filosofian katsotaan 

kasvattaneen merkittävästi tuotteiden laatua, tuotannon tehokkuutta, parantunutta 

kommunikointia sekä alentaneen kustannuksia ja hukkaa. Lisäksi JIT:stä on tullut 

eräänlainen kuormituksen työkalu, jolla pyritään saamaan paras mahdollinen tehotaso 

käytettävissä olevista rajallisista resursseista. Alun perin erittäin rajoitettujen resurssien 

pohjalle kehitetty filosofia pohjautuu hukkien minimoimiseen sekä materiaalien ja 
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resurssien optimaaliseen hyödyntämiseen, joiden saavuttamiseksi jatkuvien ponnistelujen 

ja pienten parannuksien tekeminen on ratkaiseva avain. Jatkuva parantaminen, kaizen, 

toimii näin ollen myös JIT-filosofian peruskivenä. (Kootanaee et al., 2013, s. 9)  

 

Lean-toiminnan lähtökohtana on tuottavan ja laadukkaan työn suorittaminen, joka on 

mahdollista vain siistissä ja tehokkaassa toimintaympäristössä. 5S on käytännön työkalu, 

jolla huolehditaan siisteyden ylläpidosta ja järjestyksen kehittämisestä. Viime kädessä 5S  

on systemaattisuuden ja kurinalaisuuden kehittämisen työkalu, joka on saanut juurensa ja 

periaatteensa japanilaisesta kulttuurista. Nimi 5S tulee alun perin viidestä japanilaisesta 

sanasta kuvan 6 mukaan:  

 

Ensimmäinen kohta, lajittele (Seiri), pitää sisällään työpisteiden organisoinnin 

tarvittavien työkalujen ja materiaalien osalta. Useimmiten tämä tarkoittaa ylimääräisten 

ja tarpeettomien välineiden ja dokumenttien poistamista. Toinen vaihe, järjestä (Seiton), 

käskee työntekijää järjestämään toimipisteessään tarvitsemat työvälineet selkeästi omille 

paikoilleen ja tarpeen mukaan myös nimeämään ne. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti 

tavaroiden kulkeutumiseen takaisin niiden omalle paikalleen. (Michalska & Szewieczek, 

2007, s. 211-212) Kolmannessa vaiheessa puhdistetaan (Seiso) työpiste sekä tarpeen 

mukaan huolletaan siinä käytettävät laitteet. Tuotantolinjoilla tämä voi tarkoittaa 

Kuva 6 5S- kiertokaavio (Tapping & Shuker, 2003, s. 89) 
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mekaanisten laitteiden huoltoa, toimistoympäristössä puolestaan rikkoutuneiden 

työvälineiden korvaamista uusilla tai ohjelmistojen päivittämistä. Kolmannesta 

työvaiheesta olisi hyvä tehdä päivittäinen rutiini, joka auttaa ylläpitämään jatkuvaa 

kehittämistä prosessissa. Tämä rutiininomainen työskentely on suoraan 5S-toimintojen 

neljäs vaihe, vakiinnuttaminen (Seiketsu). Viimeisenä ja viidentenä vaiheena on 5S-

toimintojen ylläpitäminen, joissa toteutetaan vaiheita 1-3 jatkuvasti. (Hough, 2008, s. 45) 

 

5S ei ole kuvauksestaan huolimatta ole perinteinen siivousohjelma, vaan iso osa lean-

management toimintamallia. Se on tehokas keino hukkien tunnistamiseen ja poista-

miseen, joka on huomattavasti helpompaa siistissä ja selkeässä toimintaympäristössä. 

(Kouri, 2010, s. 27) 

 

2.8 KPI, Keskeinen suorituskyvyn ilmaisin 

 

Suorituskyvyn ilmaisimet tai mittarit ovat joukko mittareita, jotka keskittyvät tuomaan 

esille yrityksen suorituskyvyn ja tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittisimpiä 

tekijöitä. Parmenter (2007, s. 14) jakaa suorituskyvyn ilmaisimet kolmeen osa-alueeseen: 

 

1. Keskeinen tuloksenilmaisin (KRI, Key Result Indicator) kertoo mitä yritys on 

saanut aikaan ja millaisella näkokannalla 

2. Suorituskyvyn ilmaisin (PI, Performance indicator) kertoo mitä pitäisi tehdä 

3. Keskeinen suorituskyvyn ilmaisin (KPI, Key Performance Indicator) kertoo mitä 

pitäisi tehdä jotta suorituskyky kasvaisi dramaattisesti. 

 

Keskeiset suorituskyvyn ilmaisimet voidaan lean-ajattelun kautta nähdä kahdesta eri 

perspektiivistä: joko hukan eliminoinnin tai vaihtoehtoisesti yrityksen johdon strategisten 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Suorituskyvyn mittareiden tärkein tehtävä on 

paljastaa ja luokitella prosesseissa esiintyvää hukkaa. Tehokkaat suorituskyvyn mittarit 

paljastavat piilevän hukan tai sen mahdollisuuden hyvissä ajoin prosessissa ja tarjoavat 

tärkeää tietoa mihin kohtiin prosessin tehostaminen ja ehkäisykeinot tulisivat kohdistaa. 

Suorituskyvyn mittaristo voi toimia myös erinomaisena motivointikeinona, jossa 

työntekijät saadaan työskentelemään tavoitteellisesti asetetun tavoitteen mukaisesti. 

Tavoite ei kuitenkaan saa olla täysin mahdoton, sillä liian haasteelliseen ja vaativa tavoite 
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voi motivoida työntekijöitä väärään suuntaan ja tehokkuus kääntyy laskuun. (Vorne, 

2007, s. 49-51) 

 

2.9 Standardoitu työ 

 

Standardoitu työ voidaan määritellä joukoksi työtä, jossa on vakiinnutettu käytäntö ja 

toimintajärjestys jokaiselle prosessilleen. Standardoitu työ on erittäin tehokas työkalu, 

jolla pystytään vastaamaan moneen toimistoympäristön ongelmaan. Sen avulla voidaan 

luoda tehokas ja virtaava työnkulku, missä (Tapping & Shuker, 2003, s. 108): 

 

• Minimoidaan työssä tapahtuva vaihtelu 

• Vakiinnutetaan parhaat käytännöt laadun takaamiseksi 

• Tarjotaan helppo koulutus työntekijöiden eri toimenkuvien kesken 

• Taataan turvallisuutta 

• Autetaan työntekijöitä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin 

 

Standardoitu työ tuo helpottaa tuomaan esille niitä toimintoja, joiden on tarkoitus tuottaa 

arvoa arvovirtaketjuun. Arvovirtaketjussa standardoidun työn avulla voidaan vähentää, 

poistaa tai yhdistää eri prosessiaskelia, jonka avulla voidaan tehostaa koko prosessin 

läpimenoaikaa. Standardoitu työ tulisi olla eräänä peruskivenä kaikissa arvovirtaketjun 

tehostamisprosesseissa, joita on tarkoitus tehostaa ja minimoida hukkaa. (Tapping & 

Shuker, 2003, s. 106) 

 

2.10 TPS Toyota Production System 

 

Toyotan tuotantojärjestelmä kasvoi keksijöidensä Eiji Toyodan ja Taiichi Ohnon oppien 

mukaisesti, ja suurimmat vaikutteensa se sai 1950-luvun Yhdysvaltojen 

autoteollisuudesta sekä supermarketympäristöstä. Toyotan tuotantojärjestelmä on kuin 

tiivistelmä lean-menetelmistä: sen tavoite on vähentää kustannuksia nostamatta 

tuotannon volyymia, vähentää hukkaa sekä korostaa tuotteen laatua. Kuvassa 7 on esitetty 

Toyota tuotantojärjestelmän talomalli, joka koostuu kahdesta pystypilarista sekä jalasta 

ja katosta: (Gao & Low, 2014, p. 29) 
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Kuva 7 Toyotan tuotantojärjestelmä (Gao & Low, 2014, s.30) 

  

2.11 Lean-johtaminen 

 

Kehittyminen lean-organisaatioksi ei onnistu yritysjohdon määräyksillä ja niitä 

noudattamalla, vaan se edellyttää koko organisaation sitoutumista sovittujen toiminta-

periaatteiden noudattamiseen. Ollakseen lean, yrityksen jokaisessa prosessissa tulee 

toimia yhdenmukaisin periaattein, tuottaa palveluita tai tuotteita ulkoisen tai sisäisen 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja pyrkiä jatkuvan parantamisen kulttuuriin. (Tuominen, 

2010, s. 40-41) 

 

Lean-sana yhdistetään usein vain siihen liittyviin käsitteisiin, mutta lean voidaan nähdä 

myös suuremmassa mittakaavassa koko yrityksen tai yhteisön johtamisstrategiana. 

Ylimmällä toimintatasollaan lean toimii filosofiana, kulttuurina, arvoina ja ajattelutapana. 

Näin korkealla tasolla lean antaa suunnan toiminnan jatkuvalle parantamiselle sekä 

työntekijöiden sitouttamiselle kehitystyöhön. Näitä periaatteita on mahdollista soveltaa 

toimialasta ja työpaikasta riippumatta, mutta niiden liittäminen osaksi yrityksen 

johtamiskulttuuria voi olla haastavaa. Kehitysmyönteinen kulttuuri vaatii lean-filosofian 
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omaksumista, joka luo perustan alempien lean-tasojen onnistumiselle yrityksen eri 

osastoilla ja eri henkilöiden kesken. (Heikkilä & Martinsuo, 2015, s. 22) 

 

Seuraavalla, alemmalla tasolla lean nähdään järjestelmänä, joka tarjoaa yrityksen 

toimintaan parannuskeinoja, suunnittelua, ohjeita sekä laatujärjestelmiä. Tasolla 

vakiinnutetaan yrityksen toiminnasta ne prosessit ja toimet, jotka luovat yrityksen 

toiminnalle johdonmukaisuutta ja luotettavuutta vaihtelevassakin toimintaympäristössä. 

Alimmalla toimintatasolla leanissa ovat pelkästään sen tarjoamat menetelmät, työkalut, 

hukan poistaminen ja muut toimenpiteet, jotka voidaan kuvata tarkasti ja viedä nopeasti 

yrityksen käyttöön. Näillä toimilla saatetaan saavuttaa nopeasti tuloksia toiminnan 

tehostumisessa ja siisteydessä, mutta yksittäisillä toimilla ei onnistuta saavuttamaan 

pitkäjänteistä tuottavuuden kehittämistä elleivät ne liity yhteen yrityksen johtamisstrate-

gian ja filosofian kanssa. (Heikkilä & Martinsuo, 2015, s. 24) 

 

Lean-menetelmän alkujuurilla, Toyotalla ja sen johtamiskulttuurissa, ei pidetty kirjaa 

johtamismenetelmistä tai sen eri muodoista. Tähän löytyy selitys japanilaisesta kulttuu-

rista, jossa Toyotan johtamistavan periaatteet ja käytännöt ovat vakiintuneita. Vasta 

yhtiön kansainvälistyessä voimakkaasti sen johto alkoi tosissaan pohtia, mikä tekee 

Toyotan johtamistavasta niin poikkeuksellista ja menestyksestä. Ensimmäisen kerran 

Toyotan johtamistavan ydinarvot kirjoitettiin ylös vasta vuonna 2001 dokumentissa ”The 

Toyota Way”. Nämä viisi perusarvoa ovat (Convis & Liker, 2012 s.30): 

 

1. Haasteisiin tarttumisen henki 

2. Kaizen-ajattelu 

3. Genchi genbutsu 

4. Tiimityö 

5. Kunnioitus 

 

Toyotan johtamisen mallissa jokaisen sen johtajan odotetaan menestyvän kussakin 

omassa roolissaan, mutta myös tarttuvan rohkeasti uusiin haasteisiin saavuttaakseen 

tavoitteet energisesti ja innokkaasti. Haasteisiin tarttumisen henki energisoi johtajia 

täydellisyyden tavoitteluun sekä kehittämään itseään. Kaizen eli jatkuvan parantamisen 

mallin viimeinen vastuuhenkilö on yrityksen johtaja. Toyotan johtamisfilosofian mukaan 

yksikään lean-menetelmä ei ole täydellinen, eikä täydellistä ratkaisua tulla koskaan 
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saavuttamaan. Prosessin eri vaiheet voivat toimia täydellisesti tänään, mutta jo huomenna 

prosessi voi muuttuneista olosuhteista johtuen esiintyä hukkaa. Samaan tapaan on 

mahdollista parantaa yhtiön jokaista prosessia aina myyntistrategiasta yhtiön jokaiseen 

työntekijään asti. (Convis & Liker, 2012, s. 31) 

 

Genchi genbutsu, eli paikan päälle meneminen, saattaa kuulostaa yksinkertaiselta ohjeelta 

mutta silti sitä harvoin toteutetaan erityisesti isoimmissa yhtiöissä. Ydinarvon malli ei 

niinkään ole katsomisessa, vaan filosofiassa, jonka mukaan myös johtajien tulee 

ymmärtää yrityksensä prosessit aivan niiden alkutasolta saakka pystyäkseen paikan-

tamaan virheet ja häiriötekijät. Tiimityöstä puhutaan lähes poikkeuksetta yritysjohdon 

suulla, mutta sen sanominen on useimmiten huomattavasti helpompaa kuin toteutta-

minen. Pintaa syvemmälle tarkasteltaessa huomataan puhuttavan tiimityöstä, mutta tiimin 

sisäisesti jokainen yksilö saattaa toimia oman etunsa mukaisesti. Toyotalla sen sijaan 

suositaan ja vahvistetaan koko komentoketjun matkalta ajatusta, jossa yksilön 

kehittymistä voi tapahtua vain tiimin sisäisesti ja tiimit hyötyvät yksilön kasvusta. 

(Convis & Liker, 2012, s. 32-33) 

 

Kunnioittaminen on monella tapaa Toyotan perustavin ydinarvo- ja tarkoitus. 

Liiketoiminnan perusajatus lähtee ihmisten kunnioittamisesta, ja se ulottuu aina yhteisön, 

asiakkaiden, työntekijöiden ja kaikkien liiketoimintakumppanien kunnioittamiseen. 

Yrityksen sisällä tämä tarkoittaa käytännössä työntekijöistä huolehtimista ja arvos-

tamista, joka osaltaan ajaa heitä myös parempiin suorituksiin. (Convis & Liker, 2012, s. 

33) 
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3 ARVOVIRTAKARTOITUS 

 

Kaikki yrityksen tai organisaation tuottama arvo on peräisin monimutkaisesta toimintojen 

prosessista, sarjasta toimintoja, joita lean-ajatusmaailmassa kutsutaan arvovirraksi. Lean- 

ajattelu pohjautuu kuitenkin vain asiakkaan näkökulmaan: asiakasta kiinnostaa 

ainoastaan hänelle itselleen päätyvä arvo, ei se miten kovasti yritys ponnistelee tuotannon 

aikana tai muiden asiakkaidensa kanssa. Arvonluonnin kohdistaminen jokaiseen 

tuotteeseen jokaiselle yrityksen asiakkaalle on kuitenkin huomattu olevan yritysjohdolle 

huomattavan vaikea asia: onnistunut arvonluonti ei tuo lisäarvoa pelkästään asiakkaalle 

vaan myös yrityksen omiin sisäisiin prosesseihin. (Womack, 2006, s. 145) 

 

Toyotan toimesta arvovirtaa ja sen seuraamista on toteutettu jo useiden vuosien ajan. 

Toyota on käyttänyt arvovirtakartoitusta kaizen-projektiensa tukivälineenä, jolloin se on 

talon sisäisesti kulkenut nimellä ”materiaalin ja informaation vuokaavio”. (Convis & 

Liker, 2012, s. 120) 1990-luvun lopulla lean- ja Toyota asiantuntijat James Womack, John 

Shook ja Mike Rother yhdistivät voimansa ja tietotaitonsa saattaakseen arvovirran ja sen 

analysoiminen parempaan tietoisuuteen. Toiminnan tuloksena syntyi arvovirtaa 

käsittelevä prosessi ja lean-työkalu, arvovirtakartoitus, jota käsiteltiin ensimmäisen 

kerran Learning to See -teoksessa vuonna 1998. (Womack, 2006, s. 145) 

 

Arvovirtakartoitus tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan kuinka työ virtaa läpi koko systeemin, 

ja se eroaa perinteisestä prosessikaaviosta monilla tavoin. Perinteisessä 

arvovirtakartoituksessa arvovirtakartassa kuvataan työn ja tiedon virtaus sekä prosessissa 

käytetty aika omana aikajananaan. (Martin & Osterling, 2014, p. 104) Perinteinen 

arvovirtakartoitus on kuvattu kuvassa 8: 
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Kuva 8 Arvovirtakartoituksen peruskuvaus (Marting & Osterling, 2014, s. 110)  

   

Arvovirtakartoitus tutustuttaa tekijänsä kaikkiin yrityksen prosesseihin, jonka avulla 

muodostetaan kuvan 8. arvovirran kartta. Arvovirran karttaa täydennetään prosessien eri 

vaiheiden mittaustuloksilla, joista yleisimpiä ovat läpimenoaikaa, prosessiaika, 

osallistuvat henkilöt sekä tiedon oikeellisuus ja sopivuus seuraaviin prosesseihin. Hukan 

tunnistaminen pohjautuu arvovirtakartoituksessa ilmentyviin solmu- ja ruuhkapisteisiin 

sekä prosseivaiheisiin tutustumisessa ja läpikävelyssä. Projektin ensimmäisessä 

vaiheessa kartoitetaan yrityksen nykyinen tilanne, jota tehostamalla pyritään uuteen 

tavoitteeseen, tulevaisuuden tavoitetilaan. Arvovirtakartoituksessa ei poikkeuksellisesti 

mitata hukatun rahallisen pääoman määrää, vaan taloudelliset mittarit ja tunnusluvut 

täytyy yhä edelleen jatkojalostaa. (Keyte & Locher, 2012, s. 4-60) Arvovirta-

kartoitusprosessi tarkka kulku on kuvattu kappaleessa 3.2. 

 

3.1 Arvovirta 

 

Voidakseen mitata ja arvioida yrityksen toimintaa tarkemmin, tulee yrityksen mallintaa 

prosessinsa niiden parempaa hahmottamista varten.  Sopiva malli kuvaa 

havainnollistettavan kohteen yksinkertaisesti ja toimivasti, jonka pohjalta yritys pääsee 

pohtimaan keinoja toiminnan muuntamiseksi. Arvovirran mallintaminen pohjautuu 

kuuteen peruselementtiin, jotka voidaan edelleen jaotella tarkempiin ja yksilöllisiin 

kuvauksiin. (Erlach, 2013, s. 40) Klaus Erlach kuvaa Value Stream Design -teoksessaan 

arvovirran peruselementeiksi (2013, s.41):  

 

• Tuotantoprosessi, tuottava toiminta yrityksen sisäisesti ja ulkoisesti 
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• Liiketoimintaprosessi, myynnin ja tilausten käsittely, tuotannon suunnittelu 

• Materiaalivirta, koko prosessin aikana liikkuvien materiaalien kuvaus 

• Tietovirta, tiedon ja dokumenttien liikkuminen prosessissa 

• Asiakas, jonka vaatimuksilla on vaikutuksensa tuotantoprosessiin 

• Alihankkija, toimittaa prosessiin tarvikkeita ja raaka-aineita 

 

Arvovirrassa arvo virtaa toimittajalta sekä sen alihankkijoiden valmistuksen kautta 

asiakkaalle. Arvovirran loppupään prosessit ovat lähempänä loppuasiakasta, vaikka 

yritykselle itsellensä työtä riittää koko prosessin ajan. Arvovirran kulku ja siihen 

osallistujat on esitetty kuvassa 9: 

 

 

Kuva 9 Arvovirtakaavio (Erlach 2013, s.27) 

 

Täydellisen tuotantologistiikan muodostavat tilausten käsittely, liiketoimintaprojektin 

hallitseminen, tuotannonohjaus sekä itse materiaalin fyysinen valmistaminen. Kytkös 

yrityksen liiketoiminnan johtamisen ja tuotannon välillä on pääasiassa ohjaava ja tietoa 

siirtävä, mutta myös logistinen. Näin ollen toimihenkilöiltä tuotantoon siirtyvä arvovirta 

on pääasiassa tietoa ja dokumentteja, kun taas puolestaan valmistavassa tuotannossa 

toimitaan materiaalien ja tuotteiden parissa. (Erlach, 2013, s. 42) 
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3.2 Arvovirtakartoitusprosessi toimistoympäristössä 

 

Arvovirtakartoituksen (VSM, Value Stream Mapping) tekeminen toimistoympäristöön 

aiheuttaa omat haasteensa, mutta se on yhä yleisemmin käytetty toimenpide hukan 

vähentämiseksi yrityksen hallinnossa ja toimihenkilöiden työtehtävissä. Valmistavassa 

teollisuudessa tuotannon läpimenoaikojen ja valmistusaikojen mittaaminen on 

helpohkoa, sillä toistuva valmistus ja toistuvat nimikkeet ovat helposti seurattavissa ja 

aikataulutettavissa. Toimistoympäristössä vastaavan toimenpiteen suorittaminen 

aiheuttaa haasteita, sillä esimerkiksi tärkeän dokumentoinnin läpimenoaikaan vaikuttavat 

esimiehen hyväksyntä, hallituksen kokouksen päätös, viranomaisen tarkastus 

dokumenttiin tai muut toimenpiteet. Ne kasvattavat läpimenoaikaa ja ovat ennen kaikkea 

erittäin heikosti mitattavissa. (Chen & Cos, 2012, s. 18) Arvovirtakartoitusprosessi etenee 

kuudessa eri vaiheessa:  

 

1. Lean-teamin muodostaminen ja kouluttaminen lean-toimintaan 

2. Mitattavan osa-alueen valinta  

3. Yrityksen prosessien nykytila, current state map 

4. Yrityksen prosessien tulevaisuuden tavoitetila, future state map 

5. Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi 

6. Tavoitetilan ylläpitäminen 

 

Arvovirtakartoituksen tavoite on auttaa organisoivaa tiimiä hahmottamaan yrityksen 

tarkasteluprosessin nykytila, mutta myös kuinka prosessia tulisi kehittää tulevaisuudessa 

jotta saavutettaisiin yritykselle ajallisia, laadullisia ja taloudellisia hyötyjä. 

Arvovirtakartoitus toimii tärkeänä pohjatyökaluna, jonka avulla voidaan soveltaa muita 

lean-menetelmiä toiminnan kehittämiseksi. lean-toiminnan ajaminen yritykseen 

aloitetaankin lähes poikkeuksetta arvovirtakartoituksella. Arvovirtakartoitus poikkeaa 

sisällöltään merkittävästi muista lean-työkaluista: siinä missä esimerkiksi TPS ja JIT 

pitävät sisällään pääasiassa teknistä sisältöä, on arvovirtakartoituksessa mukana myös 

sosiaalinen puolensa. Arvovirtakartoitus toteutetaan tiimityönä keskustellen, ja on 

erityisen tärkeää että kaikki tiimin jäsenet ovat yhtä mieltä kehitettävistä kohteista ja 

kestävät mukana kehitysprosessin jokaisella askeleella. Yhdessä hyväksyminen ja valinta 

ovat arvovirtakartoituksen pohja, sillä yksin kukaan ei pysty hallitsemaan organisaation 

kaikkia toimenkuvia ja prosesseja. (Keyte & Locher, 2014, s. 7) 
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3.2.1 Lean-teamin muodostaminen ja kouluttaminen 

 

Arvovirtakartoituksen suunnitteleva tiimi tulee muodostaa henkilöistä, jotka 

työskentelevät avainasemissa tehtävissä joilla vaikutetaan kehitteillä olevaan 

arvovirtaketjun tavoitetilaan. Arvovirtakartoitukseen osallistuville henkilöille tulee 

tarjota riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia tutustua ylipäätänsä lean-toimintaan ja 

arvovirtakartoitukseen. (Keyte & Locher, 2014, s. 13) 

 

Lean-tiimi muodostuu arvovirtapäälliköstä sekä hänen tukenaan toimivasta 

toiminnallisesta tiimistä. Arvovirtapäällikkö on vastuussa hankkeen tulevaisuuden 

tavoitetilan saavuttamisesta sekä itse arvovirtaketjun määrittämisestä. Arvovirtapäällikön 

tulee olla yrityksen toiminnoista hyvin perillä sekä omata muiden työntekijöiden 

kunnioitusta ja hyvät johtamistaidot. Yrityksen johdon tulee tarjota hänelle hyvät 

työskentelyolosuhteet projektin läpivientiin, sillä usein yrityksen sisältä valitun henkilön 

tulee edelleen kyetä hoitamaan myös päivittäiset työrutiininsa. Arvovirtapäällikkö 

tarvitsee yrityksen johdon tukea myös tarvittavien tietojen hankkimiseksi, sillä osa 

tiedoista saattaa olla arkaluonteisia ja salaista jolloin tulee yhteistyössä sopia tietojen 

Kuva 10 Arvovirtakartoituksen hyväksymisen vaiheet (Keyte & 

Locher, 2014, s. 8) 
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käytöstä ja niiden luovuttamisesta. (Chen & Cos, 2012, s. 18) (Keyte & Locher, 2016, s. 

13) 

 

Toiminnallisen, avustavan tiimin jäsenet valitaan omien yksiköidensä johtohenkilöistä, 

joilla on mahdollisuus ja kyky vaikuttavat yksikkönsä toimintaan. Näiden henkilöiden 

tulee kuitenkin omata myös halua vaikuttaa arvovirtakartoituksen tulevaisuuden 

tavoitetilaan, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Toiminnallinen tiimi 

muodostetaan yleensä kuudesta kahdeksaan henkilöstä, joiden lisäksi voidaan käyttää 

tarpeen mukaan muita tukihenkilöitä yrityksestä. Yksiköiden johdossa toimivat henkilöt 

voivat kartoittaa ja laajentaa tietoaan yksikkönsä sisältä haastattelemalla alaisiaan tai 

puhtaasti vaikuttamalla omalla toiminnallaan yksikön prosesseihin. (Keyte & Locher, 

2016, s. 14)  

 

3.2.2 Mitattavan osa-alueen valinta 

 

Koska loppuasiakasta kiinnostaa vain siihen itseensä kohdistuvat yrityksen tuottamat 

tuotteet eikä koko toimintaketju, on tärkeää keskittyä juuri tähän tuoteryhmään ja sen 

arvovirtaan. Itse arvovirtaketjua kuvatessa on tärkeää keskittyä juuri asiakasta 

kiinnostavan tuotteen ympärillä tapahtuvaan toimintaan, sillä koko tehtaan tai yrityksen 

kaikkien prosessien ja toimintojen kuvaaminen yhdelle kartalle tekee siitä erittäin 

vaikeaselkoisen ja hankalasti luettavan. Tuotteet ja tuoteperheet, joihin liittyy samanlaisia 

asiakkaita sekä alihankkijoita, tulisi kartoittaa yhdellä arvovirtakartoitusprojektilla. 

(Chen & Cos, 2012, s. 19) 

 

3.2.3 Yrityksen prosessien nykytila, current state map 

 

Yrityksen nykytilan kuvaus on työkalu, joka havainnollistaa nykyisen prosessin tietojen 

ja materiaalin kulun projektitiimille. Nykytilan kuvauksessa havainnollistetaan valitun 

tuoteperheen tai tuotteen koko elinkaaren kuvaus prosessikaavioksi. Prosessikaavio 

muodostuu erilaisista ikoneista, jotka kuvaavat yrityksen materiaali- sekä tietovirtoja 

halutun prosessin osalta: ikonit ja itse prosessikuvaus voidaan valikoida tapauskoh-

taisesti, mutta on suositeltua käyttää juuri tiettyjä universaaleja ikoneja. (Chen & Cos, 

2012, s. 19) 
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Kuva 11 Arvovirtakartoituksen symboleja (Chen & Cos, 2012, s. 19-20) 

 

Kootakseen tarkan ja oikeita tietoja antavan nykytilan kuvauksen, projektitiimin tulee 

ymmärtää paljon muutakin kuin oikeat ikonit ja kuvakset prosessikartasta. Tiimin tulee 

osata valita oikeat mittarit arvovirtaketjun kustannustehokkuuden, toimivuuden ja laadun 

mittaamiseksi. Hyvät lähtökohdat nykytilanteen kuvaukseen antaa seitsemän askelman 

malli (Keyte & Locher, 2016, s. 25): 

 

1. Dokumentoi asiakkaan tarpeet ja tiedot 

2. Määritä ostoprosessi pääpiirteittäin 

3. Valitse prosessin mittarit 

4. Suorita prosessin läpikävely, täydennä saadut tiedot tietolaatikoihin 

5. Määritä, kuinka kukin prosessi priorisoi työtä 

6. Laske systeemin tai prosessin mittarit, kuten läpimenoaika, koko prosessiaika, 

prosentuaalinen valmistuminen ja kulut 

7. Kirjaa saadut tulokset ylös ja analysoi sitä muun projektitiimin kanssa 

 

Ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle lean-toiminnan perustasta, eli asiakkaan 

näkökulmasta. Usein prosessikaavioon merkitään asiakas omana ikoninaan, jonka 

yhteyteen täydennetään tietoja asiakkaasta, kuten kysyntämäärä tai laatuvaatimukset. Jos 

kysyntä vaihtelee, pyritään käyttämään keskimääräistä kysynnän määrää. Muita 
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mahdollisia esitettäviä tietoja ovat nykyiseen asiakastyytyväisyyteen liittyvät mittarit, 

kuten reklamaatioiden määrä.  (Keyte & Locher, 2016, s. 16) Koska nykytilan kuvaus on 

eräänlaien kuvankaappaus yrityksen prosessista, tulee valitun arvovirtakartan ja sen 

kuvauksen olla riittävän selkeä jotta käyttäjä ymmärtää sen verrattaen lyhyessä ajassa. 

Paras tulos saadaan suunnittelemalla yleisesti käytettävä, niin yrityksen johdolle, 

työntekijöille kuin asiakkaille esittämiskelpoinen arvovirtakuvaus. (Nash & Polig 2011, 

s. 41) 

 

Toisella askelmalla määritellään prosessiin pääpiirteet ja niitä kuvaavat prosessilaatikot. 

Usein voi olla vaikeaa määritellä, milloin tulisi lisätä prosessiin uusi laatikko ja milloin 

lisätä tietoa yhä edelleen vanhaan laatikkoon? Nyrkkisääntönä voidaan käyttää 

esimerkiksi prosessissa työskentelevän henkilön vaihtumista seuraavaan, tai prosessin 

jonon muodostumista: jos kokonaisläpimenoaika on esimerkiksi 200 tuntia, ei pidä olla 

huolisissaan muutaman minuutin mittaisesta pysähtymisestä. Arvovirtakartoituksen 

päätarkoituksena on havainnoida prosessissa esiintyvät hukat ja viivästykset, joten niiden 

havaitseminen on useimmiten merkki uuden prosessilaatikon tarpeesta. (Keyte & Locher, 

2016, s. 27)  

 

Prosessissa käytettävien mittarien valinta voi muodostua projektitiimille ongelmalliseksi, 

sillä monellakaan yrityksellä ei välttämättä ole juuri toimistoympäristöön sitoutettuja 

suorituskyvyn tai kustannustehokkuuden mittareita. Useimmiten käytettyjä mittareita 

ovat: 

 

- Aika: prosessi- tai läpimenoaika 

- Prosentti: valmiusaste ja oikeellisuus jatkokäyttöön 

- Toistojen määrä 

- Tyypilliset eräkoot 

- Kysynnän aste 

- Prosessin työntekijöiden lukumäärä 

- Muodostuvat jonot 

- Tiedonsiirrossa käytetty teknologia 

 

Käytetyn ajan mittaaminen on yksi yleisimmin mitatuista tekijöistä 

arvovirtakartoituksessa. Ajan mittaaminen voidaan jakaa kahteen yleisimpään osa-
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alueeseen: prosessiaikaan tai läpimenoaikaan. Prosessiajalla voidaan kuvata jonkin tietyn 

aktiviteetin tai prosessin valmistumisaikaa, esimerkiksi tilauksen käsittelyä ja sen 

toimittamista eteenpäin. Läpimenoaika eroaa tästä hieman, sillä siinä otetaan aikaa 

hetkestä jolloin samainen tilaus saapuu sähköpostiin, ja se toimitetaan täydellisenä 

eteenpäin prosessia käsitelleen henkilön työpöydältä. Läpimenoaika on yleensä 

prosessiaikaa pidempi, koska suoritettava prosessi saattaa seisoa jumiutuneena tai jonossa 

odottamassa jatkokäsittelyä. (Keyte & Locher, 2016, s. 28) 

 

Tiedonkulku prosessissa ja ennen kaikkea sen läpinäkyvyys ovat prosessin toiminnan 

kannalta erittäin tärkeitä asioita. Arvovirtakartoituksessa voidaan mitata tiedon 

käytettävyyttä ja oikeellisuutta, jossa tietolaatikoissa voidaan prosenttiluvulla kuvata 

kuinka hyvää ja luotettavaa tietoa se tarjoaa seuraavalle käyttäjälleen. Tiedon 

oikeellisuutta voi kuvata esimerkiksi ostotilauksen skannaaminen ja allekirjoittaminen, 

jolloin eteenpäin toimitettaessa saattaa siitä jäädä puuttumaan toinen sivu ja vastaanottaja 

saavat vain puolet mahdollisesta tiedosta. Tiedon oikeellisuus vaikuttaa voimakkaasti 

myös seuraavaan mitattavaan kohteeseen, toistojen määrään. Jonkin tietyn toiminnon 

suorittaminen voi vaatia onnistuakseen useita eri toistoja, mikäli sitä yritetään suorittaa 

puutteellisilla lähtötiedoilla tai prosessin aikana ilmenneistä ongelmista johtuen. (Keyte 

& Locher, 2016, s. 31) 

 

Kysynnän aste kuvaa eri tapahtumien määrää prosessissa tietyllä aikavälillä, kuten yhden 

päivän aikana tulleet tilaukset tai yhden tilauksen eri rivien lukumäärä. Kysynnän asteen 

määrä on erittäin tärkeä mittari arvovirtakartoitusta tehdessä, sillä se on täysin 

asiakaslähtöinen ja mukautuu jokaisen asiakkaan mukaisesti.  Hyvänä esimerkkinä tästä 

toimii esimerkiksi laskutustoiminta: jos yritys laskuttaa vain jokaisen kuukauden 

viimeisenä päivänä, kertyy suurelta vakioasiakkaalta huomattavasti suurempi erä 

laskutuskelpoisia tilauksia kuin satunnaisasiakkailta. Tällöin yrityksen tulisi reagoida 

vakioasiakkaan tilausten laskutukseen tiheämmällä aikavälillä parantaakseen oman 

kassavirtansa kulkua. (Keyte & Locher, 2016, s. 34) 

 

Prosessiin sitoutuneiden ihmisten lukumäärä voidaan mitata kahdella eri tavalla. 

Ensimmäisessä versiossa voidaan ottaa huomioon kaikki toimenpiteen tekemiseen 

kykenevät henkilöt, vaikka toimenpiteen suorittaa kerralla vain yksi henkilö. Tämä 

mittaamismuoto tuo esiin työntekijöiden moniosaamisen edut, sillä tietty toimenpide voi 
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jäädä jumiin ja aiheuttaa hukka-aikaa mikäli se on vain yhden työntekijän käsissä. 

Toisessa mittauskeinossa mitataan koko toiminnon suorittamiseen tarvittava työntekijän 

työmäärä aikayksikköinä. Jos prosessin askel vaatii 20 minuuttia aikaa ja askelmia on 

esimerkiksi 30 kappaletta päivässä, vaaditaan työntekijöiltä yhteensä 600 minuuttia 

jokaiselta päivältä. Tällöin voidaan helposti todeta että yhden henkilön käyttäminen on 

ehdottomasti liian vähän, ja hän tarvitsee avukseen lisävoimia. (Keyte & Locher, 2016, s. 

32) 

 

Jonot ja ruuhkautumiset voivat ottaa toimistoympäristössä monia eri muotoja, kuten 

tiedosta johtuva jono tai asiakkaan toiminnasta aiheutuva jono. Nämä jonot aiheuttavat 

prosessiin viivästyksiä ja aikahukkaa, joita tulisi eliminoida. Esimerkkejä jonoista ovat 

sähköpostiin jumiutuneet tilaukset tai tiedonannot, eteenpäin toimittamattomat 

sähköpostit, keskeneräiset suunnitelmat sekä vahvistamattomat ostotilaukset. (Keyte & 

Locher, 2012, p. 34) Arvovirtakaavion prosessilaatikoihin liitetään usein mukaan myös 

tiedonsiirtoon käytetyn teknologian tyyppi, joka useimmiten on jokin tietotekninen 

kokonaisuus toiminnanohjausjärjestelmän tai tuotannonohjausjärjestelmän muodossa. 

Yhteen prosessilaatikkoon voi sisältyä useita eri teknologioita, mikä on useimmiten 

merkki prosessien tiedonkulun integraation puutteesta. (Keyte & Locher, 2016, s. 34) 

 

Yksi suositelluimmista keinoista yrityksen nykytilan kartoittamiseen ja hahmottamiseen 

on prosessin kaikkien vaiheiden läpikäynti, joka suoritetaan kävelemällä prosessia 

vastakarvaan. (Nash & Polig 2011, s. 42) Oppiminen ei tapahdu kokoushuoneessa, vaan 

lean-menetelmän mukaisesti menemällä itse paikan päälle ja opettelemalla. Prosessin 

toimintoja läpi kulkiessaan tulisi tiettyä toimintoa vakituisesti suorittavan jäsenen kuvata 

oma tehtävänsä mahdollisimman tarkasti, jolloin projektitiimille muodostuu paras 

mahdollinen käsitys kaikista prosessin eri vaiheista. (Chen & Cos, 2012, s. 19) Suositeltu 

tutkimisaika yhtä prosessin vaihetta kohden on 10–30 minuuttia. Mikäli työvaihe kestää 

useita tunteja, tulee sen tekijän kuvat kyseisen vaiheen pääpiirteet ja perusteet. Prosessin 

läpikävelyssä ei ole tarkoitus uhrata aikaa useita päiviä, vaan projektitiimille pyritään 

muodostamaan selkeä yleiskuva jokaisesta prosessivaiheesta. (Keyte & Locher, 2016, s. 

34) 

 

Työn priorisointia tarkastellessa jokaisen vaiheen työntekijälle tulisi esittää 

yksinkertainen kysymys: kuinka priorisoit omaa työtäsi, mistä tiedät mitä teet 
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seuraavaksi? Tähän saadut vastaukset saattavat olla hyvinkin erilaisia prosessien eri 

vaiheissa ja eri ihmisten kesken. Työntekijät voivat työskennellä täysin toisistaan 

poikkeavilla prioriteeteilla, joka voi muodostua toimistoympäristössä ongelmalliseksi. 

(Keyte & Locher, 2016, s. 36) 

 

Prosessin läpikävelyn jälkeen projektitiimin tulee muodostaa havaintojensa pohjalta 

prosessikaavio eli yrityksen nykytila ja päättää siinä mitattavat kohteet. Aikamääräisesti 

mittareiksi voidaan muodostaa prosessiaika ja läpimenoaika, jotka kulkevat omana 

jananaan prosessilaatikoiden alapuolella. Mukaan tulisi liittää myös muiden yksiköiden 

mittareita, kuten laadun ja tehokkuuden mittareita. Huolimatta suuresta määrästä eri 

vaihtoehtoja tulisi prosessikaavio pitää mahdollisimman selkeänä ja helppolukuisena. 

Suuri määrä eri mittareita saattaa aiheuttaa hämmennystä, ja itse olennainen asia jää 

silloin huomaamatta. (Keyte & Locher, 2014, s. 35)  

 

Nyt saadussa prosessikaaviossa ovat mukana vain projektitiimin poimimat asiat, jotka 

eivät välttämättä kuvaa prosessia täydellisesti. Prosessikaaviota tulee täydentää muiden 

työntekijöiden kanssa, sillä he saattavat nähdä kunkin vaiheen omalla tavallaan ja tuoda 

oman mielipiteensä esille. Viimeistelty nykytilan kuvaus tulisikin pohjustaa koko 

henkilöstön ja projektitiimin yhteisen näkemyksen pohjalle, jolloin kaaviosta saadaan 

varmuudella eksaktimpi ja totuudenmukaisempi. (Keyte & Locher, 2016, s. 36) 

 

3.2.4 Nykytilan piirtäminen 

 

Arvovirtakartoituksen puhtaaksi piirtäminen voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja 

menetelmin, mutta tässä diplomityössä tarkastellaan piirtämistä yleisten oppien 

mukaisesti. Arvovirtakartoituksen nykytilan kuvauksessa ensimmäisessä vaiheessa 

piirtäminen aloitetaan signaalin antajasta, eli joko sisäisestä tai ulkoisesta asiakkaasta. 

Prosessiin piirretään sen ensimmäinen sekä viimeinen, asiakkaalle eniten arvoa tuottava 

vaihe. Näiden aloitus- sekä päätevaiheiden välille kootaan toimintaprosessi 

kokonaisuudessaan sisältäen sen kaikki vaiheet (kuva 12). 
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Kuva 12 Nykytilan kuvaamisen aloitus (Tapping & Shuker, 2003, s. 65) 

 

Kaikkien prosessivaiheiden ollessa kuvattuna aloitetaan niiden yksityiskohtien 

täydentäminen. Jokaisen prosessin kaikki toiminnot, suorittajat ja niiden kestot kirjataan 

prosessilaatikoiden yhteyteen sekä lisätään niiden väliin merkinnät jonojen 

muodostumisesta ja pituudesta. Prosessien ja jonojen kestoaikoja voidaan merkitä joko 

suoraan prosessilaatikoiden yhteyteen, niiden alapuolelle omana laatikkonaan tai 

itsenäisenä aikajanana.  

Kuva 13 Nykytilan kuvaamisen prosessivaiheiden täydennys (Tapping & Shuker, 2003, 

s. 65-66) 

 

Nykytilan kuvauksen viimeistelyvaiheessa prosessikaavion liitetään viimeisimmät 

täydentävät tiedot sekä lisätään materiaalin ja informaation virtausta kuvaavat merkinnät. 

Prosessivaiheiden välille merkitään niiden välisten vaatimusten mukaisesti joko työntävät 

tai vetävät ikonit jotka tuovat esille työn tasapainottamisen tarpeen. Prosessilaatikoiden 

yhteyteen voidaan tässä vaiheessa lisätä haluttuja lisätarkennuksia, kuten osallistujien 

määrä ja tiedonsiirtoon käytetty menetelmä. Käytettävien tiedonsiirtomenetelmien 

suhteen voidaan käyttää useita eri merkintätapoja: väline voidaan kuvata joko 

prosessilaatikkoon omana ikoninaan (Keyte & Locher, 2004, s. 34) tai tuoda ne omina 

kuvakkeinaan kulkemaan esimerkiksi prosessilaatikoiden yläpuolelle. Yleisimmin ikonit 
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kuvaavat yritysten tietojärjestelmiä, sähköpostia tai tuotannon ohjausjärjestelmiä (Martin 

& Osterling, 2013, s. 6) 

 

 

Kuva 14 Valmis nykytilan kuvaus (Tapping & Shuker, 2003, s. 67) 

 

3.2.5 Tulevaisuuden tavoitetila, future state map 

 

Nykytilan kuvaamisen, toimistoympäristön arvioimisen ja haluttujen mittareiden 

valinnan jälkeen projektitiimiä odottaa tulevaisuuden tavoitetilan, future state mapin, 

kasaaminen. Lean-menetelmien ja ajattelutavan omaksuminen on tulevaisuuden 

tavoitetilaa kootessa erityisen tärkeää, sillä kerättyjä oppeja ja toimenpiteitä tulisi osata 

soveltaa halutun lopputuloksen saamiseksi. Tapping & Shuker (2003, s. 83) jakavat 

tulevaisuuden tavoitetilan kartoittamisen kolmeen eri vaiheeseen: 

 

1. Asiakkaan vaatimusten ymmärtäminen 

2. Prosessien virtauksen parantaminen 

3. Jaottelun vaihe 

 

Tulevaisuuden tavoitetilan ensimmäisessä vaiheessa paneudutaan syvällisesti asiakkaan 

vaatimuksiin ja miten yritys ja sen yksiköt kykenevät vastaamaan asiakkaan asettamaan 

kysyntään niin laadullisesti kuin ajallisesti. Asiakasvaatimusten ymmärtämistä seuraa 

virtausten parantamisen vaihe, jossa pyritään kehittämään työn virtausta oikea-aikaiseksi 

toiminnosta toiseen riittävillä ja oikeilla tiedoilla. Viimeisessä, jaottelun vaiheessa, 

pyritään jaottelemaan työskentely tasaisesti volyymin ja vaaditun laadun mukaisesti. 

Lajittelun päätavoitteena on välttää jonojen ja solmupisteiden muodostumista sekä 
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mahdollistaa prosessin hallinta yhä pienempien yksiköiden kanssa mikäli se vain on 

käytännöllistä. (Tapping & Shuker, 2003, s. 83)   

 

Tulevaisuuden tavoitetilan päävaiheet voidaan jakaa yhä edelleen pienenpiin alaosioihin, 

jotka voidaan esittää kysymyksinä paremman hahmottamisen saavuttamiseksi (Keyte & 

Locher, 2016, s. 52): 

 

1) Mitä asiakas todella tarvitsee? 

2) Mitkä askelmat tuovat lisäarvoa ja mitkä synnyttävät hukkaa? 

3) Miten työ voi kulkea pienemmällä määrällä keskeytyksiä? 

4) Kuinka häiriötekijöitä kontrolloidaan? 

5) Kuinka työkuorma ja toiminnot jaotellaan? 

6) Kuinka hallitsemme uutta prosessia? 

7) Mitkä prosessin parannuskeinot ovat välttämättömiä tavoitetilan saavuttamiseksi? 

 

Mitä ja milloin asiakas haluaa, on tavoitetilan mallintamisen avainkysymys: koska 

tavoitetila on edessä vasta tulevaisuudessa, tulee sen kartoittamisessa ottaa huomioon 

mahdolliset muutokset ja niiden tuomat vaikutukset kysyntään. Tavoitetilan laatimisessa 

tulee osata arvioida asiakkaan kysyntä ja vaatimukset tulevaisuudessa, pelkkien vanhojen 

tietojen ja tilastojen pohjalta muodostetut tavoitetilat voivat johtaa pahasti harhaan. 

Arvovirtakartoituksen tapauksessa asiakas voi olla joko ulkoinen, palveluista tai tuotteista 

maksava toimija tai vastaavasti sisäinen, yrityksen oma yksikkö tai prosessi, jotka 

tuottavat vaadittuja toimintoja. Ulkoisen loppuasiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on 

tavoitetilan luomisen perusta, sillä sen pohjalta voidaan kehittää yrityksen omia sisäisiä 

prosesseja. Yrityksen omien prosessien kehittäminen on usein joustamista ja toisten 

huomioon ottamista, sillä eri työvaiheiden välillä joudutaan varmuudella lisäämään tai 

vähentämään työkuormaa. Joustaminen ja yhteistyö tuleekin pystyä perustelemaan 

ulkoisen asiakkaan palvelemisena, kaikkien yhteisenä etuna. Käytännön työelämässä 

tämä voi kuitenkin muodostua hyvin hankalaksi kohdaksi. (Keyte & Locher, 2016, s. 85) 

 

Keyte & Locherin (2016, s. 54) mukaan asiakaslähtöisyyden ja tavoitetilan määrittämisen 

ensimmäisenä vaiheena voidaan käyttää koko toimintaprosessin jakamista päälohkoihin, 

joita on useimmiten prosessin monimutkaisuudesta riippuen kahdesta neljään kappaletta: 
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Kuva 15 Prosessin päälohkot (Keyte & Locher 2016, s 54) 

 

Päälohkojen avulla pyritään helpottamaan prosessin havainnointia pienemmissä 

lohkoissa. Ensin tulee tunnistaa ongelmat ja muokattavat toimenpiteet päälohkotasolla, 

jonka jälkeen voidaan siirtyä tehostaviin toimiin päälohkot muodostavien 

prosessilaatikoiden tasolla. Joskus prosessissa saattaa olla päälohkoja, joiden toimiin ei 

tarvitse puuttua ollenkaan joten niiden tarkastelu prosessilaatikkotasolla olisi 

projektitiimille ylimääräistä ja lisäarvoa tuottamatonta työtä. (Keyte & Locher, 2016, s. 

55) Päälohkojen prosessikaaviosta olisikin hyvä selvittää nykyiset prosessien 

läpimenoajat sekä vastaavuus kysyntään: kyetäänkö asiakasta palvelemaan riittävästi, 

liian vähän vai kenties uhraten siihen liikaakin panoksia? (Chen & Cos, 2012, s. 90) 

 

Tavoitetilan prosessikaavion piirtäminen tapahtuu nykytilan prosessikaavion tavoin, 

mutta asiakaslähtöisyyden kannalta siihen tulee kiinnittää muutamia erityishuomioita. 

Asiakkaan kysyntään vastaamisen pohjalta voidaan laatia alustava prosessikaavio, jota 

käytetään apuna lopullisen tavoitetilan muodostamisessa. Prosessin kulkiessa oikealta 

vasemmalle tulee viimeisestä prosessilaatikosta asiakaslähtöisyyden kannalta se kaikkein 

kriittisin ja merkittävin, joka luo tuotteeseen ja palveluun sen lopullisen arvon. 

Prosessikaavion vasempaan laitaan, prosessin alkupäähän, tulee poimia se 

prosessilaatikko joka varsinaisesti aloittaa vastaamaan asiakkaan kysyntään. Asiakkaan 

välistä kommunikaatioprosessia eri vaiheineen ei tule myöskään unohtaa, vaan se tulisi 

kuvata tarkasti tavoitetilan prosessikaavioon. Alustavan prosessikaavion pohjalle 

merkitään lopuksi ne ongelmakohdat, joihin tarvitaan muutoksia ja tehostamista. 

Ongelmakohtiin reagoidaan keskittämällä niiden prosessilaatikoihin eri tuki- ja 

puskuritoimintoja, jotka tehostavat prosessien toimintaa enemmän asiakaslähtöiseksi. 
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Tuki- ja puskuritoiminnot ovat erilaisia lean-menetelmiä, kuten 5S- ja kaizen-työkaluja. 

Alustavaan prosessikaavioon nämä tukitoiminnot merkitään prosessilaatikon yläpuolelle 

kaizen-ikonilla. (Chen & Cos, 2012, s. 91) 

 

Prosessissa piilevien hukkien ja arvontuoton lajittelu ei välttämättä ole niin yksinkertaista 

kuin luullaan. Hukan tunnistaminen arvovirtaketjussa tulisi pitää tarkoituksenmukaisella 

tasolla eikä siirtyä liian yksityiskohtaiseen ja spesifiseen kuvaamiseen. Hukan 

tunnistamisessa tulee välttää joutumista ”hukkasotaan”, jossa käsitellään nykytilan kaikki 

hukat, pakolliset hukat mukaan lukien. Nyrkkisäännön mukaisesti kokonaiskestoltaan 

240 tuntia hukkia sisältävän prosessin hukkien poistamista tulisi tehostaa noin 48 tunnin 

verran, jolloin kokonaisprosessi kevenee hukkien osalta noin 20 prosentin verran. 

Hukkien tunnistamisessa on huomattavan tärkeää löytää juuri ne pullonkaulat ja kriittiset 

pisteet, jotka hidastavat prosessia ja aiheuttavat hukkaa koko prosessiketjun matkalle. 

Usein arvovirtakartoituksessa takerrutaan pieniin, mitättömiin yksityiskohtiin jolloin 

suuri kokonaisuus saattaa jäädä huomaamatta. Juuri oikeiden hukkien eliminoimiseksi 

prosessiketjusta olisi tavoitetilaa kartoittavan tiimin syytä tarkastella kriittisesti etenkin 

seuraavia positioita: (Keyte & Locher, 2016, s. 58-59) (Keyte & Locher, 2004, s. 71-72) 

 

- Miksi suoritetaan juuri nykyiset prosessiaskeleet? 

- Mitä yritys voi tehdä erilailla vastatakseen silti asiakkaansa vaatimuksiin? 

- Muodostuuko hukka prosessiaskelten järjestyksen takia? 

- Mitä olettamuksia liittyy nykyisen prosessijärjestyksen muodostumiseen? 

- Ovatko nykyinen hallinto ja kontrollointi asianmukaista ja riittävää? 

- Mitä tietoa ja osaamista tarvitaan kunkin prosessiaskeleen suorittamiseen? 

 

Prosessien käytännön suorittamisen taustalla saattaa olla monia jo yrityksen historiasta 

löytyviä syitä, joiden selvittämiseksi saattaa joutua kahlaamaan yrityshistoriaa pitkällekin 

taaksepäin. Käytännöt voivat olla lähtöisin esimerkiksi henkilöiltä, jotka eivät ole enää 

yrityksen palveluksessa tai päivittämättömästä toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka uusi 

päivitysversio mahdollistaisi prosessin suorittamisen helpommin. Toinen suuri hukkaa 

aiheuttava tekijä on toimintoa suorittavan henkilön osaaminen: monissa prosessin 

vaiheissa toiminnon suorittamiseen saatetaan vaatia erittäin korkeaa ja pitkäaikaista 

osaamista, kun yksinkertaistamalla kyseinen vaihe se voitaisiin suorittaa vähemmillä 

tiedoilla tai jopa osittain automatisoituna. Näin saadulla kehityksellä prosessin vaihe 
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siirrettäisiin pois yhden henkilöltä myös useammalle muulle, ja jonojen muodostumisen 

riski pienenee oleellisesti. (Keyte & Locher, 2004, s. 72-73) (Keyte & Locher, 2016, s. 

58-59) 

 

Työn keskeytyksetön virtaaminen on lean-toiminnan keskeisimpiä piirteitä, ja nykytilan 

kuvauksesta voidaan usein huomata työn kasautumista eri prosessivaiheiden kesken: 

työtä saatetaan ”heitellä” prosessissa myötävirran suuntaisesti eteenpäin, jolloin sitä 

kasautuu prosessin loppuvaihetta kohden. Tämä kasvattaa toimistoympäristössä 

prosessin läpimenoaikoja, sillä mitä pidemmälle prosessissa työtä siirretään, sen 

hankalammaksi ja aikaa vaativammaksi sen suorittaminen muodostuu. Jatkuvan 

virtauksen takaamiseksi yrityksessä tulisi pyrkiä prosessien ja toimintojen tasaiseen 

suorittamiseen (kuva 16): 

 

 

Kuva 16 Työn säännöllinen virtaus 

 

Säännöllisen virtauksen takaamiseksi toimistoympäristössä tulisi pyrkiä päivittäisiin 

työtehtävien suorittamiseen turhien jonojen muodostumisen välttämiseksi. Etenkin jos 

sama henkilö on vastuussa kolmesta eri tehtävästä, seisovat kaksi muuta tehtävää 

henkilön suorittaessa kolmatta. Kuvan 16. mukaisesti kerran viikossa suoritettaville 

työtehtäville voi muodostua hurjia jonoja, mutta vähän kerrassaan päivittäin toimintoja 

suoritettaessa jonojen muodostuminen saadaan pidettyä maltillisena. (Keyte & Locher, 

2016, s. 61-62) Prosessien jatkuva siirtely henkilöltä toiselle useiden ”prosessin rajojen” 
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ylitse on omiaan tuottamaan hukkaa prosessiin. Mitä useampia katkoksia ja henkilöitä 

toimintoihin liittyy, sitä suurempi riski on kohdata niissä ongelmia ja siirtely aiheuttaa 

ajallista hukkaa. Prosessien eri vaiheiden yhdistely voidaan suorittaa kuvan 17. 

mukaisesti kahdella tavalla:  

 

 

Kuva 17 Prosessin katkeamisen välttäminen 

 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa prosessi siirretään kokonaan yhden henkilön hoidettavaksi 

alusta loppuun, jolloin vältetään turhia katkoksia. Toisessa vaihtoehdossa prosessin 

suorittavat henkilöt yhdistetään yhteiseksi tiimiksi, jolloin prosessi hoidetaan yhdessä 

maaliin. Molemmissa vaihtoehdoissa tulee kuitenkin olla tarkkana, sillä yhdelle 

henkilölle voi kasautua herkästi liian suuria paloja haukattavaksi tai tiimityöskentelyssä 

useat asiaa hoitavat eri henkilöt voivat aiheuttaa hämmennystä asiakkaan suunnassa. 

Tiimityöskentelyn avulla on saavutettu kuitenkin merkittäviä etuja prosessin 

katkeamattomuuden ansiosta, yritysten sisälle on muodostettu tietystä osa-alueesta 

vastaavia useamman työntekijän tiimejä, joiden ansiosta on saavutettu joustavuutta, 

asiakkaan parempaa palvelua ja laatuhyötyjä. Työntekijöiden keskeneräistä työtä (Work-

In-Process WIP) pidetään yhtenä suurimmista työn virtausta hankaloittavista tekijöistä. 

Nyrkkisääntönä onkin tuon määrän minimoiminen, sillä mitä useampi työ henkilöllä on 

kesken, sitä suurempi todennäköisyys on virheisiin keskeytyksen takia. Keskeneräisen 

työn määrän kanssa tulee olla erityisen tarkkana, sillä työtehtäviä aikataulutettaessa 

esimerkiksi kuvan 12. mukaisesti on pidettävä huolta henkilön mahdollisuudesta 

suoriutua työtehtävistään annetussa ajassa. (Keyte & Locher, 2016, s. 62-63) (Keyte & 

Locher, 2004, s. 52-54) 
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Työkuormituksen tasapainottamista tarvitaan yritysmaailmassa kahdella tasolla: 

prosessien sekä koko järjestelmän tasolla. Prosessien tasolla toimittaessa tietyssä roolissa 

työskentelevä henkilö voi ylituottaa suuria eräkokoja, jotka muodostavat jonoja ja 

ruuhkaa kasautuessaan seuraavaan työvaiheeseen. Koko järjestelmän tasolla puolestaan 

saattaa olla epätasaisesti jakautuneita työsuoritteita, kuten kuukauden lopussa suoritettava 

toiminta, joka vaatii järjestelmältä vaihtelevaa määrää resursseja epätasaisin väliajoin. 

Järjestelmässä ja prosesseissa vallitsevan työn tasapainottamiseksi hyviä työkaluja ovat 

lean-menetelmät flow sekä pull, jotka pyrkivät tasaamaan arvoketjuissa virtaavaa työtä ja 

mahdollistamaan sen suorittamista niin prosessi- kuin järjestelmätasolla. Työn tasaamista 

voidaan kohdistaa esimerkiksi yrityksen saamiin ostotilauksiin, jossa asiakaskohtaisesti 

sovitaan rajapäivistä johon mennessä tilaukset tulisi toimittaa myyjälle. Määräpäivien 

avulla vältetään työn kasautumista kuukauden loppupuolelle, joka ruuhkauttaa 

myyjäyrityksen tilauksenkäsittelijöitä. Työn tasoittaminen on yksi keskeisimmistä lean-

käsitteistä, jossa samaa työtä pyritään jakamaan aikaisempaa pidemmälle aikavälille. 

Pidemmän aikavälin näkymä parantaa yrityksen kykyä reagoida mahdollisiin muutoksiin 

ja varautumaan sille asetettuihin vaatimuksiin. (Keyte & Locher, 2004, s. 78-79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

4 VAIKUTUKSET KATETUOTTOON JA KUSTANNUKSIIN 

 

Katetuottolaskenta valittiin tämän tutkielman tarkastelunäkökulmaksi lähinnä 

kohdeyrityksen oman kustannuslaskennan takia, sillä sen projektit jälkilasketaan ja 

tarkastellaan juuri katetuottolaskennan pohjalta.  Katetuottolaskennan avulla pyritään 

lisäksi havainnollistamaan ajan ja laadun muuttumista rahaksi, jolla on suora vaikutus 

yrityksen projektikohtaiseen tulokseen. Arvovirtakartoituksen lopputulosta voitaisiin 

tarkastella myös toiminto- ja laatukustannuslaskennan pohjalta, mutta tutkielman 

rajallisen pituuden vuoksi ne ovat rajattu tutkielmasta pois. 

 

4.1 Katetuottolaskenta 

 

Yrityksen tuloksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan lyhyen aikavälin 

päätöksentekotilanteissa tarkastella analyyttisen tuloslaskennan avulla. Yksi 

keskeisimpiä ajatusmalleja on katetuottoajattelu ja sen kannattavuuskuviot. 

Katetuottoajattelussa voidaan asioita tarkastella koko yrityksen, sen jonkin osan tai 

tuotteen tasolla. Katetuottoanalyysissa kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin, jotka muodostavat kokonaiskustannukset. Katetuottoanalyysissa 

pelkistetään monia kirjanpidollisia tekijöitä, mutta rajoitukset tiedostaen sen käyttö 

ajattelutapana ja raportointivälineenä on varsin hyödyllistä. (Neilimo & Uusi-Rauva, 

1999, s. 67) 

 

Katetuottolaskelmassa myyntituotoista vähennetään muuttuvat kustannukset sekä 

kiinteät kustannukset, josta jää jäljelle toiminnan tulos. Laskelman peruskaava on: 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18 Katetuottolaskelman peruskaava (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 68) 
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Muuttuvien kustannusten (VC, Variable Cost) määrän oletetaan volyymin muuttuessa 

muuttuvan lineaarisesti eli tasasuhteisesti. Kiinteät kustannukset (FC, Fixed Cost) 

pysyvät vakioina koko tarkastelukauden ajan, mutta yrityksen saamat myyntituotot 

muuttuvat muuttuvien kustannusten tapaan tasasuhteisesti volyymin kanssa. 

Katetuottolaskelma tulee kohdistaa lyhyen aikavälin tarkastelulle, maksimissaan yhdelle 

vuodelle. Katetuottoajattelua hyödynnettäessä todellisessa tilanteessa edellä mainittujen 

muuttujien paikkansapitävyyttä on arvioitava kriittisesti, usein ideaalia laskentatilannetta 

on korjattava vastaamaan paremmin todellista tilannetta. (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, 

s. 68) 

 

Katetuottolaskelman pohjalta voidaan piirtää eräänlainen kannattavuuskuvio, jossa 

kokonaiskustannusten kuvioon lisätään vielä origosta lähtevä myyntituottosuora.

 

Kuva 19 Kannattavuuskuvio (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 69) 

 

Kannattavuuskuvion keskeisiä käsitteitä ovat katetuottoprosentti, kriittinen piste sekä 

varmuusmarginaali. Katetuottoprosentti ilmaisee katetuoton prosentuaalisen määrän 

myyntihinnasta, kriittinen piste puolestaan määrää sen suoritemäärän jolla tuotot riittävät 

juuri kustannusten kattamiseen. Kriittisen pisteen oikealla puolella syntyy voittoa, 

vasemmalla puolestaan tappiota. Varmuusmarginaali puolestaan määrittää nykyisen tai 
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suunnitellun myyntimäärän ja kriittisen pisteen erotuksen. (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, 

s. 69) 

 

4.2 Suoritekohtainen kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskennan päätavoitteena on selvittää suoritekohtaiset kustannukset. 

Suoritekohtaisia kustannuksia selvitettäessä on ratkaistava, miten ja mitkä kustannukset 

suoritteille kohdistetaan. Tähän on ratkaisuna kolme eri kalkyylia, jotka esitetty kuvassa 

20: 

 

 

Kuva 20 Suoritekalkyylit (Jyrkkiö & Riistama, 2000, s. 131) 

 

 

Minimikalkyylin perusajatuksena on kohdistaa suoritteille vain muuttuvat kustannukset, 

koska niiden katsotaan aiheuttaneet yksin suoritteen kustannukset. Kiinteitä kustannuksia 

ei jaeta suoritteelle, koska niiden katsotaan aiheutuneen yrityksen kapasiteetista. 

Keskimääräiskalkyylin tapauksessa suoritteille kohdistetaan kaikki laskentakauden 

kustannukset, koska niiden kaikkien katsotaan aiheutuneen laskentakaudella 

aikaansaadusta suoritemäärästä. Keskimääräiskalkyylin tapauksessa jakoa muuttuviin ja 

kiinteisiin kustannuksiin ei tarvita. Normaalikalkyylin avulla eliminoidaan 

toimintasuhteen muutosten vaikutus yksikkökustannuksiin: sen perusajatuksessa 

suoritteille kohdistetaan kiinteitä kustannuksia normaalin toiminta-asteen keskiarvon 

verran. (Jyrkkiö & Riistama, 2000, s. 131-133) 

 

Suoritekohtaisen laskennan kanssa käytetty kalkyylityyppi määrää omalta osaltaan 

suoritteelle laskettua kustannuslaskentaa: muuttuvien kustannusten kohdistaminen 
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suoritteille soveltuu katetuottolaskelmaan, mutta sekä kiinteiden että muuttuvien 

kustannusten kohdistaminen suoritteelle soveltuu suoritteen omakustannuslaskentaan. 

(Jyrkkiö & Riistama, 2000, s. 137) 

 

Keskimääräiskalkyylin avulla laskettava suoritteen omakustannusarvo noudattaa kaavaa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoritteen valmistusarvo sisältää aineksista ja valmistuksesta koituneet kustannukset, ja 

kun saatuihin valmistusarvon kustannuksiin lisätään vielä markkinoinnin ja hallinnon 

kustannukset saadaan suoritteen omakustannusarvo. Suoritteen yksikkökustannuksia 

voidaan laskea keskimääräiskalkyylin lisäksi myös normaali- tai minimikalkyylillä, 

jolloin menetelmän nimi muuttuu käytetyn kalkyylin mukaisesti. (Stenbacka et al. 2003, 

s. 143) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21 Suoritteen omakustannusarvo (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 69)
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5 CASE-YRITYKSEN ARVOVIRTAKARTOITUS 

 

Case yritys on pieni ja keskisuuri yritys, joka toimii terästeollisuuden parissa työllistäen 

noin 75 työntekijää. Yritys on kasvattanut viime vuosina liikevaihtoaan tasaisesti, tämän 

tutkimuksen alussa keskimääräinen liikevaihto oli noin 8 miljoonaa euroa, mutta 

kuluvana vuonna sen odotetaan kasvavan noin 10 miljoonaan euroon. Toimintamalli on 

hyvin projektipainotteinen, sillä yrityksessä avataan vuosittain noin 600 työnumeroa, 

jotka käyttäytyvät jokainen omana pienenä tai keskisuurena projektinaan. 

 

5.1 Yrityksen rakenne ja liiketoimintaprosessi 

 

Yrityksen operatiivisen hallinnon muodostavat ylin johto, toimitusjohtaja sekä 

liiketoimintajohtaja (kuva 22.) 

 

 

Myynti

Myynti-insinööri 

Myynti-insinööri 

Suunnittelu Tuotanto

Suunnittelupäällikkö Tuotantopäällikkö

Asennus

Projektipäällikkö

Suunnitteluosasto

Työnjohto

Valmistus

Logistiikka

Kirjanpito

ATK

Ylin johto

Toimitusjohtaja

Liiketoimintajohtaja

 

Kuva 22 Yrityksen rakenne ja osastot 

 

 

Yritysjohdon alaisuudessa työskentelevät omina osastoinaan myynti, suunnittelu, 

tuotanto ja asennus. Lisäksi johto vastaa yhdessä ulkoisen kirjanpitäjän kanssa yrityksen 

kirjanpidosta sekä osto-ja myyntilaskutuksesta. Yritys valmistaa tuotteita joko ulkoisesti 

toimitetuilla valmistuskuvilla tai vaihtoehtoisesti omalla suunnittelullaan, jonka 
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vetovastuussa on suunnittelupäällikkö. Tuotantopäällikön vastuulla on yrityksen 

valmistuksesta ja tuotannon ylläpidosta huolehtiminen, jossa hänen apunaan toimivat 

työnjohtajat sekä logistiikan ja pakkaamon esimies. Oman asennuksen omaavat projektit 

kulkevat projektipäällikön käsien kautta, joka huolehtii projekteiden hallinnan sekä niissä 

vaadittavien resurssien hankinnan.  

 

Liiketoiminta jakautuu kahteen päälohkoon, sopimusasiakkaisiin ja projektiasiakkaisiin. 

Sopimusasiakkaan kohdalla myyntiä ei sidota tarjousvaiheessa, vaan ostotilaukset 

hinnoitellaan sopimushinnan mukaisesti projektin toimituksen jälkeen. Projektiasiakkaan 

kanssa toimittaessa projekti etenee lähes poikkeuksetta tarjouslaskennan kautta, joka joko 

johtaa ostotilaukseen tai tarjouksen hylkäämiseen.  

 

Kuva 23 Projektin kulku ja tuoteryhmät 
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Case-yritys valmistaa terästeollisuuden tuotteitaan joko ulkoisesti tuotetuilla 

valmistuskuvilla tai vaihtoehtoisesti oman suunnitteluyksikkönsä kautta tuotetuilla 

piirustuksilla. Ulkoisesti tuotetut kuvat eivät juurikaan kuormita yrityksen 

suunnitteluosastoa, mutta aiheuttavat työkuormaa valmistukseen jossa piirustusten 

mukaisten tuotteiden valmistaminen aiheuttaa usein erikoistoimia. Oman suunnittelun 

kautta tuotetuilla piirustuksilla on kuormittava vaikutus suunnitteluosastoon, mutta 

rakenteellisesti optimoidut tuotteet helpottavat tuotantoa ja valmistusta.  

 

Yrityksen tuotteet voidaan jakaa materiaalin ja tyypin mukaan kuuteen pääryhmään joita 

ovat maalatut ja kuumasinkityt rakenneteräkset, ruostumattomat ja haponkestävät 

teräkset, alumiinirakenteet sekä rakennusteollisuuden terästuotteet. Valtaosaa edustavat 

molemmat rakenneteräsluokat sekä ruostumattomat ja haponkestävät teräkset, 

vähemmistöön lukeutuvat puolestaan alumiiniset ja rakennusteollisuuden tuotteet. 

Valitun tuoteryhmän valmistusta seuraa asiakkaalle toimitus, joka sopimusasiakkaan 

toimesta tapahtuu lähes poikkeuksetta ilman tuotteiden asennusta. Projektiasiakkaiden 

kohdalla tilanne vaihtelee, ulkomaantoimitukset kohdeyritys toimittaa usein ilman 

asennusta, kotimaan toimitukset puolestaan useimmiten asennustyön kanssa. 

 

5.2 Case-yrityksen lähtötilanne ja aikaisemmat lean-kokemukset 

 

Case-yrityksessä on ennen arvovirtakartoitusta suoritettu useampia tutkielmia ja 

projekteja tehokkuuden ja tuottavuuden kannattavuuden parantamiseksi, mutta toimet on 

suoritettu pääasiassa valmistavan tuotannon puolella. Aikaisempaa lean-kokemusta 

toimistoympäristössä yrityksellä ei ole, vaan käytössä olevat käytännöt ovat vakiintuneet 

lähinnä pitkän kokemuksen tuoman ideoinnin myötä. Hiljattain yrityksessä on 

toimistoympäristöön suoritettu useampia työn vakiinnuttamista ja tietyn kaavan 

noudattamista koskevia toimintoja, kuten projektikansioiden ulkoasun ja sisällön 

vakiinnuttaminen sekä osaluetteloiden vakiinnuttaminen. Toimistoympäristön prosessin 

läpikäyntiä ja hukkien havainnollistamista puoltaa yrityksen nuorekas työntekijäkaarti, 

etenkin suunnitteluun ja työnjohtoon on lisätty volyymia viimeisen kuluneen vuoden 

aikana. 

 

Toimistoympäristöön case-yritys ei ole kehittänyt erityisemmin omaa mittaristoaan, 

vakiintuneita mittareita on käytännössä suunnittelussa seurattava suunnittelun teholuku, 
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reklamaatiokustannukset sekä toimitusvarmuus. Valmistuksen kuormittamisen kannalta 

oleellisia tietoja ovat eri projektien koko euro- ja kilomääräisesti mitattuna, joiden 

mukaan tapahtuu tuotannon puolella valmistuksen kuormittaminen. Asennettavien 

kohteiden osalta tunnusluvut painottuvat myös projektin kilomääräiseen kokoon, ja 

asennustehokkuutta kuvaa suunnittelun tavoin kiloa per tunnissa paikalleen asennettua 

teräsrakennetta. Taloudelliselta puolelta projekteja seurataan pääasiassa perinteisen 

katetuottolaskelman kautta, jossa tarkastellaan erityisesti myyntikatetta, muuttuvien 

kustannusten jälkeistä tulosta. 

 

 

Taulukko 2 Case-yrityksen toimistoympäristön mittarit 

 

OSASTO KÄYTETTY MITTARI 

SUUNNITTELU Kiloa/tunti, Kg/h 

VALMISTUS Kiloa/tunti, Kg/h 

ASENNUS Kiloa/tunti, Kg/h 

HALLINTO Reklamaatiot/Liikevaihto, €/€ 

HALLINTO Toimitusvarmuus,  % 

MYYNTI Tarjouksia Euro/kk, kpl/kk 

MYYNTI Uusia asiakkuuksia, kpl 

TALOUS Katetuottoprosentti, % 

 

Myyntiosastolta seurattavia tunnuslukuja ovat tarjousten euro-ja kappalekohtainen määrä 

sekä uusien asiakkuuksien määrä, kaikkia edellä olevia seurataan kuukauden väliajoin. 

 

Vaikka yritys toimii projektiluontoisesti, varsinaisesti projektikohtaista, toimisto-

prosesseja seuraavaa mittaristoa ei suuremmin ole käytössä. Projekteissa esiintyvää 

sisäistä hukkaa ei määritellä, useimmiten hukka pyritään tunnistamaan 

jälkilaskentavaiheessa mutta tuolloinkin usein vain tuotannossa tapahtuvien ylitöiden tai 

turhaan käytettyjen materiaalien osalta.  
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5.3 Arvovirtakartoitusprojektin toteutus case-yrityksessä 

 

Arvovirtakartoituksen toteuttamisvaiheet ovat kuvattuina kuvassa 24. Kuvion kahteen 

viimeiseen vaiheeseen, analysointiin ja jatkotoimenpiteisiin, paneudutaan tarkemmin 

tutkielman seuraavassa kappaleessa. Arvovirtakartoitusprojekti toteutettiin 

kohdeyrityksessä pääosin kirjallisuusosion teorian mukaisesti, mutta pk-yrityksen 

henkilöstöresurssit aiheuttivat projektiin myös omia haasteitaan ja erikoisvaatimuksiaan. 

Projektiin ei erityisesti nimetty arvovirtapäällikköä, vaan vetovastuu oli tutkielman 

tekijällä. Kivuttoman läpiviennin takaamiseksi arvovirtakartoitukseen koottiin oma 

projektitiiminsä, jonka viisi henkilöä ovat joko vetovastuussa omissa yksiköissään tai 

ainakin niiden toiminnasta hyvin perillä. Projektitiimin kanssa arvioitiin yrityksen 

perinteisen projektitoimituksen prosessikaavio, jonka pohjalta tutkielman 

arvovirtakartoitus tapahtuu. 

 

 

Kuva 24 Arvovirtaprosessin kulku case-yrityksessä 

 

Arvovirtakartoituksen tarkasteltavaksi projektiksi valittiin kooltaan n. 15 000 teräskilon 

projekti joka sisältää case-yrityksessä tapahtuvan suunnittelutyön sekä asennuksen. 

Prosessin tarkastelun tueksi valittiin samaan aikaan etenevä, aito projekti, mutta riittävän 

tarkkojen tulosten saamiseksi prosessia täytetään myös pidemmän ajan keskiarvon ja 

kokemusten perusteella. Tutkielman prosessilaatikot täydennettiin alustavasti juuri sen 

henkilön kanssa joka suorittaa kyseistä prosessivaihetta päivittäin. Vakituisen työntekijän 

avulla vaiheesta saadaan pienikin, usein hiljaisena tietona esiintyvä tieto ja erityispiirteet 
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esille. Saatuja tuloksia täydennettiin muun henkilöstön avulla: työntekijät perehdytettiin 

tutkimuksen aiheeseen ja arvovirtakartoitukseen lyhyen Powerpoint-esityksen sekä 

tapaamisen aikana. Vakituisen prosessia suorittavan henkilön kanssa pyrittiin kasaamaan 

prosessin kulku ja sen eri työvaiheet kasalle, joihin muu henkilöstö voi esittää 

mielipiteitään ja näkemyksiään. Henkilöstön kiireestä johtuen hukkien tunnistaminen ja 

käytetyn ajan seuranta toteutettiin työn ohessa omana seurantanaan, jonka pohjalle 

otettiin viikoittaisia kontrollitapaamisia. Prosessien kulku ja niissä esiintyvä hukka 

kerättiin ensin perinteisesti paperille, mutta kirjoitettiin puhtaaksi alla esitettyyn Excel-

pohjaiseen taulukkoon.  

 

 

Prosessikuvauksen ja sen hukkien tunnistamisessa on pyritty kirjaamaan ylös myös 

prosessien eri aikamääreet, kuten prosessiaika, läpimenoaika sekä hukkaan kulunut aika. 

Prosessilaatikoiden tiedot siirretään lopulta arvovirtakartoituksen aikajanaan jota 

täydennetään muodostuneiden jonojen ja solmupisteiden kestoilla. 

 

Prosessien kulkukuvausten ja havaittujen hukkien pohjalta piirrettiin puhtaaksi yrityksen 

nykytilan kuvaus yhdessä projektitiimin kanssa. Eri prosessien prosessiaikoja sekä 

läpimenoaikoja kirjattiin prosessia perinteisesti suorittavan henkilön kokemuksen, mutta 

myös esimerkkiprojekteista mitatuilla eksakteilla, toteutuneilla ajoilla sekä projektitiimin 

yleisen näkemyksen mukaisesti. Sama toteutettiin myös prosessivaiheiden välissä 

sijaitseville jonoille ja solmupisteille, joiden määrittäminen tarkasti on erityisesti 

projektiluontoisessa toiminnassa hankalaa. Esimerkiksi työkuvakansio saattaa lojua 

henkilön pöydällä pitkään, koska kyseisen projektin toimitusaika on vasta usean 

kuukauden kuluttua jolloin työllä ei ole välttämätön kiire edetä ruuhkauttamaan seuraavaa 

Figure 1 Prosessivaiheen tietojen kerääminen Kuva 25 Prosessivaiheiden tiedonkeruutaulukko 
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prosessia. Vastaavasti case-yrityksessä on myös törmätty ongelmiin, jossa juuri kyseinen 

työkuvakansio lepää tulostamattomana projektikansiossa, ja unohduksen tai 

viivähdyksen takia se on myöhässä jo ennen tulostustaan ja eteenpäin toimittamistaan. 

Jonojen muodostumista pyrittiin tarkastelemaan näkökulmasta, jossa ennen tuotantoa 

tapahtuva toimistoprosessi tulisi suorittaa mahdollisimman nopeasti loppuun, jotta 

prosessit eivät ruuhkautuisi jo ennen tuotantoon joutumistaan. 

 

Nykytilan kuvauksessa tiedonsiirtoon käytettyjen toimintojen symbolit päätettiin esittää 

omina laatikoinaan kartassa, jossa prosessivaiheiden ja tiedonsiirtolaatikoiden välillä 

kulkeva informaatio kuvataan tulevana tai lähtevänä tietona nuolisymbolein. Tavoitteena 

oli korostaa kuvioiden avulla tiedonkulun ja välineiden selkeyttä ja keskinäistä 

integraatiota: mitä enemmän ja risteäviä nuolisymboleita kuvassa kulkee, sitä sekavampi 

prosessin tiedonkulku ja sen hallinta on.  

 

Kuva 26 Case-yrityksen nykytilan kuvauksen tiedonsiirto 

 

Tiedonsiirtovälineiden välille lisätään symboleita, mikäli ne keskustelevat keskenään ja 

mahdollistavat tiedonjaon useamman toiminnon välillä. Nykytilan kuvauksessa 
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havaittiin, että yksikään tieto- tai toiminnanohjausjärjestelmä ei keskustele keskenään 

vaan tietoa tulee hakea jokaisesta erikseen manuaalisesti.  
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6 CASE-YRITYKSEN NYKYTILAN TULKINTA 

 

Nykytilan kuvauksessa erinäköisiä hukkia tunnistettiin toimintaprosessin aikana 

kaikkiaan yli 100 eri kappaletta, jotka ilmenevät tasaisesti prosessin eri vaiheiden välillä 

ja eri henkilöiden päivittäisissä suoritteissa. Yrityksen nykytilan kuvaukseen liitettiin 

mittareiksi läpimenoaika, prosessiaika, tiedon oikeellisuus seuraavaa prosessia varten 

sekä tehtävään osallistuvien henkilöiden lukumäärä. Lisäksi prosessilaatikoiden välejä 

täydennettiin eri vaiheiden väliin muodostuvien jonojen pituudella, joiden avulla saadaan 

laskettua lopulta prosessin kokonaisläpimenoaika. Täydellinen prosessikaavio ja 

nykytilan kuvaus on esitetty liitteessä 3, mutta karsittu prosessin etenemismalli esitetään 

kuvassa 27 tutkielman lukemisen tueksi. Prosessin eri vaiheiden hukat esitellään 

pääpirteittäin kappaleessa 6.1, Hukkien suuren määrän vuoksi jokaiseen hukkaan ei voida 

pureutua yksitellen tutkielman rajallisen pituuden vuoksi. 

 

Kuva 27 Pelkistetty prosessin kulkukaavio 
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6.1 Hukat eri prosessivaiheissa 

 

Tarjouslaskentavaihe on tiedon oikeellisuuksineen erittäin paljon riippuvainen 

asiakkaalta satavasta tarjouspyyntömateriaalista. Eniten hukkaa aiheuttavat puutteelliset 

tarjouspyynnön tiedot, jotka hankaloittavat tarjouksen laskentaa ja vaativat selvittämistä 

asiakkaan suuntaan mitä tarjouksessa todella kysytään. Kiireellisellä aikataululla tulevat 

kyselyt sitovat myös tuotantoa ja suunnittelua, jolloin myynnin täytyy selvittää yrityksen 

aikataulu ja tarvittavat resurssit ennen kuin voi luvata toimitusaikaa. Yleisesti ottaen ison 

tilannekuvan ja vallitsevan kuormituksen läpinäkyvyyden puute aiheuttaa palavereita ja 

varmistuksia muiden osastoiden päälliköiltä. Rakenteelliselta kannalta tarkasteltuna 

oman hankaluutensa aiheuttavat ulkopuolisilla valmistuskuvilla saapuvat tarjouskyselyt, 

joiden materiaalivalinnat ja profiilit vaativat lähes poikkeuksetta tuotantopäällikön 

läsnäoloa ja kommentteja. Tarjouspyyntöjä saapuu myös useaa eri sorttia, joista osa ei 

kohtaa yrityksen ydinosaamista. Iso osa tällaisista kyselyistä ovat usein tuloksettomia, 

joten yleistä hukkaa tuottaa jo etukäteen tiedostettujen hankalien tarjouspyyntöjen 

laskeminen. Tietojärjestelmän kannalta tarkasteltuna suurinta hukkaa aiheuttavat 

tarjouslaskennassa käytetyt useat eri ohjelmistot, pahimmillaan tarjous lasketaan kolmeen 

eri paikkaan. Nykyisen tietojärjestelmän pohja tarjoukselle on erittäin kankea, josta 

syystä tarjoukset lasketaan usein toimisto-ohjelmien pohjalle. Näistä tarjouksista ei 

kuitenkaan jää selkeää tietoa muualle kuin tarjouspyyntökansioon, joten raportointi ja 

tiedonhankinta vaikeutuvat ellei tarjouksia tallenneta tietojärjestelmään. 

 

Tilauksiin johtaneissa tarjouspyynnöissä suurin osa hukasta muodostuu tilauksen 

virheellisistä tiedoista tai puutteista. Useimmiten tämä tarkoittaa väärin kirjattuja 

toimitusaikoja, toimitusehtoja, maksuaikataulua tai yhteyshenkilöitä. Yrityksen sisällä 

tilausten tallentaminen tai sen unohtaminen aiheuttavat turhaa etsintää: esimerkiksi 

lähetysvaiheessa tilauksesta ilmenevät toimitusosoitteet ja tiedot ovat tarpeellisia, joten 

sähköpostissa lepäävä tilaus ja sen etsintä aiheuttavat ajallista hukkaa prosessin 

loppupäässä. Tilausten tietojen huomiointi ja tarkastelu on erittäin tärkeää, sillä niiden 

sisältämät tiedot antavat raamit esimerkiksi laskutukselle. Tilauksen tietojen syöttäminen 

tietojärjestelmään väärin aiheuttaa sekaannuksia laskutuksessa jotka johtavat usein 

hyvityslaskujen tekoon. Tilauksen puutteellinen seuranta vaikuttaa myös yrityksen 

rahaliikenteeseen, sillä usein tilauksien laskutus voidaan suorittaa erissä eikä esimerkiksi 

yhdellä kertaa projektin valmistuttua. 
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Projektin aloituspalaverit ovat osoittautuneet haasteellisiksi pitää, sillä pienen pk-

yrityksen henkilöstö on usein kiireistä ja varsinkin asennushenkilöstö usein pois 

konttorilta. Aloituspalavereiden pitämättömyys aiheuttaa epätietoisuutta, joka ilmenee 

esimerkiksi väärin suunniteltuna teräsrakenteena tai suunniteltavan kohteen 

väärinymmärtämisenä ja turhien osien suunnitteluna. Päällekkäistä työtä tapahtuu 

aloituspalaverimuistion täydentämisessä, jossa kirjoitetaan käytännössä samat asiat jotka 

jo myyntivaiheessa on täytynyt selvittää. Projektien jatkovaiheessa henkilöiden 

roolitukset eivät ole selvillä, joten asioita saatetaan hoitaa päällekkäin tai jättää hoitamatta 

epäselvyyksien takia. Aloituspalaverin pitämiseen ei ole selkeää ohjetta: millaisesta 

projektista palaveri pidetään ja missä ei? 

 

Suunnitteluvaihe on yksi kokonaisprosessin pisimmistä ja haastavimmista vaiheista, 

jonka onnistuminen tai epäonnistuminen heijastuu voimakkaasti prosessin seuraaviin 

vaiheisiin ja asiakkaalle luotuun arvoon. Suunnittelun aloitusvaiheessa hukkaa tuottaa 

suunnittelijan vaihtuvuus ja valitseminen projektiin, sillä useimmiten suunnittelijaksi 

valikoituu se henkilö jolla on vähiten töitä. Jos käy niin että valitun suunnittelijan edelliset 

projektit viivästyvät, joudutaan tilalle valitsemaan seuraava vapaana oleva, jolloin 

projekti on käytävä aina uudelleen lävitse. Yleisesti ottaen suunnitteluvaiheen suurimmat 

ongelmat koostuvat puutteellisista lähtötiedoista sekä epätietoisuudesta, joka kasautuu 

pitkin prosessia. Huonoista lähtötiedoista aiheutuu jatkuvaa kyselyä ja selvittämistä 

esimerkiksi materiaalien ja rakenneratkaisuiden osalta, ja epätietoisuutta kuvastaa 

selkeän linjauksen puute, sähköpostissa käsiteltävien ohjeiden iso määrä ja tuotannon 

eriävät mielipiteet suunnittelun tekemistä rakenneratkaisuista. Suurin osa 

poikkeustilanteista jäävät suunnittelijoiden muistin varaan, jolloin virheet tahtovat toistua 

ja niitä on hankala kitkeä pois inhimillisten erheiden vuoksi. Asiakkaiden 

kommentointikierrokset aiheuttavat suuresti hukkaa, mutta ovat osaltaan pakollisia koska 

projektia ei saa toimittaa tuotantoon ilman asiakkaan hyväksyntää. Usein kuitenkin 

hyväksyttävä suunnitelma tahtoo jäädä unholaan asiakkaan päästä, jolloin tätä joudutaan 

hoputtamaan ja niin sanotusti väkisin runnomaan suunnittelu maaliin. 

Suunnittelupäällikön osalta raportointi ja suunnittelutilanteen seuranta ovat tällä erää 

haastavia ja eniten hukkaa tuottavaa, sillä työkaluina hänellä on lähinnä oma 

kuormitustaulukko ja erikseen täytettävä raporttipohja. Toimitustilanneraportti ja 

suunnittelun seuranta vievät erittäin paljon aikaa, ja on kaikki suoritettava manuaalisesti. 
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Tuotantopäällikkö vastaa valmistuksen ohjauksesta ja kuormituksesta, joita hoidetaan 

lähes koko prosessin keston ajan. Arvovirtakartoituksessa tuotantopäällikön toimet on 

kohdistettu valmistuksen ohjaukseen omaan prosessilaatikkoonsa sekä koko 

valmistuksen ajalle omaksi prosessilaatikokseen (kuva 28). Tuotantopäällikön työhön 

kohdistuva hukka  

Kuva 28 Tuotantopäällikön työn jakautuminen 

 

syntyy lähes täysin edellisten prosessivaiheiden virheiden ja epäkohtien seurauksena. 

Pääasiassa se tarkoittaa puutteellisten valmistuskuvien korjauksia, aikataulutuksen ja 

kuormituksen muokkausta sekä materiaalin hallintaa ongelmatilanteissa. Suurin osa 

tuotantopäällikön hukasta syntyy juuri valmistuksen aikaisessa seurannassa, jossa 

puuttuvat materiaalit ja haastavat suunnittelun tuottamat rakenneratkaisut aiheuttavat 

tuotannon virtaukseen ongelmia ja haasteita.  

 

Laserohjelmointi on case-yrityksessä kriittisenä pullonkaulana, sillä itse tuotannossa 

valtaosa kunkin projektin rakenteista vaativat laserleikkuuta jatkojalostusta varten. Itse 

laserohjelmoinnin prosessissa ei piile juurikaan hukkaa, vaan edeltävät prosessin vaiheet 

aiheuttavat hukkaa joka huomataan laserohjelmoijan toimesta. Näistä selkein esimerkki 

on suunnitteluvaiheesta kantautuvat tiedot ja valmistuskuvat, joiden puutteita, vääriä 

tietoja, revisiointeja sekä muita muokkauksia voidaan huomata vasta laserohjelmoijan 

toimesta. Tällöin valmistuskuvat palautetaan takaisin suunnitteluun, tai laseroperaattori 

muokkaa niitä itse jolloin aiheutuu luonnollisesti hukkaa. Laserleikattavien 

valmistuskuvien oikealla saapumisjärjestyksellä on suuri merkitys, sillä kiireellisyyden 

tai muiden syiden takia eri projektien välillä pomppiminen aiheuttaa hukkaa ajallisesti ja 

laadullisesti kasvattaen virheiden syntymisen todennäköisyyttä. Laserin ohjelmointijonon 
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ja tilanteen osalta tiedon läpinäkyvyys ei ole riittävän hyvä, vaan operaattori joutuu 

päivittäin selvittämään tuotannolle kunkin projektin laserleikkeiden tilannetta ja 

valmistumisennustetta. Yleistä hukkaa aiheuttavat lisäksi leikkuuraaka-aineiden 

varastoarvojen tarkkailu, huollon suunnittelu, varaosien etsintä sekä laaduntarkkailu.  

 

Valmistusvaiheen toimistoprosessi toteutetaan kohdeyrityksessä nykytilassaan kahden 

työnjohtajan toimesta, joista molemmilla on vastuualueenaan oma tuotantoyksikkönsä. 

Suunnitteluvaiheen virheet työllistävät edelleen myös työnjohtajia, sillä suurin osa hukka-

ajasta muodostuu puutteellisten valmistuskuvien täydentämisestä ja muokkaamisesta. 

Osa hukka-ajasta kuluu esimerkiksi valmistusteknillisten ohjelmointien teossa, jotka ovat 

suunnitteluvaiheessa jääneet huomioimatta. Päällekkäistä työtä esiintyy 

toiminnanohjausjärjestelmän ja toimisto-ohjelmien käytössä: esimerkiksi valmistettavan 

projektin osaluettelot luodaan toiminnanohjausjärjestelmään uudestaan, vaikka ne ovat jo 

kertaalleen tehty projektikansion juureen. Toiminnanohjaus ei keskustele täysin 

automatisoidusti tuotannon kanssa, vaan valmistuneet työmääräimet on edelleen 

kuitattava työnjohdon toimesta käsin vaikka kuittaus on kertaalleen tehty jo itse 

tuotannossa. Tämä sitoo työnjohtajia projektin aikana heidän seuratessaan manuaalisesti 

eri osakokonaisuuksien valmistumista. Hukka-aikaa aiheutuu myös materiaalitilanteen 

seurannassa, sillä työnjohdolla ei ole aina täydellistä tietoa kunkin projektin materiaalien 

hankinnasta. Mahdollinen puute paljastuu vasta silloin kuin kyseistä osaa tai tuotetta 

tarvittaisiin, jolloin korjaustoimenpiteet on tehtävä välittömästi ja kriittisesti sitoen 

työjohtoa pois muista rutiineista.  

 

Pintakäsittelyvaiheen työnjohtoa kuormittavat voimakkaasti projektin materiaalivirrat, 

jotka alkavat kasautua ennen pintakäsittelyvaihetta. Pintakäsiteltävät tavarat ja tuotteet on 

usein käytävä fyysisesti toteamassa ja niillä ei ole tiettyä sijoituspaikkaa, vaan tuotteita 

on usein etsittävä ympäri yrityksen tuotantotiloja. Tuotteiden lopullinen määrä on harvoin 

selvillä, ja sen selvittämiseen ja varmistamiseen ei ole riittävästi aikaa. Tällöin 

projekteista saattaa unohtua tai puuttua pintakäsittelyeristä tuotteita, jotka on hoidettava 

uudelleen pintakäsittelyyn mahdollisesti omana toimituksenaan. Alihankintana yrityksen 

ulkopuolella suoritettava pintakäsittely aiheuttaa pintakäsittelyvaiheessa eniten hukkaa ja 

ylimääräistä työtä, sillä projektin seuranta hankaloituu huomattavasti osien siirtyessä ulos 

yrityksestä itsestään. Kiireellisten aikataulujen vuoksi alihankkijoille joudutaan usein 

soittamaan ja tiedustelemaan toimitusaikoja, varmistamaan toimitusosoitetta ja tilaamaan 
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mahdollisesti suoria rahteja tuotteille. Jos pintakäsittelytoimituksista halutaan aikaistaa 

jonkin tietyn osaerän toimitusta, on tämän jäljittäminen nykyisellä seurantajärjestelmällä 

erittäin haasteellista ja työllistää niin yritystä itseään kuin alihankkijaakin. 

Kiireellisyydestä ei ole useinkaan tietoa osien lähetysvaiheessa pintakäsittelyyn, vaan 

kiire ilmenee vasta pintakäsittelyvaiheen yhteydessä. Valmistusteknillisten menetelmien 

takia pintakäsiteltävien osien merkintä on hankalaa, joka työllistää työntekijöitä 

molemmissa päissä pintakäsittelyprosessia.  

 

Pakkaamon osalta prosessi alkaa lähestyä loppupäätään, jossa huomattavat virheet ja 

puutteet ovat jo erittäin suuressa osassa arvonluontia. Suunnitteluvaiheen virheet tai 

huolimattomuus työllistävät tässäkin vaiheessa prosessia, sillä pakkaamon päällikön iso 

osa ajasta kuluu puutteellisten valmistuskuvien korjaukseen ja tulkintaan. Selkeitä ja 

yleisimpiä virheitä ovat mitoitusten puuttuminen ja kappalemäärien virheellisyys tai 

puuttuminen kokonaan. Kaikkien lähetettävien projektien ja niiden osien pakkauslistojen 

tekeminen tapahtuu manuaalisesti, joka toimisto-ohjelmien avulla suoritettuna 

kuormittaa pakkaamon esimiestä suuresti. Oman haasteensa pakkauslistojen 

täydentämiseen tuo tiedon oikeellisuus, sillä tieto pakatuista tuotteista ilmoitetaan 

käsikirjanpidolla jolloin merkintävirheet ja inhimilliset erehdykset aiheuttavat ajallista ja 

laadullista viivettä. Joskus projekteilta ja niiden työnumeroilta puuttuvat tilaustiedot tai 

tilaustiedot ovat puutteellisia, jolloin niistä ei käy ilmi esimerkiksi toimitusosoite tai 

rahdinmaksaja. Erityisesti projektin aikana muuttuvat toimitustiedot ovat riski, sillä usein 

tämä tieto jää ilmoittamatta pakkaamoon ja lähetykseen. Pakkaamon toiminnan kannalta 

epäselvyyttä aiheuttaa myös niin sanotun ison kuvan hahmottaminen, sillä usein 

törmätään tilanteeseen, jossa tieto tulevista projekteista ja toimitusajoista ei kohtaa 

pakkaamon johtoa ja projekteja saatetaan pakata väärässä järjestyksessä tai 

vaihtoehtoisesti kiireellisten toimitusten kanssa ei pidetä kiirettä.  

 

Asennuksen aikana toimistoympäristössä työskentely on vähäistä, lähinnä se keskittyy 

asennustyömaan järjestelyiden kuten asentajien tietojen, majoitusten, työlupien ja 

aikataulutuksen laatimiseen. Tämä toiminta alkaa usein jo hyvissä ajoin ennen varsinaista 

asennusta, lomittain muiden prosessivaiheiden kanssa. Paperityön hukkaa aiheuttavat 

alihankintana työskentelevien asentajien tietojen keräämisen hankaluus ja viivästykset 

kun dokumentteja ei saada ajoissa. Usein asennushenkilöstö saattaa vaihtua vielä ennen 

asennuksen alkamista, jolloin toiminta on tehtävä uudestaan. Eniten hukkaa aiheutuu 
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puutteellisista lähtötiedoista, mitä kuuluu asennukseen toimittajan ja tilaajan osalta. Usein 

tämä vaatii jälkiselvittelyä yhdessä myynnin kanssa. Itse työmaaympäristön puutteelliset 

lähtötiedot saattavat aiheuttaa turhaa selvittelytyötä ja hankaloittavat oikean 

asennuskaluston hankkimista kohteeseen. Työmaan käynnissä olon aikana informaation 

kerääminen toimitettavien osien tilanteesta yrityksen valmistuksesta on haasteellista, 

seuranta tapahtuu pääasiassa puhelimitse ja paikanpäällä käyden. Unohtuneet toimitukset, 

etupäässä kiinnitystarvikkeet, työllistävät projektipäällikköä suuresti. Tämä aiheuttaa 

viivästyksiä ajallisesti itse työmaalla, mutta myös selvitystyötä ja tarvikkeiden tilaamista. 

 

Luovutusvaiheessa suurin yksittäinen hukka kohdistuu kasattavien dokumenttien 

koostamiseen ja selvittämiseen. Teräksisten toimitusten yhteydessä on selvitettävä 

projektissa käytettyjä profiileita, ainestodistuksia sekä lujuuslaskentatietoja. 

Dokumentaation kasaaminen on erittäin haasteellista ja vie aikaa, koska tieto on hajallaan 

järjestelmissä ja usein se puuttuu kokonaan. Työmaakohtaisten tietojen täydentäminen on 

projektipäällikön vastuulla, mutta kiireellisyyden vuoksi nämä ovat usein tekemättä ja 

tärkeää tietoa kohteesta puuttuu. Selvitystyö laatuvastaavan toimesta vie aikaa, sillä tämä 

ei henkilökohtaisesti osallistu asennustyöhön. Usein on myös epäselvyyttä henkilöstä 

jolle laatudokumentaatio toimitetaan, asia ei useinkaan selviä tilauksesta tai projektin 

lähtötiedoista. 

 

Laskutusvaiheen ylivoimaisesti suurin hukka on hyvityslaskujen tekeminen virheellisten 

laskujen tilalle. Nämä johtuvat usein erehdyksistä hintojen syöttämisestä 

tietojärjestelmään tai vääristä kappalemääristä. Kuormitusta ei synny vain hyvityslaskun 

laatijalle, vaan myös kirjanpitoon. Laskutusta viivästyttävät usein puutteelliset tiedot 

tietojärjestelmässä, kuten päivittämättömät hinnat, puuttuvat tilausnumerot ja 

asiakastiedot. Usein laskua tekevä henkilö joutuu varmistamaan nämä myyjältä. 

Maksupostin seuraaminen on case-yrityksessä melko hankalaa, projektien etenemää on 

hankala selvittää vain tietojärjestelmän avulla vaan se vaatii myös muun henkilöstön 

kommentteja ja tietoa. Projektien tiedoista käy vain harvoin ilmi laskutuksen sallittu 

suorittaminen: mikäli projekti on merkitetty toimitetuksi, mutta asennus on yhä kesken, 

saattaa laskun tekijä lähettää laskun matkaan vaikka projekti ei ole vielä 

luovutuskelpoinen. Kirjanpitäjälle toimitettava myyntilasku saattaa usein sisältää myös 

väärää tietoa, sillä laskuun kirjautuvat asiakastiedot case-yrityksen tietojärjestelmän 

kautta. Monesti tilauksissa saattaa olla normaalista poikkeava tilaajayrityksen yksikkö, 



60 

 

muuttunut laskutusosoite tai vastaava, jolloin kirjanpitäjä joutuu tiedustelemaan 

tarkempia tietoja myyjältä epäselvyyksien selvittämiseksi. Laskujen maksuunpanon 

seuranta on hyvin pitkälti kirjanpitäjän varassa, sillä tietojärjestelmä ei tällä hetkellä 

seuraa maksujen päivittymistä. Kontrollointi toimiikin pääasiassa sähköpostin  

välityksellä ja kirjanpitäjän viikoittaisella käynnillä case-yrityksessä. 

 

Tietojärjestelmän raportointityökalut eivät ole jälkilaskennan kannalta suotuisia, sillä 

lukuisia työnumeroita on hankala järjestää oikeaan järjestykseen tai helposti jäljitettävään 

muotoon. Alkuvalikko ei huomioi suoritettua jälkilaskentaa, vaan ilman omaa kirjanpitoa 

tietojärjestelmän tilausikkuna ei huomioi jo suoritettuja jälkilaskelmia millään tavoin. 

Projekteille kirjautuvat henkilötyötunnit eivät päivity automaattisesti, vaan vaativat 

tietotekniikkaosaston apua tuntien päivittämiseen. Työnumeroilla käytetyt materiaalit 

eivät päivity jälkilaskentapohjaan automaattisesti, vaan ne tulee syöttää käsin tietyin 

erikoisehdoin laskentapohjaan. Laskentapohjan käyttö on erittäin haastavaa, välilehtien 

sulkeminen ja lisääminen on todella kankeaa ja työlästä ja tuottaa selkeää hukkaa. Usein 

osa materiaalitiedoista puuttuu projektikansiosta, jolloin tarkan jälkilaskennan 

selvittämiseksi on etsittävä puuttuva tieto käsiinsä. Raportointipohja koostaa osan 

mittareista automaattisesti, mutta suurin osa on laskettava käsin projektin myyntihinnan, 

valmistustuntien ja kilomäärien avulla. Henkilöstön käyttämä tuntiaikaseuranta sisältää 

usein virheellisiä leimauksia, eikä se myöskään huomioi ylityötunteja.  

 

6.2 Hukkien analysointi 

 

Hukkia voidaan case-yrityksen kannalta analysoida kolmelta eri näkökulmalta: ajallisesti, 

laadullisesti sekä lopuksi taloudelliselta kannalta. Syntynyt hukka kulkee vahinkoineen 

selkeästi syy-seuraus yhteyden mukaisesti, sillä alun perin ajallinen hukka muodostuu 

hyvin äkkiä laadulliseksi hukaksi, josta seuraa puolestaan taloudellisia hukkia yrityksen 

sisäisen tai ulkoisen tekijän toimesta. 
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Taulukko 3 Prosessin aikatarkastelu sekä hukka-ajat 

 

 

6.2.1 Ajallinen hukka 

 

Aikamäärällisesti tarkasteltuna esimerkkityönä käytetty noin 15 000 sinkityn teräskilon 

projekti sisälsi toimistoympäristössä noin 286 tuntia prosessiaikaa, vajaat 39 tuntia 

hukkaa sekä jonoja ja odotusta prosessin eri vaiheissa kertyi 444 tuntia. Prosessin pitkä 

läpimenoaika selittyy aikasin saatavilla tiedoilla, sillä esimerkiksi tarjouslaskenta 

saatetaan suorittaa puoli vuotta aikaisemmin kuin itse projekti on menossa toteutukseen. 

Projektin prosessi-, läpimeno- ja hukka-ajat perustuvat projektin aikana suoritettuihin 

mittaustuloksiin, mutta myös pidemmän ajan seurantaan sekä prosessia vakituisesti 

suorittavien henkilöiden omakohtaiseen kokemukseen. Projektiluontoisen toimintansa 

vuoksi mittaustuloksia ei voida esittää juuri tietyn projektin mukaan, sillä tällöin suurin 

osa piilevistä hukista saattaa jäädä ilmenemättä. Muutamissa prosessivaiheissa hukka-

aika saattaa olla jopa itse prosessiaikaa suurempi, sillä esimerkiksi laskutuksessa noin 

kymmenen minuuttia kestävä osio saattaa pahimmillaan muodostua useamman tunnin 

operaatioksi selvitystöineen ja hyvityslaskuineen. 

 

Hukka-ajan tarkastelu on pyritty kohdistamaan prosessiaikaan, eli suhteessa siihen aikaan 

jonka työntekijä todella käyttää prosessin vaiheen suorittamiseen. Projekti sisältää 

monessa vaiheessa pakollista hukkaa, kuten esimerkiksi tarjouspyynnön palauttamisen 

ennen vaadittua palautuspäivämäärää tai asiakkaan kommentointiaikaa 

suunnittelupiirustuksiin. Täysin pakollinen hukka on kohdistettu projektin vaiheiden 

kokonaisläpimenoaikaan, jotta tarkasteluun saataisiin mukaan vain ne prosessin vaiheet 

ja hukat joihin on yrityksen sisällä mahdollista vaikuttaa.  
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Ajallisesti tarkasteltuna esimerkkiprojektin mukaan kohdistettu tutkimus osoittaa lähes 

39 hukkatuntia 286 prosessituntia kohden. Näin ollen prosessitunnit sisältävät noin 13 

prosenttia hukkaa, johon yrityksen ja sen työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa. 

Perusperiaatteen mukaisesti hukkatunneissa tulisi pyrkiä järkevään, noin 20 prosentin 

vähennykseen joka on mahdollista toteuttaa ja myös ylläpitää. Case-yrityksessä tämä 

tarkoittaisi esimerkkiprojektin kohdalla vajaan yhdeksän tunnin tehostamista ja hukan 

torjumista prosessissa. 

 

Solmupisteiden ja pullonkaulojen tunnistaminen on arvovirtakartoituksessa olennaista, ja 

kohdeyrityksen tapauksessa pullonkauloja muodostuu useita kappaleita pitkän prosessin 

aikana. Nämä kriittiset pisteet on esitetty kuvassa 29: 

 

Kuva 29 Case-yrityksen prosessin solmupisteet 

 

Ensimmäinen, mutta harvoin esiintyvä solmupiste löytyy prosessin alkuvaiheesta tilaus-

kohdasta. Tätä solmupistettä ei voida varsinaisesti pitää ensimmäisenä solmupisteenä, 
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sillä tilauksen vastaanottaminen on harvoin jarruttavana tekijänä. Satunnaisesti kuitenkin 

ilmenee tilanteita, joissa suunnittelun ja valmistuksen aloittamista estää asiakkaan 

lähettämä tilaus: monesti asiakas on omassa toiminnassaan myöhässä, ja projektin 

käynnistyminen on jo lähtökohtaisesti myöhässä. Usein projektit aloitetaan ilman 

virallista tilausta kiireellisen aikataulun vuoksi, mutta suotavaa ja varmaa olisi odottaa 

virallisen, kirjallisen sähköpostin saapumiseen asti.  

 

Seuraava ja samalla kriittisin ensimmäinen virallinen solmupiste on suunnittelun ja 

valmistuskuvien valmistumispäivä. Tämä vaihe määrittää kriittisesti projektin kulun, sillä 

ilman valmistuskuvia yrityksellä ei ole yksinkertaisesti mistä valmistaa. Valmistuskuvat 

ruokkivat konepajan laseria, valmistusta ja näiden kautta aina pintakäsittelyä ja 

pakkaamoa. Valmistuskuvia seuraava solmupiste löytyy laserohjelmoinnista, 

valmistusteknillisesti laser on solmupisteenä niin toimisto- kuin valmistuspuolella, sillä 

sen kautta muokataan pääosa projektin komponenteista ja osista. Valmistuskuvakansio 

kiertää laserohjelmoijan kautta, ja vasta hänen käsittelynsä jälkeen leikkeet etenevät 

valmistuksessa ja työkuvakansio toimistossa jatkaen prosessia sen seuraaviin vaiheisiin. 

Pullonkaulaksi laserin muodostaa sen henkilömäärä, sillä laseria ohjelmoidaan pääasiassa 

kahdessa vuorossa yksi henkilö kerrallaan. Jos henkilö selvittää kuvaepäselvyyksiä tai 

muita ongelmia, ei yksikään työ tai projekti silloin etene prosessissa. 

 

Pintakäsittely voidaan nimetä seuraavaksi prosessin solmupisteeksi, varsinkin 

alihankintana toteutettavat pintakäsittelyt. Pintakäsittelyvaiheessa aletaan lähestyä 

prosessin loppupäätä, ja alihankkijan pihalla lojuvat, pintakäsittelyä odottavat tuotteet ja 

niiden palautusajankohdan vahtiminen muodostavat kriittistä hukkaa. Usein 

alihankintana pintakäsiteltävien tuotteiden seuranta, rahdin järjestäminen ja selvittely 

työllistävät työnjohtoa ja viivästyttävät olennaisesti prosessin saattamista maaliin. 

Seuraava solmupiste, pakkaamo ja lähetys, ovat voimakkaasti kytköksissä 

pintakäsittelyyn. Usein viime metreillä saatavat tuotteet täytyy pakata mahdollisimman 

nopeasti, ja rahti ei lähde pihasta ennen riittäviä asiakirjoja. Pakkaamon esimies hoitaa 

yhdessä tuotantopäällikön kanssa tarvittavien asiakirjojen tekemisen, jotka edetäkseen 

vaativat tarkan tiedon pakatuista tuotteista, niiden määristä ja mitoista. Tuotteiden 

valmistuminen lähellä toimitusaikaa tarkoittaa ripeää työskentelyä asiakirjojen parissa, 

joka tapahtuu usein vasta rahdinkuljettajan jo odottaessa rahdattavia tuotteita.  
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Viimeisenä, epävirallisena pullonkaulana esiintyy projektin laskuttaminen, joka case-

yrityksessä tapahtuu toimitusjohtajan toimesta. Toimitusjohtajan ollessa estynyt 

matkojen tai muiden työtehtäviensä vuoksi toteuttamaan myyntilaskutusta, muodostuu 

prosessin loppuvaiheessa ja kassavirran kannalta kriittisessä kohdassa jonoja. Laskutus 

on pyritty ennakoimaan esteiden vuoksi, mutta satunnaisesti muodostuu tilanteita joissa 

myyntilaskutus kulkee takautuvasti. 

 

6.2.2 Laadullinen hukka 

 

Laadullista hukkaa syntyy pääasiassa ajallisen hukan seurauksena, mutta myös 

työntekijöiden virheistä, huonoista lähtötiedoista, puutteellisen dokumentoinnin, tiedon 

läpinäkymättömyyden ja puutteellisten laitteistojen takia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laadullista hukkaa muodostuu prosessin alkuvaiheen myyntiosiosta lähinnä 

puutteellisina lähtötietoina, jotka kasaantuvat pitkin prosessia. Puutteellista ja 

huonolaatuista tietoa ovat esimerkiksi tarjouksen materiaalien ja yksityiskohtien 

selvittämisen laiminlyönti, tilauksen puutteellinen dokumentointi tai virheellinen tietojen 

syöttäminen tietojärjestelmään. Puutteellisten lähtötietojen vaikutus on 

suunnitteluvaiheessa pahimmillaan virheellisesti suunnitellut tuotteet, jotka saattavat 

päätyä virheellisinä jopa asiakkaalle asti. Pääasiassa suunnitteluvaiheessa syntyy virheitä 

kiireen, huonon tiedonkulun, ohjeistuksen puutteen ja selkeän yhteisen linjan 

Taulukko 4 Laadulliset hukat prosessin eri vaiheissa 
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näkemyksen puutteen vuoksi. Laadullisesti tämä toteutuu huonosti suunniteltuina 

tuotteina, jotka ovat hankalia valmistaa ja pahimmillaan ne myös valmistetaan 

virheellisesti. Valmistusvaihe mukailee pitkälti suunnittelun tuloksia, sillä se joko 

huomaa suunnittelun virheet korjaten niitä, tai vaihtoehtoisesti tuotteet valmistetaan 

väärin tuottaen laadullista hukkaa.  

 

Asiakkaan silmiin lopulliset, laadullista hukkaa sisältävä virheelliset tuotteet paljastuvat 

viimeistään asennustyömaalla, jossa tuotteet on joko hankala asentaa, ne näyttävät 

ulkoisesti huonoilta tai rakenne ei tyydytä asiakasta. Muita laadullisia puutteita ovat 

puuttuvat kiinnitystarvikkeet, epäsäännöllisesti organisoidut toimitukset työmaalle ja 

teräsrakenteiden törmäykset olemassa oleviin rakenteisiin. Dokumentaation osalta 

puutteellinen ja virheellinen loppudokumentaatio ja laskutus saattavat näyttäytyä 

asiakkaan silmissä epätarkkuutena ja huolimattomuutena, joten laadullista hukkaa syntyy 

asiakkaan epäluottamuksena. Viimeisen vaiheen, jälkilaskennan kohdalla, laadullista 

hukkaa syntyy pääasiassa puutteellisten laitteistojen ja epätarkkojen tilastojen perusteella: 

esimerkiksi ylityötunteja ei huomioida tuntikertymässä, ja toteutuneiden 

materiaalimäärien kohdalla saattaa osua virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa.  

 

6.2.3 Taloudellinen hukka 

 

Taloudellista hukkaa case-yrityksen kohdalla muodostuu pääasiassa virheellisesti 

valmistettujen tuotteiden materiaalikustannuksista sekä ylityökustannuksista. Kuvassa 30 

on esitetty kustannusten muodostuminen omakustannuslaskennan avulla:  
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Aineskustannuksia muodostuu valmistettavien tuotteiden raaka-aineiden kohdalla, jossa 

toimistoprosessissa aikaansaadut virheet ja hukat näkyvät konkreettisesti. Käytännössä 

tämä tarkoittaa kiireellisen aikataulun vuoksi tilattavia pikatilauksia, joita ei keretä 

kilpailuttaa tai nopeassa aikataulussa toimitettavat tuotteet kustantavat kiiretoimituksena 

normaalia enemmän. Suunnittelun virheellisistä kappalemääristä ja osaluetteloista 

johtuen raaka-aineita tai komponentteja saatetaan myös tilata liikaa, jolloin ne voivat 

jäädä pitkäksikin aikaa projektiluontoisesti toimivan yrityksen varastoon. Huonosti 

esivalmistetut ja suunnitellut tuotteet aiheuttavat usein erikoisprofiilien tilauksia, joiden 

suuret minimitilauserät aiheuttavat varaston kasvua ja materiaalihukkaa.  

 

Aikataulun painaessa päälle täytyy kiristystä tapahtua tuotannon läpimenoajassa, joka 

näkyy useimmiten konkreettisesti ylityötunteina. Toimistotyöskentelyn virheet ja hukka 

saadaan kirittyä yleensä vasta yrityksen tuotannossa, jolloin volyymia lisätään ylitöinä tai 

viikonlopputöinä. Muita muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi ulkoisella 

alihankkijalla teetettävät työt, joissa oman kiireen ja kapasiteetin vuoksi kokonaisuuksia 

täytyy siirtää ulkopuolisen valmistajan tehtäväksi. Yleisimmin esiintyvä lisäkustannus on 

niin sanottu suora rahti, jossa tuotteiden toimitus pintakäsittelyyn tai työmaalle joudutaan 

suorittamaan erikoisrahtina. Tämä erikoisrahti tulee useimmiten pienemmältä 

kuljetusyrittäjältä, ja sen hinta on lähes kaksinkertainen terminaalitoimituksina pyörivään 

rahtiin verrattuna. Pahimmassa tapauksessa suoria kiirerahteja joudutaan tilaamaan 

Kuva 30 Hukkien taloudellinen vaikutus 
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kolmessa vaiheessa: tuotannosta pintakäsittelyyn, pintakäsittelystä pakkaamoon ja 

pakkaamosta itse työmaalle. 

 

Myynnin ja hallinnon kustannukset ovat pääasiassa kiinteitä kustannuksia, joissa henkilöt 

työskentelevät kuukausipalkkalaisina. Näin ollen samanlaisia ylityökustannuksia ei 

synny verrattaessa valmistukseen, mutta suuria tuntimääriä tekevä työntekijä ei 

välttämättä ole enää tehokkain mahdollinen. Asiakkaan toimesta tehtävä reklamaatio on 

taloudellisesti, mutta myös yrityksen laadun ja toiminnan kannalta pahin mahdollinen 

kustannus. Asiakas reklamoi sopimusehtoihin viitaten, itse korjaamistaan tuotteista 

useimmiten hävittyinä työtunteina mutta reklamaatio voi olla myös prosenttiosuus 

yritysten välisen kaupan kauppahinnasta. Tällöin reklamaation summa saattaa nousta 

merkittäväksi myös taloudellisessa mielessä, tuhoten ison osan projektista saadusta 

katteesta.  

 

6.3 Lean-työkalujen ja menetelmien soveltaminen case-yrityksessä 

 

Case-yritykseen toteutetusta arvovirtakartoituksesta ilmenneet hukat ja niiden tuomat 

haasteet osoittautuivat varsin yleisiksi, etenkin pk-yritysten kärsimiksi ongelmiksi ja 

haasteiksi. Arvovirtakartoituksen eri hukat analysoitiin projektitiimin kesken, jonka 

tuloksena niiden todelliset juurisyyt koostettiin yleiseksi taulukoksi taulukkoon 5.  

 

 

 

 

  Taulukko 5 Hukkien juurisyyt ja sovellettavat lean-työkalut 
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Juurisyille valikoitiin myös työkaluna toimivat lean-menetelmät, joita sovellettiin 

jokaiselle havaituille hukalle sen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi. Case-yrityksessä 

suosituimmat työkalut olivat standardoitu työ, kaizen ja gemba.  

 

Standardoitu työ toimii työkaluna useaan case-yrityksen haasteeseen, sillä iso osa hukasta 

muodostuu huolimattomuudesta, epätietoisuudesta ja tietämättömyydestä suoritettaviin 

työtehtäviin. Työtapojen vakiinnuttaminen ja selvittäminen poistavat epäselvyyksiä 

työkuvissa ja roolituksissa, toimintatavoissa sekä yrityksen yleisessä tiedonkulussa. 

Yrityksessä toimihenkilöt ovat pääasiassa nuoria, ja osa henkilöstöstä on tuoreeltaan 

palkattua joten kaikki toimintamallit ja vakiintuneet työkäytännöt eivät välttämättä ole 

vielä selvillä. Erityisesti suunnitteluvaihe on toimintatavoiltaan ja malleiltaan kriittinen, 

jossa muistettavia erikoisuuksia, tapauskohtaisia vaatimuksia ja projektikohtaista hiljaista 

tietoa on valtava määrä. 

 

Kaizen kohdistuu moneen hukkaan tehostuskeinona lähinnä välillisesti, sillä työkalujen, 

dokumenttien, tiedon läpikulun, prosessinhallinnan ja toimintatapojen parantaminen 

noudattaa Kaizenin PDCA-kaavaa: suunnittele, suorita, tarkista ja toteuta. 

Arvovirtakartoituksen pohjalta poimitut hukat käsitellään, analysoidaan ja toteutetaan 

kohdistamalla jokaiseen hukkaan oma toimintasuunnitelmansa ja työkalunsa. Case-

yrityksen tapauksessa arvovirtakartoituksen suorittanut projektiryhmä analysoi yhdessä 

työntekijöiden kanssa ratkaisukeinoja, jotka toteutetaan valittujen vastuuhenkilöiden 

toimesta. 

 

Paikan päällä katsominen auttaa hahmottamaan ja kehittämään monia prosessin vaiheita, 

oman pöydän äärestä tehdyt päätökset osuvat kohdeyrityksessäkin harvoin kohdalleen. 

Asiakkaiden, työmailla sekä omassa tuotannossa vierailu edistävät koko 

toimihenkilökunnan näkemystä ja todennäköisesti vähentävät hukkaa. Myynti-

toiminnassa paikanpäällä vierailut auttavat havainnollistamaan asennuksen tarjous-

laskemista sekä oman tuotannon mahdollisuuksia valmistaa esimerkiksi erikoistuotteita. 

Tämä parantaa myös omaa yleistä näkemystä, jolloin tarjouslaskentavaiheen teknisen 

tuen käyttämisen tarve vähenee ja tarjouksen laatu paranee. Suunnittelun osalta omissa 

tuotantotiloissa ja työmaalla vierailu parantaa suunnittelun tasoa ja tuo syvyyttä 

ajatusmaailmaan: työpöydän ääressä kappaleet ja niiden ominaisuudet ovat varsin 

kaukana totuudesta, monesti virheet ja ongelmat paljastuvat vasta valmistuksen tai 
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asennuksen yhteydessä. Gemba tuo lisäarvoa myös yrityksen yleiseen kommunikointiin 

ja henkilösuhteisiin, usein sähköpostikeskusteluissa yksinkertainenkin asia saadaan 

kuulostamaan monimutkaiselta, mutta henkilökohtaisesti selvittämällä asia voi edetä 

nopeastikin. Case-yritys toimii pääasiassa yksitoimipaikkaisesti, joten toimihenkilöstö on 

fyysisesti hyvin lähellä toisiaan mahdollistaen suoran kontaktin.  

 

Henkilöresurssit suhteutettuna työn vaatimaan aikaan nousee usein esille pk-yrityksissä, 

ja kohdeyritys ei tee tässä poikkeusta. Yrityksen avainhenkilöt ovat varsin kuormitettuja 

ja kiireisiä, joten moni työvaihe tai tehtävä saattavat seisoa jonossa kunnes henkilö 

kerkeää sen suorittaa. Muun hukan vähentäminen prosessissa luonnollisesti vapauttaa 

aikaa, mutta case-yrityksen kohdalla parhaiten auttaa useamman henkilön kouluttaminen 

työtehtäviin, jotka eivät vaadi pitkää perehdytyskautta mutta ovat ratkaisevassa pisteessä 

muodostamaan solmukohtia.  

 

Kanban ja JIT liittyvät yrityksessä voimakkaasti toisiinsa, sillä signaalina toimiva kanban 

antaa alkusysäyksen juuri oikeaan aikaan suorittamiselle. JIT ja sen haasteet kohdistuvat 

pääasiassa prosessin alkuvaiheeseen, jossa projektin luovutuspäivämäärä saattaa tuntua 

kaukaiselta. Tässä astutaan usein harhaan, sillä joidenkin komponenttien toimitusajat 

saattavat olla useita kuukausia, jolloin kaukainen toimitusaika onkin jo hyvin tiukka. 

Signaalina toimii tällöin toimituksen komponentti, johon myyjän tulee reagoida. 

Reagoinnin mahdollistaa paneutuminen erikoistapauksiin, jolloin myyjän tulee paneutua 

ja opiskella erikoisuuksien toimitusajat omaan muistiin. Ongelmakohtia muodostuu myös 

nopeasti toimitettavissa projekteissa, kuten esimerkiksi takuukorjauksissa. Tässä 

valmistuskuvien olisi edettävä mahdollisimman nopeasti tuotantoon, eikä lojua 

toimistoympäristössä sähköpostikäskynä tai tulostamattomina dokumentteina. Case-

yrityksessä viivästyksiä tapahtuu signaalien jäädessä pelkästään muistin varaan, lisäksi 

erikoistapaukset aiheuttavat usein hämmennyksiä prioriteettijärjestyksessä: nopeaa 

toimintaa vaativa tilaus ajaa tehtävälistan kärkeen, mutta toimintoa suorittava henkilö ei 

ole varma mitä työtä hän voi tämän sijasta viivästyttää. Tämä vaatii myös muita lean-

menetelmiä, kuten gembaa ja standardoitua työtä. Signaali nopealle erikoistyölle tulee 

olla riittävän voimakas ja ymmärrettävä. 

 

Suorituskyvyn mittaristo toimii raportointityökaluna yritykselle sen omista prosesseista, 

mutta myös arvon tuottamisesta asiakkaalle. Asiakastyytyväisyyden tai 
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tyytymättömyyden kautta yritys voi luoda arvoa omaan prosessiinsa, mutta ensin sen 

tulee saada tietoa mistä osa-alueista parannus lähtee liikkeelle. Case-yrityksen 

toimistoprosessin hukkia ja toimintaa ei ole aikaisemmin suuresti mitattu, mutta jatkossa 

kyseiseen sektoriin kytketään mittareita toiminnan kehittymisen seuraamiseksi. 

Käyttöönotettavien kehityskohteiden myötä yritys pyrkii poistamaan hukkaa 

prosessistaan, ja sen onnistuminen mitataan uudella arvovirtakartoituksella riittävän 

käyttöönottoajan jälkeen. Toimistoympäristöön kytketään uusia mittareita, joilla pyritään 

kuvaamaan tiedon lähtötietojen oikeellisuutta, suunnitteluvaiheen virheitä sekä 

reagointiaikaa. Suorituskyvyn mittaamista kehitetään myös asiakkaan suuntaan 

tyytyväisyyslomakkeella, jota käytetään jakelussa niin sopimus- kuin projektiasiakkailla.  

 

5S-toiminnot tarjoavat kohdeyritykselle apua käytännössä jokaisessa prosessivaiheessa, 

käytännössä tämä tarkoittaa olemassa olevan tiedon järjestämistä selkeämpään muotoon 

ja työntekijöiden oman työskentelyn ja toimintatapojen kehittämistä. Tiedon ja 

dokumenttien kehittäminen kohdistuu pääasiassa yrityksen omaan palvelimeen, jossa 

olemassa olevat Windows-pohjaiset kansiot ja niiden dokumentit tuottavat usein 

ongelmia tiedon saamisen ja prosessin suorittamisen suhteen. Henkilöstön työskentelyssä 

esiintyy paikoittain merkkejä omien työtapojen loogisuuden ja säännönmukaisuuden 

puutteesta, sillä toistuvat virheet ovat lähes poikkeuksetta aina samankaltaisia ja 

tapahtuvat samassa kohtaa prosessia. 

 

6.4 Toimintasuunnitelmat ja toteutus case-yrityksessä 

 

Arvovirtakartoituksen avulla paljastuneet hukat ja epäkohdat muodostuivat pitkälti 

projektin alkuvaiheiden osalta. Myynnistä etenevät puutteelliset lähtötiedot heijastuvat 

suunnitteluun, ja suunnittelussa tapahtuvat virheet kertaantuvat tuotannossa. Pääasiassa 

voidaan todeta tuotantohenkilöiden hukan muodostuvan lähes kokonaan edeltävien 

prosessien puutteiden paikkaamisena. Tuotannon ja pakkaamon henkilöiden toiminnan 

tehostamisessa pystytään keskittymään pääasiassa laitteistojen kehittämiseen sekä 

olemassa olevan ja puuttuvan tiedon parempaan dokumentointiin.  
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Haluttuja muutoksia varten luotiin toimintasuunnitelmapohja (kuva 31), jossa nimettiin 

vastuuhenkilöt, aikataulut sekä itse toimenpide. 

 

6.4.1 Myynti- ja tarjousvaiheen tehostaminen 

 

Myynti- ja tarjoustoiminnalla on suora tai epäsuora vaikutus moneen prosessin 

vaiheeseen pääasiassa oikeellisten lähtötietojen ja alustavan aikataulutuksen kannalta. 

Myynnissä aiheutetut virheet tuottavat hukkaa eritoten suunnitteluvaiheessa selvitys-

työnä, mutta epäkohdat voivat heijastua myös aina valmistukseen, asennukseen ja 

laskutukseen saakka.  

Kuva 31 Toimintasuunnitelman pohja case-yritykseen 
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Kuva 32 Myynnin ja tarjouslaskennan vaikutusalueet ja toimenpiteet 

 

Tarjouslaskentavaiheen merkittäviä muutoksia olivat tarjouslaskentalomakkeen 

päivittäminen, jossa alun perin kolmen eri toimisto-ohjelman avulla tehty tarjous 

siirretään yhden ohjelman alle helpottaen fyysistä toteutusta. Tarjouspohja päivitetään 

sisältämään myös teknisen osion, jonka tietojen pohjalta aloituspalaveri ja suunnittelu 

pystytään viemään kivuttomasti lävitse. Samoin avoinna olevan tarjouskannan ja 

kuukausittain seurattavan tarjousten määrän ja laadun raportointia parannetaan 

palvelemaan myös suunnittelua ja tuotantoa: raportointilomakkeeseen liitetään 

toimitusviikko ja näitä kuvastava diagrammi, jotka palautetaan seuraavan kuukauden 

alussa tuotanto- ja suunnittelupäällikölle.  

 

Myyntihenkilöstö perehdytetään paremmin valmistettaviin tuotteisiin ja niiden 

asennukseen yksinkertaisesti menemälle paikan päälle niin valmistustiloihin kuin 

asennustyömaille. Valmistusmenetelmien paremmalla tietotaidolla ja asennustyömaiden 

haasteiden ymmärtämisellä tarjouksiin saadaan laatua niin ajallisesti kuin laadullisesti. 

Myynnin viikoittaisiin ja päivittäisiin rutiineihin vakiinnutetaan omien myytyjen 

projektien seuranta ja raportointi asiakkaalle, jolloin mahdollisesti myöhästyvään työhön 

pyritään saamaan lisäaikaa jo hyvissä ajoin. Tilanne käydään lävitse viikkopalaverissa, 

johon osallistuvat tuotantopäällikkö, suunnittelupäällikkö, myynti sekä projektipäällikkö 

paikalla ollessaan. Myynnin tietoa projekteissa käytettävistä komponenteista ja 

materiaaleista lisätään perehdyttämällä myynti erikoisuuksia sisältäviin tuotteisiin, kuten 

toimitusaikoihin, minimitilauseriin ja ominaisuuksiin. Hankittavat komponentit 
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hintatietoineen koostetaan taulukkoon, joka nopeuttaa tarjouslaskentaa, ei sido muita 

henkilöstöresursseja sekä parantaa tarjousten laatua.  

 

6.4.2 Suunnittelun aikataulutuksen ja dokumentoinnin kehitys 

 

Case-yrityksessä tapahtuva suunnittelu ja siitä saatavien valmistuskuvien ja ohjelmien 

oikeellisuus ja aikataulutus ovat erittäin ratkaisevia loppuprosessin onnistumisen 

kannalta. Suunnittelun vaikutuksen alaisuudessa on suoraa kuusi eri prosessivaihetta, 

välillisesti vielä kaksi lisää.   

 

 

Kuva 33 Suunnittelun vaikutusalueet ja toimenpiteet 

 

Suunnittelun suurena haasteena on sen projektien mukainen kuormittaminen ja 

aikataulutus. Tällä hetkellä suunnittelupäälliköllä on käytössään tietojärjestelmästä 

projektinumeroita seuraava, manuaalisesti täydennettävä kuormitustyökalu. 

Kuormitustyökalu on kuitenkin varsin alkeellinen, ja siitä puuttuu monia kriittisiä tietoja 

kuormituksen ja aikataulutuksen suhteen joka puolestaan hankaloittaa pidemmän ajan 

päähän suunnittelua ja kokonaiskuvan hahmottamista. Olemassa olevaan tekniikkaan 

asetettiin tavoitteeksi janatyökalun muodostaminen, joka auttaisi suunnittelupäällikköä 

kuormituksen teossa. Janatyökalu mahdollistaisi suunnitteluprojektien 

valmistumispäivän seurannan, nykytilassaan suunnittelijalla ei ole tietoa milloin projektin 
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on viimeistään oltava valmis saati projektien prioriteettijärjestyksestä. Suunnit-

teluvaiheessa ilmaantuneet hukat johtuvat pääasiassa tiedon suuresta määrästä ja eri 

projekteissa muistettavien erikoisuuksien etsimiseen tai selvittämiseen kuluneesta ajasta. 

Suuri muistettava tietomäärä aiheuttaa helposti virheitä, jotka ilmenevät seuraavissa 

valmistusvaiheissa. Nykytilassa suuri määrä tietoa on tallennettuna Windows- pohjaisiin 

kansioihin tai dokumentteihin, jotka ovat hajallaan yrityksen palvelimessa. Suunnittelun 

tueksi muodostetaan yleinen kirjasto, palvelinpohjainen tietokirjasto jossa suuri määrä 

tietoa on helposti saatavilla, ajankohtaisesti päivitettynä. Yhteispohjan tulisi helpottaa 

erityisesti tiedonhakua, sillä nykyisellään suuri osa hukka-aikaa muodostuu tiedon 

hakuun käytetystä ajasta. Pahimmassa tapauksessa tietoa ei löydetä ensinkään, jolloin 

suunnitelmat etenevät puutteellisina tuotantoon tai jopa asiakkaalle asti. 

 

Myynnin tavoin, suunnitteluvaiheeseen sovelletaan muihin prosessivaiheisiin 

tutustumista. Käytännössä tämä tarkoittaa tutustumista laserleikkaukseen, 

valmistuskuvien ja leikkeiden ohjelmointiin sekä itse valmistustekniikkoihin. 

Suunnittelusta etenevät kuvat ja niiden puutteet kuormittavat seuraavia prosessivaiheita, 

ja paikan päällä käymisen ja huomioinnin tavoitteena on kehittää suunnitteluvaiheen 

työskentelyä.  

 

6.4.3 Prosessin virtauksen parantaminen ja tiedon läpinäkyvyys 

 

Tiedon läpinäkyvyys ja prosessin virtaus ovat yrityksessä sen nykyisillä 

toiminnanohjaus- ja tietojärjestelmillä sekä henkilöstöresursseilla paikoitellen  

haasteellisia tulkittavia. Osa prosessin vaiheista ovat vain yhden tai muutaman henkilön 

osaamisen alla, jolloin henkilön ollessa poissa työpaikalta tai kiireellinen, koko prosessi 

seisoo tämän osalta. Case-yrityksessä toteutettiin henkilöin perehdyttämistä 

solmukohtien toimenkuviin ja niihin vaiheisiin, jotka eivät vaadi suurta erityisosaamista 

mutta muodostavat jonoja.  

Taulukko 6 Työntekijöiden perehdyttämissuunnitelma 
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Tiedon läpinäkyvyyttä parannettiin myynnin osalta tarjouskantaraportilla ja 

suunnittelussa kuormitustyökalun osalta, mutta prosessissa piilee näiden lisäksi joukko 

lukuisia vaiheita joissa paremmin saatavilla oleva tieto ja sen laatu ehkäisisivät hukkaa ja 

sen aiheuttamia epäkohtia. Kohdeyrityksessä liikkuu suunnittelutyöskentelyn ohella suuri 

määrä tietoa tuotantotilanteen ja materiaalien osalta, joista olemassa oleva tieto on lähinnä 

muutaman tuotannon toimihenkilön saatavilla. Tuotannon materiaalitilaukset kulkevat 

tuotantopäällikön kautta, ja usein tilaukset hoidetaan luotettavien toimittajien kanssa 

sähköpostitse tai puhelimitse. Varsinaista seurantajärjestelmää tilatuille materiaaleille ei 

ole, vaan mahdolliset epäkohdat selviät usein vasta osien kasausvaiheessa tuotannossa. 

Nykyisellä tilauskannalla tiedon läpinäkyvyyden parantaminen on haasteellista, sillä 

parannettu dokumentaatio kuormittaisi tuotantopäällikköä voimakkaasti. Ostotilausten 

tarkemman dokumentoinnin suhteen yrityksessä tulee pohtia tilattavien komponenttien 

määrää: koska määrä kasvaa niin suureksi että sitä on mahdoton hallita 

paperikirjanpidolla ja yhden henkilön toimesta? Hyödyn saaminen vaatisi käytännössä 

ostotilausten hajauttamista useammalle henkilölle, joka ei tällä erää ole tarpeellista. 

Myynti-, asennus ja muu toimihenkilökaarti on usein varsin epätietoinen vallitsevasta 

valmistustilanteesta, joka saattaa aiheuttaa epätietoisuutta kommunikoinnissa asiakkaan 

kanssa ja hankaloittaa etukäteen reagoimista toimituksiin. Nykyisillä järjestelmillään 

tietoa ja aikataulutuksia on saatavilla, mutta se on hajallaan ja useassa eri tietolähteessä. 

Ilman järjestelmien muokkaamista ja uusimista parannus onnistuu perehdyttämällä muu 

henkilöstö tuotannon seurantatyökaluihin. 

 

Kuva 34 Valmistuksen prosessin seurannan parantaminen 
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Tuotannon seurannan läpinäkyvyyden parantamisella pyritään parantamaan erityisesti 

reagointia mahdollisiin viivästyksiin ja myöhästyviin toimituksiin, aikaisemmin projektin 

valmistuksen eteneminen on ollut lähinnä myyjän ja tuotannon välisen keskustelun 

varassa. Jos vuoropuhelua ei ole, saatetaan mahdollisesti myöhästyvä toimitus ilmoittaa 

asiakkaalle vasta viime metreillä. 

 

6.4.4 5S ja kaizen kehitystyö dokumentoinnille ja toimintatavoille 

 

Lähes jokaisessa yrityksen prosessivaiheessa löytyi hukkaa, joka aiheutui puutteellisista 

toimintatavoista, dokumentoinnin puutteesta tai sen epäselvyydestä johtuen. Windows-

pohjaisiin kansioihin kerättävää tietoa ei välttämättä saateta loppuu asti, vaan se saatetaan 

jättää lojumaan sähköposteihin ja vääriin tiedostopolkuihin. Puutteellisia toimintatapoja 

syntyy pääasiassa suuren tietomäärän käsittelyn ja vakiintuneiden tapojen puutteesta. 

Unohduksia tapahtuu helposti, mikäli toimintoja ja prosesseja suoritetaan vain oman 

muistin varassa. Esimerkiksi sopimusasiakkaiden projektien hinnoittelu on kokonaan 

riippuvainen suunnittelusta saatavista valmistuskuvista, joita valmistuu projektien 

mukaan epäsäännöllisissä sykleissä. Säännöllinen, muutaman minuutin päivittäin aikaa 

vievä seuranta tietojärjestelmästä estää hinnoittelujen kasaantumisen viime tippaan, ja 

ehkäisee kuorman ja jonojen muodostumista. 5S- ja kaizen kehitystyön läpivienti 

noudattaa jo kirjallisessa osiossa esiteltyä PDCA-sykliä, jota sovellettiin myös 

kohdeyrityksen prosessien dokumentaation ja toimintatapojen parantamiseen.  

 

 

Kuva 35 PDCA-sykli kohdeyrityksessä 
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Prosessivaiheiden hukat tunnistettiin ja analysoitiin arvovirtakartoituksessa, jonka 

pohjalta päädyttiin jatkotoimiin tiettyjen hukkien osalta. Toimintasuunnitelmien eli 

Action Plan-ohjeiden mukaisesti päätettiin järjesteltävät osa-alueet, keinot järjestämiseen 

sekä vastuuhenkilöt ja toteutusaikataulu.  
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7 TULEVAISUUDEN TAVOITETILA JA JATKOTOIMENPITEET 

 

Nykytilan kuvauksen ja hukkien tunnistamisen avulla kohdeyritykseen luotiin nykytilan 

kuvaus, jonka epäkohtia ja hukkia tehostamalla asetettiin tavoitteeksi luoda 

väliportaallinen tulevaisuuden tavoitetila. Tämän diplomityön osalta keskityttiin 

kehittämään yrityksen nykyisillä tieto- ja toimintajärjestelmillä mahdollinen tavoitetila, 

jossa hukkaa ehkäistään pääasiassa lean-menetelmillä ilman teknisen laitteiston 

kehittämistä. Kappaleen loppuosiossa käsitellään lyhyesti mahdollista lopullista 

tulevaisuuden tavoitetilaa, jonka saavuttaminen vaatii case-yritykseltä tieto- ja 

toiminnanohjausjärjestelmien suurta kehitystyötä ja integraatiota. 

 

7.1  Tavoitetila nykyisillä tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmillä 

 

Nykyisillä toimisto- ja tietojärjestelmillä prosessin hallinta pysyy edelleen haasteellisena, 

mutta siinä piileviä hukkia ja epäkohtia on mahdollista vähentää lean-menetelmien ja 

työkalujen avulla. Esimerkkiprojektiin kohdistettujen mittausten ja pitkän aikavälin 

keskiarvojen mukaisesti toimistoympäristössä tapahtuva toiminta sisälsi noin 13 

prosenttia, aikayksiköissä 38 tuntia hukkaa. Hukkien seulonnan ja toimenpiteitä vaativien 

hukkien suhteen luotiin tavoite, jossa toimintaa tehostettaisiin noin 20 prosentin verran. 

Osassa prosessivaiheita tehostus onnistuu dokumentoinnin parantamisella, 

standardoidulla työllä, aikataulutustyökaluilla ja muilla lean-menetelmillä, mutta etenkin 

valmistusvaiheen prosessien hukat ovat hyvin pitkälti riippuvaisia edellisistä 

prosessivaiheista. Niiden virheiden minimoinnilla vähennetään suurin osa 

valmistusvaiheen toimistoympäristön hukasta, joka kasautuu prosessin edetessä kohti 

asiakasta.  

 



79 

 

 

Kuva 36 Kuvakaappaus tavoitetila nykyisillä tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmillä 

 

Väliportaan tavoitetila keskittyy prosessien sisäiseen tehostamiseen, mutta kuvan 36 

mukaan voidaan havaita tiedonkulun ja projektin hallinnan olevan edelleen haasteellista 

olemassa olevilla tiedonsiirtovälineillä. Saapuvaa ja lähetettävää tietoa hallitaan 

prosessissa edelleen kaikkiaan yhdellätoista eri tiedonsiirtovälineellä, joka tekee 

tiedonkulusta ja seurannasta epäselvää.  

 

Väliportaan tavoitetilan toteuttaminen aloitetaan pääasiassa askel kerrallaan, koska 

järjestyksessä etenevä yrityksen prosessi on riippuvainen edellisestä vaiheestaan. 

Esimerkiksi suunnitteluvaiheen tehostaminen on hyvä aloittaa myynnin parantuneella 

lähtötietolomakkeella, joka ehkäisee jo etukäteen suunnitteluvaiheessa syntyvää hukkaa. 

Tehostamisprosessin aikatauluksi varataan riittävästi aikaa, jolloin kiireiselle 

toimistohenkilöstölle jää varmasti riittävästi aikaa kehittää jokainen toimenpide riittävällä 

tarkkuudella (kuva 37). Havaintojen ja tulosten perusteella pyritään Kaizen-henkisesti 

yhä edelleen kehittämään prosessia, joko nykyisten tietojärjestelmien rajoissa tai 

vaihtoehtoisesti siirtymällä uusien järjestelmien mahdollisuuksien piiriin.  
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Tehostamistoimenpiteiden jälkeen uusittu prosessi otetaan seurantaan ja ylläpitoon, 

odottaen että uudet käytännöt vakiintuvat toimistoprosessin arkirutiineiksi. Riittävän 

seuranta-ajan jälkeen kohdeyrityksessä tulee suorittaa tehostamistoimenpiteiden ja uuden 

vakiintuneen prosessin tehokkuuden tarkastelu. Projektiluontoisuuden takia suoranainen, 

tietyn mittarin avulla ilmoitettava tehokkuus on haastavaa ja antaa helposti virheellisiä 

tuloksia. Parhaimpaan tarkkuuteen päästään vertaamalla uutta prosessia vanhoihin 

arvovirtakartoituksen prosessikuvauksiin ja niissä ilmeneviin hukkiin. Prosessia 

vakituisesti suorittavat henkilöt perustavat uudistusten vaikutuksen omaan pidemmän 

aikavälin kokemukseen, jolla pyritään välttämään projektikohtaiset vaihtelut ja 

virhemarginaalin kasvu mittaustuloksissa. 

 

7.2  Tulevaisuuden tavoitetila uusien tietojärjestelmien avulla 

 

Jatkuva parantaminen tulee suurilta osin tiensä päähän yrityksen nykyisillä tieto- ja 

toiminnanohjausjärjestelmillä, ja prosessin hallinnan helpottamisessa ja tiedon 

läpinäkyvyyden parantamisessa ei enää saavuteta suuria askeleita. Nykyisessä ja 

väliportaan tavoitetilassa yrityksen liiketoimintaprosessissa tietoa ja prosessia hallitaan 

kaikkiaan yli kymmenellä eri tiedonsiirtojärjestelmällä normaalin kasvotusten 

keskustelun ohella. Yrityksen tietojärjestelmien suuri puute on niiden keskinäisen 

Kuva 37 Tehostamisprosessin toteutus kohdeyrityksessä 
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integroinnin puute: esimerkiksi suunnittelun kuormitustyökalut, valmistuksen 

toiminnanohjausjärjestelmä tai projektikansiot eivät keskustele yhdessä tietojärjestelmän 

kanssa käytännössä lainkaan. Tarjouslaskentavaiheen tieto on syötettävissä 

tietojärjestelmään, mutta kankeuden ja järjestelmän antaman rajallisen tiedon vuoksi siitä 

ei juurikaan ole hyötyä. Suunnitteluvaiheen kuormitustyökalu seuraa tietojärjestelmästä 

avatut työnumerot, mutta työn eteneminen, kuormitus ja valmistuminen ovat täysin 

manuaalisesti syötettäviä kankeita toimintoja. Projektin edetessä ylivoimaisesti käytetyin 

tiedonsiirtoväline on kuitenkin Windows-pohjainen projektikansio, joka luovuttaa ja 

vastaanottaa tietoa käytännössä projektin jokaisessa vaiheessa. Tuotannolle 

tietojärjestelmä tarjoaa työkalun kuormitukseen ja toimitusaikataulun seurantaan, mutta 

itse projektin valmistuksen etenemiseen sitä ei käytetä. Suunnittelun ja tuotannon välissä 

suurimpina tiedonlähteinä toimivat projekti- ja leikekansiot sekä erikseen tulostettava 

valmistuskuvakansio. Osaluettelot, työmääräimet ja materiaalit pohjautuvat voimakkaasti 

Excel-taulukoihin kansioiden lisäksi, joten tietojärjestelmän ja 

toiminnanohjausjärjestelmän välinen yhteys on kahden ison prosessivaiheen rajapinnassa 

varsin heikko. Materiaalihankinnat kirjautuvat projektikansioihin heikosti, ja usein 

hankinnoista on todisteena vain ruutuvihkoon tehty merkintä. Varastotasojen seuranta 

tapahtuu kuukausittaisessa inventaariossa, joka kirjataan ja päivitetään Excel-taulukkoon. 

Kuvassa 38 on listattu eri prosessivaiheiden ongelmia nykyisten tietojärjestelmien tai 

niiden puutteiden osalta: 
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Kuva 38 Nykyisten tietojärjestelmien haasteet ja ongelmat 

 

Iso osa yrityksen toiminnoista jäävät työntekijöiden muistamisen ja työskentelytapojen 

varaan, sillä nykyisillä toiminnoilla ei ole mahdollista käyttää muistutustyökalua tai 

automaattisia sähköpostiviestejä kriittisen päivämäärän lähestyessä tai esimerkiksi 

puuttuvan materiaalitilauksen yhteydessä. Tietojärjestelmä ja 

toiminnanohjausjärjestelmä eivät keskustele keskenään, joten toiminnanohjaus-

järjestelmään kirjautuvat valmistuneet tai keskeneräiset työvaiheet eivät etene 

järjestelmän ulkopuolelle. Toiminnanohjausjärjestelmän tarjoama tieto projektin 

etenemisestä rajoittuu lähinnä hitsattaviin osakokonaisuuksiin, sillä muut kuin hitsattavat 

kohteet eivät luovuta järjestelmään dataa. Valmistunut data tulee vielä kuitata työnjohdon 

toimesta, joka on osaltaan päällekkäistä työtä tuotannossa jo kuitatun datan päälle.  

Myynti

• Tarjouskannan puutteellinen tallennettavuus

• Tarjouspohja kankea 

Suunnittelu

• Kuormitus ja aikataulutus haastavia

• Dokumentoinnin haasteet

• Järjestelmien keskinäisen integraation puute

Valmistus

• Integraation puute suunnitteluvaiheeseen

• Osaluetteloiden ja työmääräimien teko

• Valmistusvaiheiden seuranta

• Varastotasojen seuranta ja materiaalin hallinta

Pakkaus/lähetys

• Dokumenttien ja pakkauslistojen teko vain käsin paperille ja Exceliin

• Kokonaiskuvan hahmottamisen vaikeus

Asennus

• Nykyisten järjestelmien tarjoama tieto minimaalista

• Asennuksen aikataulutus valmistuksen tietojen pohjalta haasteellista

Laskutus

• Tietojärjestelmän tarjoamat tiedot laskutukseen puutteellisia, maksupostin seuranta hankalaa

• Maksu eivät kirjaudu järjestelmään

Luovutus

• Tietojärjestelmästä ei apua, kaikki tiedot Windows- kansioissa

Jälkilaskenta

• Tietojärjestelmän työkalu kankea ja merkinnoiltään puutteellinen

• Ei huomioi ylityötunteja eikä materiaalihankintoja
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Mahdollisen, tulevaisuudessa kehitettävän tietojärjestelmän ja sen integroimisen 

toiminnanohjausjärjestelmän yhteyteen suurin tarjoama hyöty olisi tiedon 

läpinäkyvyyden tarjoaminen sekä tieto- ja muistituki työntekijöille. Erityisesti Windows-

kansioiden, jotka toimivat nykyään projektien keskeisimpinä tietolähteinä, siirtäminen 

tietojärjestelmän yhteyteen tarjoaisi tiedonkulun selkeytymistä sekä keskittämistä 

helpompaa käyttöä varten. Integraatio toiminnanohjausjärjestelmän kanssa mahdollistaisi 

suuremman kokonaiskuvan hallinnan yhden tiedonsiirtojärjestelmän kautta.  

 

Projektiluontoisesti toimivan yrityksen materiaalin ja varastotasojen seuranta on 

haasteellista jatkuvasti vaihtuvien toimitusten ja toimitettavien osien rakenteen vuoksi. 

Case-yrityksen tuotteet muodostuvat useasta eri komponentista, jotka liitetään yhdeksi 

osakokonaisuudeksi tai useaksi pieneksi osakokonaisuudeksi. Komponenttien 

merkitseminen ja seuranta on toteutettavissa, mutta tulee tarkkaan pohtia sen hyötyjä ja 

haittoja: missä kohtaa seuranta ja merkitseminen menevät liiallisuuksiin hidastaen itse 

valmistusta ja prosessin etenemistä? Etenkin yrityksen ulkopuolelta alihankintana 

ostettavat komponentit muodostuvat tässä kohtaa merkinnöiltään ja seuraamiseltaan 

hankaliksi. 
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Kuva 39 Tulevaisuuden tavoitetila uusien tietojärjestelmien avulla 

 

Toimiakseen halutulla tehokkuudella järjestelmäuudistukset vaatisivat tuekseen myös 

laitteistopäivityksiä pakkaamoon ja varastonhallintaan, jossa saapuvat ja lähtevät tuotteet 

tulisivat olla kirjattavissa ylös muutoin kuin käsin ja taulukko-ohjelmilla. Käytännössä 

tämä tarkoittaisi tietojärjestelmään ja toiminnanohjaukseen kytkettyjä lukijoita, joilla 

kuitattaisiin saapuvat tuotteet ylös ja lähtevät tuotteet latautuisivat automaattisesti 

pakkauslistalle ilman käsikirjanpitoa ja taulukko-ohjelmia. 

 

Tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmien päivitys tarjoaisi yritykselle tiedon ja 

materiaalinhallinnassa kehitystä ja henkilöstön kuormituksen kevenemistä, mutta omaa 

myös riskitekijöitä sekä haittavaikutuksia. Tarjotakseen etuja case-yrityksen 

toimituskannan tulisi pysyä nykyisellä kasvun tiellä tai kasvaa entisestään, sillä 

vakiintuneella tai pahimmassa tapauksessa laskevalla tilauskannalla prosessien hallinta 

onnistuu olemassa olevilla järjestelmillä. Tilauskannan näkeminen pitkälle 

tulevaisuuteen on käytännössä mahdotonta ja kasvun määrittävät pitkälti olemassa olevat 

suuret teollisuuden laitosprojektit. Tilauskannan kasvaessa myös henkilöstön kuormitus 

kasvaa, joka tekee raskaan ja aikaa vievän tietojärjestelmäprojektin toteuttamisesta 
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vaikeaa. Onnistuakseen kunnolla järjestelmäprojekti vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja 

resursseja, johon voi olla vaikeaa löytää aikaa ja energiaa työkuorman ollessa suuri. Pk-

yrityksestä puhuttaessa liian byrokraattinen ja suureksi kasvava automatisoitu järjestelmä 

voi myös projektin helpottumisen sijaan muodostaa siitä kankean ja aikaa vievän 

prosessin. Tämä saattaa aiheuttaa turhautumista järjestelmän käytössä, jolloin 

laiminlyönnit ja puutteellinen tietojen kirjaaminen aiheuttavat järjestelmän vajaan 

toiminnan. 
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8 TULOKSET JA SUOSITUKSET 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi työn tuloksia ja analysoidaan niitä asetettujen 

tutkimuskysymysten valossa. Tutkimustulokset pohjautuvat case-yritykseen toteutettuun 

arvovirtakartoitukseen sekä siinä ilmenneiden hukkien analysointiin. Ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen, mitkä prosessit aiheuttavat hukkaa ja mitkä ovat hukkien syyt, 

saadaan case-yrityksen osalta selkeä vastaus havaittujen hukkien ja niiden juurisyiden 

avulla. 

 

Taulukko 7 Hukkien jakautuminen juurisyiden mukaan 

 

 

Tunnistetut hukat ovat taulukossa kohdistettu yhteen tai useampaan juurisyyhyn, vain 

muutama todennettu hukka voitiin kohdistaa ainoastaan yhteen perinpohjaiseen syyhyn. 

Taulukosta käy ilmi, että järjestyksessä kolme eniten hukkaa aiheuttavaa perimmäistä 

syytä ovat huono dokumentointi, työkalujen puute sekä sisäinen yhteistyökyvyttömyys. 

Tutkimuksen tulokset tukevat myös yleistä kokemusta ja mielipiteitä yrityksen 

henkilöstöltä, sillä yleisesti oletettiin suurimpien hankaluuksien olevan juuri 

dokumentoinnin ja työkalujen puutteen saralla. Loput juurisyyt jakautuivat hukkien 

aiheuttajina tasaisesti kymmenen prosentin molemmin puolin. Case-yritykseen 

kohdennetut tehostamistoimenpiteet tulevaisuuden tavoitetilan saavuttamiseksi 

tarkentuvat suurimmalta osaltaan juuri dokumentoinnin, tiedonkulun ja sisäisen 

yhteistyön parantamiseen. Arvovirtakartoituksen uusien tietojärjestelmien tavoitetilan 
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versiossa pohditaan uusien tietojärjestelmien hankkimista, jonka tavoitteena olisi 

parantaa juuri työkalujen puutteen aiheuttaman hukan ehkäisemistä. 

 

Suurimman hukan käsiteltäväksi aiheuttaa yrityksen suunnitteluosasto, joka toisaalta 

tuottaa materiaalin jota valmistus alkaa tulkita ja toteuttaa. Suurin osa huonosta 

dokumentaatiosta pohjautuu suunnitteluvaiheeseen, joka on varsin ymmärrettävää sen 

suuren dokumentoitavan määrän vuoksi. Tuotettu data ja tieto toimivat pohjatietona aina 

asennukseen asti, joten hukan muodostumisen kannalta suunnitteluvaiheen onnistunut 

dokumentointi on kriittisin tekijä.  

 

Sisäistä yhteistyökyvyttömyyttä, prosessin hallinnan vaikeutta, kiirettä sekä tiedonkulun 

puutetta esiintyy tasaisesti pitkin prosessia sen eri vaiheissa. Projektiluontoisesti 

toimivassa yrityksessä etenkin kesken projektin tulevat muutokset ovat hankalia hallita, 

ja tiedon päätyminen prosessin alkuvaiheesta loppuvaiheeseen sisältää monta 

kompastuskiveä. Rajallinen henkilöstön määrä ja suuri määrä saapuvaa ja liikuteltavaa 

dataa jää usein muistin tai sähköpostiin varaan, jolloin jono muodostuu tiedon omaavan 

henkilön kohdalle. Tasaisesti koko prosessin matkalla törmätään tilanteeseen, jossa 

selkeä työmääräys tai vakioidut työmenetelmä ovat unohtuneet tai puuttuvat kokonaan 

aiheuttaen hukkaa ja epäkohtia prosessiin  

 

Toiseen tutkimuskysymykseen, mitä lean-menetelmiä käyttämällä hukkaa poistetaan, 

saadaan havainnollistavan taulukon avulla vastaus kohdeyrityksen osalta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrityksessä eniten apua tarjoavat menetelmät olivat kaizen, standardoitu työ sekä gemba. 

Kaizen eli jatkuva parantaminen soveltuu eräänlaisena yleistyökaluna jokaiseen vaiheen 

Taulukko 8 Lean-työkalujen soveltuvuus 
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useaan eri ongelmaan, jotka poistuvat vasta riittävän kertaamisen ja toistojen avulla. 

Eniten operatiivista tukea tarjoaa standardoitu työ, jolla pyritään pienentämään hukkaa 

erityisesti puutteellisen dokumentoinnin, tiedonkulun katkeamisen sekä määritettyjen 

toimintatapojen osalta. Vakioidun työn tueksi päätettiin kehittää nykyisten 

tietojärjestelmien tueksi selkeytettyjä raportointityökaluja ja pohjia, joilla parannetaan 

dokumentoinnin laatua sekä tiedonkulkua. Suurimpina muutoksina toimivat 

suunnitteluvaiheen kuormitus- ja seurantatyökalu sekä dokuwiki, johon kerätään yhden 

selaimen alle tarvittava tieto ehkäisemään suunnittelun epäkohtia ja puuttuvaa tietoa.  

 

Case-yrityksen toimiala keskittyy erittäin tekniseen ympäristöön, jolloin ymmärrys itse 

lopputuotteesta ja sen ominaisuuksista tuo lisäarvoa koko prosessin matkalle. Eniten tämä 

kohdistuu myyntiin ja suunnitteluun, joiden ratkaisuiden pohjalta määrittyy pitkälti niin 

valmistus kuin asennus ja tätä kautta koko projektin eteneminen. Myyntivaiheessa 

ymmärrys lopputuotteesta auttaa tarkempaan ja laadukkaampaan tarjoukseen sekä 

tuottamaan tietoa suunnittelua, valmistusta ja asennusta varten. Suunnitteluvaiheessa 

ymmärrys valmistusteknillisistä menetelmistä mahdollistaa suunnittelun ja 

valmistuskuvien tekemisen tuotannolle mahdollisimman helpoksi. Kohdeyrityksessä 

valmistettavia komponentteja käsitellään usean laitteen ja valmistusmenetelmän avulla, 

ja väärällä ajatuksella suunnitellut valmistuskuvat voivat olla todella haastavia toteuttaa. 

Tutustuminen laitteistoon ja menetelmiin auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja omia 

ratkaisuja paremmin, jolla on tehostava vaikutus aina tuotannon toimihenkilöiden kone-

ohjelmointiin sekä itse valmistukseen. Työmaavierailuilla voidaan parantaa hahmotusta 

ja ymmärrystä valmistettavien tuotteiden rakenteesta ja ratkaisuista, jotta ne olisivat 

mahdollisimman tehokkaita ja toimivia asentamisen kannalta. Luonnossa suunniteltavat 

teräskokoonpanot ovat mitoiltaan suuria verrattaessa tietokoneen ruudulla pyörivään 3D-

malliin, jolloin tapahtuu helposti ajatusvirheitä aiheuttaen vaikeuksia itse asennustyöhön.  

 

Heijunka, eli työn määrän ja henkilöresurssien sovittaminen toisiinsa, muodostuu edellä 

mainittujen tehostamiskeinojen avustuksella. Kohdeyrityksen suurin pullonkaula on 

suunnitteluprosessi ja sen tuottamat valmistuskuvat, jotka määrittävät koko projektin 

etenemisen tuotantovaiheeseen. Suunnitteluvaiheen kuormittaminen ja aikatauluttaminen 

parantavat mahdollisuutta reagoida yrityksen prosessin etenemiseen sekä helpottaa 

suunnittelijoiden omaa aikataulutusta ja projektien priorisointia. Usein syynä 

dokumentoinnin puutteisiin ja valmistuskuvien virheisiin on kova työkuorma 
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suhteutettuna resursseihin, jolloin kiire ja projektien valmistumisen paine saattavat 

aiheuttaa virheitä. Suunnitteluvaiheen virheiden väheneminen ja dokumentoinnin 

parantuminen parantavat huomattavasti tuotannon toimihenkilöiden työskentelyä, sillä 

lähes kaikki hukka tuotannon työnjohdon osalta pohjautuu suunnitteluvaiheen virheisiin 

ja niiden korjaamiseen. Heijunkana toimii tässä kohtaa tehostunut ja parantunut 

suunnitteluvaihe, sillä paraneminen helpottaa suoraan valmistuksen ja tuotannon 

henkilöiden työkuorman ja ajankäytön suhdetta.  

 

Viimeisessä tutkimuskysymyksessä pohditaan mitä etuja on mahdollista saavuttaa 

uudella tavoitetilalla? Uudella tavoitetilalla voidaan saavuttaa niin taloudellisia, 

laadullisia kuin ajallisia etuja kuvan 40 mukaisesti:  

 

 

Kuva 40 Tavoitetilan tuomat hyödyt case-yritykseen 

 

Tehostunut ja selkeämpi prosessi tarjoaa ajallista etua luonnollisesti henkilötyötuntien 

vähenemisellä sekä parantuneella prosessin läpimenoajalla. Henkilötyötuntien 

väheneminen pohjautuu pitkälti selkeämpiin ja helpottuneisiin toimintatapoihin ja 

käytäntöihin, jotka vähentävät tiedon etsimiseen ja sen tuottamiseen käytettyä aikaa. 

 

Laadullisesti suurimmat parannukset tapahtuvat prosessissa käsiteltävien dokumenttien 

sisällöissä sekä liikkuvan tiedon paranemisessa. Case- yrityksen suurimmat ongelmat 

pohjautuivat myytyjen projektien lähtötietojen tason vaihteluun sekä valmistukselle 
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päätyvistä valmistuskuvista. Voimakkaasti dokumentointia sisältävä suunnitteluvaihe ja 

tiedon oikeellisuuden parantaminen helpottavat koko loppuprosessia, joka heijastuu aina 

loppuasiakkaalle asti vähentyneinä valmistusvirheinä. Yrityksestä asiakkaalle siirrettävä 

loppudokumentaation ja laskutuksen virheet vähenevät, joka luo parempaa kuvaa ja 

luottamusta myös asiakkaan suuntaan. Laadun paranemisen takeena on helpottunut 

prosessi ja parempi tietojen saatavuus, joka tuo työntekijöille lisää aikaa prosessivaiheen 

suorittamiseen sekä tarjoaa paremmat ja helpommin saatavilla olevat lähtötiedot. 

 

Taloudelliset syyt ovat usein ratkaisevimmassa roolissa tehostamiskeinojen onnistumista 

tarkasteltaessa. Case-yrityksen kohdalla toimihenkilöstön toiminnan tehostuminen ei näy 

suoraan heidän osaltaan taloudellisena säästönä, vaan edut tulevat esiin lähinnä prosessin 

loppupuolella valmistuksen, asennuksen ja asiakastyytyväisyyden osalta. Myynnin ja 

suunnittelun tuottama pohjatyö konkretisoituu valmistuksessa, jossa myös ilmenevät 

prosessin alkuvaiheen virheet ja kasaantunut hukka. Huonolaatuinen dokumentaatio, 

venyneet aikataulut ja sisäiset ristiriidat aiheuttavat kiiretilauksia, suuria tilauseriä, suoria 

rahteja sekä yleistä kiireen tuottamaa virheellistä toimintaa tuotannossa, joka näkyy 

suoraan loppuasiakkaalle huonona lopputuotteen laadulla. Parantunut dokumentointi ja 

nopeampi reagointi tilanteisiin vähentävät kiiretilauksia tuotannossa, jolla on suora 

kustannuksellinen säästö prosessiin. Projektin aikataulutuksen ja tiedon läpinäkyvyyden 

parantaminen auttavat ennakoimaan ja näkemään mahdollisia ongelmakohtia jo 

etukäteen, jolloin prosessia ei tarvitse tehostaa sen viime metreillä ylityötunteina ja 

kiirehtimisellä. Lopullinen ja asiakasnäkökulmasta kenties tärkein parantunut 

taloudellinen etu on reklamaatioiden määrän väheneminen, jossa taloudellistakin haittaa 

suurempi haitta on asiakkaalle asti päätynyt virheellinen tuote ja sen tuoma epäluottamus. 

Case-yrityksen kohdalla todettiin yhteydenpidon ja asiakkaasta huolehtimisen 

vaikuttavan myös voimakkaasti reklamaatioiden määrään: aikatauluista ja viivästyksistä 

tietoinen asiakas tuntee olevansa tärkeä, jolloin kynnys reklamointiin pienistä 

laatuvirheistä kasvaa.  

 

Lean-menetelmien käyttö prosessin hukkien vähentämiseen edellyttää koko 

toimihenkilöstön sitoutumista ja ymmärrystä asiaan. Nykyisellä järjestelmillään 

suoritettavat muutokset ovat pääasiassa olemassa olevan tiedon järjestelemistä ja 

käytäntöjen vakiinnuttamista, mutta oikein tehtynä se helpottaa jokapäiväisen työn 

suorittamista. Olemassa olevilla järjestelmillä 20 prosentin hukkaan onnistuu jokaiseen 
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prosessivaiheeseen kivuttomasti, mutta vaatii silti työtä, ymmärrystä ja seurantaa. Työssä 

esitelty tulevaisuuden tavoitetila uusien toiminnanohjausjärjestelmien avulla on 

projektina haastava ja suuri, joten sen käyttöönottoa ja siihen ryhtymistä tulee suunnitella 

tarkkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa työkuorman pysymistä nykyisellään tai 

liiketoiminnan kasvamista, jolloin nykyisillä työkaluilla tiedon ja materiaalien liikkeen 

seuranta ei ole enää mahdollista. Lean-periaatteen mukaisesti kehittyminen ja toiminnan 

parantaminen lähtee jokaisesta työntekijästä itsestään, ja tämä periaate pitää paikkansa 

myös kohdeyrityksen osalta. Prosesseja ja järjestelmiä voidaan kehittää ja parantaa, mutta 

jollei työn suorittajalla ole henkilökohtaista halua kehittää itseään ja toimintaansa muun 

operatiivisen toiminnan mukana, jäävät järjestelmä- ja työtapauudistukset täysin turhiksi. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lean-menetelmät ja työkalut ovat saaneet alkunsa autoteollisuudesta, ja niiden yleisin 

käyttökohde onkin pitkään ollut valmistavan teollisuuden ja linjatuotannon parissa. 

Etenkin 2000-luvulla lean-menetelmiä alettiin soveltaa myös muihin ympäristöihin, 

päätyen aina toimisto- ja hallintoympäristöön saakka. Leanin työkaluista tehokas keino 

yrityksen prosessien kulkuun ja sen hukkatyön selvittämiseen on arvovirtakartoitus, jota 

käytettiin tämän diplomityön pohjana case-yritykseen toteutetussa arvo-

virtakartoituksessa.  

 

Arvovirtakartoitus toimistoympäristössä toteutettiin keskittyen erityisesti olemassa 

olevien hukkien löytämiseksi ja niiden vähentämiseksi. Hukkien ehkäisemiseksi 

kehitettiin lean-työkalujen avulla yritykseen omia kehitystoimia, joiden pohjalta yritys 

pyrkii uuteen tulevaisuuden tavoitetilaansa. Tavoitetiloiksi asetettiin kaksi eri vaiheitta: 

ensimmäinen nykyisten tietojärjestelmien pohjalle ja toinen, pidemmän aikavälin ja 

tulevaisuuden tilanteen mukaan toteutettava, uusia tietojärjestelmiä vaativa tavoitetila. 

Arvovirtakartoitus toteutettiin yhdessä projektitiimin sekä koko toimihenkilöstön kanssa 

yhteisenä projektina, jossa jokaisen eri prosessivaiheen kulkua ja hukkia pohdittiin työtä 

vakituisesti suorittavan henkilön avulla ja täydennettiin muun henkilöstön mielipiteillä ja 

havainnoilla.  

 

Erinäköisiä toimistoympäristön hukkia esiintyi kaikkiaan hieman yli 100 kappaletta, 

joista suurin osa syntyi suunnitteluvaiheessa kuormittaen seuraavia prosesseja kuten 

valmistusta ja asennusta. Suurimpia perinpohjaisia syitä olivat huono dokumentointi, 

työkalujen puute sekä sisäinen yhteistyökyvyttömyys, jotka syntyvät pitkälti 

projektiluontoisesti toimivan yrityksen suuresta tietomäärästä sekä projektien 

toistumattomuudesta johtuen. Jokaisessa projektissa on omia erikoisuuksiaan, joihin 

reagointi case-yrityksessä on haasteellista yleisen työkuorman ja aikataulujen osalta. 

Löydettyihin hukkiin vastasivat kohdeyrityksen osalta parhaiten kaizen, standardoitu työ 

ja gemba lean-työkalut, joita sovellettiin valtaosassa yrityksen prosesseja. Suurimpia 

kehityskohteita olivat myynnin lähtötietojen parantaminen sekä kokonaiskuvan 

hahmottamisen kehittäminen, jolloin kiirettä ei tehdä tai edesauteta jo myyntivaiheessa. 

Eniten yrityksen prosesseille hukkaa tuottava vaihe oli suunnittelu, jossa kehitystoimia 
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lisättiin erityisesti päättämällä suunnittelun kuormitus- ja aikataulutustyökalun 

kehittämisestä sekä erityisen tietopankin käyttöönotolla. Tietopankkiin pyritään 

keskittämään ajan tasalla oleva spesifinen sekä yleinen tieto suunnittelun vaatimuksista 

ja rakenneratkaisuista, joka vähentäisi virheitä ja huonoa dokumentointia 

jatkoprosesseissa. Suurin osa lopuista parannustyökaluista sisältyvät 5S ja standardoidun 

työn piiriin, jossa hajallaan olevaa tietoa ja epäselviä työkäytäntöjä tehostetaan ja 

organisoidaan tehokkaampaan muotoon.  

 

Projektiluontoisen case-yrityksen arvovirtakartoituksessa ilmeni useita eri haasteita, 

joista suurin osa syntyi käytännössä oikeanlaisen tiedon ja mittaustulosten keräämisen 

vaikeutena. Lähes jokainen projekti on yrityksessä erilainen, yksi voi mennä lävitse ilman 

hukkaa mutta toinen, huomattavasti pienempi projekti saattaa puolestaan sisältää lähes 

puolet ajastaan pelkkää hukkaa. Mittaustuloksia suoritettiin mittaamalla olemassa olevia 

projekteja sekä täydentämällä niitä vakituisesti suorittavan työntekijän kokemuksella 

sekä pidemmän ajan keskiarvoilla. Saadut tulokset ovat ajallisesti suuntaa antavia, mutta 

prosessissa piilevät hukat ja niiden korjaustoimenpiteet ovat arvovirtakartoituksen 

pohjalta helposti todettavissa. Kohdeyrityksessä lean-toimintojen ja niiden käyttöönoton 

kannalta suurimpia ongelmia ovat nykyinen työkuorma suhteutettuna aikaan, sillä 

menetelmät ja niiden käyttöönotto vaativat aikaa normaalin arkityön suorittamisen 

lisäksi. Jotta osa hukista erityisesti dokumentoinnin osalta saataisiin poistettua tai 

vähennettyä, vaatii se suuria ponnistuksia ja uudistuksia erityisesti suunnitte-

luohjelmistoon ja toiminnanohjaukseen. Nämä ovat suuria projekteja, ja useassa kohdassa 

todettiin hukan ehkäisevän projektin olevan liian kankea ja aikaa vievä tarjotakseen etua 

prosessin tehostamiseen.  

 

Onnistuakseen lean- ja arvovirtakartoitusprojekti vaativat koko henkilöstön sitoutumisen 

ja ylimmän johdon tuen hankkeelle. Projekti vaatii myös jokaisen prosessivaiheen 

kehittämistä, sillä jos ketjuun jää yksikin heikko lenkki muodostaa se jonoja ja hukkaa 

prosessin seuraaviin vaiheisiin. Lean-toiminta lähtee henkilöistä itsestään, sillä ilman 

tahtoa ei suurikaan kyky auta toiminnan kehittämistä
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LIITE 1. SISÄISET SUORITUSKYVYN MITTARIT TAVOITETILASSA 

 

Vaihe Mittari Yksikkö 

 

Myynti 

 

Hävittyjä tarjouksia % 

Dokumentointiin kulunut aika min/tarjous 

Lähtötiedot oikein esitettynä %  

 

 

Suunnittelu 

Keskeytyksiä puuttuvan tiedon takia  kpl/projekti 

Lähtötiedot puutteellisia kpl/10kpl 

Ohjelmiston takkuaminen kpl/projekti 

Epätietoisuus aikataulusta ja 

priorisoinnista 

kpl/10kpl 

Laserohjelmointi Kiiretoimituksen leikkuujonoon kpl/viikko 

Puutteelliset mitat valmistuskuvissa kpl/15000kg 

 

 

Valmistus 

Puuttuvat mitat valmistuskuvissa kpl/15000kg 

Puuttuvat positiot valmistuskuvissa kpl/15000kg 

Rakenteelliset virheet valmistuskuvissa kpl/15000kg 

Valmistuskuvien saapuminen ja 

valmistukseen jäävä aika 

aikaväli 

toimituspäivään 

Pintakäsittely Pintakäsittelyn kesto päivää 

Pakkaus Puuttuva toimitustieto kpl/20kpl 

Virheelliset pakkauslistat kpl/20kpl 

Luovutus Puuttuva materiaalitieto kpl/10kpl 

Puuttuva CE-merkintätieto kpl/10kpl 

Laskutus Virheellinen tieto kpl/20kpl 

Hyvityslaskujen määrä kpl/1kk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2. ASIAKKAAN ARVONLUONTILOMAKE 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 3. CASE-YRITYKSEN NYKYTILAN KUVAUS 

 

 

 



 

LIITE 4. CASE-YRITYKSEN TAVOITETILA NYKYISILLÄ TIETO- JA 

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMILLÄ 
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LIITE 5. CASE-YRITYKSEN TULEVAISUUDEN TAVOITETILA UUSIEN 

TIETOJÄRJESTELMIEN AVULLA 

 

 

 


