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Kilpailukyvyn ylläpitäminen on nykypäivän tärkeimpiä tavoitteita sekä globaalissa että 

kansallisessa yritysmaailmassa. Alati kasvavilla markkinoilla täytyy pystyä vastaamaan 

asiakaskysyntään ja erottumaan edukseen kilpailijoiden joukosta. Palveluasteen 

kasvattaminen on eräs kilpailukykyä edistävätekijä. Palveluastetta voidaan kasvattaa 

lyhentämällä laitteiden toimitusaikoja, jolloin kysyntään vastaaminen tehostuu. 

Lyhyempien toimitusaikojen avulla voidaan tehostaa tuotannon toimintaa sekä säästää 

varastointikustannuksissa. 

 

Häiriöttömien sähkönsyöttöjärjestelmien tarve on kasvanut valtavasti internetin 

yleistymisen ja etenkin pilvipalveluiden kehittymisen myötä. Kohdeyritys valmistaa 

häiriöttömiä sähkönsyöttöjärjestelmiä pääasiassa yrityskäyttöön. Kohdeyrityksen 

tuotannon kapasiteetti ei ole ollut optimaalisella tasolla kapasiteetin kasvattamiseen ja 

kysyntään vastaamiseen, jonka kehittämistä lähdettiin analysoimaan ja tutkimaan. 

 

Diplomityössä tutkittaan tuotantoprosessin toimintaa ja pyritään kehittämään sen 

toimintaa. Tavoitteena on selvittää miten tuotantoprosessin kapasiteettia voidaan nostaa 

valmistus- ja läpimenoaikoja lyhentämällä. Tutkimusmetodina on käytetty 

tapaustutkimusta, jonka avulla pystytään keräämään kattavasti tietoa tuotantoprosessin 

toiminnasta ja samalla vertaamaan sitä aikaisempiin tutkimuksiin. Tuotantoprosessin 

toimintaa tutkitaan arvovirtakartoituksen avulla, jonka avulla pystytään analysoimaan 

tehokkaasti tuotannon nykytilaa, suunnittelemaan tulevaisuudentila sekä määrittelemään 

kehitystoimenpiteet tulevaisuudentilaa varten.  
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In a present-day it is crucial for companies to maintain their competitiveness globally and 

nationally. It is important that companies are able to respond on customer demand and are 

also able to stand out from other companies on a growing markets. Increasing service level 

is one of the key factors to improve competitiveness. Shortening production lead-time 

increases service level and also improves performance of the production process and 

lowers inventory and warehousing costs. 

  

Due to growth of Internet and cloud services the need of uninterruptible power systems 

have also grown. Surveyed company manufactures UPS's mainly for business use. 

Production capacity of the company has not been on a certain level to be able to increase 

capacity and answer to the customer demanding. Capacity improvement was the 

researched and analyzed aspect. 

  

In this study the functioning of the production process is studied and analyzed for process 

improvement and development. Goals are to investigate how capacity can be increased by 

shortening the processing and throughput times. Case study method is used to create a 

comprehensive and analytic research of the target production process. Value stream 

mapping is used to collect data, analyse it and create a wanted future state for more 

efficient process. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykypäivän yritysmaailmassa yrityksiltä vaaditaan lyhyempiä toimitusaikoja, pienempiä 

kustannuksia sekä korkeampaa palveluastetta. Tuotannon kehittämisellä pyritään 

kasvattamaan yrityksen kilpailukykyä alati kasvavilla elektroniikkamarkkinoilla, sillä 

asiakastyytyväisyyden parantaminen on nykymaailmassa kasvavassa määrin tärkeässä 

roolissa. Palvelujen tarjoajia on paljon, joten markkinoilla täytyy erottautua omaksi 

edukseen. Eräs tapa asiakastyytyväisyyden parantamiseen on lyhentää laitteiden 

toimitusaikaa. Lisäksi suurien asiakasprojektien myötä, laitteiden tilausmäärät ja erillisten 

projektien määrät ovat kasvaneet, joten kysyntään vastaamisen parantaminen on ollut eräs 

tämänkin tutkimuksen avain ongelmista. (Melchert, de Mesquita & Francischini 2006, s. 

1.) 

 

Tässä diplomityössä  tutkitaan erään elektroniikkayrityksen tuotantoprosessia ja kehitetään 

sen toimintaa yhden kokoonpanolinjan osalta moniosaiseen projektiin liittyen. Työssä 

perehdytään tutkittavan tuotannon toimintaan teoreettisella pohjalla, Leanin teoriaan ja 

luodaan pohjaa tutkimuksen tekemiselle jonka jälkeen esitellään tutkittavan tuotteen ja 

prosessin lähtötilanne, nykyprosessista selvinneet huomiot sekä kehityskohdat. Lopuksi 

paneudutaan ongelmien ja kehityskohtien tutkimiseen ja ratkaisemiseen. Lopputuloksena 

olisi saavuttaa tehostetumpi ja virtaavampi prosessi. 

 

1.1 Työn tausta 

Tutkittavan tuotantoprosessin valmistuskapasiteetti ei ole ollut riittävällä tasolla, 

lyhyempien valmistus- ja läpimenoaikojen saavuttamiseksi. Ongelmaa lähdettiin tutkimaan 

ja kehittämään, ja työkaluksi valittiin arvovirtakartoitus (VSM, Value Stream Mapping). 

VSM:n avulla pystyttään tutkimaan nykyisen prosessin heikkoudet ja sitä kautta 

parantamaan ja kehittämään prosessia seuraavaa projektia varten, jotta valmistus- ja 

läpimenoaikoja pystyttäisiin lyhentämään. Lyhentämällä tuotteiden valmistusaikaa 

pystytään saavuttamaan seuraavia asioita ja parannuksia: 

- Vähentämään ennustamisen tarvetta 

- Parantamaan laadun hallintaa lyhentämällä aikaa tuotteiden vaurioitumisalttiudelle 

tehtaalla sekä lyhentämällä aikaa tuotannon ja laaduntarkastuksen välillä 



10 

 

- Vähemmän keskeneräisiä laitteita ja kokoonpanoja 

- Helpottaa tilausten seurantaa tuotannossa 

(Hopp, Spearman & Woodruff 1990, s. 75.) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on parantaa tuotantoprosessin tuottavuutta suurien UPS-järjestelmien 

(Uninterruptible Power Supply), eli häiriöttömien sähkönsyöttöjärjestelmien, osalta. 

Valmistusprosessin kehittämisessä pyritään pienentämään valmistukseen kuluvaa aikaa ja 

sitä kautta kasvattamaan nykyistä valmistuskapasiteettia.  Työssä ei paneuduta laitteen 

varsinaiseen fyysiseen valmistamiseen ja kokoonpanoon, vaan tutkimus ja kehitys tehdään 

koko tuotantoprosessille, eli niin sanotulle door-to-door-mallille. Tavoitteena on vähentää 

nykyistä valmistusaikaa 30 %, valmistusaikaan lasketaan tässä työssä laitteen valmistusta 

edistävätyö, kuten esimerkiksi kokoonpanot ja testaukset. Lisäksi laitteen 

kokonaisläpimenoaikaa halutaan pienentää 65 %. Valmistusaikaa vähentämällä 

saavutetaan lyhyempi läpimenoaika ja tätä kautta asiakkaita pystytään palvelemaan 

nopeammin ja tehokkaammin. Samalla saavutetaan tilasäästöjä rajoitetussa 

tehdasympäristössä, kun laitteet saadaan sulavammin tuotannon läpi asiakkaalle.  

 

Työ on rajattu käsittelemään tuotantoprosessia, joka sisältää kokoonpanojen A, B1 ja B2 

valmistuksen, tehomoduulien ja B-osien yhdistelyn, lopputestauksen, asiakkaan tilaaman 

lisätestauksen ja laitteen loppupellityksen ja pakkaamisen sekä tutkittavan projektin 

epästandardit työt. Tehomoduulien kokoonpano ei sisälly työn tutkimukseen. 

 

Työn päätutkimuskysymyksenä on: 

- Millä toimenpiteillä voidaan lyhentää valmistusprosessin valmistus- ja 

läpimenoaikaa? 

 

Apukysymykset: 

- Mitä hyötyä on nykytilan analysoinnista ja miten sitä voidaan hyödyntää tuotannon 

kehityksessä? 

- Kuinka jo olemassa olevia Lean-työkaluja ja - ajattelua voidaan parantaa tuotannon 

kehittämiseksi? 
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1.3 Tutkimusmenetelmä 

Työssä hyödynnetään tapaustutkimusta, joka on empiirisen tutkimuksen muoto. Sen avulla 

pyritään hankkimaan monipuolisesti tietoa nykytilasta, sen analysointia varten. 

Ta aus u k  us a  u  s  k       kun ha u aan vas a a k s   ks  n ”  ks ” ja ”    n”,  a  

kun ei olla varmoja miten ilmiö/tapahtuma liittyy tutkimuskohteeseen. (Baxter & Jack 

2008, s. 545.) 

 

Tapaustutkimuksessa määritetään yksi tai useampi tutkimuskysymys, joiden pohjalta 

tutkimusta aletaan tekemään.  Usein on vaarana, että tutkimuskysymys on liian laaja, 

jolloin koko tutkimus voi kasvaa liian suureksi eikä tutkimuskohteeseen voida keskittyä 

riittävän tarkasti. On siis tärkeää määrittää tutkimuksen rajaus tarkasti ja riittävän kapeaksi, 

jotta tutkimuksessa pystytään paneutumaan riittävän syvällisesti. Tapaustutkimuksessa 

kerätään tietoa kohteesta, jota analysoimalla voidaan vastata alussa määritettyyn 

ongelmaan ja sitä kautta kehittymään. (Baxter & Jack 2008, s. 546–547.) 

 

Tapaustutkimusmenetelmä on laajalti käytetty metodi, kun halutaan yhdistää ja analysoida 

usean tietolähteen tuloksia.  Tapaustutkimuksessa on tärkeää osoittaa tutkitun aineiston tai 

kohteen oikeellisuus. Tutkitulle asialle pyritäänkin löytämään paljon aikaisempaa 

tutkimusta, joita peilaamalla omaan tutkimukseen voidaan tehdä asianmukaisia 

johtopäätöksiä. Tapaustutkimukseen liitetään usein neljä eri vaihetta: 

1. Tutkimuksen suunnittelu 

2. Tutkimuksen toteuttaminen 

3. Tulosten analysointi 

4. Johtopäätösten luominen tulosten pohjalta 

(Tellis 1997, s. 3.) 

 

1.4 Kohdeyritys 

Kohdeyritys kuuluu yhtenä tehtaana kansainväliseen suurempaan korporaatioon, joka 

toimii sähkönsuojauksen, -jakelun ja -hallinnan toimintapiireissä. Korporaation yritykset 

valmistavat tuotteita sähkö-, hydrauliikka-, autoteollisuus- sekä ilmailu ja 

avaruustoimialoille. Kohde yrityksellä on laaja tuote- ja palveluvalikoima niin yritysten 

kuin myös julkisen sektorin asiakkaille globaalisti. Suomen tehdas toimii 

sähköteollisuuden sektorissa, jossa valmistetaan UPS-järjestelmiä. 
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UPS-laitteita käytetään esimerkiksi konesaleissa ja sairaaloissa suojaamassa tärkeiden 

laitteiden toimintaa esimerkiksi äkillisten sähkökatojen takia.  UPS-laitteiden tärkeimpiä 

tehtäviä ovat: 

- Laitteiden suojaaminen ali- tai ylijännitevaurioilta 

- Turvata laitteiden turvallinen ja hallittu alasajo sähkökatkojen varalta 

- Toimia hätävirtalähteenä esimerkiksi generaattorin käynnistymiseen asti 

 

Yrityksessä on ollut käytössä jo usean vuoden ajan Lean Six Sigma -järjestelmä. Työn 

pääasiallisena tarkoituksena ei ole implementoida Leania tai sen työkaluja käyttöön, mutta 

työssä tullaan perehtymään, pystytäänkö olemassa olevia työkaluja hyödyntämään tai 

tehostaa nykykäytössä. Yrityksessä käytössä olevia työkaluja ovat muun muassa 5S, 

standardoitutyö ja Kaizenit. 

 

1.4.1 Laitteen rakenne 

Tutkittava laite koostuu kolmesta eri osiosta, A- B1- ja B2-osioista. Systeemi kootaan 

kokoonpanolinjalla tuotannossa valmistettavista oheiskokoonpanoista. Kolme osaa kootaan 

ja kuljetetaan omilla lavoillaan ja yhdistetään yhdeksi laitteeksi vasta asiakkaalla. Laite on 

kokonaisuudessaan 4,9 metriä leveä, 1,95 metriä korkea ja 1,2 metriä syvä, koko systeemi 

painaa noin 3t. 
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2 TUOTANTO JA TUOTANTOLÄHTÖINEN TOIMINTATAPA  

 

 

Tuotantolähtöisessä toimintamallissa pyritään optimoimaan tuotanto asiakkaalle edullisella 

tavalla. Optimoinnin perustana on tunnistaa jokainen prosessi erikseen ja tiedostaa niiden 

väliset yhteydet parhaimman lopputuloksen saamiseksi. Pyrkimyksenä on tuottaa 

palveluita kustannustehokkaasti, jossa räjähdysmäiset kasvutavoitteet eivät ole 

pääasiallinen prioriteetti vaan pyrkimyksenä on ylläpitää tasainen ja vakaa tilauskanta. 

Suorituskykyä johdetaan resurssipohjaisesti esimerkiksi koneiden ja henkilöstön 

kapasiteetin kautta. (Hakanen 2015    lch & Brinkmeier 1998, s. 189.) 

 

Tuotannon ohjauks ssa k       v  ’T  auks s a k k  n an ’-mallissa (Assmebly-to-Order, 

ATO) tuotteen valmistus alkaa, kun asiakkaan tilaus on kirjattu järjestelmään. Normaalissa 

ATO-tuotannossa asiakas tilaa tuotteen standardituotteista: tuotanto käynnistyy tilauksesta 

ja myytävä tuote valmistetaan alihankituista osista ja osakokoonpanoista. Tilauksesta 

kokoonpano -mallille on tyypillistä valmistettavan tuotteen modulaarisuus, rajatut 

mahdollisuudet tuotteiden muokkauksille, sekä rajallinen vuotuinen volyymi. (Olhager 

2003, s. 320–321.) 

 

2.1 Tuotantoprosessi 

Prosessi määritellään perättäisten toimintojen sarjana, joilla suoritetaan yksi tai useampi 

yrityksen toiminto. Tuotantoprosessiin sisällytetään henkilökunta, koneet, raaka-aineet ja 

toimintatavat, joilla tuotetaan tuotetta tai palvelua. (Chiarini 2013, s. 16; Bal 1998, s. 342.) 

Tuotantoprosessin tehokkuutta mitataan sen tuottamien suoritteiden kautta. 

Toimintalähtöisessä toimintamallissa on pyritty määrittämään jokaiselle suor         j k n 

arv , j    n    r  j   a n          a kav       kuvas aa  r s ss n   h kkuu  a       h   

Brinkmeier 1998, s. 185.)  

 

2.2 Toimintatavan kilpailuedut 

Tuotantolähtöisessä toimintamallissa on keskitytty tuotantoprosessin kyvykkyyteen ja 

tarkoituksena on tuottaa toiminteita asiakkaille optimaalisella tavalla. Kapasiteetin 

kohdentaminen tuotantovirtaan ja osastojen väliset tehtävät pyritään pitämään erillään, 

jolloin voidaan keskittyä henkilöstön tehokkaaseen käyttöön. Tuotantoprosessin 
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kehittämisellä ja yksinkertaistamisella pyritään kasvattamaan kapasiteettia. Poistamalla 

turhia toiminteita ja tekemällä yksinkertaisia kehitystoimenpiteitä, kuten työtapojen 

standardointia, saavutetaan tehokkaita muutoksia.      h    r nk    r     , s        

   

2.3 Valmistus- ja läpimenoaika 

Valmistusajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu laitteen valmistamiseen. Valmistusaikaan ei 

huomioida esimerkiksi odotusaikoja, vaan siihen sisällytetään pelkäsään laitteen 

valmistamista edistävä aika. (Bhasin 2015, s. 128). Tuotannon läpimenoaika on aika, joka 

laitteella/komponentilla kestää sen aloituksesta siihen hetkeen kun laite luovutetaan. 

Aikaan sisällytetään valmistusaika, asetusajat, siirtoajat, laitteen odottama aika sekä osien 

että kokoonpanojen odottamiseen kuluva aika. (Hopp, Spearman & Woodruff 1990, s. 80; 

Bhasin 2015, s. 128.) Kuvassa 1 on esitetty valmistus- ja läpimenoaikojen yhteys 

tuotantoprosessin kulussa tilauksesta toimitukseen. 

 

 

Kuva 1. Valmistus- ja läpimenoaikojen suhteet tuotantoprosessissa (mukaillen 

ChannelSoft Partners 2016). 

 

2.4 Tuotannon kehittäminen 

Hopp, Spearmann ja Woodruff (1990, s. 79) kertovat tutkimuksessaan, että läpimenoajan 

vähentämisessä on kolme avaintekijää, jotka vaikuttavat läpimenoajan muodostumiseen ja 

vähentämiseen; odottaminen ja jonottaminen (1), keskeneräisen tuotannon (WIP) ja 

virtaavantuotannon välinen aika (2), läpimenoaikojen varianssi (3). Edellä mainitut tekijät 
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vaikuttavat suoraan läpimenoaikaan, mutta osittain myös valmistusaikaan.  Tutkimuksessa 

esitettiin käytännöllisiä tapoja lyhentää läpimenoaikaa ja tehostaa edellä mainittujen 

” ng   ak h   n” hava  s   s a. Tapoja joiden avulla pystyttäisiin kehittämään tuotantoa 

olivat: 

- Keskeneräisten tuotannon (WIP) tarkkailu 

- Virtaavan tuotannon edistäminen 

- Tuotannon synkronointi 

- Odottamisen vähentäminen 

- Variaatioiden rajoittaminen 

(Hopp, Spearman & Woodruff 1990, s. 79.) 

 

Eräänä tärkeänä huomiona on havaittu, että kasvattamalla kokoonpanon tai valmistuksen 

virtaavuutta, on suora vaikutus läpimenoajan sekä varastointitarpeen vähentymiselle. 

Uusilla työkaluilla tai uusilla ohjelmilla on loppujen lopuksi melko pieni merkitys 

läpimenoajan vähentämisessä, sillä valtaosa läpimenoajasta on odottamista ja laitteen 

seisottamista seuraavaan työvaiheeseen. Esimerkiksi työvaiheiden yhdistämisellä on 

huomattavasti suurempi merkitys kokonaisuuden kannalta kuin uusilla työkaluilla. On 

kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikki vähentäminen on aina kannattavaa, mutta pitää 

huomioida lopputuloksen kannattavuus. (Hopp, Spearman & Woodruff 1990, s. 80.) 

 

Laitteiden ja tuotannon suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa läpimenoaikoihin, etenkin 

jos samaa laitepohjaa/rakennetta käytetään useassa eri valmistuotteessa. Jos laitteiden alku 

kokoonpano on kaikilla tuoteperheen laitteilla sama, voidaan tuotantojärjestystä 

tarvittaessa muuttaa helposti, kun laitteiden eroavaisuudet ilmenevät vasta 

myöhäisemmässä tuotannon vaiheessa. Tällä pystytään edistämään tuotannon joustavuutta 

muutoksille ja samalla kehittämään tuotannon kykyä nopeisiin muutoksiin. Muutokset 

laitteiden kokoonpanoihin myöhäisessä vaiheessa hidastavat tuotantoa ja pitkittävät 

läpimenoaikaa. (Hopp, Spearman & Woodruff 1990, s. 80.) 
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3 LEAN IDEOLOGIA 

 

 

Lean-pohjainen tuotanto on monitasoinen tuotantomalli, joka sisältää laajan valikoiman 

hallinnointityökaluja tuotannon tutkimiseen ja kehittämiseen. Tärkeimpänä lähtökohtana 

Lean-tuotantoprosessille on työkalujen käyttäminen oikein ja hallitusti, jotta tuotannosta 

voidaan muokata virtaava ja korkea tasoinen kokonaisuus, jonka tarkoituksena on palvella 

asiakasta mahdollisimman tehokkaasti. Leanin työkaluja on useita kymmeniä, mutta 

seuraavat työkalut ovat yleisimpiä:  

- Kaizen 

- Jatkuvan parantamisen periaate (Continuous improvement) 

- Seitsemän hukkaa (Seven wastes) 

- Arvovirtakartta (Value stream mapping) 

- 5S 

- Standardoitutyö (Standardized work) 

(Melchert, de Mesquita & Francischini 2006, s. 2; Bhasin 2015, s. 92.) 

 

Lean pohjautuu Toyota Production Systemiin, joka kehitettiin Japanissa Toyotan 

autotehtaalla toisen maailman sodan jälkeen. Kehittämisen taustalla oli Japanin heikko 

taloustilanne, vähäiset materiaalivarannot sekä työvoiman puute ja pyrkimys nousta 

kilpailemaan autoteollisuuden markkinoille Euroopan ja Yhdysvaltojen kanssa. (Chen, 

Guo & Li 2015, s. 1210; Rahani & al-Ashraf 2012, s. 1727–1728.)   

 

L an  u     ng ann n k    n sanas a ’  an’ ja  ark    aa  hu  a/v h  s  , j h n k k  

ideologia perustuu. Leanin perimmäinen tarkoitus on pyrkiä löytämään ja karsimaan 

tuotantoprosessista ja toimistoista kaikki turhat toiminnot, jotka eivät tuo lisäarvoa 

asiakkaalle. Tällä mallilla pyritään tarjoamaan asiakkaalle palveluita tai tuotteita 

mahdollisimman vähäisillä kustannuksilla, jossa asiakas maksaa vain laadullisesta työstä. 

(Serrano Lasa, Laburu & de Castro Vila 2009, s. 82–8; Chen, Guo & Li 2015, s. 1210; 

Pearce & Pons 2013, s. 1–2; Rahani & al-Ashraf 2012, s. 1727–1728.) 

 

Lean jakaa tutkijoiden mielipiteitä soveltuvuudesta eri tuotantosektoreille. Joidenkin 

tutkimusten mukaan parhaat tulokset saavutettaisiin autoteollisuudessa ja autoteollisuuden 
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kaltaisissa toimintaympäristöissä. Vaikkakin implementoimalla Lean oman tehtaan 

tuotantoon voidaan tuotantoprosessia kehittää, mutta pitkän aikajänteen vaikutukset 

jäisivät vähäisiksi. Toisaalta on saatu paljon näyttöä, että autoteollisuudesta eroavista 

tuotantoympäristöissä on saavutettu pysyviä ja merkittäviä parannuksia ja säästöjä Leanin 

avulla. (Serrano Lasa, Laburu & de Castro Vila 2009, s. 82; Tyagi & Vadrevu 2014, s. 

1259.)  

 

Useat tutkimukset osoittavat, että Lean-työkalujen avulla voidaan tehostaa tuotantoa ja 

ylläpitää niiden avulla saavutettuja etuisuuksia. Työkalujen käytössä tulee olla tarkkana, 

sillä liiallinen käyttö kuormittaa sekä työnjohtoa että työntekijöitä, ja tämän takia tulisi 

valita vain välttämättömimmät työkalut. Kaikki työkalut eivät aina sovellu jokaiseen 

toimintaympäristöön, siksi kannattaakin tutkia tarkkaan, että mitä halutaan saavuttaa ja 

mitä saavuttaminen vaatii. (Bhasin 2015, s. 92.) Tutkimusten myötä on huomattu, että 

Leanin ja sen työkalujen käyttöönotossa työnjohdollisesti tärkein saavutus on saada 

työkaluja käyttöön nopeasti ja alkaa heti tutkimaan niistä saatavaa dataa. Työkalujen 

implementointi jää monesti vajavaiseksi, jolloin työkalujen käyttö on tuotannossa vähäistä, 

vaikka odotukset työnjohdon puolella ovat korkeat. On siis tärkeä paneutua työkalujen 

toimintaan ja etenkin opastaa ja iskostaa niiden käyttö tuotannossa. (Pearce & Pons  2013, 

s. 1–4.) 

 

3.1 Kaizen 

Leanin perustana toimii Kaizen- a ah u a , j ka sanana  ark    aa ’ arannus a’  Ka z n    

itsessään ole varsinainen työkalu, vaan siihen sisällytetään muita Leanin työkaluja 

parantamaan sekä tuotantoa, että työntekijöiden tehokkuutta. Yksinkertaisimmillaan 

Kaizen-tapahtuma on muutaman tunnin mittainen, muutaman henkilön välinen palaveri, 

jossa keskitytään parantamaan esimerkiksi työpisteen ergonomiaa tai tuottavuutta 

yksinkertaisilla toimilla. Tapahtuma voi myös olla useampi päiväinen, useamman henkilön 

tapahtuma, esimerkiksi arvovirtakartoituksen tekeminen. Toimet voivat olla uuden 

ruuvinvääntimen käyttöönotto, työpisteen työohjeiden parantaminen tai tuotantoprosessin 

kehittäminen. Kaizen ja jatkuvan parantamisen periaate ovat käytännössä sama asia. 

Kaizen on tapahtuma, jossa toteutetaan jatkuvaa parantamista (jatkuvan parantamisen 

periaatteesta kappaleessa 3.1.1) kun taas jatkuvan parantamisen periaate toimii 
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ajattelutapana kaikilla yrityksen henkilöillä. (Ker, Wang & Lee 2014, s. 667–668; Bhasin 

2015, s. 93.) 

 

Ker, Wang ja Lee (2014, s. 667–668) ovat tutkineet jatkuvan parantamisen tärkeyttä 

yritysten kehityksen näkökulmasta. Tutkimuksen pohjalta yrityksille on tärkeää kehittää 

tuottavuutta ja laatua, joiden pohjalta voidaan kasvattaa kilpailukykyä ja samalla 

kilpailemaan alati kasvavilla markkinoilla. Eräänä avaintekijänä kehittämisessä on 

oikeiden työkalujen hyödyntäminen ja käyttäminen tuotannon parantamisessa ja kasvattaa 

operatiivista kapasiteettia. (Ker, Wang & Lee 2014, s. 667–668.) Oropesa Vento, García 

Alcaraz, Maldonado Macías ja Martínez (2004, s. 692–693) raportoivat Kaizenien olevan 

perustana korkean laatutason saavuttamiseksi niin tuotteiden, tuotantoprosessin, 

työntekijöiden osaamisen kuin huoltotoiminnankin osalta. Kehityksen mahdollistamiseksi 

muutos vaatii jatkuvan parantamisen implementointia osaksi yrityskulttuuria, jolloin 

pystytään kehittämään yrityksen mahdollisuuksia kasvattamaan kykyä palvella niin sisäisiä 

kuin ulkoisiakin asiakkaita. 

 

Ker et al. (2014, s. 669) jakoivat Kaizenin kuuteen eri vaiheeseen, jonka tarkoituksena oli 

helpottaa tuotannon tehostamista ja arvioida tehostamisen onnistumista. Tehostamisen 

ohella Ker et al. (2014) halusivat sisällyttää ja opettaa työntekijöille Leanin työkalujen 

käyttöä ja edesauttaa heitä omatoimiseen kehittämishalukkuuteen. Vaiheet joihin Kaizen 

jaettiin, olivat: 

- Kehityskohtien löytäminen 

- Nykymallin analysointi 

- Alkuperäisten ideoiden luominen 

- Implementointisuunnitelman luonti 

- Suunnitelman implementointi 

- Uuden menetelmän arviointi 

(Ker et al. 2014, s. 669–671.) 

 

3.1.1 Jatkuvan parantamisen periaate 

Jatkuvassa parantamisessa, tunnetaan myös Demingin syklinä (Continuous Improvement, 

CI), tavoitteena on tehostaa yrityksen toimintaa ja tehokkuutta vaihe vaiheelta kohti 

tavoitteita. Jatkuva parantamien on erityisen hyvä työkalu pitkän aikajänteen kehityksessä. 
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Lyhyen tähtäimen kehittäminen saattaa monesti aiheuttaa liian radikaaleja ratkaisuja, jotka 

pitkällä aikavälillä aiheuttavat enemmän kustannuksia ja haittoja, kuin tehokkuutta ja 

säästöjä. (Wu, Feng & Jin 2015, s. 894; Valio, Gonzalez & Martins 2016, s. 251.)  

 

Jatkuvan parantamisen yksi vaihe on ajateltu jakautuvan neljään eri osaan; suunnittele 

(plan), tee (do), analysoi (check) ja standardoi (act) (PDCA-periaate). Ensimmäisessä 

vaiheessa nykyinen toimintamallia tutkitaan ja luodaan sen pohjalta suunnitelma, että mitä 

halutaan saavuttaa ja miten kyseiset saavutukset voitaisiin toteuttaa. Kun visio ja 

toimenpiteet ovat selvillä, niitä testataan muutettavassa ympäristössä, eli tehdään niin 

sanottua tuotantokokeilua. Esimerkiksi jos kyseessä on tuotannonkehitys, niin selvitetään 

tutkittavat lähtövertailuluvut, jonka jälkeen tehdään alustavat muutokset linjalle. 

Testauksen/kokeilun jälkeen analysoidaan mahdollisia muutoksia vertaamalla 

lähtötilanteessa saatuja arvoja uusiin muuttuneisiin arvoihin. Mikäli alustavat muutokset 

eivät ole tuoneet halutunlaisia muutoksia tuotantoon, tulee palata alkupisteeseen ja luoda 

uusi suunnitelma ja kehityskohdat tehostamisen saavuttamiseksi. Onnistuneen kehitystyön 

jälkeen voidaan muutokset implementoida pysyvästi tuotantoon. Ensimmäisen kierroksen 

jälkeen siirrytään seuraavalle kehityskierrokselle ja toistetaan perusvaiheet. Jatkuvan 

parantamisen periaatteen toiminta on esitetty kuvassa 2. (Muralidharan 2015, s. 518; Chen, 

Zou, Liu & Yang 2015, s. 335–337.) 

 

 

Kuva 2. Jatkuvan parantamisen periaate, jossa P (suunnittele), D (tee), C (analysoi) ja A 

(standardoi) (mukaillen Du, Cao, Ba & Cheng 2008, s. 2).  

 

Alkuperäinen taso 

Parannus 

Seuraava taso 
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3.2 Seitsemän hukkaa 

Leanissa kuten kaikissa muissakin yrityskulttuureissa pääasiallisena pyrkimyksenä on 

minimoida turhien asioiden ja vaiheiden tekemistä prosessissa, eli välttää hukkaa. 

Määritelmänä hukkaa on kaikki kustannuksia lisäävät, mutta lopputuotteen arvoa 

lisäämättömät asiat ja vaiheet. Prosessiin lukeutuu henkilökunnan toiminta, työkoneet, 

materiaalit ja työtavat. Ideologian perusteella hukkaa esiintyy seitsemässä (7) eri muodossa 

arvovirrassa:  

- Ylituotanto 

- Välivarastointi 

- Työntekijöiden turhat liikkeet ja liikkumiset 

- Vialliset tuotteet 

- Tuotteiden turha ja liika liikuttaminen vaiheiden välillä 

- Tuotteiden liiallinen prosessointi 

- Odottaminen 

(Pereira Librelato, Pacheco Lacerda, Henrique Rodrigues & Rafael Veit 2014, s. 926; 

Chiarini 2013, s. 19.) 

 

Ylituotannon ajatellaan monesti olevan taloudellisesti kannattavampaa, kuin 

asiakastilausten perusteella valmistettujen määrien tuottaminen. Ylituotetuilla valmisteilla 

voidaan sitten esimerkiksi tarvittaessa paikata epäonnistuneita tuotantoeriä tai pitää 

palvelutasoa korkeammalla varastoitujen tuotteiden nojalla. Aina ei nähdä sitä mitä 

ylituotannosta aiheutuu: 

- Varastointi tuo lisäkustannuksia 

- Vähentää joustavuutta ja hidastaa tuotantoa, kun valmistetaan liian suuria eriä 

- Kasvattaa epäsuorasti esimerkiksi kuljetus- tai laatukustannuksia 

- Ylikapasiteetti työntekijöissä 

- Kysynnän muutoksiin yritetään vaikuttaa liian aikaisin tai liian myöhään 

(Chiarini 2013, s. 20; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Ylituotantoon yhteydessä oleva varastointi aiheuttaa hukkaa pinta-alan ja tätä kautta 

säilytyskustannusten kautta. Varastointiin huomioidaan raaka-aine, valmislaitteiden ja 

joissain tapauksissa keskeneräisen työn varastot. Liian aikaisin aloitettu työ tai ylisuuret 

tuotantoerät aiheuttavat turhaa varastoinnin tarvetta tuotantoketjun aikana ja lopussa. 
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Varastoinnin tarvetta voidaan välttää oikeaan aikaan, tilausmäärien mukaisesti 

valmistetuilla tuotantoerillä. Sillä näin tuotettu tavara saadaan pois omista käsistä 

nopeammin. Epätasapainossa oleva tuotanto ja tuotannon pullonkaulat aiheuttavat 

keskeneräisten töiden varastointitarpeita, kun osa työvaiheista on muita nopeampia, jolloin 

tavara ei liiku oikean aikaisesti vaiheiden välillä. Varastoinnin tarvetta pystytään 

vähentämään tarkemmalla tuotannon tasapainotuksella ja huolellisemmalla tuotannon 

suunnittelulla. Lisäksi tuotantomäärien maltillisempi läpiajaminen helpottaa joustavuutta ja 

keskeneräisten tuotteiden varastointia. (Chiarini 2013, s. 22; Rother & Shook 2009, s. 36–

37; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Huono pohjaratkaisu lisää työntekijöiden turhaa liikkumista prosessin aikana, sillä joitain 

tarvikkeita tai komponentteja pitää hakea pitkänkin matkan päästä tai seuraavaan 

työvaiheen aloittamiseksi henkilön ja/tai laitteen täytyy kiertää jokin este esimerkiksi 

trukkihylly. Työntekijöiden vähäinen kokemus lisää turhia liikkeitä työnteon aikana, koska 

tieto-taito on vielä puutteellinen tehokkaamman työnteon ylläpitämiseksi. Järjestyksen 

puuttuminen ja epäpuhtaus ovat eräitä suurimpia syitä turhiin liikkeisiin ja liikkumiseen. 

Työkalujen löytäminen työpisteeltä tai pahimmassa tapauksessa työkalun hakeminen 

toiselta työpisteeltä voivat lisätä radikaalisti työvaiheiden kestoa.  Järjestelmällisyydellä ja 

siisteydellä sekä pohjaratkaisun järkevällä toteutuksella ja suunnittelulla pystytään 

karsimaan valtaosa turhasta liikehdinnästä pois Esimerkiksi tuotantolinjan. Lisäksi 

kouluttamalla työntekijöitä voidaan lisätä heidän osaamistaan ja täten vähentämään turhan 

työn tekemistä. (Chiarini 2013, s. 23; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Laadulliset ongelmat ovat tunnetuin hukan muoto. Viallisten osien korjaaminen tai 

uudelleen tekeminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja syö kapasiteettia normaalilta 

tuotannolta. Työntekijöiden välinpitämättömyys tuotteiden laadullisiin asioihin on 

osatekijänä viallisissa osissa. Yleisimpiä syitä virheellisiin tuotteisiin ovat: 

- Huonolaatuiset materiaalit ja komponentit 

- Työntekijöiden heikko osaaminen ja matala tietämys/ymmärrys laadusta 

- Vialliset koneet tai työkalut 

- Puutteelliset ohjeet ja toimintatavat 

(Chiarini 2013, s. 24; Bhasin 2015, s. 4.) 
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Huolellisella tuote- ja prosessisuunnittelulla voidaan vähentää viallisten tuotteiden määrää 

tuotannossa. DFMA:n (Design for Manufacture and Assembly) mukainen suunnittelu ja 

Poka Yoke-käytännön hyödyntäminen, vähentävät jo merkittävästi inhimillisten virheiden 

tekemistä. Poka-Yoke on Leanin työkalu virheiden estämiseen, joka on normaalisti 

konkreettinen virheen poissulkevamuoto tai -rakenne tuotteessa (Tsou & Chen 2005, s. 

799). Virheiden minimoinnissa, niin kuin kaikessa hukan vähentämisissä, työntekijöiden 

kouluttaminen tuo tietoutta laatu- ja kriittisyysasioissa, sekä luo laatulähtöisempää 

työympäristöä jossa työntekijät itse haluavat vaikuttaa tuotteen hyvyyteen ja laatuun. 

Ennalta ehkäisevällä simuloinnilla on vähentävä vaikutus virheellisten tuotteiden 

valmistuksessa. Esimerkiksi FE-analyysillä voidaan jo ennen proto-osien tilaamista saada 

tietoa tulevan tuotteen laadusta ja kestävyydestä. (Chiarini 2013, s. 24; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Pelkästään työntekijöiden ylimääräinen liikkuminen tuotannossa ei ole arvoalisäämätöntä 

työtä, vaan myös tuotteiden turha kuljettaminen on hukkaa. Huono tuotannon 

pohjaratkaisu aiheuttaa paljon turhaa ja edestakaista liikuttamista. Ylituotanto aiheuttaa 

turhia kuljettamisia varastojen väleillä, kun välivarastot kasvavat niin suuriksi, ettei 

tuotteita voida säilyttää enää tehtaalla. Tehtaan pohjaratkaisun huolellisella suunnittelulla 

on suurin merkitys, koska sillä voidaan minimoida turhaa liikettä ja parantaa koko 

tuotannon virtautusta. (Chiarini 2013, s. 26; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Liikaprosessointiin kuuluu tuotannon toiminnot, mitkä eivät ole välttämättömiä 

laitteen/tuotteen kannalta tai eivät ole asiakkaan pyytämiä. Eräitä tapoja vähentää ja karsia 

yliprosessointia ovat työtapojen standardointi ja tuotannon valmistuksen ohjeistaminen.  

(Chiarini 2013, s. 27–28; Bhasin 2015, s. 5.) 

 

Odotteluun lukeutuu sekä työntekijöiden odottelu ja seisoskelu että työkoneiden 

käyttämätön aika. Työstökoneiden hajoaminen, työntekijöiden odottaminen koneen 

työstäessä valmistuserää loppuun, ovat esimerkkejä odottamisen muodoista. Odottelu on 

usein hyväksyttyä ja samalla jopa tiedostettua, mutta asialle ei tehdä mitään. Odottamiseen 

ajavia syitä ovat esimerkiksi: 

- Epätasapainossa oleva tuotanto 

- Työkalujen ja -koneiden vähäiset huollot 

- Epäjärjestys ja epäsiisteys tuotannossa 
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- Puutteellinen ohjeistus 

(Chiarini 2013, s. 29; Bhasin 2015, s. 4.) 

 

Tuotannon tasapainottamisella ja tuotantorakenteen kehittämisellä pystytään vähentämään 

hukan syntymistä. Työkalujen ja laitteiden huoltamisella on huomattavat etuudet laitteiden 

kestävyyden kannalta, sillä korjausajat tai pahimmassa tapauksessa uusien koneiden 

hankinta-ajat saattavat olla useita kuukausia. (Chiarini 2013, s. 29.) 

 

Seitsemän hukan eri lajien estämisessä ja vähentämisessä on keskenään samoja 

elementtejä. Työntekijöiden ohjeistus ja kouluttaminen, tuotannon pohjaratkaisun 

huolellinen suunnittelu, järjestys ja siisteys, ovat yleisimpiä hukan poistajia. Oikeanlaisen 

kulttuurin rakentaminen yrityksen sisälle ja työntekijöiden sisällyttäminen tämän 

rakentamiseen ovat tärkeä osa yrityksen siirtymistä kohti tehokkaampaa 

toimintaympäristöä. Koko henkilökunnan halu parantaa nykyistä toimintamallia vähentää 

turhien työvaiheiden ja asioiden ilmenemistä, sillä työtä tekevät henkilöt ovat 

avainasemassa oman työnsä tehostamisessa. (Chiarini 2013, s. 30.) 

 

3.3 Arvovirtakartoitus 

Rotherin ja Shookin (2009, s. 91) mukaan arvovirtakartoituksen (Value Stream Mapping, 

VSM) pääasiallinen käyttötarkoitus on tuotantoprosessin jatkuva parantaminen. VSM:ssä 

tutkitaan nykyistä prosessia ja pyritään löytämään sieltä kehityskohtia, jotka korjaamalla 

voidaan parantaa ja tehostaa arvovirtaa tulevaisuutta varten. Serrano Lasa, Laburu ja de 

Castro Vila (2009, s. 95) huomasivat tutkimuksessaan arvovirtakartoituksen olevan 

tehokas tapa, jonka avulla pystytään löytämään oikea tai oikeat työkalut tuotannon 

tehostamiseen. Tehostamalla toimintaa yrityksen kustannukset, palvelu ja laatu voidaan 

ylläpitää mahdollisimman kilpailukykyisenä ja turvata tällä tulevaisuuden toimintaa. 

(Rother & Shook 2009, s. 91.) Kuvasta 3 nähdään jatkuvan parantamisen ja VSM:n 

linkittyminen tuotannon kehittämisen prosessissa. Arvovirtakartoitus koostuu viidestä 

osasta, jotka ovat (Serrano Lasa, Laburu & de Castro Vila 2009, s. 83; Rother & Shook 

2009, s. 7; Koch & Lödding 2014, s. 393.): 

1. Tuoteperheen valinta/tutkittavan prosessin valinta 

2. Nykytilan kartoitus 

3. Tulevaisuudentilan kartoitus 
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4. Kehityskohtien määrittäminen 

5. Kehityskohtien toteuttaminen 

 

 

Kuva 3. Kuvassa on esitetty arvovirtakartoituksen rakenne ja jatkuvan parantamisen 

keskinäinen yhteys (mukaillen Tyagi & Vadrevu 2015, s. 1260). 

 

VSM on tehokas, mutta kohtalaisen pitkä ja raskas prosessi. VSM:n avulla pystytään 

analyyttisesti visualisoimaan arvovirran rakenne ja kerätyllä datalla pystytään helposti 

indikoimaan arvovirrassa olevat heikkoudet ja vahvuudet, ja täten tehostamaan virran 

toimintaa. Kerätyllä datalla on helppo selvittää ongelmien sijaan ongelmien juurisyyt, 

joiden korjaaminen on tärkeämpää kuin pelkkien ”  n aongelmien” korjaaminen. Lisäksi 

sekä nykytilasta että tulevaisuudentilasta kerätyillä tiedoilla on helppo vertailla 

saavutettujen parannusten onnistumisia. Pelkän materiaalivirran sijaan prosessissa voidaan 

myös osoittaa ja tutkia informaatiovirran kulkua, joka on tuotannon toimivuuden kannalta 

yhtä tärkeä materiaalivirran kanssa (kuva 4). (Rother & Shook 2009, s. 2–3; Serrano Lasa, 

Laburu & de Castro Vila 2009, s. 83–84; Bhasin 2015, s. 95–97.)  
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Kuva 4. Informaatio- ja tuotantovirtojen merkitys tuotannossa (mukaillen Rother & Shook 

2009, s. 3). 

  

3.3.1 VSM käynnistäminen ja tuoteperheen valinta 

Ennen VSM:n aloittamista tulee projektille valita ja nimetä arvovirran omistaja, Kaizenin 

fasilitaattori ja tiimi, joka koostuu eri tutkittavien osa-alueiden osaajista ja ammattilaisista. 

Omistaja on yleensä henkilö, joka tuntee tutkimuksen kohteena olevan 

tuoteperheen/tuotteen. Omistajan tehtäviin lukeutuu myös yhteyshenkilönä toimiminen 

tehtaan johtoportaan ja tuotannon välillä sekä Kaizenin aikana tulevien tehtävien 

jakaminen ja toteuttaminen. Fasilitaattori on Kaizenin virallinen vetäjä, joka laatii 

tapahtumille aikataulut, ohjaa toimintaa ja valvoo tapahtuman kulkua sekä etenemistä. 

Arvovirtakartoituksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että työntekijät joita kartoitus 

eniten koskettaa, osallistuvat myös itse tapahtumaan. Työntekijöistä ja muista 

ammattilaishenkilöistä kerätään joko yksi tai useampi tiimi ja aina tarpeen tullen 

sisällytetään ideointiin ja päätöksen tekoon. Pitämällä työntekijät mukana 

kehitysprojekteissa, kehitetään heidän kykyä huomioida kehitystarpeita sekä aktivoidaan 

heitä jatkuvaan parantamisen ajattelumalliin. (Serrano Lasa et al. 2009, s. 87–89; Serrano 

Lasa et al. 2008, s. 43.) 

 

Tuoteperheen valinnassa tulee priorisoida vain tietty osa arvovirrasta ja/tai tietyt tuotteet 

yhteen Kaizeniin. Kaikkia tehtaan tuotteita tai tuotantolinjoja ei kannata tutkia kerralla, 

sillä VSM:stä helposti paisuu liian suuri kokonaisuus ja sen seurauksena merkittäviä 

avaintekijöitä saattaa jäädä huomaamatta. Lisäksi asiakkaat ovat harvemmin kiinnostuneita 
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kaikista tuotteista, vaikkakin kaikki tuotteet ovat yrityksen kannalta tärkeitä, mutta 

kysynnän perusteella kannattaa tehdä päätös tutkittavien tuotteiden valinnasta. (Rother & 

Shook 2009, s. 4.) 

 

3.3.2 Nykytilan kartoitus 

Nykytilan kartoituksessa on tarkoituksena selvittää, että miten tutkittava prosessi toimii 

Kaizenin tekohetkellä. Aluksi kannattaa tehdä koko arvovirran kattava nopea läpikäynti, 

jonka tarkoituksena on selvittää arvovirran perustiedot ja vaiheet. (Rother & Shook 2009, 

s. 9–11.)  

 

Seuraava vaihe nykytilan kartoituksessa on yksityiskohtaisempien tietojen kerääminen 

arvovirran eri vaiheista. Eri vaiheet kannattaa jakaa päätasoittain esimerkiksi sillotus, 

hitsaus ja kokoonpanopiste 1. Kerättäviä tietoja arvovirrasta ovat esimerkiksi: 

- Kiertoaika (C/T, cycle time) 

- Vaihtoaika (C/O, changeover time) 

- Tahtiaika (Takt time) 

- Päivittäinen työaika (pois lukien tauot) 

- Työntekijöiden määrät  

- Eräkoon suuruus 

- Odotusajat ja liikumismatkat 

(Rother & Shook 2009, s. 12–19; Chen et al. 2015, s. 1210; Koch & Lödding 2014, s. 393.) 

 

Arvovirran perustietojen lisäksi on kannattavaa selvittää ja kerätä tärkeimpien tavaran-, 

raaka-aine ja/tai komponenttitoimittajien tiedot. Toimittajien tietojen perusteella pystytään 

tarvittaessa puuttumaan heikkoon materiaalivirtaukseen toimittajan ja tehtaan välillä. 

Materiaalivirran lisäksi on tärkeää kerätä ja selventää informaatiovirran liikkuminen 

arvovirran sisällä. Informaatio voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: (1) sähköiseen 

informaatioon, jota on esimerkiksi sähköisten järjestelmien käyttö tai sähköposti, ja (2) 

fyysiseen informaatioon jota on näkeminen ja muu prosessissa tapahtuva huomioiminen.  

Molempien kulun selvittäminen on hyödyllistä tietoa parannuksen kannalta. Kuvassa 5 on 

esitetty esimerkkitapaus nykytilan kartasta. (Rother & Shook 2009, s. 12–19; Pereira 

Librelato et al. 2014, s. 924–925.)  
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Kuva 5. Esimerkki arvovirtakartasta (Microsoft 2016).  

 

3.3.3 Tulevaisuudentilan kartoitus 

VSM:n kolmannessa vaiheessa luodaan kuva halutusta visiosta, miten materiaali ja 

informaatio kulkevat arvovirran sisällä. Valmiista nykytilan mallista on helppo nähdä 

ongelmakohdat, joihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota tehokkuuden 

kasvattamiseksi. Tulevaa arvovirtaprosessia varten voidaan  

- laskea erilaisia tunnuslukuja (esimerkiksi tahtiaika, läpimenoaika, työvaiheiden 

tasapainoisuus) 

- pohtia tapoja virtauttaa tuotantoa ja paikkoja, joissa virtautus voisi olla mahdollista 

- simuloida uusia toimintatapoja materiaalin ohjauksessa 

- analysoida uusien tuottavuustyökalujen lisäämistä tai ylimääräisten poistamista 

käytöstä.  

(Serrano Lasa, Laburu & de Castro Vila 2008, s. 46; Rother & Shook 2009, s. 49–50.) 

 

Halutun arvovirran suunnittelun jälkeen tulevaisuudentilasta laaditaan nykytilamallin 

kaltainen arvovirtakartta, joka on rakennettu haluttujen muutosten pohjalta. Kartassa ei 

tarvitse huomioida olemassa olevaa tilannetta, mikäli on valmis tekemään suuria 
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muutoksia, mutta on suositeltavaa, ettei pyri muuttamaan kerralla kaikkea vaan pyritään 

toteuttamaan jatkuvan parantamisen mallia ja muutoksia tehdään useissa pienemmissä 

erissä. (Rother & Shook 2009, s. 49.) 

 

3.3.4 Kehityskohtien määrittely 

Nykytilan ja tulevaisuuden tilojen määrittelyn jälkeen analysoidaan nykytilaa ja pyritään 

löytämään sieltä, miksi arvovirta ei ole toiminut halutulla tavalla tähän asti ja millä 

toimenpiteillä saataisiin toivottu tulevaisuudentila. Kehityskohtien löytymisen jälkeen ne 

kategorisoidaan ja määritetään esimerkiksi pisteyttämällä saavutettava hyöty. 

Kategorisoinnin ja pisteytyksen jälkeen määritellään aikataulu toteutettaville parannuksille, 

joiden toteutumisesta huolehtii arvovirran johtaja.  (Rother & Shook 2009, s. 75–81; Tyagi 

& Vadrevu 2015, s. 1259.) 

 

3.3.5 Kehityskohtien implementointi 

Määrittelyn jälkeen tarvittavat toimet täytyy implementoida osaksi arvovirtaa. Tässä 

vaiheessa kehitysprojektia voidaan ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen periaatteen 

mukainen malli, jossa hyödynnetään PDCA-periaatetta. Kehityskohtien vastuun jakaminen 

eri henkilöille ja kategorisoiminen helpottaa niiden toteuttamista, sillä liian suurien ja liian 

monen muutoksen läpivienti kerralla saattaa prosessina viedä liikaa aikaa ja vaatia liikaa 

työvoimaa, jolloin perimmäinen syy VSM:n tekemiselle häviää. Kehityskohtien 

määrittelyn yhteydessä luotu aikataulu toimii projektipohjana arvovirran parantamisessa, 

jonka seuraaminen ja päivittäminen on tärkeää kehityksen jäljitettävyyden ja 

muutosjohtamisen kannalta. Aikataulun avulla voidaan tarvittaessa keskittää ylimääräisiä 

resursseja eri osa-alueille, jotta muutoksen implementointia saadaan tehostettua. Lisäksi 

toteutussuunnitelmasta/aikataulusta on helppo nähdä millä statuksella kehityskohdat ovat 

menossa. (Rother & Shook 2009, s. 81–91; Tyagi & Vadrevu 2015, s. 1259–1260.) 

 

Tyagi ja Vadrevu (2015, s. 1260) raportoivat tutkimuksessaan, että kehityskohtien 

implementoinnilla saattaa joissain tilanteissa olla negatiiviset vaikutukset haluttuun ja 

odotettuun tulevaisuudentilaan. Syynä on monesti eroavaisuudet ja satunnaiset muuttujat 

VSM:n aikana tehtyjen olettamusten ja oikean tuotannon mahdollisuuksien välillä. 

Toimenpiteiden toteutuksessa suositellaan käytettävän koe-eriä, joiden avulla pystytään 

huomioimaan mahdolliset ongelmat muutosten ja tuotantoprosessin välillä. 
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3.3.6 Arvovirran analysointi  

Arvovirrasta kerätyistä tiedoista voidaan laskea tunnuslukuja, jotka indikoivat tuotannon 

toimivuutta ja tehokkuutta. Arvoa lisäävän työn (AT, Value-added time) määrä saadaan 

summaamalla kaikkien työvaiheiden ajat yhteen, eli lasketaan tuotteen valmistusaika. 

(Chen, Guo & Li 2015, s. 1210.) 

 

    ∑        (1) 

 

Kaavassa 1 CTv on työvaiheenvalmistusajan pituus esimerkiksi tunteina. Arvoa 

lisäämättömän työn (UT, Non-value-added time) määrä saadaan laskemalla kaikki arvoa 

lisäävän työn välissä tapahtuva aika, kuten liikuttelut, odottelut ja korjaustyöt yhteen. 

(Chen, Guo & Li 2015, s. 1211.) 

 

    ∑        (2) 

 

Kaavassa 2 CTNV on arvolisäämättömän työnmäärä esimerkiksi tunteina. Tuotantokierron 

tehokkuutta kuvaava suhde, PCE-luku, (Production cycle effiency) saadaan arvoa lisäävän 

työn ja arvoa lisäämättömän työn suhteesta. (Chen, Guo & Li 2015, s. 1211.) 

 

     
  

     
     (3) 

 

Kaavassa 3, AT on arvoa lisäävän työnmäärä ja UT arvoa lisäämättömän työnmäärä kuten 

kaavoissa 1 ja 2 on osoitettu. PCE-luku kertoo tuotannon tehokkuuden suhteen työn ja 

odottelun välissä. Sen ollessa mahdollisimman lähellä arvoa yksi, voidaan päätellä 

tuotannon toimivan sujuvasti ilman suurempia katkoksia tai odotteluja. Lähestyttäessä 

arvoa 0 on pääteltävissä suuria tehokkuudellisia ongelmia tuotantoprosessissa. (Chen, Guo 

& Li 2015, s. 1211.) 

 

3.4 Standardoitutyö 

Toistuvan työn standardoiminen mahdollistaa tasaisen laadun tarjoamisen tuotannossa ja 

toimistossa. Standardoidussa työssä pyritään löytämään paras tapa tehdä työ ja 

dokumentoda vaiheet, joilla päästään haluttuun lopputulokseen. Pyrkimyksenä on samalla 

vähentää virheellisten tuotteiden määrää, sillä jokainen työvaihe on kuvattu ja kerrottu 



30 

 

esimerkiksi työohjeissa. Tällä pystytään teoriassa, henkilöstä riippuen, tuottamaan sama 

lopputulos samassa ajassa. Kokemuksella on tietysti oma roolinsa, mutta kaikilla 

työntekijöillä on tällöin samat valmiudet tehdä työ. Esimerkiksi kokoonpanolinjoilla on 

vaihe vaiheelta olevat työohjeet työn tekemiseksi, joissa on esitelty jokainen työvaihe, 

työvaiheisiin liittyvät komponentit ja työkalut. (Bhasin 2015, s. 95, 99.) 

 

3.5 5S 

5S on työkalujen, tuotannon ja tuotteiden järjestykseen ja sen yllä pitämiseen kohdennettu 

työkalu, jonka tavoitteena on edistää tuottavuutta. 5S toimii visuaalisena indikaattorina, 

jossa esimerkiksi työpisteen työkaluilla on omat paikat tai tuotannossa käytettävillä 

materiaaleilla on omat paikkansa tehtaan alueella. Työkalun viisi eri tasoa tulevat sanoista: 

- Siivoa (Seiso) 

- Järjestele (Seiton) 

- Erottele (Seiri) 

- Standardoi (Seiketsu) 

- Ylläpidä (Shitsuke) 

(Al-Aomar 2011, s. 1606–1607.) 

 

5S metodin avulla pystytään tehostamaan tuotannon toimivuutta, kun työpiste ja ympäristö 

ovat järjestyksessä eikä työkaluja tai materiaaleja tarvitse etsiä. Turhan etsimisen sijaan 

pystytään keskittymään tuotteiden valmistamiseen ja laadulliseen tekemiseen. 5S:n avulla 

pystytään säästämään sekä optimoimaan tilaa ja tilan käyttöä tuotantoympäristössä, sillä 

materiaaleille, keskeneräiselle tuotannolle ja valmiille tuotteille on osoitettu omat 

säilytyspaikat. Suoranaisia visuaalisia hyötyjä, joihin voidaan vaikuttaa 5S:n avulla, ovat 

järjestys ja tilankäyttö. Näiden lisäksi 5S:llä pystytään lyhentämään asetusaikoja ja 

kiertoaikoja, sekä vähentämään turhaa työtä. (Al-Aomar 2011, s. 1607.) 

 

3.6 Leanin vaikutukset tuotannossa 

Leanin pääpainopisteenä on parantaa yrityksen tuottavuutta tehostamalla sen 

suorituskykyä. Tehokkaimmillaan Leanin käyttö on suorituskyvyn lisäämisessä, 

vähentämällä turhia vaiheita ja asioita tuotannossa, eli poistamalla hukkaa. Kaikissa 

tapauksissa ideologiaa ei ole kyetty implementoimaan yrityksen arkeen, vaan kokeilun 

jälkeen on palattu takaisin alkuperäiseen toimintamalliin. Leania ei pitäisi tarkastella 
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joukkona työkaluja vaan pikemminkin osana yrityksen jokapäiväistä kulttuuria ja tapana 

toimia. Vain onnistuneella implementoinnilla kyetään tehostamaan tuotantoa ja 

kasvattamaan yrityksen kilpailukykyä jatkuvasti kasvavilla ja kehittyvillä markkinoilla. 

(Bhasin 2015, s. 149–150.) 

 

Leanin käyttöönotossa on tärkeää, että ideologia saadaan osaksi koko tehtaan arkea ja 

etenkin työntekijöille saadaan halu parantaa omaa tekemistään. Monesti uusien asioiden 

käyttöönotto aiheuttaa vastarintaa tuotannon työntekijöissä, sillä uudet toimintatavat 

saattavat aiheuttaa ylimääräistä työtä tai työkalujen käyttöä ei täysin ymmärretä, joten on 

helpompi vastustaa ja olla käyttämättä niitä. Kehitystä tehtäessä tulee aina huomioida 

työntekijät, sillä he ovat lähimpänä työntekoa ja työkalujen käyttökohdetta. Pitää kuitenkin 

muistaa, ettei työntekijöiden kunnioittaminen ole sama asia kuin vanhoissa tavoissa 

pysyminen. On siis tärkeää, että asioista keskustellaan ja päätökset kehitystoimista tulisi 

tehdä tiiviissä yhteystyössä johdon ja työntekijöiden välillä. (Rother & Shook 2009, s. 91; 

Serrano Lasa et. al. 2009, s. 86.) 
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4 CASE TAPAUS - ARVOVIRTAKARTOITUKSEN TEHOKKUUS  

 

 

Arvovirtakartoituksen käytöstä on tehty paljon tutkimuksia. Chen, Guo & Li (2015) tekivät 

tutkimuksen VSM:n toimivuudesta oikosulkukatkaisijoita ja -kytkimiä valmistavan 

yrityksen tuotantoprosessin hukan löytämisessä ja eliminoinnissa. Tutkimuksen 

päämääränä oli lyhentää läpimenoaikaa, pienentää varastojen tarvetta ja säästää työvoimaa. 

(Chen, Guo & Li 2015, s. 1209.) 

 

Yrityksen tuotteiden valmistaminen koostui kytkimen ytimen ja mekanismin 

valmistamisesta, komponentin kokoonpanosta, testauksesta ja pakkaamisesta. Nykytilasta 

kerättiin kuukautinen valmistusmäärä, vuorojen määrä sekä tuotteen läpimenoaika ja 

valmistusaika. Lisäksi selvitettiin informaation kulkua yrityksen ja alihankkijoiden välillä 

ja informaation kulku tehtaan sisällä. (Chen, Guo & Li 2015, s. 1211.) 

 

Nykytilasta huomattiin, että valmistusaika oli 13 minuuttia ja läpimenoaika 20,2 päivää. 

Tuotannon tehokkuutta kuvaava PCE-suhdeluku oli vain 0,048. Alhaisesta PCE-luvusta 

huomataan, että tuotannossa on suuri määrä odottelua tuotantovaiheiden väleillä. Pitkät 

odotteluajat ovat syitä epätasapainotetusta prosessista sekä aiheuttavat suuren määrän 

keskeneräisiä tuotteita. Keskeneräiset tuotteet (WIP) aiheuttavat ylimääräistä varastoinnin 

tarvetta ja hankaloittavat tilausten etenemisen seuraamista. (Chen, Guo & Li 2015, s. 

1211.)  

 

Nykytilan epätasapainotteista tuotantoa pyrittiin kehittämään muuttamalla 

tuotantoprosessin rakennetta. Yhdistämällä työvaiheita pystyttiin samalla 

yksinkertaistamaan ja tasapainottamaan prosessikulkua. Valmistettaville tuotteille 

pystyttiin luomaan optimoidut prosessit, jonka seurauksena työvaiheiden määrä pudotettiin 

neljästä kolmeen. Mekanismin valmistus ja testaus yhdistettiin yhdeksi työvaiheeksi ja 

samalla kytkimen valmistus sekä testaus yhdistettiin. Tällä pystyttiin pudottamaan yksi 

ylimääräinen testaustyövaihe pois. Arvovirran analyysissä ja kehityksessä suurin hyöty 

saavutettiin läpimenoajan vähennyksen 45 %. 20 päivästä 11 päivään. Tuotteiden 

valmistusaika lyheni 55 sekuntia. (Chen, Guo & Li 2015, s. 1211–1212.) 
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Kokoonpanoprosessissa otettiin käyttöön kanban-ohjaus tuotteiden valmistuksessa. 

Tulevaisuudentilassa kanbanien avulla keskeneräisten kokoonpanojen määrää pystyttiin 

pudottamaan 43 % nykytilaan verrattuna. Tällä pystyttiin kehittämään tuotannon 

joustavuutta ja etenkin tilausten seurantaa. (Chen, Guo & Li 2015, s. 1211–1213.) 

 

Chen, Guo & Li (2015) tutkimuksen pohjalta huomataan, että VSM:n avulla on 

mahdollista kehittää tuotantoa ja saavuttaa case-esimerkin mukaisesti jopa 40 %:n hyötyjä 

läpimenoajan vähennyksessä. Nykytilan tutkimisella ja tulevaisuudentilan päämäärän 

asettamisella pystytään tehokkaasti paneutumaan havaittuihin ongelma kohtiin, jolloin 

pystytään täsmällisesti esimerkiksi lyhetämään läpimenoaikaa tai tehostamaan tuotannon 

toimivuutta. Käyttämällä Leanin työkaluja ja pyrkimällä imuohjaukseen saavutetaan 

tehokkaampi tuotantoympäristö. 

 

Samankaltaisia tutkimuksia, tuotannon kehittämisestä VSM:n avulla, on tehty muitakin, 

esimerkiksi Rahani & al-Ashraf (2012) ja heidänkin tutkimuksessaan VSM:n avulla 

pystyttiin lyhentämään läpimenoaikaa ja vähentämään WIP-varastoja.  
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5 PROSESSIN NYKYTILAN MÄÄRITTÄMINEN JA ANALYYSI 

 

 

Valmistusprosessin nykyistä toimintamallia ja nykytilaa lähdettiin selvittämään 

arvovirtakartoituksen (VSM) avulla Rotherin ja Shookin (2009) esittämien ohjeiden 

mukaisesti. Prosessin määrittäminen tehtiin tapaustutkimuksena seuraamalla linjan 

toimintaa, sekä haastattelemalla ja kyselemällä tuotannon työntekijöiltä heidän työstään.  

 

Laitteen valmistaminen jaettiin karkeasti kuuteen tarkasteltavaan kokonaisuuteen: 

1. Kokoonpanoon 

2. Yhdistelyyn 

3. Testaukseen ja vanhennukseen 

4. Asiakkaan tilaamaan lisätestaukseen 

5. Loppupellitykseen ja pakkaamiseen 

6. Lisätöihin 

 

5.1 Nykytilan VSM Kaizen 

Nykytilan määrittämiseksi järjestetty Kaizen oli poikkeuksellisesti jaettu useammalle 

viikolle ja kokonaisten työpäivien sijaan, siinä pidettiin usea neljän tunnin mittainen 

tapaaminen. Tällä pystyttiin paremmin sovittamaan osallistujien aikatauluja yhteen ja 

välipäivien aikana oli mahdollista pohtia ja kehitellä uusia parannusideoita. Kaizen- 

tapahtumien aiheet oli jaettu kahteen kategoriaan; tuotantoon ja testaukseen. Ennen 

ensimmäistä tapaamista oli tehty pohjatutkimusta haastattelemalla tuotannon työntekijöitä, 

tuotantolinjan esimiestä sekä tuotantopäällikköä. Pohjatutkimuksen perusteella pyrittiin 

mallintamaan alustava arvovirtakartta tuotantoprosessin nykytilasta. VMS:ssä on 

hyödynnetty tuotannon standardiaikoja, jotka on kellotettu aikaisemmin. Siirtojen, 

odotusten ja epästandardintyön ajat on arvioitu ja osittain kellotettu yhteistyössä 

tuotannontyöntekijöiden ja esimiesten kanssa.  

 

5.2 Tuotantoprosessin nykytila 

Tutkittavan projektin laitteet olivat pääosiltaan standardilaitteita. Projektin edetessä 

laitteita jouduttiin lähettämään keskeneräisinä ja kutsumaan takaisin välivarastosta 

lisäkiskojen ja muiden normaalista laitteesta poikkeavien komponenttien asennuksen takia.  
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Tuotannon mekaniikkaosien ja kaapeleiden pääasiallinen materiaalihallinta on toteutettu 

kanban-järjestelmällä. Kanbanit ovat tuotannon/materiaalin ohjaustapa joko, tehtaan sisällä 

tai tehtaan ja alihankkijan välillä. Kanban-j rj s           r    n ”au   a  s   aan” 

materiaalien kulkua alihankkijoilta suoraan tehtaalle ilman ylimääräisiä tilauksia (Bhasin 

2015, s. 93). Sähkökomponenttien, kuten kytkimien, hallinta on toteutettu MRP-

ohjauksella (Material Requirements Planning). MRP-ohjauksessa 

tuotannonsuunnittelujärjestelmään on syötetty laitteiden osaluettelot ja arvioidut 

kysyntäennusteet X kuukauden päähän, jonka perusteella järjestelmä laskee milloin täytyy 

tilata mitäkin osaa, jotta varastotasot pysyvät halutulla tasolla (Kurbel 2013, s. 37). 

 

5.2.1 Kokoonpanolinja 

Tutkittavan systeemin tuotanto on keskitetty yhteen kerrokseen. Laitteen varsinainen 

kokoonpano on rakennettu kahdesta pääkokoonpanolinjasta ja kolmesta päätyöpisteestä. 

Kokoonpanolinjoilla toisella valmistetaan A-osien kokoonpanoja ja toisella 

tehomoduuleita (tehomoduulien kokoonpanolinja ei sisälly tämän työn tarkasteluun).  

Linjojen ohella toimivilla päätyöpisteillä, toisella valmistetaan B1 ja B2 -kokoonpanoja ja 

toisella pisteellä suoritetaan tehomoduulien sekä B1 ja B2 -kokoonpanojen yhdistäminen. 

 

Pääkokoonpanolinjoilla on kaksi varsinaista työpistettä (1 ja 2), joilla suoritetaan A-osan 

varsinainen kokoonpano ja joissa liitetään osakokoonpanot varsinaiseen laitteeseen. 

Päälinjan vieressä on osakokoonpanopisteitä, joissa kootaan kaikki oheiskokoonpanot 

laitteen valmistamista varten. Erillisen työpisteen vaatimia työpisteitä ovat esimerkiksi 

staattinenkytkin ja tuuletinkokoonpanot.  

 

Kokoonpanopisteet on sijoitettu päälinjan suuntaisesti linjan viereen kokoonpanojen 

tarpeen mukaiseen järjestykseen. Tällä on pyritty minimoimaan osakokoonpanon 

siirtomatkaa pääkokoonpanolinjalle sekä selkeyttämään tuotantolinjan layoutia. 

Linjasuunnittelussa on pyritty hyödyntämään virtautettua tuotantolinjan mallia, jossa 

samalla hyödynnetään osakokoonpanojen osalta imuohjausta. Pääkokoonpanolinjalla 

käytetään pääasiassa imuohjausta varsinaisen A-osan valmistuksessa.  Kuvassa 6 on 

tuotantolinjan pohjapiirros. 
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Kuva 6. Tuotantolinjan layoutpiirros, jossa pääkokoonpanopaikat ovat merkitty 

suorakulmiolla ja osakokoonpanopisteet ovaaleilla. 

 

Tuotantolinjalla työskentelee 2–3 henkilöä, joista yksi työskentelee pääkokoonpanolinjan 

työpisteillä (1 ja 2) töitä, toinen kokoonpanoja B1 ja B2, ja kolmas kiertää 

oheiskokoonpanopisteitä. Pääkokoonpanopisteillä 1 ja 2 voi tarvittaessa työskennellä kaksi 

henkilöä samaan aikaan, riippuen tuotannon tarpeesta ja henkilökapasiteetista. Laitteen A-

osan valmistusaika päälinjalla aloituksesta lopputestausvalmiuteen on 17,56 % koko 

valmistusajasta, johon sisältyy kaikki osakokoonpanot sekä päälinjalla tapahtuva työ. 

Kokoonpanotöiden jakautuminen paikkojen 1 ja 2 sekä osakokoonpanojen välillä on: 29,1 

% (paikka 1), 36 % (paikka 2) ja 34,9 % (osakokoonpanot). 

 

5.2.2 B1/B2-pohjat ja yhdistely 

Moduulipohjien kokoonpano alkaa normaalisti samalla hetkellä A-osan kanssa. Yhden B1- 

ja B2-kokoonpanojen valmistamisiin valmistusaika on 6,6 %, josta 78 % menee 

suuremman B1-osan tekemiseen ja 22 % pienemmän B2 -osan. Yhden pohjan valmistuttua 

pohja siirretään moduulien yhdistämispaikalle tai odottamaan yhdistelyä. Normaalissa 

tilanteessa valmiit pohjat odottavat yön yli seuraavaan päivään yhdistelyä. Pohjiin 

asennetaan ja kytketään varsinaiset tehomoduulit, joita B1-kokoonpanoon tulee kolme ja 

B2 -kokoonpanoon yksi. Yhdistelyssä tehomoduulit kytketään pohjan kontaktipisteisiin, 

sekä kaapeloidaan ja yhdistetään keskenään. Tehomoduulien asentamisen lisäksi 

pohjakokoonpanoihin asennetaan tukirakenteita, sekä katot. Moduulien yhdistäminen vie 
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noin 2,4 % valmistusajasta. Kuvassa 7 on kuvattu pohjien siirto pohjien 

kokoonpanopaikalta yhdistelypaikalle. 

 

 

Kuva 7. B1- ja B2-pohjien siirtäminen yhdistelyyn, jossa yhdistelypaikka merkitty 

katkonaisella ja kokoonpanopaikka yhtenäisellä suorakulmiolla.  

 

5.2.3 Lopputestaus ja lisätestaus 

Yhdistelyn jälkeen koko systeemi (kokoonpanot A, B1 ja B2) siirretään lopputestaukseen 

ja vanhennukseen. Laitteiden vanhennus (Burn-in) on standardin IEC 62040-3 (1999, s. 

37) vaatima laitteen pitkäaikaisen suorituskyvyn varmistava ja todentava testi. Kytkentä 

testialueelle, jossa on kaksi testauspaikkaa tuotannon laitteille, voidaan kapasiteetista 

riippuen aloittaa joko heti yhdistelyn jälkeen tai vasta seuraavana aamuna. Jos molemmat 

paikat ovat varattuja, voidaan systeemin kytkentä aloittaa vasta seuraavana päivänä, mutta 

jos kentällä on tilaa, kytkentä voidaan aloittaa samana päivänä. Kuvassa 8 on osoitettu 

systeemin siirtäminen kokoonpanolinjalta ja yhdistelypaikalta lopputestauspaikalle. Yhden 

systeemin kytkentään testikentälle kuluu noin 1,71 % valmistusajasta. Koko testiohjelman 

läpikäyminen vie 7,7 % valmistusajasta, jonka aikana laitteesta testataan sen kaikki 

toiminnalliset funktiot ja komponentit, sekä systeemin toimivuus kokonaisuutena. 

Lopputestaus, kuten vanhennuskin, on standardin IEC 62040-3 määrittämä kokonaisuus. 

Testauksen jälkeen laite jätetään vanhenemaan testikentälle. Vanhennuksen kesto on 5,1 

%, mutta se jätetään aina vanhentumaan yön yli. Seuraavana aamuna systeemi voidaan 
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irrottaa testikaapeloinnista ja siirtää välipellitykseen. Laitteen irrottamiseen kuluu noin 1,9 

% valmistusajasta.  

 

 

Kuva 8. Laitteiden siirto kokoonpanolinjoilta testaukseen, jossa katkoviivalla on merkitty 

tuotannontestipaikka. 

 

5.2.4 Pellitys ja lisätesti 

Testauksen ja vanhennuksen jälkeen laite siirretään pellityspaikalle (kuva 9), jossa siihen 

kiinnitetään valtaosa suoja- ja päälipelleistä asiakkaan tilaamaa lisätestausta varten. 

Pellityspaikalla on kolmelle lavalle paikka, eli yhdelle systeemille. Laitteeseen kiinnitetään 

noin 75 % sen pelleistä, sillä osa pelleistä täytyy jättää pois kytkentätyön 

mahdollistamiseksi. Peltien kiinnittämisellä halutaan simuloida mahdollisimman oikeaa 

tilannetta, jolloin systeemi olisi oikeassa ympäristössä, sekä lisätä asiakkaiden 

turvallisuutta testin aikana kiinteillä suojilla. Välipellitykseen kuluu aikaa noin 3,1 % 

valmistusajasta, jonka jälkeen laite on valmis siirrettäväksi testikentälle. 
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Kuva 9. Laitteen siirto testipaikalta pellityspaikalle. 

 

Lisätestausta varten laite siirretään ja kytketään jälleen testikentälle, joka on esitetty 

kuvassa 10. Laitteen kytkemiseen kuluu noin 2,8 % valmistusajasta, jonka jälkeen lisätestit 

voidaan aloittaa välittömästi. Lisätesti on asiakkaan erikseen tilaama/ostama 

lisätestauspalvelu, jossa asiakas pääsee paikan päälle todentamaan ja hyväksymään laitteen 

toiminnallisuuden. Lisätesti räätälöidään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan 

yrityksen määrittämien testivaihtoehtojen pohjalta. Lisätestit sisältää osittain samat testit 

kuin tuotannontesti, mutta on huomattavasti laajempi kokonaisuus sekä tarjoaa paljon 

tarkemman ja yksityiskohtaisemman datan laitteen toiminnasta. Laitteen 

tehdashyväksyntätestiin kuluu keskimäärin 5,2 % valmistusajasta. Testin jälkeen laitteen 

purku testikentältä voidaan aloittaa välittömästi, purkaminen vie noin 2,75 % 

valmistusajasta.  
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Kuva 10. Laitteen siirto pellityksestä testikentälle.  

 

Lisätestauksen jälkeen laite siirretään takaisin pellityspaikalle, jossa se valmistellaan 

lähetettäväksi asiakkaalle. Pellityspaikalla kiinnitetään loput pellit laitteeseen ja pakataan 

suojapahveihin. Laitteiden ollessa lähetysvalmiita, ne siirretään valmislaitealueelle 

odottamaan noutoa, joka on esitetty kuvassa 11. Tutkittavassa ja kehitettävässä projektissa 

laitteet lähetettiin välivarastoon. Laitteita kerätään kolmen systeemin verran alueelle ennen 

kuljettamista välivarastoon. Laitteen pakkaamiseen ja valmisteluun kuluu noin 3,0 % 

valmistusajasta ja kolmen systeemin kertymiseen menee keskimäärin kolme päivää. 
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Kuva 11. Laitteen siirto valmislaiteauleelle. 

 

5.2.5 Lisätyöt 

Projektin edetessä selvisi, että laitteiden A -kokoonpanoihin täytyy asentaa vielä 

jälkiasennuksena asiakasliitäntäkiskot/kiskolevittimet laitteen katolle ja kytkeä ne 

lisäkiskoilla laitteen sisällä oleviin vaihekiskoihin. Tämä aiheutti valmiiden laitteiden 

kutsumisen takaisin tehtaalle välivarastosta ja jälkiasennukseen. Laitteet kutsuttiin takaisin 

kahden laitteen erissä, sillä tehtaalla oli hyvin rajallisesti vapaata tilaa, sekä rajallisen 

henkilöstömäärän ja osaamisen takia kahden laitteen muokkaaminen oli optimaalisiin 

määrä. Lisäkiskojen asentamisen lisäksi laitteisiin kytkettiin oheiskomponentteja. Lisätöitä 

varten jouduttiin raivaamaan erillinen tila, sillä olemassa olevat työpisteet ja tilat eivät 

olleet soveliaita tai mahdollisia muun tuotannon yläpitämisen takia muokkauksien 

tekemiseen. Väliaikainentila tehtiin toisen tuotantolinjan kanbanien sälitysalueelle, johon 

hankittiin tarvittavat työkalut ja muut tarvittavat välineet työn mahdollistamiseksi. Siirto 

vastaanottoalueelta lisätöiden tekopaikalle on esitetty kuvassa 12. Lisätyöhön ja laitteiden 

siirtelyyn kuluu noin 8,0 % valmistusajasta, jonka jälkeen laitteet voitiin pakata uudelleen 

ja lähettää takaisin välivarastoon. A-osien pakkaamiseen kuluu aikaa noin 1,7 % 

valmistusajasta. 
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Kuva 12. Laitteen siirto lisätyöpaikalle. 

 

Lisäkiskojen takia laitteen normaali pakkaaminen ei ole mahdollista, sillä laitteen katolla 

on kiskolevittimet, kuvassa 13. Projektin laitteita varten laitteen paketin kattoa oli 

muokattu, jotta se sopisi normaalia korkeammille laitteille, mutta tämä muutos helpotti 

vain B1- ja B2-osien pakkaamisessa. A-osiota varten täytyi yhdistää ylijäämä 

vaahtomuovipaloista sopivan kokoisia tuki- ja suojapaloja, joiden avulla pystyttiin 

pakkaamaan A-osa suhteellisen turvallisesti. Lopullinen paketti ei kuitenkaan ollut 

visuaalisesti ammattimainen, eikä pehmeät vaahtomuovipalaset suojaa liityntäkiskoja 

tehokkaasti, esimerkiksi kuljetuksen vaatimalta kiinnitykseltä kuorma-autoon.  

 

Kuva 13. Laitteen katolle asennettavat kiskolevittimet. 



43 

 

5.3 Nykytilan ongelmat 

Prosessin nykytilan tutkimisessa ja määrittämisessä saatiin selville muun muassa nykyinen 

valmistusaika, läpimenoaika, sekä laitteen kulkema matka laitteen valmistamisen aikana. 

Työssä käytetään valmistus- ja läpimenoaikojen esittämisessä suhdelukuja, joilla ei ole 

suoraa yhteyttä oikeisiin valmistusaikoihin. Yhden laitteen valmistusaika nykyisen 

prosessin mukaan suhdelukuna on 1,0 ja läpimenoajan suhde vaihtelee 1,92 ja 3,73 välillä, 

keskiarvona 2,8 jota käytetään vertailuissa. Läpimenoajan vaihteluväli perustuu 

nopeimpaan ja hitaimpaan mahdollisiin kiertoihin nykyisellä tuotantoprosessilla. 

Kappaleessa 3.3.6 esitetyn PCE-kaavan (kaava 3) mukaisesti taulukkoon 1 laskettiin 

valmistusaika, läpimenoaika ja näiden suhteesta PCE-luku. 

 

Taulukko 1. Nykytilan analyysistä saatuja tunnuslukuja ja tavoitteelliset tulevaisuuden 

tilan tunnusluvut.  

  Valmistusaika Läpimenoaika PCE 

Nykytila 1 2,8 0,35 

Tulevaisuudentila 

(tavoite) 
0,77 1,33 0,75 

 

Taulukosta 1 nähdään valmistusajan ja läpimenoajan välinen suuri poikkeavuus nykytilan 

ja tavoitteellisen tulevaisuudentilan välillä. PCE-luvuksi saatiin 0,35, joka kuvastaa, että 

laitteen koko ajasta tehtaalla vain reilu kolmasosa on arvoa lisäävää ja loput hukkaa. 

Tavoitteellinen tulevaisuudentilan suhde arvoa lisäävän ja lisäämättömän välillä on noin 

0,75. 

 

Nykytilan analysointia varten suoritettiin lisäksi spagettikaavioanalyysi, jolla voidaan 

selvittää työntekijöiden ja laitteiden liikkumista tuotannon aikana. 

Spagettikaavioanalyysissä mallinnetaan materiaalin ja/tai henkilöiden liikettä prosessin 

aikana, jonka avulla pystytään tunnistamaan turhaa liikkumista prosessin aikana (Bhasin 

2015, s. 99). Analyysi suoritettiin vain laitteen siirtelyn ja laitetta siirtelevän 

henkilön/henkilöiden liikkumisen tutkimisessa aloituksesta lopulliseen luovutukseen. 

Analyysin perusteella laitetta liikutetaan tehtaalla noin 744 metriä prosessin aikana, jonka 

lisäksi työntekijä liikkuu 629 metriä laitteiden siirron lisäksi. Työntekijän liikkuminen 

laitteen lisäksi on vain kuljetuksesta johtuvaa kävelyä. Prosessin aikana matkaa laitteelle ja 

työntekijälle tulee yhteensä 1373 metriä.  Lisäksi muutamissa siirtovaiheissa laite on 
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laskettava käytävälle ja nostettava takaisin pumpuille toiselta puolelta, sillä laite täytyy 

asettaa esimerkiksi lopputestaukseen tietyllä tavalla ja B1-kokoonpanot nostetaan juuri 

päin vastaiselta puolelta pumpuille.  

 

Nykyisen prosessin tutkimisen yhteydessä huomattavimmat ongelmakohdat lyhyemmän 

läpimeno- ja valmistusajan näkökulmasta olivat: 

1. laitteiden pitkät odotusajat seuraavaan työvaiheeseen 

2. systeemin useat kytkemiset ja purkamiset testikentille 

3. osittain päällekkäinen testaaminen tuotannontestissä ja lisätestissä 

4. lisätöiden aiheuttama kotiinkutsuminen välivarastolta ja uudelleen lähettäminen 

5. puutteellinen kommunikaatio eri vaiheiden välillä, joka aiheuttaa turhia odottamisia 

sekä väärien laitteiden työstämistä 

6. laitteen rakenteelliset seikat kokoonpanossa, jotka aiheuttavat paljon turhaa 

lisätyötä 

 

Valmistusprosessin aikana kolmen eri työpisteen ja kuuden eri tuotantovaiheen yhteen 

sovittaminen on haasteellista ja se on aikaan saanut pitkät odotusajat eri työvaiheiden 

väleille. Laitteen pitkien työvaiheiden takia, on haasteellista saada laite ja sen osat 

seuraavaan työvaiheeseen sopivissa sykleissä, ettei syntyisi turhia odotteluja. Yhden 

työvaiheen venyessä liian pitkäksi, koko systeemin loppuvalmistusprosessi on vaarassa 

laahata ihanne aikataulusta jäljessä ja samalla aiheuttaa muidenkin laitteiden valmistuksen 

viivästymisiä.  

 

Laitetta kytketään ja puretaan testikentille kaksi kertaa, joka on 9,81 % valmistusajasta ja 

kasvattaa läpimenoaikaa useamman päivän. Erillisten lopputestauksen ja lisätestauksen 

sekä välipellityksen myötä laite joutuu odottamaan loppupellitystä ja lähetystä testikentällä 

kahden ylimääräisen yön yli, sillä yhden työvuoron aikana ei ole mahdollista tehdä 

kaikkea. Laitetta joudutaan lisäksi liikuttamaan lopputestauksesta lisätestaukseen 

tarkoitetun testikentän ohi pellityspaikalle, jonka jälkeen laite tuodaan takaisin testikentille 

uudelleen kytkettäväksi. Testaus ja lisätestaus prosessiin sekä kytkentöihin kuluu 27,80 % 

ajasta ja välipellitykseen 3,14 %. Erillisistä lopputestauksesta ja lisätestistä tulee siis arvoa 

lisäämätöntä liikuttamista sekä, odottamista useamman päivän edestä. Odottamisen lisäksi 
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usealle laitteelle on haasteellista löytää säilytyspaikkaa usean päivän ajaksi tehtaan 

lattialta, sillä säilytyspaikkoja on vain yhdelle systeemille (kolme paikkaa). 

 

Lopputestissä ja lisätestissä testataan osittain samoja komponentteja ja ominaisuuksia. 

Toiseen kertaan testaaminen on suoraa hukkaa, sillä projektin aikana asiakas ei ole paikalla 

lisätestauksessa, joten asiakkaalle ei ole syytä esitellä erikseen laitteen toimintaa, vaan 

lisätesti voidaan suorittaa nopeasti siirtymällä suoraan vaiheesta toiseen. Kehittämällä 

laitteen lisätestausta, pystyttäisiin laitteiden testiohjelmia tehostamaan ja räätälöimään, 

jotta laitteiden turha seisottaminen ja odotuttaminen vähenisi ja testausprosessi tehostuisi.  

 

Epästandardien töiden tekeminen projektin aikana aiheutti paljon laitteiden seisottamisia 

tehtaan käytävillä, laitteiden pakkaamista ja purkamista useaan kertaan sekä työn tekemistä 

paikoissa, joissa ei ole suunniteltu tehtävän laitteita. Laitteet joutuivat odottamaan pitkiä 

aikoja, pahimmassa tapauksessa kolme vuorokautta kuljetusta välivarastoon, josta ne 

kutsuttiin joitain viikkoja myöhemmin takaisin uudelleenasennusta varten. Osa syynä 

seisottamisille oli, ettei ole ollut varmuutta, että mitä laitteille tulisi tehdä. Lisäkiskoja ei 

voitu asentaa ennen välivarastointia, koska laitteiden lähetysjärjestys oli tarkkaan 

määritelty asiakkaan suunnalta ja ensimmäisenä varastolle lähetetyt laitteet tuli muokata 

myös ensimmäisenä. Lisätöiden seurauksena laitteet odottivat kuljetuksia keskimäärin 

neljä vuorokautta, ennen kuin laitteet olivat täysin lähetysvalmiita asiakkaalle.  
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6 KEHITYSKOHTIEN MÄÄRITTÄMINEN 

 

 

Monien lähteiden perusteella (Pereira Librelato et al. 2014; Chiarini 2013; Chen, Guo & Li 

2015; Pearce & Pons 2013; Rahani & al-Ashraf 2012) Leanin mukaisessa ajattelussa 

tuotantoprosessin kehittämisessä on tärkeää tunnistaa ja poistaa turhaa toimintaa ja 

tekemistä, joka ei lisää tuotteen arvoa asiakkaalle. VSM:n myötä oli mahdollista tutkia 

tehokkaasti nykyistä tuotantoprosessia ja sitä kautta miettiä, mitä tulevaisuudelta halutaan. 

Rotherin ja Shookin (2009) mukaan kehityskohtien löytäminen tapahtuu nykytilan mallista 

halutun tulevaisuudentilan saamiseksi. VSM:n neljännessä vaiheessa määriteltiin 

tulevaisuudentilaan johtavien toimenpiteiden lista, jonka pohjalta voidaan saavuttaa alussa 

määritelty tavoite VSM Kaizenille. Tavoitteiden määrittäminen ja kehittäminen tuotannon 

kehittämiseksi toimii pohjana tuotantolähtöiselle toimintaperiaatteelle. 

 

Prosessin kehityksessä pääasiallinen tavoite on yksinkertaistaa tuotannon rakennetta ja 

karsia Leanin määrittämiä 7 hukan kohteita, sekä kehittää prosessin virtaavuutta. Hukkaa 

pyrittiin vähentämään mahdollisuuksien mukaan joka paikasta, mutta aina se ei ole 

mahdollista. Tulevaisuudentilassa tavoitteena oli lyhentää valmistusaikaa 30 %, sekä 

läpimenoaikaa tuli lyhentää 65 %, jotta pystyttäisiin valmistamaan tarvittava määrä laitteita 

viikkotasolla.   

 

Tuotantoprosessissa on havaittavissa paljon liikkumiseen ja odottamiseen liittyvää hukkaa. 

Prosessin tehokkuutta kuvaavan kertoimen (PCE-luvun) ollessa 0,35 on jo selvä merkki, 

ettei prosessi toimi optimaalisimmalla tavalla. Prosessia pyritään kehittämään Leanin 

työkaluilla, ja etenkin työkaluilla joita käytetään jo valmiiksi tehtaalla. VSM:n tekeminen 

on jo eräs askel jatkuvaan parantamiseen, jota pyritään seuraamaan tehtaan, jos ei 

päivittäisessä, niin vähintäänkin viikoittaisessa tai kuukausittaisessa arjessa.  

 

Kehityskohtia valittaessa arvioitiin mahdollisia saavutettavia säästöjä ajassa ja/tai 

taloudellisesti. Yleensä ajallinen säästö tuo myös helpotusta kokoonpanotyöhön, joka on 

todella tärkeä osa tuotannon kehittämistä. Kehityskohtia valittaessa valittiin kuusi 

suur   aa ”Ka z n r j h  s  ”, j   a k h          ja  aran a a  a saa a s  n va   s us- ja 

läpimenoaikaa merkittävästi lyhyemmäksi.  
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Kehityskohdat olivat: 

- Kiskolevittimien asennus linjalla 

 Kiskolevittimien asennus ennen pakkaamista 

- Välipellitys yhdistelyn jälkeen 

- Testausten siirtäminen ja yhdistäminen 

- Loppu- ja lisätestauksen automatisointi 

- Kytkentä ja testaaminen kiskolevittimien avulla 

- Pakkauksen ja lähettämisen tehostaminen 

 

Yllä mainituista pääparannuskohdista kytkentä ja testaus kiskolevittimillä, lopputestauksen 

ja lisätestauksen automatisointi sekä testausten siirtäminen ja yhdistäminen tarjoavat 

korkeimman potentiaalin tehokkaammasta tulevaisuudentilasta. Lisäksi kiskolevittimien 

asennus linjalla (joka vaihtui kiskolevittimien asennukseen ennen varastointia) oli myös 

merkittävä säästö laitteen seisottamisen vähennyksessä. Mainitut pääparannustavoitteet 

sisältävät joukon pienempiä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen edesauttaa suurempien 

tavoitteiden saavuttamista. Taulukkoon 2 on pyritty esittämään pienempien kehityskohtien 

toteutuskelpoisuutta, vaativuutta ja hyötyjä pisteytyksen avaulla. Vaativuuden, 

hyödyllisyyden ja kustannusten vaikutuksia kuvaavat luvut on määritelty väliltä 1-5, jossa 

1 on vähäinen vaikutus ja 5 suuri vaikuts. Liitteestä V löytyy VSM:n perusteella tehty 

kokonaisvaltainen toimenpidelistaus ja toimenpiteiden aikataulutukset. 

 

Taulukko 2. Kaizenissa löydettyjen kehityskohtien pisteytysmatriisi. 

 
Kehityskategoria Toimenpide 

Vaati-

vuus 

Hyödyl-

lisyys 

Kustan-

nukset 

1 Tuottavuus/tilansäästö Rullaradan parannus 3 1 3 

2 Tuottavuus/tilansäästö Kanbanien siirtely rullaradoilla linjalla 4 2 3 

3 Tuottavuus/laatu Uudet kaapelisidontapisteet 4 3 2 

4 Tuottavuus Kombiruuvit/pultit virtakiskojen kiinnittämseen 3 3 2 

5 Tuottavuus Kanbanit erikoisosilla 2 1 1 

6 Tuottavuus Pohjien kaapelointi alihankkijalta 5 5 4 

7 Tuottavuus Toinen yhdistelypaikka 2 3 1 

8 
Pakkauksen ja lähettämisen 

tehostaminen 
Valmis fylli/kehikko katolle 2 3 2 

9 
Pakkauksen ja lähettämisen 

tehostaminen 
Laitteille oma pellityspaikka 2 3 2 

10 Materiaalin hallinta Osa ostettavasta tarvarasta suoraan lähivarastoon 3 2 1 

11 Materiaalin hallinta Kanbanien määrän tarkistaminen 1 2 1 
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Taulukko 2 jatkuu. Kaizenissa löydettyjen kehityskohtien pisteytysmatriisi. 

12 
Loppu- ja lisätestauksen 

automatisointi  
Testauksen siirtäminen  5 5 4 

13 
Loppu- ja lisätestauksen 

automatisointi 
Kiinteät mittaroinnit testilaitteisiin 3 3 4 

14 Kytkentä kiskolevittimillä Testaus ja lisä testi kiskolevittimillä avulla 5 5 4 

15 Kytkentä kiskolevittimillä Uusia testikaapeleita 3 3 2 

16 
Kiskolevittimien asennus 

linjalla 

Kiskolevittimet kiinni linjalla (ennen 

luovuttamista) 
3 4 2 

17 
Kiskolevittimien asennus 

linjalla 
Työskentelytaso kiskolevittimien asennukseen 3 3 2 

18 
Kiskolevittimien asennus 

linjalla 
Lisätöiden jakaminen muille linjapaikoille 2 2 1 

19 
Lopputestauksen ja lisätestin 

yhdistäminen 
Testaus ja lisätesti samalla kytkennällä 4 5 5 

20 
Lopputestauksen ja lisätestin 

yhdistäminen 
Lopputestauksen ja lisätestin yhdistäminen 4 5 4 

21 
Välipellitys yhdistelyn 

jälkeen 
Osa pellityksestä yhdistelyyn 3 3 2 

22 Tuottavuus Tuotannon läpinäkyvyys koko prosessille 1 2 1 

23 
Välipellitys yhdistelyn 

jälkeen 
Materiaalinohjaus  2 2 2 

 

6.1 Kokoonpanoprosessin kehitys 

Kokoonpanoprosessissa on hyödynnetty nykyisin jo virtaavan tuotannon ja imuohjauksen 

periaatteita, joka lisää haasteita kehittää kokoonpanoprosessia. Ongelmia on tuottanut 

kokoonpanojen väliset siirtymiset testaukseen ja lisätestiin sekä useat kytkemiset ja 

purkamiset. Laitteen valmistusajasta 28 % on laitteen kytkemistä, testaamista tai 

purkamista testikentällä.  

 

Jo ennen VSM:n tekemistä oli tiedossa yhdistelyn, loppu- sekä lisätestauksen välisessä 

prosessikulussa pienimuotoista pullonkaula-efektiä. Tuotannon haasteellisimpia 

työvaiheita virtaavan ja jatkuvan työn kannalta on yhdistelypaikka, jossa kahden päälinjan 

laitekokoonpanot ja tehomoduulit yhdistellään. Työpisteellä on yksi paikka yhdistelyyn, 

joka ruuhkautuu tilauskannan kasvaessa. Työpistettä täytyisi parantaa ja kehittää lisäämällä 

paikalle mahdollisuus kahden laitteen/pohjan samanaikaiselle yhdistelylle. Tällöin ruuhka-

aikoja voitaisiin tarvittaessa keventää keskittämällä kapasiteettia kyseiseen työvaiheeseen. 

Toisen yhdistelypaikan lisääminen ei ole ollut relevanttia tähän mennessä, sillä 

lopputestauskapasiteetti on ollut hyvin rajallinen. Lopputestaukseen on mahtunut kaksi 

laitetta tähän asti, mutta järjestetyn VSM:n perusteella huomattiin, että testauskapasiteettia 

täytyy kasvattaa, joka vaatisi samalla yhdistelypaikan kapasiteetin kasvattamista. 
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Kehittämällä yhdistelyä, pystyttäisiin laitteiden testausta tehostamaan ja poistamaan 

laitteiden yön yli odottamiset. 

 

Kiskolevittimien asennuksessa linjalla oli pienenä ongelmana epävarmuus, että 

pystyttäisiinkö laite testaamaan lisäkiskotuksella ja onko kiskolevittimet soveltuvat 

useampaan kytkentäkertaan. Mahdollisuus kuitenkin huomioitiin toimenpiteitä 

määritettäessä ja selvitys testausmahdollisuudesta käynnistettiin. Samalla otettiin 

tarkasteluun varasuunnitelma, jossa kiskolevittimiä ei pystyttäisi asentamaan 

optimaalisimmalla tavalla linjakokoonpanossa, vaan levittimet kiinnitettäisiin testauksen 

jälkeen ennen pakkaamista. Parannuksena nykytilanmalliin kiskolevittimien asentaminen 

haluttiin kuitenkin suorittaa ennen varastointia, jolloin laitteita ei tarvitsisi kuljettaa 

ulkoisen varaston ja tehtaan välillä. 

 

6.1.1 Siirtelyn ja liikuttamisen vähentäminen 

Laitteen turhaa liikuttamista tehtaan sisällä havaittiin huomattava määrä. Osana turhaa 

liikuttelua oli välipellittäminen lopputestauksen ja lisätestauksen välissä. Laitteen 

siirtomatka pellityksestä lisätestiin ja takaisin pellitykseen oli 236 metriä (kolmen lavan 

yhteinen matka). Turhan liikkumisen vähentämiseksi, laitteen kierrättäminen 

pellityspaikan kautta lisätestikentälle haluttiin poistaa. Pelkän liikuttamisen lisäksi aikaa 

kuluu riittävän suurien pumppukärryjen löytämiseen, sekä henkilön etsimiseen joka voisi 

avata oven testauspaikalle. Tarkoituksena olisi pellittää laitteet vaadittuun valmiuteen heti 

moduulien yhdistämisen jälkeen ennen lopputestausta, jolloin laitteet voitaisiin suoraan, 

lopputestauksen ja lisätestauksen jälkeen, siirtää lopulliseen pellitykseen ja pakkaukseen. 

Turhan kävelyn ja ajallisen säästön lisäksi työntekijöiden ei tarvitsisi siirrellä 

pumppukärryillä painavaa laitetta; kolmen lavan painot ovat noin 500 kg, 1000 kg ja 1500 

kg, joka olisi samalla parannus työergonomiaan. 

 

Nykytilan mallissa kiskolevittimet ja muut lisäkomponentit asennettiin jälkiasennuksena, 

joka aiheutti systeemin ylimääräistä kuljettamista välivaraston ja tehtaan välillä, sekä laite 

joutui odottamaan kuljetuksia kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen. Olisi siis 

tärkeää tulevaisuudentilaa ajatellen, että tämä kuljettaminen pystyttäisiin välttämään ja 

kiskolevittimet pystyttäisiin asentamaan suoraan jo linjalla laitteeseen tai viimeistään heti 

laitteen saapuessa lisätestauksesta. Tällöin laitteet voitaisiin pakata ja lähettää 
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”v   varas   n”      a aan   h   s   as akkaa     ”K rra  a va   s a”-periaatteella 

laitteiden läpimenoaikaa pystyttäisiin lyhentämään kolmella päivällä. 

 

6.1.2 Tuottavuuden parantaminen  

Kerin, Wangin ja Leen (2014, s. 667) mukaan jatkuvan parantamisen periaatteen 

noudattamisessa, nykyisiä metodeita ja tuotantoa tulisi parantaa toistuvana jatkumona, jotta 

tehokkuus ja kilpailukyky säilyisi. Tuottavuuden parantamiseen löytyi useita 

parannuskohtia, mitkä eivät kuitenkaan suoranaisesti liittyneet valittuihin pääkategorioihin, 

mutta joiden avulla pystyttäisiin tehostamaan tuotantoa ja tuottavuutta. 

 

VSM tutkimuksen kohdelaitteeseen käytetään yli 200 kappaletta M10 pulttia, kolmea eri 

pituutta; 16 mm, 25 mm ja 35 mm. Pulttien valmistelu ja kiinnittäminen vie keskimäärin 

1,0 % laitteen valmistuksesta. Valmistelussa pultteihin asetetaan jousi- ja sileäaluslevyt. 

Valmistelu ja varmistaminen, että prikat menevät oikeinpäin, vie huomattavan määrän 

aikaa, joten tämän koettiin olevan tärkeä säästö ajallisesti ja samalla tuottavuus- sekä 

laatuaspekteista. Laadullisena parannuksena voidaan pitää, ettei prikat ole enää väärinpäin 

tai prikkoja ei jää inhimillisestä virheestä puuttumaan. Kuvassa 14 on kuvattu toimintatapa, 

jossa pultit kerätään pöydälle ja prikat asetellaan pulttien ympärille. Ruuvien kasaaminen 

pöydälle ja valmistelu kiinnitystä varten ei ole suoranaisesti arvoa lisäävää työtä, joten 

mahdollisuuksien selvittäminen ja muutoksen tekemisen koettiin olevan tuotantoa 

hyödyntävää. 

 

 

Kuva 14. Työtapana on asettaa kaikki pultit pöydälle ja asettaa prikat valmiiksi pultteihin 

kiinni. 

 

Toinen työntuottavuuteen ja valmistusaikaan vaikuttava parannus on kaapelointipisteiden 

muuttaminen. Nykyiset kiinnityssillat vaativat kahden nippusiteen käyttöä, ettei kaapeli 
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pääse hankaamaan kiinnityssillan metallireunaa vasten. Nykymallilla nippuside sidotaan 

ensin toisella nippusiteellä pohjaan tai seinään ja tämän jälkeen kaapeli tai kaapelinippu 

sidotaan kiinni laitteeseen. Tuplanippusiteiden käyttöön kuluu 1,0 % turhaa aikaa koko 

laitteen osalta. Tuplaniputuksen lisäksi, nippusiteet katkeilevat kiristysvaiheessa. 

Vähentämällä nippusiteiden määrää, voidaan katkenneiden nippusiteiden todennäköisyyttä, 

vähentää, mutta ennen kaikkea tehokkuutta pystytään kasvattamaan. Muuttamalla 

kiinnitysmetodia pystytään vaikuttamaan työntekijöiden motivaatioon positiivisesti. 

Kuvassa 15 on havainnollistettu tuplaniputuksen käyttöä. 

 

 

Kuva 15.  Esimerkki laitteen tuplaniputuksista. 

 

Eräs idea läpimenoajan lyhentämiseksi on alihankittu B1- ja B2- pohjien kaapeloinnit. Eli 

normaalisti tehtaalla tehtävä työ ulkoistettaisiin suoraan mekaniikkaosien toimittajalle. 

Pohjat tulisivat valmiiksi kaapeloituina, jolloin tehtaalle jäisi pelkästään tehomoduulien 

yhdistäminen pohjiin. Aikasäästöä saataisiin 6,6 % valmistusajasta omalla tehtaalla. 

 

Kaizenin aikana tuli suuri määrä pieniä ja helposti toteutettuja ideoita, joiden avulla 

pystyttäisiin tehostamaan tuotantoa, esimerkiksi kaapelikourujen ja kutistesuojasukkien 

toimitus valmiina paloina. Näiden muutosten avulla ei pystyttäisi nopeuttamaan tuotantoa 

merkittävästi, mutta muutoksella pystyttäisiin karsimaan turhia työvaiheita (kaapelikourun 

leikkaamista), joka vaikuttaa sekä työntekijöiden kykyyn keskittyä varsinaiseen 

kokoonpanotyöhön. 

 

6.2 Testauskapasiteetin kasvattaminen 

Pullonkaulana olevat loppu- ja lisätestausten sujuvuuden ja kapasiteetin kehittäminen on 

eniten säästöpotentiaalia sisältävä vaihe koko tuotantoprosessissa. Koko testausprosessi 
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lopputestauksesta loppupellitykseen sisältäen purkamiset, kytkennät, välipellityksen ja 

lisätestauksen on 29,67 % laitteen nykytilan valmistusajasta. Testausprosessin osuus 

läpimenoajasta on 18,75 %. Kapasiteetin kasvattamiselle löydettiin muutama eri 

mahdollisuus, jotka olivat: 

- Lopputestauksen ja lisätestauksen yhdistäminen samalle testipaikalle 

- Testauksen automatisointi  

 

Lopputestipaikka toimii testauspaikkana kaikille saman tuoteperheen laitteille, kun taas 

lisätestit suoritetaan erillisellä testipaikalla. Erillisten lopputestauksen ja 

lisätestauspaikkojen yhdistämisen mahdollistaminen tarkoittaa käytännössä joko 

lisätestauksen mahdollistamista tuotannontestipaikalla tai lopputestauksen siirtämistä 

toiselle paikalle. Lopputestaus ja lisätesti toimivat hieman eri periaatteilla, joten suora 

loppu- tai lisätestin siirtäminen ei ole mahdollista. Siirtämisen mahdollistaminen vaatii 

laitehankintoja sekä testaussovelluspäivityksiä.   

 

6.2.1 Testauksen automatisointi 

Kapasiteetin kasvattamisessa toinen tavoite on testauksen automatisointi, jolla tavoitellaan 

sekä lopputestin että lisätestin automaatioasteen kasvattamista. Laitteen lopputestaus ja 

vanhennus on noin 12,85 % laitteen valmistusajasta. Testauksen aikana testaajan tulee 

suorittaa erinäisiä toimintoja manuaalisesti, joiden toteuttamishetken ohjelma määrittää. 

Testin aikana ohjelma käy läpi eri komponenttien toiminnan ja varmistaa koko systeemin 

funktionaalisen toimivuuden. Testaus työllistää yhden henkilön koko prosessin ajaksi, 

vaikka henkilön ei tarvitse koko aikaa työskennellä laitteen parissa, on hänen oltava läsnä 

testaustapahtumassa valmiudessa tekemään testausohjelman määrittelemät toimenpiteet.  

 

Lisätesti on noin 5–6 % valmistusajasta, jonka aikana suoritetaan asiakkaan kanssa ennalta 

sovitut testit. Projektin aikana asiakas ei kuitenkaan ollut läsnä itse tapahtumassa, vaan 

laitteen mukana toimitettiin testausraportti asiakkaalle, jolla todennettiin testien tulokset. 

Pyrkimyksenä onkin, että lisätestiä pystyttäisiin nopeuttamaan automatisoimalla vaiheita, 

sillä vaiheesta toiseen voidaan siirtyä nopeasti ilman asiakkaan ja testaajan välistä 

kommunikaatiota. Automatisoinnin koettiin olevan tärkeä osa turhien vaiheiden 

poistamisessa ja samalla testausprosessia pystyttäisiin kehittämään parempaan suuntaan. 
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Lisä- ja lopputestaus kestävät yhteispituudeltaan, ilman kytkentöjä, noin 18,00 % 

valmistusajasta. Automatisoinnilla loppu- ja lisätestaukset, pystytään testausprosessia 

lyhentämään 40 %, jonka seurauksena molemmat vaiheet voitaisiin suorittaa yhden 

työpäivän aikana. Tiivistämällä testiaika, turha yön yli odottaminenkin vähenee samalla 

vähintään yhdellä yöllä.  Siirtämällä välipellitys yhdistelyn jälkeiseksi työvaiheeksi, 

automatisoimalla sekä yhdistämällä lopputestaus ja/tai lisätestaus samalle paikalle, olisi 

mahdollista saavuttaa 5,0 % säästö työajassa, laitteen läpimenoajasta. Täydellisen 

testausautomatisoinnin saavuttaminen on epätodennäköistä, sillä esimerkiksi mekaanisten 

kytkimien kääntäminen ei ole mahdollista testausohjelmalla.  

 

6.3 Materiaalien hallinnan parantaminen ja kehittäminen 

Nykyisin materiaalit on sijoiteltu tuotantolinjoille sen mukaan, missä niitä käytetään. 

Kulkureitit ovat siirrettävien lavojen/kanbanien kokoon nähden ahtaita ja linjoilla 

joudutaan välillä siirtämään muita tavaroita pois täyden kanbanin siirron tieltä. Lisäksi 

siirron aikana täytyy varoa työntekijöitä, sillä siirrot tapahtuvat normaaleilla kulkuväylillä. 

Turhien liikkeiden ja turhan liikkumisen välttämiseksi ajatuksena oli kehittää 

kokoonpanolinjan viereen rullalinjastot, joiden avulla voitaisiin helpottaa kanban-

laatikoiden liikuttamista ja säilyttää tarvittaessa useampaa laatikkoa samasta kanbanista 

linjan läheisyydessä. Rullalinjastoilla voitaisiin tehostaa materiaalin siirtelyä ja samalla 

pitää toinen laatikko valmiudessa toisen tyhjentyessä. Uuden laatikon ollessa valmiina 

linjan vieressä, turhaa odottamista ja liikkumista pystytään vähentämään, sillä 

linjahenkilöiden ei tarvitse lähteä etsimään uutta kanbania tai henkilöä, joka hakee laatikon 

heille. 

 

Tiettyjä elektroniikkakomponentteja saapuu tehtaalle pidemmän aikajakson kysynnän 

verran ja se voi tarkoittaa, että komponentteja tulee useampi lava kerralla tehtaalle, joiden 

riitto voi olla useita viikkoja. Joskus MRP:n ennusteen mukaan tilattujen komponenttien 

edellinen saapumiserä ei ole kulunut loppuun, kun seuraava saapuu jo tehtaalle. Tämä 

aikaan saa sen, että tehtaalla on tarvetta suurempi määrä tavaraa kuin on tarvetta ja monet 

lavat saattavat olla tehtaalla säilytyksessä useiden viikkojen ajan. Laatikon säilyttäminen 

tehtaan lattialla tai hyllyssä vie tilaa mahdollisilta laajennusprojekteilta ja on samalla 

lisäkustannuksena.  
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Kanbanien määrän tarkastaminen oli VSM:ssä eräs esille tullut huomio. 

Tuotantokapasiteetin kasvattamisen myötä ja läpimenoajan lyhentyessä kanbanien määrien 

riitto tulee tarkistaa materiaalipuutteilta välttymiseksi. Materiaalipuutokset mekaniikka- tai 

kaapeliosissa voi aiheuttaa viivästymistä arviolta päivästä kolmeen. Määrän 

tarkastamiseksi tulee vain selvittää kanbanlaatikoiden täydennysaika, viikoittainen tarve ja 

tieto kuinka moneen laitteeseen yhdestä laatikosta saadaan materiaalia. 

 

Laitteiden ollessa standardilaitteista poikkeavia, niihin sisältyi erikoispeltejä ja osia, vielä 

erikoisasiakasliityntäkiskojen lisäksi. Ensimmäisessä projektin osassa, nämä kaikki 

muokkaukset tehtiin itse tehtaalla vakio-osiin. Tarkoituksena on kuitenkin, että kaikki 

normaalista poikkeavat peltiosat ja muut komponentit tilattaisiin valmiiksi muokattuina, 

jolloin epästandardin työn määrä vähenisi omalla tehtaalla. Muokkauksiin, johon kuului 

pääasiassa reikien poraamista, meni aikaa noin yhden tunnin verran.  

 

6.4 Pakkauskehitys ja lähetys 

Laitteiden loppupellitystä ja pakkaamista tehdään tällä hetkellä yhdellä paikalla. Yhden 

pellitys- ja pakkauspaikan seurauksena tuotantoprosessin loppupää ruuhkautuu helposti, 

joka voidaan välttää tekemällä toinen pellityspaikka projektilaitteille. Tehostetun 

tuotannon, sekä lisäkiskojen asennuksen takia toisella pellityspaikalla pystyttäisiin 

tehostamaan tuotannon viimeisiä työvaiheita ja saavuttamaan välillisiä tilasäästöjä. Laitteet 

saataisiin nopeammin valmiiksi ja lähetettyä välivarastoon, jolloin laitteita ei tarvitsisi 

säilyttää tehtaan käytävillä. 

 

Laitteisiin kiinnitettävät kiskolevittimet aiheuttivat paljon epästandardiatyötä, niin 

lisätöiden muodossa, kuin myös paketoinnissa. Nykytilan tapaan yhteen liitettävät 

vaahtomuovipalat eivät olleet enää sopiva tapa suojata laitteita ja yrittää pitää paketti 

muodossaan. Olemassa olevan paketin tilalle haluttiin uusi paketti tai vaahtomuovipaloja 

parempi ratkaisu, jonka kanssa ei tarvitsisi enää yhdistellä vaahtomuovipaloja suojaksi ja 

tueksi. Myös ympäristöaspekti haluttiin huomioida eikä laitteiden mukana haluttu laittaa 

suurta määrää vaahtomuovia, joten jo muutenkin jo pahvisen paketin myötä pystyttäisiin 

vähentämään eri jätteiden syntymistä. 
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7 TUOTANNON KEHITTÄMINEN 

 

 

Arvovirtakartoituksen viidennessä ja samalla viimeisessä vaiheessa määritetään aikataulut 

ja toteuttamissuunnitelma kehityskohtien saavuttamiseksi. Tämä vaihe lukeutuu jatkuvan 

parantamisen standardointivaiheeseen. Tehtävien toteuttaminen jaettiin useamman 

henkilön kesken. Tällä pystyttiin tehostamaan muutostehokkuutta, mutta samalla osa 

muutoksista vaati hyvin spesifiä osaamista, joiden toteuttaminen vaati esimerkiksi 

testausohjelmien kehittämistä. Tehtävät jaettiin neljän henkilön kesken.  

 

7.1 Prosessin kehittäminen 

Tuotantoprosessin kehittämisessä toisen yhdistelypaikan tekeminen päätettiin siirtää 

myöhemmäksi. Ensin haluttiin testata prosessin toimivuutta nykyisillä valmiuksilla ja 

tehdä muutoksia, mikäli prosessin muilla parannuksilla ei saavuteta haluttuja tuloksia 

prosessin läpimenossa tai jos yhdistely muodostuu liialliseksi pullonkaulaksi. Toisen 

yhdistelypaikan luominen onnistuu nopeasti, joten pitkän tähtäimen suunnitelman 

tekeminen ei ole aiheellista ja yhdistelyssä on jo alustava valmius toisen paikan luomiselle.  

 

Nykytilassa kaikki standardoidusta työstä poikkeava työ jouduttiin tekemään jälkikäteen 

ylimääräisenä käsityönä, esimerkiksi ylimääräisten reikien poraaminen. Kaikki normaalista 

poikkeava työ haluttiin standardoida mahdollisimman kattavasti, jottei tarvitsisi tehdä 

esimerkiksi käsin porattuja reikiä. Hukan minimoimiseksi ja standardiasteen 

maksimoimiseksi kaikki erikoisosat suunniteltiin ja mallinnettiin 3D-malleiksi, jotta osat 

voitaisiin tilata alihankkijalta suoraan muokattuina. Valmiilla osilla saatiin noin tunti pois 

hukkaa valmistusajasta, sillä kaikki osat voitiin suoraan vain kiinnittää laitteeseen. 

Materiaalinhallinta hankaloitui, kun normaalin tuotannon lisäksi joudutaan tilaamaan 

erikoisosia, mutta erikoisosien tilaaminen ja väliaikaisvarastointi tehtaalla on 

kannattavampi ratkaisu. Uusille osille täytyi vain järjestellä ja merkata tilapäisesti paikat, 

jotta niiden seuraaminen ja hallinnan haastavuus minimoituisi. 

 

Lisäkiskojen asennuksen standardointia oli haasteellisempi kehittää ja standardoida. Ainoa 

tapa oli parantaa uuden asennuspaikan varustelua esimerkiksi työtasolla ja kattavilla 

ohjeilla, jotta kiskojen asennusjärjestystä ei tarvitsisi miettiä vaan ne voitaisiin nopeasti 
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kiinnittää laitteen sisään. Parantamalla työpistettä ja ohjeistusta asennustyötä on 

mahdollista nopeuttaa korkeintaan tunnilla, sillä suurin osa ajasta, joka kiskojen 

asennukseen menee, kuluu pulttien (150 kappaletta) kiristämisessä. 

 

7.1.1 Kokoonpanolinjan ja tuottavuuden kehittäminen 

Kokoonpanolinjan hukan poistossa kaapeloinnin ja kiskojen kiinnitysten tapoja päätettiin 

kehittää mekaniikkamuutoksilla. Kaapeleiden sidontapisteiden muuttaminen 

kiinnityssiloista kehittyneempään ja laadullisesti parempaan ratkaisuun oli yksi 

kehityskohta. Nippusidesillat päätettiin korvata alihankkijan kiinnittämillä 

nippusideankkureilla. Ankkuriparannuksen lisäksi pohjista voidaan poistaa joukko 

käyttämättömiä kiinnityssiltoja, jolloin sekä pohjan mekaaninen valmistus että kokoonpano 

selkeytyvät ja samalla saavutetaan laadullisesti varmempi lopputulos. Saavutettava 

aikasäästö olisi 1,0 % valmistusajasta. 

 

Kiinnityssiltojen muutoksen tekemiseksi täytyi selvittää mahdolliset kustannusvaikutukset 

pohjan hintaan. Lopullisen vaikutuksen tulisi olla yrityksen kannalta paras mahdollinen 

kilpailukyvyn yläpitämiseksi, joka tarkoittaa, ettei kustannusnousuja saisi tulla enemmän 

kuin hyötyjä. Kuvassa 16 on esitetty ehdotettu ja suunniteltu, uusi nopeampi kiinnitystapa. 

 

 

Kuva 16. Muutettu kiinnityspiste, jolla saavutettaisiin x aikasäästö laitetta kohden. 

 

Pulttivalmistajilla on markkinoilla tarjolla kombipultteja, joissa sekä jousi- että sileäprikka 

ovat valmiiksi kiinnitettyinä. Aika säästöä saadaan noin 1,0 % laitetta kohden, mutta suorat 
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materiaalikustannukset ruuvimuutokselle ovat 40 % suuremmat kombipultin osuudelta. 

Kasvavat materiaalikustannukset ovat kuitenkin vähäisemmät kun verrataan 

työntekijäkustannuksiin, joka on yhteydessä säästettävään aikaan, tällöin muutos on sekä 

hukkaa poistava että laatua parantava. Pulttimuutoksessa yllätyksenä tuli ruuvien pitkä 

toimitusaika, sillä pulttien arvioitutoimitusaika olisi noin kuusi kuukautta ja pulttien 

arvioitu saatavuus olisi tammikuussa 2017.  

 

Tuotantolinjalle suunniteltava kanbanien siirtely- ja säilytyslinjaston toteuttaminen 

päätettiin jättää toteuttamatta. Linjalla työskentelevät henkilöt eivät kokeneet, että sillä 

saavutettaisiin mitään suuria hyötyjä materiaalin hallinnoinnissa vaikka järjestetyn VSM 

kaizenin aikana se koettiin hyödylliseksi. Kanban ja materiaalien hallinnallinen 

kehittäminen voidaan ottaa tulevaisuudessa kehityskohteeksi prosessin jatkuvan 

parantamisen kehityksen mukaisessa toiminnassa. 

 

7.1.2 Laitteen liikuttamisen vähentäminen 

Laitteen liikuttamista haluttiin vähentää ja paras mahdollisuus tähän oli välipellityksen 

siirtäminen tehomoduulien ja pohjien B1 ja B2 yhdistelyn jälkeiseksi työvaiheeksi. Muutos 

vaati peltien kuljettamisessa käytettyjen kanbanien uudelleen suunnittelua, jotta oikeat 

pellit pystyttäisiin ohjaamaan ja jakamaan mahdollisimman vähällä työllä oikeille 

työpisteille. Nykyisin jo olemassa oleva kanban jaettiin kahteen osaan, jotta oikeat pellit 

saataisiin yhdistelypaikalle välipellitystä varten ja loppupellityksen pellit normaalisti 

loppupellityksen paikalle. Uusien kanbanien sijoittamisessa huomioitiin 5S metodin 

mukainen materiaalien järjestäminen ja paikkojen merkkaaminen, jotta uusi työvaihe ja 

uudet materiaalit tuottaisivat mahdollisimman vähän arvoa lisäämätöntä työtä. 

 

Muuttamalla työvaiheiden järjestystä loogisemmaksi ja Lean-ideologian mukaiseksi, 

laitteen liikuttamismatkaa pystytään vähentämään 380 metriä ja työntekijän liikkumista 

710 metriä. Liitteistä I ja II löytyvät nyky- ja tulevaisuudentilojen spagettikaaviot, joista 

voidaan nähdä nykytilan sekava ja edestakainen liikkuminen tehtaalla, sekä 

tulevaisuudentilan virtaavampi malli. Kuljettamista pystyttiin tehostamaan testausprosessin 

välissä sekä valmistamalla laitteet tehtaalla suoraan asiakaskuntoon. Taulukossa 3 on 

esitetty laitteen ja henkilöiden liikkumat matkat nykytilassa ja tulevaisuudentilassa. 
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Taulukko 3. Laitteen valmistusprosessin vaatimat kuljetusmatkat nyky- ja 

tulevaisuudentiloissa. 

 
Nykytila [m] 

Tulevaisuuden- 

tila [m] 
Muutos [m] 

Laite 744 358 -386 

Henkilö 1373 663 -710 

 

7.2 Testauksen ja lisätestin yhdistäminen 

Lopputestaus ja lisätestaus on suoritettu jo usean vuoden ajan samalla tavalla, eli 

lopputestauksesta välipellityksen kautta lisätestiin. Kysyntä on alkanut muuttua muutamien 

laitteiden tilauksista suurien projektien toimittamiseen. Tämän seurauksena 

testauskapasiteettia on kyettävä kasvattamaan ja samalla yksinkertaistamaan 

testauskokonaisuutta, jotta kysyntään voitaisiin vastasta tehokkaammin. Lopputestauksen 

sekä lisätestauksen yhdistäminen päätettiin toteuttaa siirtämällä projektilaitteiden 

lopputestaus lisätestipaikalle. Väliaikaisuuden takia koko muun tuotannon lopputestausten 

siirtämisen ei koettu olevan järkevä ratkaisu. Uudelle yhdistelmäpaikalle tuli kehittää 

lopputestausta varten testausohjelmisto sekä tehdä uusia laite/komponenttihankintoja, jotta 

laitteiden lopputestaus olisi mahdollinen. Siirtämisellä pystytään molemmat testit 

suorittamaan yhdellä kytkennällä. Näin pystyttään karsimaan hukkaa noin 5,40 % 

valmistusajasta ja samalla läpimenoajasta 1,57 %. Kuvassa 17 on esitetty siirto 

testausalueella ja samalla esitetty miten laitetta on jouduttu ennen liikuttamaan kyseisessä 

prosessin vaiheessa edes takaisin ja miten parannus on virtauttanut testausprosessin 

liikkumaan vain yhteen suuntaan. 

 

 

Kuva 17. Nykytilanmallia on kuvattu katkoviivalla ja tulevaisuudentilan mallia 

yhtenäisellä viivalla.  
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Testauksen siirron lisäksi, toiseksi tavoitteeksi asetettiin testauksen ja lisäteustauksen 

osittainen automatisointi. Muutos päätettiin toteuttaa vaiheittain, jossa ensimmäinen vaihe 

olisi lopputestauksen siirtäminen. Tämän jälkeen aloitettaisiin kehittämään paikan 

mahdollisuuksia osittaiseen automaatioon loppu- ja lisätestauksien osilta. Täydellisen 

automaatiotestauksen mahdollistamisen on käytännössä hyvin haasteellista, sillä testeissä 

testaajan tulee suorittaa mekaanisia toiminteita, joita ei pystytä korvaamaan 

ohjelmistokehityksellä. Vaadittujen valmistelujen ja muutostöiden aikatauluksi arvioitiin 

valmistuvan lokakuussa 2016, jonka jälkeen koetestaukset pystyttäisiin aloittamaan. 

Virallinen testaus pystyttäisiin täten aloittamaan loka-marraskuussa. Taulukkoon 4 on 

kirjattu testausjärjestelyjen tuomat muutokset valmistusaikaan. 

 

 Talukko 4. Lopputestauksen ja lisätestauksen yhdistämisestä, sekä automatisoinneista 

saavutettavat hyödyt. 

  Lopputestaus [%] Lisätestaus [%] 

Nykytila  16.49 11.31 

Tulevaisuudentlia  18.3 

 

7.3 Pakkauksen ja pellityksen tehostaminen 

Uuden pakkausratkaisun suunnittelussa pyrittiin maksimoimaan pakkaamisen tehokkuus, 

helppous ja samalla minimoimaan tilantarvetta. Uuden pakkauksen suunnittelussa 

ensimmäinen idea oli kasvattaa normaalin pakkauksen seinämien korkeutta, jolloin 

seinämät muodostaisivat suojan kiskolevittimille laitteen katolla. Tarkemman tarkastelun 

yhteydessä huomattiin, ettei pakkauspaikan korkeus mahdollistanut korkeamman 

pakkauksen käyttöä. Seuraava ehdotelma oli laitteen ympärille kasattavasta paketista, 

mutta kyseisen ratkaisun käytännöllisyys oli huono, sillä pahviseinämien nidonnan laitteen 

ympärille ei koettu olevan laadullisesti tai ajallisesti kannattava ratkaisu. Uusien 

pakkausten suunnittelun yhteydessä täytyi huomioida tilasäästölliset tavoitteet, joten 

ylimääräiset suuret pahvipaketit eivät olisi kannattava ratkaisu.  

 

Kokonaisen uuden pakkauksen suunnittelun sijaan laitteen katolle suunniteltiin pahvinen 

kaulus, jonka tarkoituksena olisi suojata kiskolevittimiä ja samalla ylläpitää pakkauksen 

ryhti. Pahvisia kauluksia asetettaisiin kaksi kappaletta laitteen katolle, jolloin haluttu 

suojakorkeus saataisiin luotua. Aikasäästöä saataisiin 0,2 % valmistusajasta, jokaista 
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laitetta kohti ja samalla pakkausten laatu ja suojaavuus paranisivat. Käyttämällä pahvia 

kauluksissa pakkausmateriaalien kierrätettävyys paranisi, kun vaahtomuoviset palat 

vaihdettaisiin pahvisiin kauluksiin.  

 

Tutkittujen laitteiden kiskolevittimet ja lisäkiskot olisi alun perin haluttu asentaa linjalla 

muun A-osion kokoonpanon yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan ole testauksen näkökulmasta 

mahdollista, joten lisäkiskot joudutaan kiinnittämään testausten jälkeen. Nykytilassa 

laitteet lähetettiin välivarastoon odottamaan lisätöitä, sillä tehtaalla ei ollut tilaa säilyttää 

useita laitteita pitkiä aikoja. Laitteiden seisottaminen ja siirtely ulkoisen toimijan 

välivarastossa aiheutti huomattavan määrän hukkaa, useiden päivien verran. Ensin laitteet 

odottivat tehtaalla noutoa välivarastoon, jonka jälkeen ne kuljetettiin kyseiseen varastoon, 

ja uudelleen takaisin tehtaalle. Odottamista kertyi noin 5 päivää tehtaan lattialla, jonka 

lisäksi laitteiden lisätyöt lisäsivät 8,0 % valmistusaikaa. Tämä vaihe haluttiin sivuuttaa ja 

lisäkiskot haluttiin asentaa jo ennen välivarastoon lähettämistä. Laitteille olisi tehtävä oma 

pellitys- ja pakkauspaikka, sillä nykyinen kapasiteetti ei riittäisi halutun valmistus- ja 

läpimenoajan puitteissa. Lisäksi tuotannossa tulisi ylläpitää projektilaitteiden valmistuksen 

lisäksi muiden tilausten valmistaminen, joka vaatii myös pellitys- ja pakkauspaikan 

kapasiteettia. 

 

Laitteille rakennettiin toinen pellityspaikka, jossa olisi mahdollista asentaa lisäkiskot sekä 

suorittaa normaalit pellitykset ja pakkaukset, jotta laitteet saataisiin valmiiksi ennen 

välivarastoon tai asiakkaalle lähettämistä. Uuden paikan sijainti helpottaa myös laitteiden 

suoraviivaisempaa siirtämistä, sillä laitteet voidaan siirtää suoraa linjaa pitkin ilman turhia 

mutkia tai laitteen laskuja, suoraan pellityspaikan kautta valmislaitealueelle. 

 

7.4 VSM:n vaikutukset tuotantoon 

Arvovirtakartoituksen avulla kyettiin löytämään prosessin heikkouksia, joita parantamalla 

pystyttäisiin tehostamaan prosessin toimintaa. Kokoonpanolinjalta löydettiin vain 

muutamia tehostamiskohtia, mutta testausprosessi tarjosi merkittäviä kehityskohtia. 

 

Lopulliseen tavoitteeseen, 30 % valmistusajan lyhennykseen, ei todennäköisesti päästä 

ilman pohjien kaapeloinnin ulkoistamista. Laitteen kokoonpanoihin vaadittava työmäärä 

on huomattava ja suurien parannusten löytäminen ei ole mahdollista ilman suuria 
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investointeja. Nykyiseen laitemalliin tulisi tehdä merkittäviä kokoonpanoa helpottavia 

parannuksia, jotta laitteen varsinaista kokoonpanoa voitaisiin kehittää ja lyhentää. 

Osakokoonpanoja tulisi alihankkia valmiiksi koottuina, jolloin jäljelle jäisi vain niiden 

asentaminen laitteeseen ja linjan toiminnan optimoinnissa tulisi tarkasti määrittää tehtävien 

töiden jakautuminen eri työpisteille, eli tasapainottaa työ hyvin tarkasti.  

 

Pohjien B1 ja B2 kaapeloinnin ulkoistamisen lisäksi haluttuun lopputulokseen 

valmistusajassa päästäisiin, mikäli laitteiden testaaminen onnistuisi kiskolevittimien avulla 

ja levittimet asennettaisiin suoraan pääkokoonpanolinjalla A-osioon. Kiskolevittimien 

käyttö testauksessa tuottaisi tavoitteellista ’yhden kytkennän’ -mallia suuremmat edut. 

Yhdellä kytkennällä kaksi eri testausta tuo arviolta 5,40 % edun valmistusaikaan, ja 

kiskolevittimien käyttö vähentäisi kytkentöihin kuluvan ajan 50–60 %. 

 

Alussa määritelty 65 % lyhennys läpimenoajassa on hyvin haasteellinen. Uudelleen 

suunnitellulla tulevaisuudentilan mallilla epätodennäköisesti päästään tavoitteeseen, sillä 

päivän kestävät työvaiheet pitkittävät laitteen saattamista lähetyskuntoon merkittävän 

määrän. Osaa työvaiheista ei ole mahdollista lyhentää standardien vaatimusten tai pitkien 

työvaiheiden takia. Valmistusajan lyhentämiseen esitetyt muutokset kiskolevittimien 

testauksesta ja kaapeloinnin ulkoistamisesta edistäisivät todennäköisesti riittävästi 

tuotannon toimintaa, jotta 65 % vähennykseen läpimenoajassa päästäisiin. Haasteena 

uudessa tulevaisuudentilan mallintamisessa on muun tuotannon huomioiminen, sillä 

tuotannon tulisi kyetä valmistamaan myös normaalin tuotannon laitteita. Eräs keino 

saavuttaa korkeampi kapasiteetti olisi siirtyä kahteen työvuoroon. Tällöin joitain 

työvaiheita, joiden tekemiseen on jouduttu käyttämään nykyisin 2 päivää, pystyttäisiin 

tekemään yhden päivän aikana. Kahdessa vuorossa työskentelyyn siirtyminen olisi 

merkittävä muutos, jolloin aiheelliseksi tulisi henkilöstömäärän lisääminen.  

 

Esiteltyjen parannusten toteuttamisella saavutettaisiin 27 % parannus valmistusajassa ja 

läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä arviolta 55–60 %. Tehokkuutta kuvaava PCE-luku 

kehitetylle tulevaisuudentilalle on 0,65, joka kuvastaa, että tehokkuutta on pystytty 

lisäämään nykytilaan nähden. Tulevaisuudentilassa valmistusajan uusi arvo on 0,79 ja 

läpimenoajan 1,63. Taulukkoon 5 on koottu tuotannon tehokkuutta kuvaavat suureet.  
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Taulukko 5. Tuotannon tunnuslukujen kehitys nykytilasta tulevaisuudentilaan. 

 
Valmistusaika Läpimenoaika PCE 

Nykytila 1 2,8 0,35 

Tulevaisuudentila 

(tavoite) 
0,77 1,33 0,75 

Tulevaisuudentila 0,79 1,63 0,65 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työn alussa määriteltiin tutkimuskysymys: Millä toimenpiteillä voidaan lyhentää 

valmistusprosessin valmistus- ja läpimenoaikaa? Valmistusaikaa pystyttiin vähentämään 

yksinkertaistamalla tuotantoprosessin toimintaa sekä yhdistämällä työvaiheita. Kevyitä 

parannuksia valmistusaikaan saavutettiin kehittämällä laitteen kokoonpanollisia 

ominaisuuksia, kuten suunnittelemalla uudenlaiset kiinnityspisteet kaapeleiden sidonnalle. 

Läpimenoaikaa pystyttiin vähentämään samoilla työvaiheita yhdistävillä toimenpiteillä, 

joiden vaikutus läpimenoaikaan ovat valmistusaikavaikutuksia suuremmat, sillä laitteen 

seisottamisaikaa pystyttiin karsimaan useiden päivien ajan.  

 

Nykyinen tuotantoprosessi kokoonpanolinjaston osalta on jo hyvin virtaviivainen ja 

pitkälle kehitetty, sillä aikaisemmat arvovirtakartoitukset on keskitettykin juuri 

kokoonpanolinjan kehittämiseen. Tästä johtuen suurien parannusten etsiminen keskitettiin 

koko prosessin toimintaan, aloituksesta luovutukseen. Hopp, Spearmann ja Woodruff 

(1990, s. 80) esittävät tutkimuksessaan, että koko prosessin toimivuus on yksittäisiä 

kokoonpanollisia parannuksia tehokkaampi tapa edistää tuotantoa. Tehdyn 

arvovirtakartoituksen perusteella pystyttiin todentamaan, että prosessin toimivuutta 

parantamalla pystyttiin saavuttamaan suuremmat etuudet, kuin muutamilla 

kokoonpanollisilla parannuksilla. Testausprosessia kehittämällä ja yksinkertaistamalla 

pystyttiin vähentämään valmistusaikaa yli 8 % ja läpimenoaikaa yli 50 %. Toki yksittäiset 

parannuksetkin ovat tärkeä osa hukan poistamisessa ja tehokkaamman tuotannon 

rakentamisessa, sillä kaikki ajallinen ja työllinen säästö on tärkeää. 

 

Tutkimuksen apukysymyksiä oli kaksi joista toinen oli: Mitä hyötyä on nykytilan 

analysoinnista ja miten sitä voidaan hyödyntää tuotannon kehityksessä? Nykyisen 

tuotantoprosessin tutkimisessa arvovirtakartoitus oli hyvin kattava ja hyödyllinen työkalu, 

jolla pystyttiin löytämään ongelmakohtia nykyisestä prosessista. Erityisen hyödyn 

nykytilan kartoituksesta saatiin sen visuaalisuudesta osoittaa ongelmakohdat tuotannossa 

kuten Tyagi ja Vadrevu (2015, s. 1259) raportoivat tutkimuksessaan. Nykytilan analyysin 

avulla oli yksinkertaista lähteä tutkimaan mahdollisen tulevaisuudentilan toteutuksen 

vaatimuksia ja mahdollisuuksia.  
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Arvovirtakartoitukselle valittava työryhmä toimii tärkeässä roolissa kartoituksen 

onnistumiselle, sillä liian vähän tieto-taitoa omaavan joukon kyky löytää ja kehittää 

menetelmiä voi jäädä hyvinkin kevyeksi. Lisäksi valitut muutoskohteet ja toimenpiteet 

voivat olla toteutuskelvottomia tai vaikuttavat laitteen valmistamiseen ja tuotannon 

toimivuuteen negatiivisella tavalla, jolloin koko prosessin toimivuus kärsii. Työntekijöiden 

sitouttaminen VSM prosessiin lisää henkilöiden tietoisuutta ja oma-aloitteisuutta 

muutosten tekemiseen ja etsimiseen. Halukkuus kasvaa kun työntekijöiden 

ammattitaitoaan käytetään heidän oman työn kehittämiseen.   

 

Kokonaisvaltaisen nykytilan tutkimisen ja analyysin jälkeen on helppo tutkia, että millä 

toimenpiteillä olisi mahdollista kehittää prosessia, jotta halutut tavoitteet olisi 

saavutettavissa. Ennen toimenpiteiden toteutumista käytännössä on haasteellista varmentaa 

saavutettavia aikasäästöjä, sillä monet arviot hyödyistä perustuvat asiantuntijoiden 

arvioihin ja teoreettisiin laskelmiin, esimerkiksi miten muutos vaikuttaa valmistusajan 

lyhentymiseen todellisessa tilanteessa. Arvioiden perusteella pystytään antamaan aika-

arvio kehityksestä, mutta lopullinen säästö saadaan selville vasta kun muutos saadaan 

implementoitua tuotantoon. Etukäteen on myös haasteellista arvioida mahdollisia ongelmia 

tai satunnaisia muuttujia, joita ei ilmene ennen muutosta, mutta muutoksen jälkeen ilmenee 

ongelmia, esimerkiksi pullonkaula-efektin ilmentyminen uudessa työvaiheessa.   

 

Toinen apukysymys tutkimuksessa oli: Kuinka jo olemassa olevia Lean-työkaluja ja - 

ajattelua voidaan parantaa tuotannon kehittämiseksi? Leanin työkalujen (muun muassa 

5S, standardoitutyö, arvovirtakartoitus ja Kaizenit) käyttäminen on kuulunut yrityksen 

kulttuuriin jo useiden vuosien ajan. Arvovirtakartoituksen käyttö toi selvästi 

tuotantoprosessia edistäviä vaikutuksia prosessin toimintaan. VSM:n lisäksi työn 

standardoinnilla ja 5S:n avulla normaalista poikkeavan tai tilapäisten projektien tuomat 

haasteet voidaan minimoida ja optimoida mahdollisimman tehokkaiksi ratkaisuiksi. 

Kyseisten työkalujen avulla pystytään vähentämään turhan työn määrää uusien ja 

epästandardien kokonaisuuksien valmistuksessa. Nykyinen Lean kulttuuri on ollut toimiva 

kokonaisuus, joten uusien työkalujen implementointia ei koettu tärkeäksi. Työkalujen 

määrän kasvattaminen saattaa turhaan kuormittaa niin työntekijöiden kuin 

toimihenkilöidenkin arkea, antamatta suurta lisäarvoa. Standardoidulla työllä haluttiin 

vähentää epästandardien toimenpiteiden vaikutuksia valmistus- ja läpimenoaikoihin.  
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8.1 Mahdolliset lisäprojektit tulevaisuudessa 

Jatkoprojekteja tuotannon kehittämisen näkökulmasta olisi materiaalien hallinnoinnin 

tehostaminen ja sitä kautta tilansäästöä edistävät ratkaisut ja mahdollisuudet. 

Tulevaisuudessa tehtaan pitnta-alan käyttöä tulisi kehittää ja optimoida, jotta valmistuksen 

kapasiteettia pystyttäisiin kasvattamaan ja samalla valmistettavien laitteiden määrää 

kasvattamaan.  

 

Toinen mahdollinen syventäväprojekti olisi tuotantolinjojen monikäyttöisyyden tutkiminen 

ja kehittäminen. Nykyisin pinta-alallisesti rajoitetussa ympäristössä on rajoitettu 

valmistettavien tuoteperheiden määrää, joten samojen tuotantolinjojen käyttöä tulisi 

kehittää ja edistää. Monikäyttöisillä linjoilla pystyttäisiin vastaamaan tehokkaammin 

laajaan asiakaskysyntään ja tätä kautta palveluastetta pystyttäisiin kasvattamaan. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Tässä diplomityössä tutkittiin ja kehitettiin UPS-järjestelmiä valmistavan tuotantoprosessin 

toimintaa ja toimintatapoja. Pyrkimyksenä oli kasvattaa kapasiteettia lyhentämällä 

valmistusaikaa 30 % ja läpimenoaikaa 65 %. Tuotantoprosessin toimintaa ja nykytilaa 

lähdettiin tutkimaan arvovirtakartoituksen avulla. Nykytilan mallista löydettyjä ongelmia 

ja kehityskohtia parantamalla pystyttiin kehittämään tuotantoprosessin toimintaa haluttuun 

suuntaan. Lopulliset lyhennykset valmistusaikaan olivat noin 27 % ja läpimenoaikaan 55–

60 %. 

 

Arvovirtakartoituksen hyöty tuotannon prosessikehityksessä on huomattava, vaikka se vie 

resursseja itse tuotannosta ja toimihenkilöitä. VSM:n visuaalinen näyttö tuotannon 

toiminnasta on eräs kehitystyökalun vahvuuksista, sillä työkalu tarjoaa koko 

kehitysryhmälle samanarvoisen tiedon toimintatavoista. Viisivaiheinen arvovirtakartoitus 

luo kattavan rungon kehitysprosessille ja löydettyjen kehityskohtien toteuttamiselle, mikä 

pienentää kynnystä toteuttaa tuotannon kehittämistä. Virtaavan ja mahdollisimman 

yksinkertaisen prosessikokonaisuuden luominen sekä turhien työvaiheiden ja muun hukan 

poistaminen ovat prosessikehityksessä tärkeimpiä tavoitteita. Suurimmat hyödyt 

tuotantoprosessin kehittämisessä löydettiin prosessikokonaisuuden kehittämisestä, eikä 

niinkään yksittäisten linjamuutosten tai laitemuokkausten tekemisestä.  Työvaiheiden 

siirtämisellä ja yhdistämisellä pystyttiin vähentämään, niin odottamiseen kuin turhaan 

liikuttamiseen liittyvää hukkaa. Automatisointi toi myös tuotannon kehittämisessä 

merkittäviä etuja, sillä automatisointi mahdollisti erikoisempien työvaiheiden 

yhdistämisen.  

 

Leanin käyttö on ollut tutkitussa tuotantoprosessissa käytössä jo usean vuoden ajan. Tämä 

on kehittänyt tuotantolinjan toimintaa vuosien varrella, mutta itse tuotantoprosessia, 

aloituksesta lähetykseen, ei juurikaan ole kehitetty. Virtautus ja työvaiheiden siirrolla oli 

suuri merkitys esimerkiksi laitteiden turhaan kuljettamiseen lopputestauksesta 

välipellitykseen, ja välipellityksestä lisätestaukseen. Prosessin kehittämisellä pystyttiin 

vähentämään kuljettamista yli 50 %, sekä laitteen että työntekijöiden osilta. Työtapojen 

standardoinnilla pystytään helpottamaan normaalista poikkeavien töiden aiheuttamia 
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ongelmia ja pitämällä huoli toimintaympäristön järjestyksestä, erikoisosat tai normaalista 

poikkeavan toimintaympäristön aiheuttamat haitat pystytään minimoimaan.  

 

Vaikka tavoitteisiin ei täysin päästy, oli VSM projektin tekeminen tuotantoprosessille 

merkittävä parannus. Muutokset tehtiin alustavasti koskemaan yhtä moniosaista projektia, 

mutta tehdyt ja tulevaisuudessa tehtävät kehitystoimet hyödyntävät myös muita tulevia 

projekteja, sekä standardia jokapäiväistä työtä.   
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