LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
LUT School of Energy Systems
LUT Kone

Santtu Koivula

VALSSATTUJEN KUPARITUOTTEIDEN KUSTANNUSTEHOKAS
TUOTANTOVARMUUDEN NOSTAMINEN JA YLLÄPITO

Tarkastaja(t) Dosentti Harri Eskelinen
Professori Juha Varis

TIIVISTELMÄ
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LUT Energiajärjestelmät
LUT Kone
Santtu Koivula
Valssattujen kuparituotteiden kustannustehokas tuotantovarmuuden nostaminen ja
ylläpito
Diplomityö
2017
84 sivua, 29 kuvaa, 6 taulukkoa ja 7 liitettä
Tarkastajat: Dosentti Harri Eskelinen
Professori Juha Varis
Hakusanat: Tuotantovarmuus, toimitusvarmuus, valssaamo
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli Aurubis Finland Oy:n valssaamon tuotantovarmuuden
nostaminen ja ylläpito kustannustehokkaasti. Tuotantovarmuus ei ole ollut tavoitetasolla
vuosien 2015–2016 aikana. Tässä diplomityössä tutkittiin tuotantovarmuutta
asiakasnäkökulmasta, koska tarve tutkimukseen syntyi asiakaspalautteen perusteella.
Tutkimus rajattiin koskemaan Aurubis Finlandin valssaamoa. Vallitsevan tila selvitettiin
vuosien 2015–2016 tunnuslukujen perusteella. Työssä pyrittiin löytämään vastaukset
seuraaviin tutkimuskysymyksiin: miten tuotantovarmuutta voidaan parantaa, mitkä tekijät
heikentävät tuotantovarmuutta kriittisesti ja mikä on tuotantovarmuuden ja myynnin
volyymin korrelaatio.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistelmänä.
Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen avulla tutkittiin tuotantovarmuuteen vaikuttavia
tekijöitä ja keinoja tuotantovarmuuden parantamiseen. Tuotannon ja myynnin
toimihenkilöiden haastattelujen sekä data-analyysin avulla selvitettiin tuotannon toiminnan
nykytilaa. Data-analyysin avulla tutkittiin, mitkä kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa
löydetyt tekijät korreloivat tuotantovarmuuden kanssa voimakkaasti.
75,7 prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta voidaan selittää kuumavalssauksen
tuotantovarmuuden vaihtelulla. Tuotantovarmuuden vaihtelu taas selittää 70,6 prosenttia
priorisoitujen töiden määrän vaihtelusta. Tilauskannan vaihtelun avulla voidaan selittää
44,9 prosenttia tuotantovarmuuden heilahtelusta. Tuotantovarmuuden ja tilauskannan
korrelaatio oli negatiivinen, joten heikentynyt tuotantovarmuus ei ole vähentänyt tilauksia.
Tutkimuksen tulosten perusteella yrityksen tulee ottaa kuumavalssauksen rästi seurantaan
ja järjestää lisävuoroja heti, kun rästi ylittää yhden vuoron kapasiteetin. Tilauskanta tulee
tasapainottaa viikkotasolla segmenttikohtaisesti vaihtelun vähentämiseksi. Töiden
aikataulutus tulee muuttaa vastaamaan todellisuutta. Läpivetouuni todettiin tutkimuksen
aikana pullonkaulakoneeksi ja sen tuotantoa tulee ohjata yksittäisen työn tarkkuudella.

ABSTRACT
Lappeenranta University of Technology
LUT School of Energy Systems
LUT Mechanical Engineering
Santtu Koivula
Increasing and maintaining production reliability of rolled copper products costeffectively
Master’s thesis
2017
84 pages, 29 figures, 6 tables ja 7 appendices
Examiners: Docent Harri Eskelinen
Professor Juha Varis
Keywords: production reliability, delivery reliability, rolling mill
The objective of this research was to increase and maintain production reliability cost
effectively in Aurubis Finland’s rolling mill. Production reliability has not been at desired
level during 2015 and 2016. In this thesis, the production reliability was explored from the
customer point of view as the need for this research arose from customer feedback. The
scope of this study was limited to Aurubis Finland rolling mill. The current state was
sorted out based on 2015–2016 numbers. The aim of this study was to find answers to the
following research questions: how can production reliability be improved, which factors
decrease production reliability critically and what is the correlation between production
reliability and sales.
This study was the combination of quantitative and qualitative research. Based on literature
review and interviews it was examined which factors affect production reliability and how
can production reliability be improved. The current state of operation was sorted out with
interviews of sales and production officers and data analysis. With data analysis it was
studied which factors correlate with production reliability significantly.
75,7 percent of variation of production reliability can be explained with variation of hot
rolling reliability. The variation of production reliability explains 70,6 percent of variation
of prioritized orders. The fluctuations in order backlog can explain 44,9 percent of
fluctuations in production reliability. The correlation between production reliability and
order backlog was negative, so weakening production reliability has not deducted orders.
Based on the results of this study, hot rolling delays should be followed and additional shift
should be arranged immediately as the amount of delays exceeds the capacity of one shift.
Order backlog should be balanced out on weekly basis to minimize variation. The
scheduling of jobs should be realistic. The strand annealing line was found to be bottleneck
and its production should be controlled with the precision of individual work.
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1

JOHDANTO

Tuotantovarmuuden tärkeys on korostunut Lean-konseptin leviämisen myötä. Toyotan
kehittämässä ideologiassa tuotteiden virtaus on tärkeää pitää sujuvana ja varastot
mahdollisimman pieninä. Metalliteollisuuden asiakkaat tilaavat nykyisin entistä useammin
ja

pienempiä

eriä

pitääkseen

omat

varastotasonsa

matalalla

ja

edelleen

varastonpitokustannukset pieninä. Jos tilauksen toimitus myöhästyy, saattaa asiakkaan oma
tuotantoprosessi keskeytyä, koska varmuusvarastot ovat minimaaliset. Tästä syystä
tuotantovarmuuden tulee oletusarvoisesti olla hyvällä tasolla nykyajan teollisuudessa ja sen
parantamiseen ja ylläpitämiseen kannattaa investoida. Metalliteollisuudessa toimitusketjut
ovat verrattain pitkiä. Jotta toimitusajat ja tuotantovarmuus saataisiin pidettyä
hyväksyttävällä tasolla, on useissa toimitusketjun vaiheissa turvauduttava kysynnän
ennustamiseen.

Tuotantovarmuutta voi lähestyä kolmesta eri suunnasta; asiakasnäkökulmasta, koneiden
toimintavarmuuden

näkökulmasta

sekä

matemaattisesti.

Tässä

tutkimuksessa

viitekehyksenä on asiakasnäkökulma, koska tutkimuksen tarve syntyi asiakaspalautteen
perusteella.

Kuparia esiintyy luonnossa enimmäkseen oksidi- ja sulfidimalmeissa. Malmien
kuparipitoisuus on yleensä alle yhden prosentin. Malmi murskataan ja jauhetaan
vesilietteeksi, joka vaahdotetaan kuparirikasteeksi. Tässä vaiheessa pitoisuus on noussut
noin 20–30 prosenttiin. Kuparirikaste käsitellään sulatossa liekkisulatusmenetelmällä,
jolloin rikki palaa rikkidioksidiksi. Sulatosta saatu kuparikivi saadaan jatkojalostettua
konvertterissa raakakupariksi, jonka pitoisuus on noin 98 prosenttia. Konvertterissa sulaan
puhalletaan runsashappista ilmaa, jolloin saadaan rautaa ja rikkiä poistettua. Anodiuunissa
pitoisuus saadaan nostettua 99 prosenttiin, kun sulasta poistetaan vielä rikkiä ja happea.
(Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 9.)

Sähkönjohtokuparia valmistettaessa loput epäpuhtaudet poistetaan elektrolyysissä, jossa
kuparianodista saadaan kuparikatodia. Elektrolyysissä kuparianodi ja siemenlevy lasketaan
kuparisulfaattiliuokseen. Sähkövirran avulla puhdas kupari liukenee anodista ja tarttuu
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siemenlevyyn. Katodit ovat vähintään 99,90 prosenttisesti puhdasta kuparia. (Raakaainekäsikirja 2001, s. 9.)

Katodien lisäksi kuparia valmistetaan myös kierrätysromusta. Katodit ja kierrätysromu
sulatetaan uudelleen ja valetaan levyiksi tai tangoiksi. Sulatukseen käytetään kaasulla
toimivaa kuilu-uunia tai induktiouunia. Sulaan voidaan lisätä seosaineita, joilla muokataan
seoksen ominaisuuksia haluttuun suuntaan. Nykyaikana suosituin menetelmä on
jatkuvavalu, toiselta nimeltään liukuvalu. Liukuvalussa sula kaadetaan kokilliin eli
vesijäähdytettyyn muottiin. Muotista tulevaa aihiota vedetään hitaasti alaspäin, jotta kupari
ehtii jähmettyä kokillissa. (Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 9.)

Syntyneet aihiot eli valanteet laitetaan ennen kuumavalssausta askelpalkkiuuniin, jossa
valanteet kuumennetaan noin 800 celsiusasteeseen. Kuumavalssauksessa valanne
ohennetaan haluttuun paksuuteen. Kuumavalssauksen jälkeen levyn tai rullan pinta
jyrsitään molemmin puolin oksidin ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Jyrsinnän jälkeen
rullia tai levyjä kylmävalssataan, hehkutetaan ja peitataan lopullisen paksuuden ja
haluttujen mekaanisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi. Viimeisessä vaiheessa levyt
sahataan ja rullat leikataan asiakkaan vaatimusten mukaan.

Kuparia käytetään lukuisissa eri sovelluksissa niin puhtaana metallina kuin seostettuna.
Sähkönjohtavuus, lämmönjohtavuus, korroosionkesto ja muokattavuus ovat kuparin
tärkeimpiä ominaisuuksia tehden kuparista lähes korvaamattoman metallin monissa
sovelluksissa.

Kuparia

käytetään

laajasti

rakennusteollisuudessa,

sähkö-

ja

elektroniikkateollisuudessa, teollisuuden laitteissa ja muun muassa lämmönvaihtimissa.
(Raaka-ainekäsikirja

2001,

s.

8.)

Osa

kuparin

käyttökohteista

muodostuu

projektiluontoisista lyhytaikaisista tarpeista, esimerkkinä rakennusteollisuus, jolloin
kysyntä on voimakkaasti syklistä ja toimitusaikavaatimukset lyhyitä. Toinen osa taas
muodostuu hieman paremmin ennustettavasta liiketoiminnasta, kuten kaapelinauhoista,
jolloin

kysyntää

voidaan

ennustaa

pidemmälle

ajanjaksolle

ja

tuotanto-

ja

kapasiteettisuunnittelu on mahdollista tehdä huolellisemmin.

Kuparilla on kaikista sähköä johtavista metalleista toiseksi paras sähkönjohtavuus hopean
jälkeen. Esimerkiksi alumiinin sähkönjohtavuus on lähes puolta pienempi. Suurin osa
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sähköä kuljettavista komponenteista sisältääkin kuparia. Myös lämmönjohtavuus on
kuparille tärkeä ominaisuus, jota hyödynnetään muun muassa jäähdytyskoneissa ja
erilaisissa lämmönvaihtimissa. (Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 8.)

Kuparin pintaan muodostuu nopeasti oksidikerros, joka mahdollistaa kemiallisen
stabiiliuden. Korroosionkestävyyden takia kuparia käytetäänkin veden kanssa kosketuksiin
joutuvissa kohteissa kuten vesiputkissa, julkisivuissa ja katoissa, ränneissä ja
syöksytorvissa. Kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien lisäksi kuparimetalli on myös
mekaanisilta ominaisuuksiltaan suotuisa; kupari on helposti muokattavaa kuumana ja
kylmänä. Kuparin väriä voidaan muuttaa värjäyksellä tai kemiallisella syövytyksellä.
(Raaka-ainekäsikirja 2001, s. 8.)

Aurubis Finland Oy:n tuotteet on jaettu kahteentoista segmenttiin dimensioiden ja osittain
käyttötarkoituksen perusteella. Segmentit on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Aurubis Finland Oy:n sisäiset tuotesegmentit (mukaillen Aurubis Finland Oy
Technical Sales Manual 2014, s. 12–26).
Segmentti

Kuvaus

Paksuus

Käyttökohde

Pyörylät

Ympyränmuotoisia

0,4…2 mm

Boilerit

nauhasta

leikattuja

kappaleita
Levyt

Nauhasta

leikattuja 0,3…1,6 mm

levyjä
Kelattavat nauhat

Nauhat,

Elektroniikka-, sähköja rakennusteollisuus

joissa 0,3…1 mm

Julkisivut

kelakoko 50–200 kg
Kaapelinauhat

Alle 200 mm leveitä 0,18…0,80 mm

Merikaapelit

nauhoja, pituus jopa

radiokaapelit

7000 metriä
Muuntajanauhat

400–450 mm leveitä 0,5…1,5 mm
usein
reunapyöristettyjä
nauhoja

Muuntajat

ja
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Taulukko 1 jatkuu. Aurubis Finland Oy:n sisäiset tuotesegmentit (Aurubis Finland Oy
Technical Sales Manual 2014, s. 12–26).
Segmentti

Kuvaus

Paksuus

Piirikortit

Alle 200 mm leveitä 0,2…1,5 mm

Käyttökohde
Elektroniikkateollisuus

kovia nauhoja
Nauhat

nauhat 0,12…2 mm

Muut

Teollisuus

teollisuuskäyttöön
Paksut levyt

Paksut nauhat

Nauhasta

leikattuja 1,6…6 mm

Elektroniikka-

levyjä

sähköteollisuus

20–1000 mm leveitä 2…4 mm

Elektroniikka-

nauhoja

sähköteollisuus

Suorat levyt

Leikatut reunat

6…12 mm

Painolevyt

Sahatut laatat

Sahatut reunat

6…250 mm

Jäähdytyselementit,

ja

ja

sähköteollisuus
Julkisivut (Nordic- Kemiallinen
tuotteet)

0,3…4 mm

Julkisivut

pintakäsittely

Aurubis Finlandin valssaamon konekanta on jaettu kolmeen osaan; ylävirta, tahdistin ja
alavirta. Myös tuotteet virtaavat pääosin tässä järjestyksessä eri osien läpi. Ylävirtaan
kuuluu kuumavalssaus, jyrsintä ja sahat. Tahdistin koostuu kylmävalssaimista,
hehkutuslinjoista, hitsauskoneesta sekä pesu- ja peittauskoneista. Alavirtaan kuuluu nauhaja levyleikkurit sekä pakkauspisteet. Aurubis Finlandin valssaamon materiaalivirrat on
esitetty liitteessä I. Punainen väri kuvaa ylävirran koneita, sininen väri tahdistimen koneita
ja vihreä alavirran koneita.

1.1

Tutkimuksen tausta

Aurubis Finlandin kilpailuetu on ollut lyhyet toimitusajat. Viimeisen viiden vuoden aikana
yksikön myyntivolyymi on noussut 37 prosenttia (Aurubis Finland 2011; Aurubis Finland
2016). Valssaamon tuotanto ei ole pysynyt myynnin mukana, vaan kapasiteetti on alkanut
rajoittamaan myyntiä ja aiheuttanut viivästymisiä tilausten toimituksissa. Kun toimitukset
viivästyvät ja tuotantovarmuus laskee, asiakkaat turhautuvat ja asiakastyytyväisyys
heikkenee. Asiakkaat saattavat nostaa kilpailevan toimittajan osuutta tai vaihtaa kokonaan
toimittajaa, jos viivästymisiä tapahtuu toistuvasti. Tilaushetkellä asiakkaalle annetut
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toimitusajat ovat jopa kaksinkertaistuneet, joka osaltaan laskee asiakastyytyväisyyttä ja
saattaa vähentää asiakkaan lisätilauksia.

Valssaamon tuotantovarmuuden tavoitetaso on 75 prosenttia. Tuotantovarmuus kertoo
ajoissa valmistuneiden töiden prosenttiosuuden kaikista valmistuneista töistä. Valssaamon
vuoden 2016 toteuma syyskuun loppuun mennessä on ollut 19 prosenttia ja
kuumavalssauksen osalta 34 prosenttia. Edellisen vuoden 2015 vastaavat lukemat
tuotantovarmuuden osalta ovat 47 ja 59 prosenttia. (Aurubis Finland 2016; Aurubis
Finland

2015)

Tuotannossa

on

heikentyneen

tuotantovarmuuden

vuoksi

tehty

vuorolisäyksiä ja pullonkaulakoneet alkoivat käydä myös viikonloppuisin 4- ja 5vuorokäyntiä syys- ja lokakuun aikana 2016.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on määrittää toimenpiteet, joilla tuotantovarmuus
saadaan nostettua yli 65 prosenttiin varastotasoja nostamatta ja edelleen tavoitetasolle 75
prosenttia tutkimuksen jälkeen työssä esitettyjen parannustoimenpiteiden avulla. Työssä
etsitään keinot, joilla pystytään reagoimaan tuotantovarmuuden muutoksiin ajoissa.

Työssä tutkitaan myös tuotesegmenttikohtaiset vaihtelut tuotantovarmuudessa, jotta
saadaan selville, koskeeko heikko tuotantovarmuus kattavasti kaikkia tuotteita vai
kumuloituuko se tietyille segmenteille. Tutkimuksessa etsitään valssaamon pullonkaulat
kapeikkoajattelun avulla, jotta tuotannonohjausta voidaan tarkentaa kriittisissä pisteissä.
Asiakaspalvelun parantamiseksi kehitetään työkalu, jonka avulla myyntihenkilöstö voi
informoida asiakasta aiemmin, jos tilaus myöhästyy. Tämä ei sinällään nosta
tuotantovarmuutta, mutta parantaa asiakaslähtöisyyttä. Tutkimuksessa kehitetään lisäksi
työkaluja, joita käytetään toimitusajan määrittelyyn.

Tutkimus rajattiin koskemaan Aurubis Finlandin valssaamoa. Valssaamoon raaka-ainetta
toimittavat valimot, Luvatan omistama hapettomien kuparilaatujen valimo sekä Aurubis
Finlandin oma kuparivalimo, ovat tuotantovarmuudeltaan hyvällä tasolla ja molemmissa
valimoissa on vielä vapaata kapasiteettia. Täten molemmat valimot rajattiin tutkimuksen
ulkopuolelle. Vallitsevan tilan selvittäminen tuotantovarmuuden osalta suoritetaan
kalenterivuosilta 2015 ja 2016.
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Tässä työssä tutkitaan tuotantovarmuutta. Valssaamon tuotantovarmuuden tutkimisessa
aloituspiste on kuumavalssaus ja lopetuspiste tilauksen kollitus eli pakkaaminen ja
punnitseminen. Tuotantovarmuudessa ei oteta huomioon valmiin tilauksen seisomista
lähetysvarastossa, joka johtuu esimerkiksi kuljetuksen odottelusta tai asiakkaan
maksuvaikeuksista. Karkeasti sanottuna tuotannon vastuu tilauksen oikea-aikaisuudesta
loppuu siihen pisteeseen, kun tuotteet saadaan pakattua ja siirrettyä lähetysvarastoon.

Tässä tutkimuksessa etsitään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1.3



Miten tuotantovarmuutta voidaan parantaa?



Mitkä tekijät heikentävät tuotantovarmuutta kriittisesti?



Mikä on tuotantovarmuuden ja myynnin volyymin korrelaatio?

Tutkimusmetodit

Työ toteutetaan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistelmänä. Aluksi
tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa tutkitaan tuotantovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä
keinoja, joilla tuotantovarmuutta saadaan parannettua. Seuraavaksi suoritetaan haastattelu,
jonka strukturoidussa osassa arvioidaan numeerisesti tuotantoprosessin nykytilaa ja
puolistrukturoidussa

osassa

vastataan

avoimiin

kysymyksiin

tuotantovarmuuden

ongelmista ja keskustellaan parannusehdotuksista. Haastatteluun valitaan aluevastaavat,
tuotantopäällikkö, tuotannonsuunnittelijat, myyntipäälliköt ja myyntijohtaja.

Kvantitatiivisen data-analyysin avulla lasketaan korrelaatioita tuotantovarmuuden ja
haastatteluissa ja kirjallisuuskatsauksessa löytyneiden tekijöiden välillä. Tulokset
taulukoidaan, jolloin saadaan selville, mitkä tekijät ovat kriittisiä tuotantovarmuuden
parantamiseksi. Kriittisyyden rajana on korrelaation selitysaste, joka on 50 prosenttia tai
yli. Yhdistämällä kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen ja data-analyysin tulokset, voidaan
määrittää tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla tuotantovarmuus saadaan nostettua
halutulle tasolle ja pidettyä siellä.
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2

TUOTANTOVARMUUDEN PARANTAMINEN

Tässä kappaleessa etsitään kirjallisuuden avulla keinoja tuotantovarmuuden parantamiseen
ja tekijöitä, jotka heikentävät tuotantovarmuutta. Kappaleen alussa esitellään lyhyesti
tuotantovarmuus yleisellä tasolla ja kerrotaan, miten sitä yleensä pyritään parantamaan
yrityksissä. Seuraavaksi esitellään suunnittelu, ensiksi keskipitkän aikavälin suunnittelu eli
karkeasuunnittelu. Karkeasuunnitteluun liittyen tutkitaan varastotasojen määritystä ja
kapasiteetin

hallintaa

sekä

asiakastilauksen

kytkentäpisteen

vaikutusta

tuotantovarmuuteen.

Karkeasuunnittelun

jälkeen

siirrytään

lyhyemmän

tähtäimen

suunnitteluun

eli

hienosuunnitteluun. Siihen sisältyy töiden priorisointi ja aikatauluttaminen, syötön ja
tuotoksen hallinta varastotasojen ylläpitämistä varten sekä läpimenoajan lyhentäminen.
Läpimenoajan lyhentämisen yhteydessä käydään lyhyesti läpi Leanin perusperiaatteet sekä
siihen liittyviä käsitteitä. Lopuksi on lyhyt yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta, jossa
verrataan teoriaosuuden antia tutkimuksen tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin.

2.1

Tuotantovarmuus

Tuotantovarmuus määrittelee yrityksen kyvyn valmistaa tuotteet tuotannonsuunnittelun
laskemaan eräpäivään mennessä. Useiden yritysten tuotantovarmuus on ala-arvoisella
tasolla.

Seurauksena

on

tilausten

myöhästyminen,

närkästyneet

asiakkaat

ja

viivästysmaksut. (Lödding & Kuyumcu 2015, s. 2871–2884.)

Hyvä tuotantovarmuus on tärkeä tavoite nykyajan yrityksissä. Huono tuotantovarmuus
nostaa myös logistiikan kustannuksia, kun myöhässä olevia tilauksia joudutaan
lähettämään kalliimmilla kuljetusmuodoilla. Kun asiakkaan tuotanto toimii matalilla
varastoilla ja juuri oikeaan aikaan saapuvilla lähetyksillä, alhainen tuotanto- ja
toimitusvarmuus vaikuttaa nopeasti myös asiakkaan tuotantovarmuuteen. (Lödding et al.
2014, s. 59–72.)

Tuotannon lyhyen aikavälin suunnittelun tavoite on pitää keskeneräisen tuotannon varastot
matalalla ja käyttöaste korkeana, sekä pitää läpimenoaika lyhyenä ja tuotantovarmuus
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hyvänä.

Jos

tuotantovarmuus

on

huono

ja

eräpäivistä

myöhästytään,

tuotannonsuunnittelijat saattavat lisätä töiden suunniteltua läpimenoaikaa lisätäkseen
tuotantovarmuutta.

Tuotannonsuunnittelussa

ei

välttämättä

kiinnitetä

huomiota

keskeneräisen tuotannon varastoon, joka määrittää sopivan läpimenoajan. Tämä voi johtaa
läpimenoaikasyndroomaan (englanniksi Lead Time Syndrome). Periaate on esitetty
kuvassa 1. (Windt & Knollmann 2014, s. 405–408.)

Tuotanto
myöhästyy
eräpäivistä

Töiden
aloitusta
aikaistetaan

Todelliset
läpimenoajat
pitenevät ja
epävarmuus kasvaa

Työt
vapautuvat
aiemmin
tuotantoon

Työjonot
pitenevät
Kuva

1.

Tuotannon

myöhästyminen

Työpisteiden
kuorma
kasvaa
eräpäivistä

saattaa

aiheuttaa

läpimenoaikasyndrooman, jolloin tuotantoprosessiin kertyy kasautumia ja todellinen
läpimenoaika kasvaa entisestään töiden vapautuessa tuotantoon aiemmin (mukaillen Windt
& Knollmann 2014, s. 405–408).

Suunniteltujen läpimenoaikojen kasvaessa takautuvassa suunnittelussa työt vapautuvat
aiemmin prosessiin, mikä lisää työkuormaa ja varastot nousevat. Varastojen nousu taas
johtaa pidempiin läpimenoaikoihin ja tuotantovarmuuden heikentymiseen. Vaikka
tarkoituksena oli nostaa tuotantovarmuutta, itse asiassa töiden aikaistaminen heikentää sitä.
(Windt & Knollmann 2014, s. 405–408.)

15

Läpimenoajalla on selkeä suhde keskeneräisen tuotannon varastoon ja palvelutasoon.
Useissa tutkimuksissa on todettu nopean läpimenoajan parantavan tuottavuutta sekä
kannattavuutta ja vähentävän kustannuksia. Puskurivarastojen vähentäminen voi parantaa
tuotteiden virtausta prosessin läpi. Kapasiteettia ei saa ylikuormittaa, jotta keskeneräisen
tuotannon varasto pysyy pienenä. Hyvän palvelutason ja lyhyiden läpimenoaikojen
ylläpitämiseksi tuotannonsuunnittelu ja töiden järjestely näyttelee äärimmäisen tärkeää
roolia. Työjonojen järjestyksen muutos aiheuttaa palvelutason heikentymistä. (Blocher,
Garrett & Schmenner 1999, s. 357–373.)

Korkeammat välivarastot nostavat keskimääräistä läpimenoaikaa ja läpimenoajan
noustessa tulee tarve kiirehtiä tilausten valmistumista. Kun tuotannossa kiirehditään tiettyjä
tilauksia, aiheuttaa se viivästymistä muille tilauksille. Viivästymisten ja kiiruhtamisten
takia prosessi muuttuu epävarmemmaksi, vaikka läpimenoajat pysyisivät samoina. Mitä
epävarmempi prosessi, sitä suurempi houkutus nostaa keskeneräisen tuotannon varastoja.
Tämä luo noidankehän, jolloin varastot nousevat huomaamatta. (Blocher et al. 1999, s.
357–373.)

2.2

Karkeasuunnittelu

Karkeasuunnittelu, eli keskipitkän aikavälin suunnittelu tehdään yleensä noin 3-18
kuukautta eteenpäin. Karkeasuunnitelmassa määritellään lähitulevaisuuden tuotannon
määrä ja ajoitus. Tärkeintä on selvittää paras tapa vastata kysyntään muun muassa
varastotasoihin, alihankintaan ja ylitöihin vaikuttamalla. Karkeasuunnittelun päätavoite on
kysynnän tyydyttäminen mahdollisimman pienillä kustannuksilla. Pienien kustannuksien
sijaan voidaan kuitenkin panostaa esimerkiksi mahdollisimman pieniin varastoihin tai
hyvään palveluasteeseen. (Heizer & Render 2011, s. 544.)

Karkeasuunnittelun tavoitteena ei ole tehdä yksityiskohtaista suunnitelmaa jokaisen
tuotteen valmistuksesta. Karkeasuunnittelussa jaetaan tuotantosuunnitelma ryhmiin
suunnittelun

helpottamiseksi

ja

nopeuttamiseksi.

Tuotantosuunnitelmassa

voidaan

ryhmitellä tuotteet tuoteryhmiksi, joilla on samankaltainen valmistusohjelma. Työvoiman
käyttö voidaan jakaa myös tuoteryhmien mukaan, jos tietyt työntekijät vastaavat tietyn
tuoteryhmän valmistuksesta osittain tai kokonaan. Karkeasuunnittelussa aika voidaan jakaa
kuukausiksi tai vuosiksi. Usein karkeasuunnittelussa määritetään esimerkiksi kuukauden
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kokonaistuotanto ja vasta hienosuunnittelussa tarkennetaan tuoteryhmien välinen jako
kokonaistuotantoon pääsemiseksi. (Krajewski, Ritzman & Malhotra 2007, s. 568–569.)

Valmistusorganisaatiossa keskipitkän aikavälin suunnittelu sitoo yhtiön strategiset
tavoitteet tuotantosuunnitelmaan. Karkeasuunnittelun onnistumisen ehtona on myynti- ja
tuotantomäärien mittaus, riittävän tarkka kysyntäennuste ja tuotteen valmistukseen liittyvät
kustannukset. Päätökset tehdään mallin avulla, joka yhdistää kysyntäennusteet ja
kustannukset. (Heizer & Render 2011, s. 544.)

Karkeasuunnittelun tuloksena saadaan ennuste tuotantoluvuista seuraaville kuukausille
kysyntäennusteeseen, käytössä olevaan kapasiteettiin, varastotasoihin ja käytössä olevaan
työvoimaan pohjautuen. Suunnitelma ei ota kantaa kuinka paljon kutakin tuotetta tehdään,
vaan kuinka paljon tuotantoa tulee yhteensä. Esimerkiksi teräsvalmistajan kohdalla
tiedetään tuotettu tonnimäärä, mutta ei tonnimäärän jakautumista eri teräslaaduille. (Heizer
& Render 2011, s. 544–545.)

Karkeasuunnitteluun on olemassa useita erilaisia strategioita, joilla pyritään vaikuttamaan
joko kapasiteettiin tai kysyntään. Kysyntään vaikuttavia strategioita on kolme ja
kapasiteettiin vaikuttavia neljä. (Heizer & Render 2011, s. 546.)

Ensimmäinen kapasiteettiin vaikuttava strategia keskittyy varastotasojen muuttamiseen.
Korkeilla varastotasoilla voidaan varautua tulevaisuuden kysyntään. Haittapuolena on
vakuutus-, käsittely ja varastointikustannukset sekä sitoutunut pääoma. Toisaalta taas
matalilla varastotasoilla ja kasvavalla kysynnällä voi syntyä puutostilanteita, joka
heikentää palveluastetta. (Heizer & Render 2011, s. 547.)

Toinen strategia sopeuttaa kapasiteettia ja kysyntää työvoiman muutoksilla, kuten
irtisanomisilla tai uuden henkilökunnan palkkaamisella. Lomautukset ja irtisanomiset
laskevat työntekijöiden moraalia, mikä johtaa usein tuottavuuden heikkenemiseen. Myös
uuden henkilökunnan palkkaamisessa tuottavuus laskee väliaikaisesti perehdytyksen takia.
Uutta henkilökuntaa voidaan palkata osa-aikaisesti tasaamaan kysyntähuippuja. (Heizer &
Render 2011, s. 547.)
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Kolmas strategia tasapainottaa kapasiteettia ylitöiden ja joutoajan avulla. Henkilökunnan
määrä pidetään vakiona, mutta työtunnit muuttuvat. Ylitöiden käyttömahdollisuus on
rajallista ja haittana on palkkakulujen nousu. Ylitöiden jatkuessa pitkään työntekijät
väsyvät ja tuottavuus saattaa laskea. Yleiskustannukset voivat lisääntyä ylitöiden käytön
myötä, kun tehdas pidetään käynnissä esimerkiksi viikonloppuisin. Laskevan kysynnän
kohdalla työntekijät ovat tyhjänpanttina, mikä aiheuttaa kustannuksia ja päänvaivaa.
(Heizer & Render 2011, s. 547.)

Neljäs

strategia

hyödyntää

alihankintaverkostoa

kysyntähuippujen

tasaamiseen.

Alihankinnan käyttäminen voi olla kallista ja se voi lisätä kilpailua, jos alihankkija
kiinnostuu tarjoamaan asiakkaalle samoja tuotteita. Sopivan alihankkijan löytäminen voi
olla vaikeaa. (Heizer & Render 2011, s. 547.)

Keskipitkän aikavälin suunnittelussa voidaan pyrkiä manipuloimaan myös kysyntää.
Alhaisen kysynnän aikana myyntiä voidaan piristää mainonnalla ja hintaleikkauksilla.
Sisään otettuja tilauksia voidaan perua, mutta tällöin saatetaan menettää myyntiä.
Vuodenajasta riippuvaisilla aloilla voidaan kehittää tuotevalikoimaa siten, että kysynnän
vaihtelut tasoittuvat. (Heizer & Render 2011, s. 547.)

Karkeasuunnittelussa voidaan käyttää jäädytettyjä periodeja. Viime hetkellä muutetuista
aikatauluista tai tuotantomääristä aiheutuu kustannuksia. Tuotantomäärän lisäys saattaa
aiheuttaa materiaalipulaa ja myöhästymisiä jollekin toiselle tuotteelle. Tuotantomäärän
vähennys taas johtaa käyttämättömään materiaaliin varastossa. Jos tuotanto on jo aloitettu
ja määrää vähennetään, on kapasiteettia käytetty turhaan. Näistä syistä johtuen joissakin
yrityksissä ei sallita muutoksia tietyn ajanjakson aikana ennen suunniteltua eräpäivää.
(Krajewski et al. 2007, s. 568-569.)

Toimitusaika on odotusaika tilauksesta tuotteen saapumiseen joko varastoon tai
asiakkaalle. Toimitusaikojen suunnittelussa tarkkuus on tärkeää. Jos tuote saapuu liian
aikaisin varastoon tai asiakkaalle, varastonpitokustannukset kasvavat. Jos tuote saapuu
myöhässä, puutekustannukset ja tuotannon nopeuttamisesta aiheutuvat kustannukset
nousevat. Toimitusaikojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon asetusajat, prosessiajat,
toimintojen välissä materiaalinkäsittelyyn kuluvat ajat sekä odotusaika. Jokainen näistä
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tulee

laskea

erikseen

tuotteen

jokaiselle

valmistusvaiheelle.

Tilausohjautuvassa

tuotannossa odotusaika vaihtelee suuresti, joten odotusajan tarkka arviointi on erityisen
tärkeää toimitusajan hallinnassa. (Krajewski et al. 2007, s. 568–569.)

2.2.1 Kapasiteetin hallinta
Kapasiteetti määrittelee saadaanko asiakkaan tarpeet tyydytettyä ajallaan. Liian suuri
kapasiteetti aiheuttaa tehtaaseen tyhjäkäyntiä ja nostaa kustannuksia, kun taas liian pieni
saattaa johtaa asiakkaiden menetyksiin. Kapasiteetin muuttaminen lyhyellä tähtäimellä on
vaikeaa. Muutaman viikon tai kuukauden tähtäimellä ainoa keino vaikuttaa kapasiteetin
käyttöön on tilausten ajoittaminen ja henkilöstön allokointi. (Heizer & Render 2011, s.
314.)

Kapasiteetin mittaaminen on suoraviivaista. Metalliteollisuudessa mitataan usein tuotettuja
tonneja aikayksikköä kohti. Todellinen kapasiteetti on usein matalampi kuin suunniteltu
kapasiteetti, mikä johtuu esimerkiksi tuotemiksin muutoksesta. (Heizer & Render 2011, s.
314.)

Kapasiteetin tehokkuutta mitataan tuotoksen suhteella todelliseen kapasiteettiin. Useat
yritykset toimivat selkeästi maksimikapasiteettinsa alapuolella. Toiminnan on havaittu
olevan tehokkaampaa, kun kapasiteetti ei ole venytetty äärimmilleen. Yleisesti
kapasiteetinkäyttöä

saadaan

parannettua

henkilöstön

koulutuksella,

tehokkaalla

kunnossapidolla ja suunnittelulla. Laatuongelmien poisto on myös tehokas keino parantaa
kapasiteetinkäytön tehokkuutta. (Heizer & Render 2011, s. 314.)

Kun kysyntä ylittää kapasiteetin, yrityksillä on muutama vaihtoehto toimia lyhyellä
tähtäimellä; nostaa hintoja, pidentää toimitusaikoja tai yrittää rajoittaa huonokatteisten
tuotteiden myyntiä. Pitkän tähtäimen ratkaisuna on kapasiteetin nosto. (Heizer & Render
2011, s. 317–318.)

Kapasiteetin ja kysynnän yhteensovittamiseen on muutamia erilaisia keinoja, muun muassa
henkilökuntamuutokset, konekannan muutokset, prosessien parantaminen ja tuotteiden
uudelleensuunnittelu läpimenon lisäämiseksi ja prosessin joustavuuden lisääminen (Heizer
& Render 2011, s. 318).
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Yrityksillä on taipumusta arvioida kapasiteetti liian korkeaksi luodakseen painetta
tuotannolle tai myydäkseen enemmän tuotteita. Koneiden seisokkien vaikutus saatetaan
myös arvioida liian pieneksi. Kapasiteetin hallinnassa on tärkeää seurata arvioitua ja
toteutunutta kapasiteettia, ja muuttaa arvioitua kapasiteettia siten, että se vastaa
toteutumaa. Tällöin vältetään kasautumat. Kun kapasiteetissa on joustovaraa, yllättävät
häiriötkään eivät aiheuta ruuhkaa. Kasautumien syntymisen seuranta on ensiarvoisen
tärkeää tuotantovarmuuden ylläpitämiseksi. (Lödding et al. 2014, s. 59–72.)

Myynnin kasvaessa volyymin muutokset tapahtuvat usein vähitellen. Kapasiteettilisäykset
taas tapahtuvat äkillisesti ja ovat suuria. Näistä syistä kapasiteetin lisäyksiin liittyy aina
riski. Kysynnän kasvaessa lisäkapasiteetin suunnitteluun on olemassa kolme erilaista
strategiaa. Ensimmäistä strategiaa kutsutaan kärkistrategiaksi (englanniksi Leading
strategy), joka on esitelty kuvassa 2. Nimi tulee siitä, että tässä ajatusmallissa kapasiteetti
pidetään aina kysyntää korkeampana. Kapasiteettia korotetaan kunkin aikaperiodin,
esimerkiksi vuoden, alussa. Kysyntä kasvaa hitaammin, jolloin varsinkin periodien alussa
on ylimääräistä kapasiteettia. Kapasiteetti ja kysyntä kohtaavat kunkin periodin lopussa.
Kapasiteettia voidaan myös korottaa aikaperiodin alussa siten, että se kattaa useiden
aikaperiodien kysynnän kasvun. (Heizer & Render 2011, s. 329.)

Kuva 2. Kärkistrategiassa kapasiteettia on enemmän tai yhtä paljon kuin kysyntää
(mukaillen Heizer & Render 2011, s. 329).
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Ylimääräisen

kapasiteetin

ansiosta

tuotantoprosessi

on

joustava.

Valmistavassa

teollisuudessa ylimääräinen kapasiteetti mahdollistaa tuotantosarjojen lyhentämisen ja
varastojen pienentämisen. (Heizer & Render 2011, s. 329.)

Toista strategiaa kutsutaan viivestrategiaksi, joka on esitetty kuvassa 3. Viivestrategiassa
kapasiteetti ja kysyntä ovat samalla tasolla aikaperiodin alussa. Kysyntä kasvaa periodin
aikana ja kapasiteetti jää hiljalleen jälkeen. Ylitöitä tai alihankintaa saatetaan käyttää
kapasiteetin hetkelliseen nostoon. Seuraavan periodin alussa kapasiteetti nostetaan
kysynnän sen hetkiselle tasolle. Viivestrategian etuna on investointien lykkäys. (Heizer &
Render 2011, s. 329.)

Kuva 3. Viivestrategiassa kysyntää on enemmän tai yhtä paljon kuin kapasiteettia
(mukaillen Heizer & Render 2011, s. 329).

Kolmas

strategia

on

haarukointistrategia,

joka

on

esitetty

kuvassa

4.

Haarukointistrategiassa kapasiteetti on periodin aikana keskimäärin oikea. Periodin alussa
on hieman ylimääräistä kapasiteettia. Periodin keskivaiheilla myynti ja kapasiteetti
kohtaavat. Periodin lopussa kysyntä karkaa hieman kapasiteettia korkeammalle. (Heizer &
Render 2011, s. 329.)
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Kuva 4. Haarukointistrategiassa kapasiteetti on keskimääräisesti sama kuin kysyntä
(mukaillen Heizer & Render 2011, s. 329).

2.2.2 Varastotasot
Materiaalivarastot ovat valmistavan teollisuuden suurin yksittäinen rahoitusomaisuus.
Varastotasojen

pienentämisen

seurauksena

käyttöpääomaa

vapautuu.

Varastonpitokustannukset saattavat nousta jopa 25-30 prosenttiin varaston arvosta
korkotasojen

ollessa

korkealla.

Historiassa

pienet

varastotasot

on

yhdistetty

materiaalipulaan ja tuotantohäiriöihin. (Hollier & Cooke 1994, s. 7.)

Varastojen suunnittelulla ja hallinnalla on tärkeä rooli yrityksen toiminnan suunnittelussa.
Pienellä varastolla tuotanto voi pysähtyä konerikon sattuessa, jolloin asiakastilaukset
myöhästyvät. Suuren varaston haittapuolena on varastonpitokustannusten kasvu.
Varastonhallinnan tarkoituksena on optimoida palveluaste ja varastonpitokustannukset.
(Heizer & Render 2011, s. 500.)

Varastointi lisää yritysten toimintaan joustavuutta neljällä eri tavalla. Ensimmäinen tapa on
tuotantoprosessien eri osien erottelu toisistaan. Näin voidaan esimerkiksi tasata raakaainetoimitusten heilahteluja. Toinen tapa on kysynnän ja tuotannon erottelu toisistaan
varastolla, joka mahdollistaa tuotevalikoiman tarjoamisen asiakkaille. Kolmas tapa on
määräalennuksien hyödyntäminen. Suurien erien hankinta alentaa usein sekä itse tuotteiden
hintaa, että kuljetuskustannuksia. Neljäs tapa on tuotteiden suojaaminen inflaatiolta ja
hintojen nousulta. (Heizer & Render 2011, s. 500–501.)
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Hyödyntääkseen varastoinnin etuja, yrityksillä on usein neljä eri varastotyyppiä, raakaainevarasto, keskeneräisen tuotannon varasto, korjaus- ja kunnossapito-osien varasto ja
valmistuotevarasto. Raaka-ainevaraston avulla erotetaan toimittajat ja tuotantoprosessi.
Keskeneräisen tuotannon varasto koostuu tuotteista, joiden valmistus on aloitettu, mutta on
vielä kesken. Keskeneräisen tuotannon varasto aiheutuu siitä, että tuotannossa on usein
monta vaihetta ennen lopputuotetta. Tuotantovaiheiden välissä tuotteet odottavat
välivarastossa työntekijää, koneen vapautumista tai asetusten muuttamista. Suuri osa
läpimenoajasta koostuu joutoajasta välivarastossa ja vain pieni osa tuotantoajasta. (Heizer
& Render 2011, s. 500.)

Korjaus- ja kunnossapitotuotteiden varaston avulla varaudutaan ennakkohuoltoihin ja
odottamattomiin

seisokeihin.

Mahdollisiin

konerikkoihin

pystytään

reagoimaan

nopeammin, jos varaosia on varastossa. Valmistuotevarasto koostuu tuotteista, jotka
odottava kuljetusta. (Heizer & Render 2011, s. 500.)

Varastojen

hallinnassa

pitää

varastonpitokustannukset,

huomioida

useita

tilauskustannukset

kustannuseriä,
ja

vähintään

asetuskustannukset.

Varastonpitokustannuksiin kuuluu esimerkiksi vakuutuskulut, varastoa ylläpitävän
henkilöstön kulut, tilasta aiheutuvat kulut ja korkokulut. Varastonpitokustannuksiin ei
usein osata huomioida kaikkia kuluja, joten niitä usein aliarvioidaan. Tilauskustannuksiin
kuuluvat tilausprosessista aiheutuvat kulut. (Heizer & Render 2011, s. 506.)

Tuotantovälineiden

valmistelu

tilauksen

valmistamista

varten

synnyttää

asetuskustannuksia. Asetuskustannuksiin sisältyy työntekijöiden käyttämä aika työkoneen
valmisteluun

sekä

työkalujen

kustannukset.

Valmistavassa

teollisuudessa

asetuskustannukset ovat verrannollisia asetusaikaan. Hyvällä suunnittelulla asetustöistä
suurin osa on mahdollista valmistella ennen tuotantokoneen pysäyttämistä, jolloin
asetusaikaa voidaan pienentää. Asetusaikojen vähentäminen mahdollistaa varastojen
pienentämisen ja tuottavuuden kasvun. (Heizer & Render 2011, s. 506.)

Varastojen pienentämisellä saavutetaan useita etuja. Käyttöpääoma kasvaa, kun varastoja
pienennetään. Yleisesti ottaen hyvin suunnitellut varastot parantavat tuotteiden saatavuutta.
Tuotannonohjaus ja töiden järjestely helpottuvat, kun keskeneräinen tuotanto vähenee.
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Laatuongelmat havaitaan helpommin, kun varastot pysyvät kurissa. Läpimenoajat
lyhenevät välivarastojen pienenemisen myötä ja usein tuotannon joustavuus kasvaa.
(Hollier & Cooke 1994, s. 9.)

Iso keskeneräisen tuotannon varasto piilottaa tuotannon häiriöitä ja laatuvirheitä.
Keskeneräisen tuotannon varasto myös vähentää tarvetta tehdä päätöksiä ja luo varmuutta.
Useissa yrityksissä välivarastoja saatetaan kasvattaa tietoisesti tai tiedostamattomasti näistä
syistä. Vaihtelun tasaaminen välivaraston avulla saattaa olla perusteltua, mutta samalla
pitää tiedostaa, että varasto haittaa tiedonkulkua ja valvontaa. (Hollier & Cooke 1994, s.
45.)

Keskeneräisen tuotannon varastojen pienentämisen mahdollisuuksia voidaan selvittää
usein eri tavoin. Tutkimusten mukaan käytettävissä olevan tilan koko on suoraan
verrannollinen siihen, kuinka paljon sitä käytetään. Yksinkertainen keino tilan rajaamiseksi
on

maalata

varastoksi

tarkoitetulle

alueelle

viivat

lattiaan.

Yksinkertaistamalla

materiaalivirtoja on mahdollista pienentää välivarastoa. (Hollier & Cooke 1994, s. 49–51.)

Tuotteiden työvaiheiden järjestystä analysoimalla voidaan havaita tarpeettomia vaiheita,
jotka poistamalla voidaan yksinkertaistaa materiaalin kulkua ja vähentää siirtoja.
Materiaalien luovutusta rajoittamalla välivarastot pienenevät ja laatuun on väistämätöntä
kiinnittää enemmän huomiota, koska materiaalia ei ole niin helposti saatavissa.
Materiaalivirtaa rajoittamalla työntekijät saavat enemmän vastuuta raaka-aineiden
käyttöön, mikä usein johtaa huolellisempaan toimintaan. (Hollier & Cooke 1994, s. 49–
51.)

Välivarasto on haitta työvoiman tai koneen käytön maksimoinnista. Tietyissä tapauksissa
työkoneen jääminen joutilaaksi voi olla eduksi. Tuotantokapeikkojen etsiminen on helppo
keino pienentää keskeneräisen tuotannon varastoa. Yksinkertaisin tapa löytää pullonkaula
on verrata työjonojen pituutta eri työkoneilla. On tärkeää ymmärtää, että kapasiteetin kasvu
pullonkaulakoneella parantaa tuotosta, kun taas kapasiteetin kasvu muualla kuin
kapeikossa aiheuttaa välivarastojen kasvua. Tärkeä seikka välivarastojen pienentämiseen
tähtäävässä

toiminnassa

on

varastojen

vastuuhenkilöiden

nimeäminen

ja

raportointivelvollisuus. Jos välivarastojen kasvusta vastaavat työntekijät eivät ole
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velvollisia raportoimaan, saattaa välivarastojen seuranta jäädä retuperälle. (Hollier &
Cooke 1994, s. 51–52.)

2.2.3 Asiakastilauksen kytkentäpiste
Asiakastilauksen kytkentäpiste tai kohdentamispiste on prosessissa se kohta, jossa varastoohjautuva tuotanto muuttuu tilausohjautuvaksi. Tilausohjattavuudella tarkoitetaan tässä
yhteydessä nimenomaan asiakastilauksia, eikä esimerkiksi tehtaan sisäisiä varastotilauksia.
Ennen asiakastilauksen kytkentäpistettä ennusteet ohjaavat tuotantoa. (Lehtonen 2004, s.
68–69.)

Toimitusaika asiakkaalle määräytyy kytkentäpisteen paikasta. Asiakkaan odotusaikaa on
kaikki

se

aika,

joka

kuluu

tilauksen

työvaiheisiin

kytkentäpisteen

jälkeen.

Lopputuotevaraston tuotteet ovat lähetettävissä heti, mutta varasto sitoo pääomaa ja
suurempi osa tuotannosta perustuu ennusteisiin. (Lehtonen 2004, s. 69) Toimitusajan
lyhentymisen lisäksi kytkentäpiste lähellä lopputuotetta parantaa tuotantovarmuutta.
(Olhager 2003, s. 319–329.)

Vaaditun toimitusajan lisäksi kytkentäpisteen paikkaan vaikuttaa tuotteen kysynnän
vaihtelu ja volyymi. Kysynnän ollessa vakaata, on tuotteen menekkiä suhteellisen helppo
ennustaa, kun taas suuri vaihtelu kysynnässä tekee ennustamisesta vaikeaa ja tuote
kannattaa valmistaa tilauksesta. Tuotevariaatioiden suuri määrä ja asiakaskohtainen
räätälöinti aiheuttavat hankaluuksia ja varaston kasvamista varasto-ohjautuvassa
tuotannossa. (Olhager 2003, s. 319–329.)

Suuri tilauskoko ja usein tehtävät tilaukset korreloivat usein korkean volyymin kanssa.
Tällaisten tuotteiden menekin ennustaminen on helppoa. Tilauskokoa ja tilaustaajuutta
voidaan hyödyntää sopimusten kautta. Jos asiakas tekee pitkäaikaisen tilaussopimuksen,
jonka kokonaismäärä on suuri, voidaan tilaukset usein jakaa pienempiin, esimerkiksi
viikoittaisiin eriin, jolloin saadaan hyöty myös tilaustiheydestä. Jos tuotteen kysynnän
kausivaihtelu on suurta, on järkevää pitää varastoa vain korkeamman kysynnän jaksoilla.
Kytkentäpiste voi myös vaihtua kausivaihtelun mukaan. (Olhager 2003, s. 319–329.)

25

Modulaarinen tuotesuunnittelu yhdistetään usein tuotantoon, jossa asiakastilauksen
kytkentäpiste on lähellä valmista tuotetta. Hyötynä on tuotevalikoiman tarjoaminen
asiakkaalle, lyhyet toimitusajat ja tuotannon tehokkuus ennen kytkentäpistettä. Tuotteen
valmistusketju määrittää, missä kohtaa prosessia asiakaskohtainen räätälöinti tapahtuu. Jos
tuotteiden vaiheketju on samankaltainen lähelle lopputuotetta, on myös kytkentäpiste
mahdollista siirtää lähemmäs lopputuotetta. (Olhager 2003, s. 319–329.)

Resurssien optimoinnin kannalta tuotannon pullonkaulan on edullisinta sijaita ennen
asiakastilauksen kohdentamispistettä, jotta tuotanto saadaan pidettyä mahdollisimman
tasaisena pullonkaulakoneella ja kysynnän vaihtelu ei vaikuta sen kapasiteettiin. Lean–
konseptin mukaan tuotannon pullonkaulan tulisi sijaita kytkentäpisteen jälkeen, jotta
pullonkaulan läpi menee vain työt, joille on asiakastilaukset. Pullonkaula voisi olla yksi
tilauksen kohdentamispiste varsinkin, jos se on kallis ylläpitää ja sillä on huomattava rooli
tuotteiden valmistusketjussa. (Olhager 2003, s. 319–329.)

Tuotevariaatioiden lukumäärän kasvaessa varasto-ohjautuvan tuotannon kustannukset
kasvavat. Tuoterakenteen moduloinnilla välivarastosta saadaan suuret hyödyt. Kokonaan
tilausohjautuva tuotanto on toimiva, jos läpimenoaika on selvästi pienempi, kuin asiakkaan
vaatima toimitusaika. (Lehtonen 2004, s. 70.)

Kytkentäpiste voi olla eri tuotteilla eri kohdassa. Suuren volyymin tuotteita varastoidaan
lopputuotteina

tai

tilausohjautuvasti.

välivarastossa
Ennakoitua

ja

kovempi

matalan

volyymin

kysyntä

saattaa

tuotteet
johtaa

valmistetaan
kytkentäpisteen

siirtymiseen, jos valmiit tuotteet tai välivarastot ovat tilapäisesti loppuneet. (Lehtonen
2004, s. 70.)

2.3

Hienosuunnittelu

Lyhyen

aikavälin

suunnitelma

aikatauluttaa

tuotannon

vastaamaan

kysyntään

mahdollisimman hyvin. Tehokas suunnittelu ja aikataulutus nopeuttavat läpimenoa, joka
taas parantaa pääomatehokkuutta ja madaltaa kustannuksia. Lisääntynyt kapasiteetti tekee
tuotannosta joustavamman ja se yhdessä nopeamman läpimenon kanssa mahdollistaa
nopeammat toimitukset. Toisin sanoen asiakaspalvelu paranee. Hyvä aikataulutus parantaa
toimitusvarmuutta. (Heizer & Render 2011, s. 544.)
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Lyhyen aikavälin suunnitelmassa tuotannon työt laitetaan järjestykseen ja työjärjestyksen
mukaan ohjataan materiaalien, koneiden ja työntekijöiden käyttöä. Suunnitelman pohjana
on keskipitkän aikavälin suunnitelma ja kapasiteetti. (Heizer & Render 2011, s. 544.)

2.3.1 Töiden aikataulutus
Työt voidaan aikatauluttaa joko eteenpäin tai taaksepäin. Eteenpäin aikataulutuksessa työ
aloitetaan heti kun mahdollista ja toimitus on usein mahdollisimman nopeasti. Mallissa
luodaan usein realistinen aikataulu, vaikka se tarkoittaisi eräpäivästä myöhästymistä. Usein
eteenpäin suunnittelussa keskeneräisen tuotannon varasto kasvaa. (Heizer & Render 2011,
s. 618.)

Taaksepäin

suunnittelussa asetetaan ensin

eräpäivä ja

suunnitellaan työvaiheet

järjestyksessä lopusta alkuun. Vähentämällä jokaisen vaiheen vaatima aika eräpäivästä,
saadaan aloitusaika. Taaksepäin suunnittelu luo usein tilanteita, jolloin resurssit aikataulun
suorittamiseksi eivät riitä. Molempia suunnittelumalleja käytetään usein yhdessä
kompromissin luomiseksi resurssienkäytön ja eräpäivien välille. (Heizer & Render 2011, s.
618.)

Aikataulutuksessa voidaan käyttää erilaisia kriteerejä töiden järjestämiseksi. Kriteerit
riippuvat muun muassa tilausvolyymeista ja töiden monimutkaisuudesta. Kriteereitä ovat
läpimenoajan minimointi, käyttöasteen maksimointi, keskeneräisen tuotannon minimointi
ja asiakkaan odotusajan minimointi. Näitä neljää kriteeriä käytetään lyhyen aikavälin
suunnittelun toimivuuden mittaamiseen. (Heizer & Render 2011, s. 618–619.)

Erilaisten tuotteiden vaiheketju, työjärjestys, läpimenoaika ja asetusajat vaihtelevat.
Muuttuvien tekijöiden vuoksi töiden aikataulutus on haastavaa. Jotta tuotanto saataisiin
suunniteltua tehokkaasti, suunnitelman tulee aikatauluttaa tilaukset siten, että yksittäisen
koneen kapasiteetti ei ylity. Suunnitelmassa tulee huomioida raaka-aineiden saatavuus ja
luoda eräpäivät töille, sekä verrata töiden etenemistä tilauksen annettuun toimitusaikaan.
Suunnittelussa tulee seurata töiden etenemistä tehtaalla ja antaa palautetta tuotannosta.
Työn tehokkuutta ja työvoiman jakautumista eri vaiheille on syytä tarkkailla. (Heizer &
Render 2011, s. 619.)
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Tilausten ja töiden järjestelyyn on olemassa useita erilaisia suuntaviivoja, jotka sopivat
erityisesti valmistavaan teollisuuteen. Järjestelysääntöjen tärkein tehtävä on minimoida
valmistusaika ja teossa olevien töiden määrä sekä välttää myöhästymiset pitäen samalla
tehtaan käyttöasteen korkealla. Työt voidaan tehdä saapumisjärjestyksessä, lyhyimmän
läpimenoajan työt ensin, pisimmän läpimenoajan työt ensin tai varhaisimman eräpäivän
työ ensin. (Heizer & Render 2011, s. 626.)

Kun työt priorisoidaan lyhyimmän läpimenoajan mukaan, on teossa olevien töiden määrä
usein pieni ja kokonaisläpimenoaika lyhyt. Haittapuolena pitkän läpimenoajan työt jäävät
taka-alalle ja niiden etenemistä täytyy tarkkailla määräajoin. Kun työt tehdään
saapumisjärjestyksessä, asiakkaat kokevat sen reiluna kohteluna. Tässä järjestelymallissa
teossa olevien töiden määrä, käyttöaste ja keskimääräinen töiden myöhästyminen
sijoittuvat keskikastiin verrattuna muihin malleihin. (Heizer & Render 2011, s. 628.)

Kun tehdään ensimmäisinä varhaisimman eräpäivän työt, saadaan minimoitua pitkät
viivästymiset. Tämä voi olla tärkeää, jos viivästymisistä joudutaan maksamaan tuntuvia
sanktioita. Tämä malli toimii parhaiten, kun työn eräpäivät ovat tärkein kriteeri. Malli,
jossa tehdään pisimmän läpimenoajan työt ensin, sijoittuu vertailussa viimeiseksi niin
läpimenoaikojen, käyttöasteen, teossa olevien töiden määrän, kuin keskimääräisen
viivästymisen suhteen. (Heizer & Render 2011, s. 628.)

Työt voidaan järjestää myös kriittisen luvun mukaan. Kriittinen luku lasketaan jakamalla
eräpäivään jäljellä oleva aika jäljellä olevien työvaiheiden kestolla. Kriittinen luku toimii
järjestelyssä yleensä paremmin, kuin edellä esitellyt mallit töiden viivästymisen suhteen.
Kriittinen luku on dynaaminen ja helppo päivittää. Se kertoo järjestyksen, jonka avulla
lähetykset saadaan pidettyä ajallaan. Työ, jonka kriittinen luku on alle yksi, on putoamassa
aikataulusta perään. Jos luku on suurempi kuin yksi, työ on aikataulusta edellä. Kun luku
on tasan yksi, työ on täsmälleen aikataulussa. Taulukossa 2 on esitetty kriittisen luvun
laskenta. (Heizer & Render 2011, s. 628.)
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Taulukko 2. Kriittisen luvun käyttö töiden järjestämisessä (mukaillen Heizer & Render
2011, s. 629).
Tämä päivä

25

Työ
A
B
C

Eräpäivä
30
28
27

Jäljellä oleva työstöaika
4
5
2

Työ
A
B
C

Kriittinen luku
(30-25)/4=1,25
(28-25)/5=0,6
(27-25)/2=1,0

Prioriteetti
3
1
2

Taulukossa 2 on esitetty kolme eri työtä, joiden päivämäärät ja jäljellä olevat työstöajat
tiedetään. Niiden avulla on laskettu töille kriittinen luku. Pienin kriittinen luku on 0,6, joka
kertoo työn B olevan myöhässä. Täten se priorisoidaan ensimmäiseksi. Työn C kriittinen
luku on 1,0, eli työ on täsmälleen oikeassa aikataulussa ja se on priorisoinnissa toisena.
Työn A kriittinen luku on 1,25, eli työ on aikataulusta edellä ja siksi se priorisoidaan
työjärjestyksessä viimeiseksi.

Sääntöihin

perustuvissa

järjestelymalleissa

on

myös

haittoja.

Todellisessa

tehdasympäristössä aikatauluttaminen on dynaamista; sääntöjä pitää korjata, kun
tuotemiksi muuttuu tai tuotantokoneissa tapahtuu muutoksia. Säännöt keskittyvät vain
yksittäisen koneen työjärjestykseen. Pullonkauloja tai joutokäyntiä muilla koneilla ei
huomioida. Säännöt eivät ota kantaa priorisointiin, jos kahden työn eräpäivä on sama. Jos
toinen työ on menossa suoraan asiakkaalle ja uhkaa pysäyttää asiakkaan tuotannon
myöhästyessään ja toinen työ menee jakelijan varastoon, on asiakkaan työ tärkeämpi
vaikka eräpäivä on sama. (Heizer & Render 2011, s. 631–632.)

Tuotannonsuunnittelun määrittelemä töiden järjestys on usein ongelmallinen, jos asetusajat
riippuvat töiden järjestyksestä. Tästä syystä työntekijät saattavat muuttaa töiden
suunniteltua järjestystä vaikuttaakseen asetusaikoihin. Todellinen ajojärjestys työpisteillä
on mentävä samassa järjestyksessä tuotannonsuunnittelun asettaman järjestyksen kanssa,
jotta tuotantovarmuus pysyy hyvänä. Usein työntekijöiden on kuitenkin vaikea noudattaa
täsmälleen tuotannonsuunnittelun määrittelemää järjestystä, koska raaka-aineet puuttuvat
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tai ovat myöhässä. Välttääkseen oman työpisteensä kasautumaa ja viivästymisiä, he tekevät
töitä, joilla on tuoreempi eräpäivä. (Lödding et al. 2014, s. 59–72.)

2.3.2 Syötön ja tuotoksen hallinta
Useat yritykset ylikuormittavat tuotantoprosessin. Syynä tähän on se, että todellista
suorituskykyä ja kapasiteettia ei tiedetä. Toimivan suunnittelun avain on töiden
aikataulutuksen suhteuttaminen suorituskykyyn. Jos kapasiteettia ei tarkasti tunneta, se
heikentää tuotosta. (Heizer & Render 2011, s. 620–621.)

Syötön ja tuotoksen hallinnassa (englanniksi Input-Output Control) keskitytään
materiaalivirtojen tarkkailuun. Jos töiden syöttö on tuotosta suurempi, työt kasautuvat ja
yksikkö ylikuormittuu. Töiden kerääntyminen johtaa tehottomuuteen ja laatuongelmiin. Jos
taas töitä valmistuu enemmän kuin on syöttöä, yksikkö alikuormittuu ja koneilta loppuvat
työt. Alikuormituksen takia kapasiteettia jää hyödyntämättä ja resursseja tuhlaantuu.
Esimerkki töiden syötön ja tuotoksen vertailusta on taulukossa 3. (Heizer & Render 2011,
s. 620–621.)

Taulukko 3. Tilausten ja tuotoksen vertailu (mukaillen Heizer & Render 2011, s. 621).
Viikko
Suunniteltu syöttö
Toteutunut syöttö
Kumulatiivinen
vaihtelu

3
280
270

4
280
250

5
280
280

6
280
285

-10

-40

-40

-35

Suunniteltu tuotos
Toteutunut tuotos
Kumulatiivinen
vaihtelu

320
270

320
270

320
270

320
270

-50

-100

-150

-200

0

-20

-10

5

Kumulatiivinen
muutos työkannassa

Taulukon 3 suunniteltu syöttö ja suunniteltu tuotos ovat ennalta määritetyt, syöttö perustuu
tilauksiin

ja

tuotos

kapasiteettiin.

Toteutuneet

syötöt

ja

tuotokset

saadaan

tietojärjestelmistä. Kumulatiivisessa vaihtelussa syötön suhteen lasketaan toteutuneen
syötön ja suunnitellun syötön erotus ja lisätään siihen edellisen viikon kumuloitunut erotus.
Kumulatiivisessa vaihtelussa tuotoksen suhteen lasketaan toteutuneen ja suunnitellun
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tuotoksen erotus ja lisätään siihen edellisen viikon kumuloitunut vaihtelu. (Heizer &
Render 2011, s. 621.)

Kumulatiivisessa työkannan muutoksessa lasketaan toteutuneen tuotoksen ja syötön erotus
ja lisätään lukuun edellisen viikon kumulatiivinen muutos työkannassa (Heizer & Render
2011, s. 621). Kun kumulatiivinen muutos työkannassa on negatiivinen, syöttö on ollut
tuotosta pienempi. Tällöin varasto pienenee ja töitä ei kasaudu. Kun kumulatiivinen
muutos työkannassa on positiivinen, syöttöä on ollut tuotosta enemmän. Tällöin varasto
alkaa kasvaa ja töitä kasautuu prosessiin. Kumulatiivisen työkannan muutosta voidaan
käyttää varastomäärien seuraamiseen.

Työ- ja materiaalivirtoja voidaan hallita lisäämällä kapasiteettia, muuttamalla syöttöä,
ohjaamalla töitä toisiin yksiköihin, lisäämällä tai vähentämällä alihankintaa tai tuottamalla
vähemmän. Tuotoksen alentaminen ei ole yleinen vaihtoehto, mutta sillä on muutamia
etuja; palveluaste paranee, kun tuotteet valmistuvat ajallaan, tuottavuus voi parantua, koska
varastot ovat pienemmät ja kustannukset vähenevät sekä laatu voi parantua. Suurella
keskeneräisen tuotannon varastolla on tapana piilottaa laatuongelmia. (Heizer & Render
2011, s. 621.)

2.3.3 Läpimenoajan lyhentäminen
Perinteisesti yritykset ovat keskittyneet resurssitehokkuuteen viimeisen parinsadan vuoden
aikana. Yksittäisten koneiden ja tehtaiden käyttöastetta pidettiin tärkeänä. Mittakaavaetuja
pyrittiin saamaan valmistamalla suuria eriä kerralla. Tarkastelu on keskittynyt resursseihin,
joita

tarvitaan

tuotteen

valmistamiseen;

työntekijät,

koneet

ja

laitteet.

Vaihtoehtoiskustannus on tappio, joka syntyy, kun resursseja ei käytetä niin tehokkaasti
kuin mahdollista. Jos kapasiteettia ei ole täysin hyödynnetty, olisi rahat voitu sijoittaa
muualle. Resurssitehokkuuteen keskittyminen tuntuu usein luonnolliselta. (Modig &
Åhlström 2015, s. 9–11.)

Virtaustehokkuudessa keskitytään enemmän itse tuotteeseen, kuin yksittäisen koneen
käyttöasteeseen.

Virtaustehokkuudessa

mitataan

tuotteen

prosessiaikaa

tietyllä

aikajaksolla. Jos esimerkiksi aikajakso on 30 minuuttia ja prosessiaika 10 minuuttia, tulee
virtaustehokkuudeksi yksi kolmasosa. Tämä tarkoittaa, että arvoa tuottavaa työtä on noin
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33 prosenttia aikajaksolla. Kaikki muu aika on arvoa tuottamatonta. (Modig & Åhlström
2015, s. 13-14.) On tärkeää erotella toisistaan arvoa tuottavat ja arvoa tuottamattomat
toimet. Arvoa lisäävää toimintaa on tuotteen muokkaus. Arvoa tuottamattomiin toimiin
kuuluu esimerkiksi materiaalin odottaminen varastossa. (Modig & Åhlström 2015, s. 23–
24.)

Lean on filosofia, johon kuuluu hukan minimointi. Leanin tavoitteena on pienet
keskeneräisen tuotannon varastot ja mahdollisimman vähän häiriötekijöitä tuotannossa.
Vähäiset häiriötekijät tekevät tuotannosta sujuvampaa ja aikataulut pitävät paremmin.
Eräkokojen pienentäminen onnistuu asennusaikoja lyhentämällä. Pienemmät eräkoot
auttavat pitämään varastotasot matalalla ja nopeuttavat läpimenoaikaa. (Vollmann, Berry
& Whybark 1991, s. 69.)

On tärkeää keskittyä tehokkaaseen resurssienkäyttöön, mutta vähintään yhtä tärkeää on
keskittyä asiakkaan tarpeiden täyttämiseen tehokkaasti. Tehokasta resurssienkäyttöä ja
virtausta on vaikea saavuttaa samanaikaisesti. Kuvassa 5 on esitetty resurssitehokkuuden ja
virtaustehokkuuden ajattelutavan ero. (Modig & Åhlström 2015, s. 15–16.)

Kuva 5. Resurssitehokkuutta optimoitaessa keskitytään yksittäisen resurssin, esimerkiksi
tuotantokoneen, tehokkuuteen, kun taas virtaustehokkuutta optimoitaessa keskitytään
yksittäisen tuotteen virtausnopeuteen eri tuotantovaiheiden läpi (mukaillen Modig &
Åhlström 2015, s. 21).
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Laadun ja koneiden toimintavarmuuden parantaminen on olennainen osa Leania. Koneiden
ennakkohuolto on yksi keino parantaa toimintavarmuutta. Kun välivarastot riittävät vain
muutamaksi tunniksi, koko tuotanto pysähtyy nopeasti yksittäisen koneen hajotessa.
Jokaiseen prosessivaiheeseen lisätään tarkastus, jotta laatupoikkeamat huomataan heti.
Laatuvirheiden aiheuttamat kustannukset ovat pienimmät, kun virheet huomataan heti
niiden syntyessä. (Vollmann et al. 1991, s. 70.)

Yksi osa lean-metodia on jatkuva parantaminen. Joka päivä tulisi parantaa jollakin tasolla,
esimerkiksi vähemmän laatuvirheitä, enemmän tuotantoa tai vähemmän ei-suunniteltuja
pysähdyksiä tuotannossa. Jatkuvan parantamisen ei tarvitse tapahtua isoin askelin, vaan se
perustuu pieniin parannuksiin. Tärkeimpiä kulmakiviä Leanin toteuttamisessa on
työntekijöiden osallistuminen hankkeeseen. (Vollmann et al. 1991, s. 70.)

Leanin mukaan työntekijöiden tietotaito on yritykselle tärkeämpi voimavara kuin koneet ja
laitteet. Työntekijöiden tulisi saada osallistua töiden aikataulutukseen sen sijaan, että
yksittäisen koneen aikataulut suunnitellaan keskitetysti ylemmässä portaassa. Pienet
varastotasot tekevät aikataulutuksesta helpompaa. (Vollmann et al. 1991, s. 75.)

Tuotannon

joustavuus

Lean-konseptissa

saadaan

aikaan

työntekijöiden

monikäyttöisyydellä. Tuotemiksin muuttuessa tai kysyntähuipun tasaamiseksi työntekijöitä
voidaan allokoida sinne, missä työvoimaa eniten tarvitaan. (Vollmann et al. 1991, s. 70.)

Lean-konsepti vähentää yksittäisten töiden seurannan tarvetta. Tämä perustuu siihen, että
ne

liikkuvat

niin

nopeasti

tuotantolinjan

läpi,

että

tarvetta

monimutkaisiin

seurantajärjestelmiin ei ole. Ylipäätään malli keskittyy yksinkertaistamiseen ja rutiineihin.
Kun

häiriöt

tuotannossa

ja

laadussa

pyritään

poistamaan,

työvaiheet

sujuvat

rutiininomaisesti. (Vollmann et al. 1991, s. 72.)

Leanissa tuotannon läpimenoaikaa pystytään arvioimaan ja lyhentämään Littlen lain ja
kapeikkoajattelun avulla ja tuotannon vaihtelun minimoimisella. Littlen laki määrittää
prosessin läpimenoajan. Littlen lain mukaan läpimenoaikaan vaikuttaa kaksi muuttujaa,
tuotteiden määrä prosessissa ja yhden tuotteen prosessiaika. Pidempi prosessiaika ja
enemmän

tuotteita

prosessissa

johtavat

läpimenoajan

kasvuun.

Perinteisesti
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resurssitehokkuuteen pyrittäessä on koneella aina oltava työtä, joten tarvitaan
puskurivarasto, jotta vältetään töiden loppuminen. Tästä syystä resurssitehokkuutta ja
virtaustehokkuutta voi olla vaikea yhdistää. (Modig & Åhlström 2015, s. 35–36.)

Littlen lain avulla läpimenoaika saadaan yksinkertaisesti kertomalla prosessissa olevien
tuotteiden määrä yhden tuotteen prosessiajalla. Prosessiaika riippuu pullonkaulakoneiden
kapasiteetista. Prosessissa oleviksi tuotteiksi lasketaan kaikki tuotteet, jotka ovat
aloittaneet prosessin, mutta eivät ole vielä valmistuneet. Prosessiaika on kahden tuotteen
keskimääräinen valmistumisväli ja se kertoo tahdin, jolla tuotteita menee prosessin läpi.
(Modig & Åhlström 2015, s. 34–35.)

Kapeikkoajattelun avulla pyritään tunnistamaan rajoitteet, jotka estävät tavoitteiden
saavuttamisen. Rajoitteet voivat olla sekä fyysisiä että ei-fyysisiä. Fyysisiä rajoitteita ovat
esimerkiksi henkilökunnan määrä ja raaka-aineet. Ei-fyysisiin rajoitteisiin kuuluu muun
muassa menettelytavat ja työntekijöiden koulutus. Rajoitteet tunnistetaan ja poistetaan
viisiaskelisen prosessin mukaan (Heizer & Render 2011, s. 323):
1) Tunnista rajoite
2) Tee suunnitelma rajoitteen poistamiseksi
3) Keskitä resursseja suunnitelman toteuttamiseen
4) Vähennä rajoitteen vaikutuksia pienentämällä työmäärää tai lisäämällä
kyvykkyyksiä
5) Kun yksi rajoite on poistettu, palaa kohtaan yksi

Rajoitteita, jotka hidastavat tuotteiden virtausta, kutsutaan myös pullonkauloiksi.
Pullonkaulojen prosessiaika vaikuttaa voimakkaasti koko prosessin läpimenoaikaan ja
pullonkaulat rajoittavat materiaalin virtausta koko prosessissa. Pullonkaula aiheuttaa usein
jonotusta, eli varaston pullonkaulakoneelle. Littlen lain mukaan varaston, eli töiden määrän
kasvaessa läpimenoaika lisääntyy. Pullonkaulakoneiden tapauksessa läpimenoaika kasvaa
arvoa tuottamattoman ajan takia. Pullonkaulan jälkeiset vaiheet joutuvat usein odottamaan
joutilaina tuotteiden virtausta pullonkaulan läpi. Pullonkaulat muodostuvat koneille, joilla
on prosessin hitain läpimenoaika. Pullonkaulat ovat siitä hankalia, että niistä ei pääse
koskaan eroon. Kun yksi pullonkaula on poistettu, syntyy se toiseen osaprosessiin. (Modig
& Åhlström 2015, s. 38–39.)
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Pullonkaulojen syntymisen aiheuttaa kaksi pääsyytä. Pullonkauloja syntyy, jos prosessin
vaiheet pitää suorittaa tietyssä järjestyksessä. Usein tuotetta ei pystytä valmistamaan vain
yhdessä ja yhden ihmisen avulla. Vaihtelu synnyttää myös pullonkauloja. Vaihtelua syntyy
kaikissa prosesseissa ja sitä on käytännössä mahdotonta poistaa kokonaan. (Modig &
Åhlström 2015, s. 39–40.)

Pullonkaulojen välttämiseksi pitäisi keskittyä kapasiteetin tasapainottamisen sijaan
materiaalivirran tasapainottamiseen. Jokaisen resurssin kapasiteetin maksimointi ei
maksimoi koko prosessin läpimenoa. Menetetty tunti pullonkaulakoneella tarkoittaa
menetettyä tuntia koko prosessissa. Säästetty tunti muualla kuin pullonkaulassa ei nosta
prosessin

tuottavuutta.

Varastoa

tarvitaan

vain

pullonkaularesursseilla

joutoajan

välttämiseksi. Töitä tulisi ohjata pullonkaularesurssille vain silloin, kun resurssi pystyy
niitä työstämään. Ohjaamalla materiaalivirtaa hitaimman resurssin mukaan saadaan
minimoitua varasto ja käyttökustannukset. (Krajewski et al. 2007, s. 257.)

Vaihtelulla on havaittu olevan selkeä vaikutus virtaustehokkuuteen. Se vaikuttaa
negatiivisesti kykyyn yhdistää korkea resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus. Vaihtelun
syyt voidaan jakaa kolmeen kategoriaan, resurssit, tuotteet ja ulkoiset tekijät. Resurssien
kohdalla vaihtelun syitä voivat olla konerikot ja työntekijöiden nopeuden ja ammattitaidon
vaihtelu. Tuotteiden vaihtelut selittyvät asiakkaiden erilaisilla tarpeilla. Ulkoisiin tekijöihin
kuuluu esimerkiksi raaka-aineiden saanti ja kysynnän epätasainen jakautuminen. (Modig &
Åhlström 2015, s. 40–42.)

Vaihtelulla on selkeä yhteys prosessin läpimenoaikaan ja käyttöasteeseen. Mitä suurempi
vaihtelu prosessissa on, sitä pidempi läpimenoaika. Suuri vaihtelu laskee myös
käyttöastetta. Läpimenoaika nousee eksponentiaalisesti käyttöasteen kasvaessa. Varsinkin
yli 90 prosentin käyttöasteilla läpimenoajan nousu on huomattava yhtä prosenttia kohti.
Kuvassa 6 on esitetty vaihtelun vaikutus käyttöasteeseen ja läpimenoaikaan. (mukaillen
Modig & Åhlström 2015, s. 42.)

Läpimenoaika
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Suuri vaihtelu
Pieni vaihtelu

Käyttöaste
Kuva 6. Tuotannon vaihtelun vaikutus käyttöasteeseen ja läpimenoaikaan (mukaillen
Modig & Åhlström 2015, s. 42).

Kun tuotannon vaihtelu on pientä, saadaan käyttöaste pidettyä korkeana ja läpimenoaika
lyhyenä, kuten kuvasta 6 nähdään. Tuotannon vaihtelun ollessa suurta käyttöasteen
kasvaessa läpimenoaika nousee huomattavasti nopeammin, kuin pienen vaihtelun
tapauksessa. Kuvasta 6 nähdään myös, miksi virtaustehokkuuden ja resurssitehokkuuden
yhdistäminen on hankalaa. Tuotannon vaihtelun minimointi on ensiarvoisen tärkeää, kun
yritetään yhdistää korkea käyttöaste ja lyhyt läpimenoaika.

2.4

Yhteenveto kirjallisuuskatsauksesta

Kirjallisuuskatsauksessa etsittiin tuotantovarmuuteen positiivisesti ja negatiivisesti
vaikuttavia tekijöitä. Katsauksessa selvisi, että lyhyet läpimenoajat, matalat varastotasot ja
hienosuunnittelu

ovat

avainasemassa

hyvään

tuotantovarmuuteen

pyrittäessä.

Tuotantovarmuuden laskiessa töiden eräpäivien aikaistaminen on tyypillinen virhe, joka
lisää prosessin kuormitusta, kasvattaa läpimenoaikoja ja varastotasoja sekä heikentää
tuotantovarmuutta.

Kirjallisuuskatsauksessa

löydettiin

vastauksia

tutkimuskysymyksiin

miten

tuotantovarmuutta voidaan parantaa ja mitkä tekijät heikentävät tuotantovarmuutta
kriittisesti.
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3

TUOTANTOVARMUUTEEN VAIKUTTAVAN TOIMINNAN NYKYTILAN
ANALYSOINTI HAASTATTELUTUTKIMUKSEN AVULLA

Haastattelun tavoitteena on selvittää syitä heikkoon tuotantovarmuuteen ja etsiä keinoja
tuotantovarmuuden

parantamiseksi.

Haastatteluun

valitaan

valssaamon

tuotannon

lähimmät toimihenkilöt ja myyntiorganisaatiosta neljä myyntipäällikköä ja heidän
esimiehensä

myyntijohtaja.

Tuotannon

haastateltavat

toimihenkilöt

ovat

kolme

aluevastaavaa, kolme tuotannonsuunnittelijaa ja tuotantopäällikkö. Yhteensä haastateltavia
on kaksitoista, joista seitsemän tuotannon puolelta ja viisi myyntiorganisaatiosta.
Haastattelut suoritetaan vuoden 2016 syksyllä viikoilla 45–48. Haastattelun tulokset
dokumentoidaan ja jokainen haastateltava tarkastaa ja kommentoi omaa dokumentoitua
haastatteluaan luotettavuuden varmistamiseksi.

Valitsemalla haastatteluun laajasti tuotannon toimihenkilöitä eri toimenkuvilla, voidaan
varmistua siitä, että tuotannosta muodostava yleiskuva on kattava ja vastaa totuutta.
Lisäksi saadaan selville, onko aluevastaavien eli valssaamon työnjohtajien ajattelutavoissa
eroja tuotannonohjauksen suhteen ja edelleen onko tuotannonohjauksessa mahdollisesti
vuorokohtaisia eroja. Myyntihenkilöiden haastattelun avulla saadaan tarkempaa tietoa
heikon tuotantovarmuuden vaikutuksista asiakasrajapinnassa. Haastattelemalla sekä
tuotannon että myynnin henkilöstöä havaitaan, onko näkemys tuotantovarmuuden
nykytilasta ja haitoista yhtäläinen molemmissa organisaatioissa. Haastattelussa pyydetään
perusteluita vastauksille, jolloin voidaan varmistua siitä, että haastattelun tulokset eivät
perustu mielipiteisiin vaan faktoihin.

Haastattelu koostuu kolmesta osasta. Haastattelun ensimmäinen osa on strukturoitu, toinen
ja kolmas osa on puolistrukturoitu. Strukturoidun osuuden avulla haastattelusta saadaan
myös

kvantitatiivista

dataa

toiminnan

nykytilasta

avointen

vastausten

lisäksi.

Strukturoidussa osuudessa annetaan arvosana yhdestä kymmeneen seuraaville osa-alueille:
-

Tuotantovarmuus suhteessa tavoitetasoon

-

Toimitusaikojen hallinta (kapasiteetin ja kysynnän sovittaminen)

-

Tuotannon joustavuus (korvauserien tai yksittäisten töiden nopea läpimeno
tarvittaessa)
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-

Tiedonkulku tuotannosta myyntiin (avoimien töiden tilanne)

-

Tiedonkulku myynnistä tuotantoon (asiakkaiden tarpeet ja tilausmuutokset)

Haastattelun toinen osa koostuu avoimista kysymyksistä, jotka ovat yhteisiä sekä
tuotannon että myynnin henkilöille. Kysymyksissä pureudutaan erityisesti heikon
tuotantovarmuuden syihin ja seurauksiin sekä tutkitaan tuotannon ja myynnin
kommunikoinnin onnistumista. Lisäksi tehdään SWOT-analyysi tuotantovarmuuteen
vaikuttavista tekijöistä. Yhteisiä ja avoimia kysymyksiä myynnille ja tuotannolle on
yhdeksän:
-

Miksi tuotantovarmuus ei ole tavoitetasolla?

-

Miten tuotantovarmuutta voidaan parantaa?

-

Mitä seurauksia huonosta tuotantovarmuudesta aiheutuu?

-

Millä tuoteryhmällä on eniten ongelmia tuotantovarmuuden suhteen ja miksi?

-

Miten tuotannon ja myynnin kommunikaatiota voidaan parantaa?

-

SWOT-analyysi tuotantovarmuuteen ja toimitusaikoihin liittyen:
o Vahvuudet?
o Heikkoudet?
o Mahdollisuudet?
o Uhat?

Haastattelun kolmas ja viimeinen osa koostuu eri kysymyksistä tuotannolle ja myynnille.
Tuotannolle esitetyt kysymykset perustuvat osin kirjallisuustutkimuksen löydöksiin.
Tuotannon toimihenkilöiden kysymyksissä käsitellään muun muassa kapasiteettia,
tuotannonohjausta ja prosessivarastoa. Pelkästään tuotannolle esitettäviä kysymyksiä on
kahdeksan:
-

Arvioi valssaamon kapasiteetti nykyisellä tuotejakaumalla?

-

Onko tuotannossa tärkeämpää resurssitehokkuus eli koneiden käyttöaste vai
virtaustehokkuus eli töiden nopea läpimeno? Miksi?

-

Mitkä ovat valssaamon pullonkaulakoneet?

-

Onko pullonkaulakoneiden seuranta ja työjärjestyksen suunnittelu riittävää ja miten
sitä voidaan parantaa?

-

Noudatetaanko töiden suunniteltua ajojärjestystä ja voidaanko ajojärjestystä
parantaa?

38

-

Miten töiden priorisointi eli tärkeysjärjestyksen muuttaminen vaikuttaa tuotantoon?

-

Mikä on sopiva prosessivaraston määrä? Perustele

-

Onko valssaamon prosessivarasto sopivalla tasolla ja seurataanko sitä riittävän
tarkasti?

Haastattelun kolmannen osan erilliset kysymykset myynnille käsittelevät asetettujen
toimitusaikojen noudattamista ja muokkausta. Erillisiä kysymyksiä myynnille esitetään
kolme:
-

Voiko Lead Time-listan toimitusaikoihin luottaa? Perustele

-

Kuinka hyvin Lead Time-listaa noudatetaan tilausten syötössä? Jos ei noudateta,
miksi ei?

-

Muokataanko tilausten eräpäiviä aikaisemmaksi, jotta työ valmistuisi varmasti
ajoissa?

3.1

Toiminnan nykytila

Toiminnan nykytilaa arvioitiin haastattelun strukturoidulla osalla ja SWOT-analyysillä.
Ensiksi käydään läpi nykytilan numeerinen arviointi ja vastausten hajonnat myynnin ja
tuotannon välillä. Toiseksi esitetään SWOT-analyysin tulokset ja tekijät, jotka nousivat
esille sekä myynnin että tuotannon henkilöstön haastatteluissa.

3.1.1 Nykytilan numeerinen arviointi
Haastattelun

strukturoidussa

osassa

haastateltavat

arvioivat

toiminnan

nykytilaa

numeerisesti asteikolla yhdestä kymmeneen. Tuotantovarmuus suhteessa tavoitetasoon sai
huonoimmat arviot keskiarvon ollessa 5,3 ja keskihajonnan 2,2. Myynnin vastauksien
keskiarvo tuotantovarmuudesta oli 4,8 ja tuotannon 5,7, joten myyntihenkilöt kokivat
tuotantovarmuuden hieman huonommaksi, kuin tuotannon henkilöstö. Toimitusaikojen
hallinta sai myynniltä keskiarvoksi 5,0 ja tuotannolta 5,7 keskiarvon ollessa 5,4 ja
keskihajonnan 1,7. Tuotannon joustavuus sai selkeästi parhaat arvosanat molemmilta
organisaatioilta. Keskiarvoksi tuotannon joustavuudelle tuli 7,7 ja keskihajonnaksi 0,7.
Myynnin ja tuotannon keskiarvot joustavuudelle olivat lähes samat, myynnin vastausten
keskiarvon ollessa 7,6 ja tuotannon 7,8. Vastaukset on esitetty kuvassa 7.
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Kuva 7. Tuotantovarmuuden, toimitusaikojen hallinnan ja tuotannon joustavuuden
nykytilan arviointi myynti- ja tuotanto-organisaation näkökulmasta.

Kommunikoinnissa vastaukset jakautuivat enemmän. Tiedonkulku tuotannosta myyntiin
sai tuotannolta keskiarvon 7,3 ja myynniltä 5,4 kokonaiskeskiarvon ollessa 6,5 ja
keskihajonnan ollessa 1,8. Tiedonkulku myynnistä tuotantoon oli keskiarvoltaan 6,9
myynnin antaessa kommunikoinnille 7,4 ja tuotannon 6,5. Keskihajonta oli 1,1. Vastaukset
on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Tiedonkulku organisaatioiden välillä myynti- ja tuotanto-organisaation
näkökulmasta.
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Taulukossa 4 on esitetty vastaukset ja suhteelliset keskihajonnat taulukoituna. Kuten
suhteellisesta hajonnasta voidaan päätellä, on osassa kysymyksistä hajonta varsin suuri.
Täten haastattelun vastauksia pitää käsitellä varauksella ja johtopäätöksiä ei kannata vetää
pelkästään haastattelun perusteella.

Taulukko 4. Haastattelun strukturoidun osan vastausten keskiarvot sekä suhteelliset
hajonnat.

3.1.2 SWOT-analyysi
Tuotannon toimihenkilöt olivat kaikki yhtä mieltä siitä, että toiminta on joustavaa niin
tuotannon kuin asiakaspalvelun osalta. Erilaisia tuotteita pystytään tekemään nopealla
syklillä ja tuotantoerät ovat joustavia. Tuotteita pystytään siirtämään joustavasti eri
koneiden välillä. Tilauksille pystytään tekemään muutoksia vielä myöhäisessäkin
vaiheessa ja täydennyserät saadaan nopeasti tuotantoon. Joustavan työyhteisön ansiosta
erilaiset vuorojärjestelyt on helppo toteuttaa ja työntekijät ovat suostuvaisia ylitöihin.
Työntekijät ovat ammattitaitoisia ja osaavat soveltaa. Tekemisestä on pitkä perinne ja tästä
seurauksena laatutaso on yleensä ollut korkea.

Joustavuuden lisäksi tuotantohenkilöt nostivat esille oman toimitusketjun mahdollistamat
vahvuudet. Suurin osa tuotannosta valetaan omassa valimossa samalla alueella valssaamon
kanssa ja toimitusketju on omissa käsissä aina valuista leikkaukseen asti. Tämä
mahdollistaa nopean reagointikyvyn muutoksiin ja poikkeuksiin. Tuotannossa syntyvät
prosessi- ja laaturomut voidaan hyväksikäyttää omassa valimossa. Osaksi oman
toimitusketjun ansiosta tuotannon läpimeno on nopea. Tuotannon läpinäkyvyys on hyvä eli
prosessi on suhteellisen yksinkertainen ja helposti ennustettava. Läpinäkyvyyttä parantaa
myös matala organisaatio. Aluevastaavilla on vastuu valssaamon tuotannonohjauksesta,
joten muutoksia pystytään tekemään nopeasti. Tuotannon mukaan tuotemiksi on helpompi
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kuin esimerkiksi Aurubis Stolbergin tehtaalla, jossa on huomattavasti enemmän seoksia,
pinnankarheuksia ja toimitusmalleja.

Myös myynnin mielestä toiminnan joustavuus on selkeä vahvuus, joka nousi esiin jokaisen
haastateltavan kohdalla. Myyntihenkilöstö on yhtä mieltä myös siitä, että oma
toimitusketju valuista alkaen on vahvuus, joka mahdollistaa nopean reagoinnin ja hyvän
yhteistyön. Oman valimon ansiosta saadaan paljon erilaisia valanteita, jolloin saannin
optimointi on kustannustehokasta. Tuotanto pystyy tekemään monipuolisesti erilaisia
tuotteita ja organisaatiolla on vankka kokemus valssattujen kuparituotteiden tekemisestä.
Myynnin mukaan laatu on ollut vahvuus ennen viimeaikaisia laatuongelmia. Romutukset
ovat olleet pääosin sisäisiä eivätkä päädy asiakkaalle asti. Tuotannon läpimenoaika on
kohtuullisen nopea.

Heikkoutena tuotannon toimihenkilöt pitävät tilauskannan ja kapasiteetin hallintaa, johon
osasyynä on kankea ja vanhentunut toiminnanohjausjärjestelmä. Konekuormitukset eivät
ole tarkasti tiedossa ja jokaisesta työstä ei ole tarkkaa kontrollia, jolloin tarkkaa
valmistumispäivää, eli päivää, jolloin tilaus olisi lähetettävissä asiakkaalle, ei tiedetä
ennalta. Tuotantoprosessi on monisäikeinen ja tuotannossa on paljon sisäisiä kiertoja
eivätkä tuotteet liiku suoraviivaisesti, mikä tekee tuotannon seurannasta vaikeampaa.
Tuotanto on rakennettu vuorokausisyklin mukaan, jossa kahdeksan tunnin aikana syötetään
ensimmäiselle avainkoneelle vuorokauden ajot. Tuotantohenkilöstö mainitsi heikkoutena
vanhan konekannan ja eläköitymisten myötä häviävän kokemuksen. Laatuongelmat ovat
myös tällä hetkellä heikkous, vaikka laatu onkin historiallisesti ollut yrityksessä hyvällä
tasolla.

Myynnin mukaan tuotannossa on heikkoutena kokemuksen puute, koska uusia
työntekijöitä on tullut runsaasti. Laatu ja laadun vaihtelu ovat tällä hetkellä heikkous.
Myyntihenkilöstön mielestä tuotannonohjaus on puutteellista. Myynnin näkökulmasta
heikkoutena ovat myös pitkät toimitusajat ja toimitusvarmuus sekä rästien määrä.

Tuotannon joustavuutta pidettiin myös mahdollisuutena tuotantohenkilöstön keskuudessa.
Tuotanto mukautuu tuotemiksin vaihteluun ja mahdollistaa tuotetarjooman laajentamisen.
Prosessivarastoa

pienentämällä

läpimenoaika

saadaan

nopeammaksi.

Tuotannon
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henkilöstön mielestä kapasiteettia pystytään kasvattamaan pienillä panostuksilla, koska
suuri osa tuotannosta on kahdessa vuorossa. Laadun ja tuotantovarmuuden kehittyessä
tulos ja asiakastyytyväisyys paranevat.

Myynti yhtyi tuotannon näkökulmaan siitä, että prosessin joustavuus luo myös
mahdollisuuksia. Tuotejakauman painopistettä voidaan muuttaa tilanteen mukaan.
Toiminnassa on paljon vapauksia ja erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa esimerkiksi
hienosuunnittelu. Oman toimitusketjun mahdollistamilla lyhyillä toimitusajoilla voidaan
myyntihenkilöstön mielestä lyödä kilpailijat. Nopeiden ja joustavien toimitusten ansiosta
hintataso on mahdollista pitää kohtuullisen hyvänä.

Tuotanto oli yksimielinen siitä, että ikääntyvä konekanta on uhka toiminnalle. Konekantaa
ei pystytä uusimaan tarpeeksi nopeasti ja koneita on vaikea uudistaa, kun korvaavia
koneita ei pääsääntöisesti ole. Emoyhtiön tuki ja investointibudjetti koettiin uhaksi, joka
vaikeuttaa konekannan uusimista. Avainkoneiden konerikot ovat iso uhka ja koneiden
varaosien saatavuus on huono. Tuotannon kuormitus on epätasaista ja tuotantoon syntyy
herkästi konekohtaisia ylikuormitusjaksoja, jotka viivästyttävät tilauksia. Haastateltavien
tuotantohenkilöiden mukaan asiakkaiden kaikkoaminen huonon toimitusvarmuuden takia
koetaan uhaksi. Uhkana ovat myös kilpailijan nopeammat toimitusajat ja halvemmat
hinnat. Uhkana pidettiin myös vanhaa kulttuuria, josta puuttuu tietty dynaamisuus.

Myynnin mukaan uhkana toiminnalle on, että toimitusaikojen kasvaessa joudutaan
kilpailemaan hinnalla, jolloin hävitään kilpailijoille kuljetuskustannusten takia. Tuotannon
toimihenkilöorganisaatio on pieni, mikä korostaa yhden ihmisen työpanoksen merkitystä.
Myös myynnin mukaan vanha konekanta muodostaa riskin ja suurin uhka on avainkoneen
konerikko. Myyntiorganisaatio kokee uhkana kapasiteetin ylimyynnin. Kustannukset
uhkaavat pysyä korkealla, kun joudutaan teettämään ylitöitä rästimäärien takia.
Viivästymisten takia saattaa muodostua negatiivinen ilmapiiri, mikä on uhkana yhteistyön
onnistumiselle.

Kuvassa 9 on esitetty SWOT-analyysin tulokset, jotka nousivat esille sekä tuotannon, että
myynnin haastatteluissa. Oma toimitusketju ja joustava toiminta niin tuotannossa kuin
asiakaspalvelussa koetaan selkeästi sekä vahvuudeksi että mahdollisuudeksi. Heikkoutena
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ja uhkana koettiin rästimäärät tuotannossa ja siitä johtuen tilausten menetykset. Myös
vanha konekanta ja eläköitymisten myötä häviävä kokemus koettiin negatiivisena tekijänä.

Vahvuudet

Heikkoudet

• Toiminnan joustavuus
• Oma toimitusketju
• Tuotannon nopea läpimeno

• Uusia kokemattomia työntekijöitä
• Laatuongelmat
• Tuotantorästit

Tuotantovarmuus
Mahdollisuudet

Uhat

• Tuotannon joustavuus tuotejakauman
muuttuessa
• Mahdollisuus erittäin nopeisiin
toimitusaikoihin

• Vanha konekanta
• Tilausten menettäminen rästien takia
• Kapasiteetin ylikuormitus

Kuva 9. SWOT-analyysi tuotantovarmuuteen liittyen.

3.2

Heikon tuotantovarmuuden syyt ja seuraukset

Tuotannossa oltiin lähes yksimielisiä siitä, että myyntimäärät ovat kasvaneet liikaa
kapasiteettiin nähden ja tästä syystä tuotantovarmuus on heikko. Kapasiteettia on lisätty
varovasti ja liian myöhään. Tilanne eskaloitui kesällä 2016, kun kesätyöntekijöitä oli
rajallinen määrä ja myyntimäärät olivat ennakoitua suuremmat. Kesällä tehtiin vielä
tietoinen

päätös

nostaa

myyntiä

tuotantovarmuuden

kustannuksella,

koska

asiakasvalituksia ei ole tullut ennen tätä vuotta. Tuotantovarmuus ei ole myöskään ollut
esillä tästä syystä.

Tuotannon toimihenkilöiden mukaan tilausvirta ei tule tasaisena kuormana ja tilauskannan
ketjutusta tuotantoon ei hallita riittävällä tasolla. Konekuormituksen tasaamiseen ei ole
panostettu, mikä lisää tuotannon syklisyyttä. Konekuormitusten tasausten puute ja
tuotejakauman voimakas keskittyminen kaapelinauhoihin ja muihin ohuisiin nauhoihin on
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aiheuttanut tukoksia prosessissa tahdistimen alueelle. Kun kaapelinauhat ja muut ohuet
nauhat ovat tukkineet läpivetouunin, on tämä heikentänyt myös muiden läpivetouunin läpi
menevien tuotteiden tuotantovarmuutta, vaikka leikkuukapasiteettia riittäisi.

Erityisesti tuotannonsuunnittelu nosti esille vanhentuneen konekannan ja prosessin heikon
luotettavuuden. Vanhentunut konekanta alentaa laaduntuottokykyä. Laaturomutukset ovat
myös heikentäneet kapasiteettia. Viivästymisten syynä on saattanut olla joissakin
tapauksissa myös kriittiset konerikot. Konekanta yhdessä tuotteiden kanssa määrittelee
myös

liikaa

ajojärjestystä

Kylmävalssaimilla

tuotteet

esimerkiksi
ajetaan

kylmävalssaimilla

leveysjärjestyksessä

ja

ja

läpivetouunilla.

läpivetouunilla

rullat

hehkutetaan paksuuden mukaan.

Tuotannon mukaan huonon tuotanto- ja toimitusvarmuuden takia asiakkaat ja oma
organisaatio eivät ole tyytyväisiä toimintaan. Asiakkaat saattavat vaihtaa toimittajaa, kun
luvatuissa toimitusajoissa ei pysytä. Kun toimitusvarmuus on huono, niin yleensä muutkin
toiminnan mittarit ovat heikolla tasolla. Huono toimitusvarmuus vaikuttaa asiakkaan
asenteeseen jatkotilausten suhteen ja huono maine leviää. Tuotannon toimihenkilöiden
mukaan asiakaspalaute ja kyselyt tilausten toimitusajoista ovat lisääntyneet selvästi.
Toimitusajat ovat karanneet pitkiksi, kun yritetään päästä eroon rästeistä. Koko
organisaatiolle aiheutuu valtavasti lisää työtä huonon tuotantovarmuuden takia.

Valssaamossa huono tuotantovarmuus aiheuttaa tuotannon näkökulmasta rästien kautta
epäjärjestystä ja varastotasojen kasvua, kun koneille syötetään paljon materiaalia.
Materiaalin määrän kasvaessa operaattorin valinnanmahdollisuudet kasvavat, mikä
osaltaan lisää tuotannonohjausta ja valvontatyötä. Tuotannonohjauksen lisätyö aiheutuu
paitsi varastojen kasvusta, myös töiden priorisointien takia. Priorisoinnit taas poikivat lisää
priorisointeja ja ohituksia, mikä hankaloittaa tuotannonohjausta. Rästit pakottavat myös
tuotannon tekemään runsaasti ylitöitä, mikä lisää kustannuksia. Tuotannon mukaan
kustannukset kasvavat myös logistiikan puolella pikatoimitusten, lentorahtien ja
mahdollisten toimitussakkojen takia. Jos työ romutetaan tuotannossa, joudutaan se usein
täydentämään nopeasti saatavilla olevasta materiaalista huonolla saannilla ja lähettämään
pikalähetyksenä, jolloin kustannukset nousevat korkeiksi.
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Tuotannon toimihenkilöt ovat hyvin yksimielisiä siitä, että kaapelinauhoilla ja muilla
ohuilla nauhoilla on eniten ongelmia tuotantovarmuudessa. Ongelmat johtuvat siitä, että
isot volyymit, laatuongelmat ja kapasiteettipullonkaula osuvat samalle tuoteryhmälle.
Laatuongelmista johtuva täydennys tehdään usein vasta leikkausvaiheessa ennen
pakkausta, jolloin tuote käy koko pitkän vaiheketjun uudelleen läpi. Muiden tuoteryhmien
tuotantovarmuusongelmat ovat osittain seurausta nauhojen heikosta tuotantovarmuudesta.

Suorissa

levyissä

on

ollut

viivästymisiä

tuotantohenkilöstön

mukaan,

vaikka

myyntivolyymit eivät ole olleet korkeat kapasiteettiin nähden. Suorien levyjen ongelmat
muodostuvat syklittäisestä toiminnasta sekä myynnissä, että tuotannossa. Suorat levyt
syötetään prosessiin syklittäin ja ne ajetaan tärkeän jakopisteen läpi kasoittain. Tasainen
syöttö parantaisi tuotantovarmuutta. Myös tilaukset tulevat syklittäin, eikä tasaisissa erissä.

Tuotannon mielestä myös pyörylätilaukset ovat kärsineet tuotantovarmuuden heikkoudesta
varsinkin kesällä 2016. Syynä tähän on ollut ylimyynti. Välillä suuret nauhavolyymit ovat
myös vaikeuttaneet rullien saantia läpivetouunin 1112 läpi.

Myynnin henkilöstö nosti laatuongelmat tärkeäksi syyksi heikkoon tuotantovarmuuteen.
Laatuongelmat ovat olleet haittana kaapelinauhoissa ja tietyissä arkkitehtuurituotteissa.
Lisäksi nostettiin esille ylimyynti kapasiteettiin nähden ja liian hidas reagointi
myyntimäärien

kasvuun.

Myyntihenkilöstön

mukaan

tuotannonohjaus

on

myös

puutteellista. Karkeasuunnittelun ja hienosuunnittelun välinen kuilu on liian iso ja
hienosuunnittelussa ei tasapainoteta konekuormituksia. Tuotannossa on pitkään seurattu
kuumavalssaimen aloituspäivissä pysymistä, mikä on myynnin mukaan väärä tapa mitata
tuotanto- ja toimitusvarmuutta. Myynnin mukaan huono tuotantovarmuus koskee
painolevyjä ja kapeita nauhoja, erityisesti kaapelinauhoja.

Heikon tuotantovarmuuden seurauksena asiakkaat ovat myynnin mukaan tyytymättömiä.
Kuljetuskustannukset kasvavat, kun joudutaan lähettämään pieniä eriä nopeasti esimerkiksi
lentorahtina. Tuotantoon aiheutuu lisäkustannuksia lisävuorojen ja ylitöiden myötä.
Myyntihenkilöstö kertoi, että heikko tuotantovarmuus vaikuttaa negatiivisesti ennen
vuodenvaihdetta käytäviin vuosisopimusneuvotteluihin. Pitkien toimitusaikojen ja heikon
tuotantovarmuuden takia tilauksia ja markkinaosuuksia on saatettu menettää. Huono

46

tuotantovarmuus kaataa ongelmia prosessin loppupäähän. Kun työt myöhästyvät useita
päiviä, se vaikuttaa kuljetussuunnitteluun. Yli viikon myöhästymiset aiheuttavat
ylimääräistä säätämistä. Alle viikon viivästykset vaikuttavat myyntiorganisaation mukaan
vain omaan sisäiseen prosessiin ja asiakkaat eivät vielä kysele tilausten perään.

3.3

Tuotantovarmuuden parantaminen

Tuotannon henkilöstön mielestä tuotantovarmuutta voidaan parantaa koko tilaustoimitusketjun paremmalla hallinnalla sekä tuotantovarmuus tulee ottaa tarkempaan
seurantaan. Tilauskannan muodostamaa kuormaa tulisi hallita ja säätää koko ajan ja
tarkkailla, miten uudet tilaukset vaikuttavat olemassa oleviin tilauksiin ja kuormitukseen.
Toimitusaikalistojen

ohi

tulevat

tilaukset

heikentävät

tuotannon

mielestä

tuotantovarmuutta, koska niihin on vaikea varautua. Myynnin kasvaessa tulee ennakoida
paremmin kapasiteettitarve, jotta osataan lisätä kapasiteettia ajoissa.

Myynnin henkilöstöltä löytyi useita keinoja tuotantovarmuuden parantamiseen. Ensinnäkin
pitäisi päästä rästistä eroon ja saada toimitusaikoja lyhyemmäksi. Kapasiteettia pitäisi
lisätä, kun myyntimäärät ovat kasvaneet. Myynnin mukaan laatuongelmista pitää päästä
eroon ja myynnin kysyntäennusteiden tarkkuutta tulee parantaa. Seurauksen painopiste
tulisi siirtää kuumavalssaimen aloituspäivistä toimitusvarmuuteen ja läpimenoaikaan.
Läpimenoaika tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä ja tuotantoa ohjata imuohjauksella.
Myynnin mielestä konekuormitusten hienosuunnittelua pitäisi tarkentaa ja tuotteiden
vaiheketjuja pitäisi tarkastella ja poistaa tarpeettomat vaiheet.

Tuotantopäällikön

mukaan

valssaamossa

on

jo

tehty

muutamia

toimenpiteitä

tuotantovarmuuden parantamiseksi. Laatuongelmat pitää saada ratkaistua ja siihen on
lisätty jo resursseja. Toimihenkilöpuolelle on otettu kaksi uutta työntekijää, yksi
tuotannonsuunnitteluun ja toinen toimitusketjun puolelle. Myös tuotantoon on otettu useita
uusia työntekijöitä loppukesän ja syksyn aikana. Tuotantopäällikön mukaan ensi kesäksi
on

suunnitteilla

enemmän

kesätyöntekijöitä

turvaamaan

kesäajan

kapasiteetti.

Kapasiteettisuunnitteluun on tulossa uusi työkalu alkuvuodesta 2017.

Tuotannonohjausta

voidaan

tuotantohenkilöstön

mielestä

parantaa

esimerkiksi

läpivetouunilla, koska se on tuotannossa tärkeä jakopiste. Tuotannon ja kunnossapidon on
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tehtävä parempaa yhteistyötä ennakkohuoltojen suhteen ja konerikkojen sattuessa.
Työntekijöiden perehdytyksellä on suora vaikutus, joten siihen tulee varata riittävästi
aikaa. Aluevastaavien mielestä tuotantovarmuus paranee läpimenoajan ja prosessivaraston
pienentyessä.

3.4

Myynnin ja tuotannon kommunikaatio

Tuotannon mielestä myynnin ja tuotannon kommunikaation parantaminen tulisi lähteä
jokapäiväisen yhteistyön parantamisesta. Terminologian tulisi olla yhtenäistä esimerkiksi
kovuuksista ja seoksista puhuttaessa. Uusien tuotteiden speksinkäsittelyä saadaan
tehostettua

tuotannonsuunnittelijoiden

työtaakan

vähentyessä.

Tuotantohenkilöiden

mukaan asiakaspalveluun välitetään tietoa myyntipäälliköiden kautta. Olemassa olevaa
tietoa voidaan hyödyntää paremmin tekemällä raportteja myynnille, jotka parantavat
tuotannon läpinäkyvyyttä. Kouluttamalla myynnin henkilöitä käyttämään tuotannon
ohjelmia, saadaan turhia kyselyjä tuotannolta vähennettyä.

Tuotannonsuunnittelijoiden mielestä heidän olisi hyvä nähdä asiakkaan alkuperäinen
tilaus, eikä pelkästään asiakaspalvelun syöttämää. Näin voidaan välttää sekaannuksia
esimerkiksi tuotteen mekaanisten arvojen hyväksynnässä. Osa tuotannon henkilöistä
kaipasi viikoittaista tai kuukausittaista palaveria myynnin kanssa, jossa käydään läpi
tulevaa tilauskantaa ja segmenttikohtaista kuormitusta. Myyntiä voidaan informoida
tuotannon yleisestä tilanteesta, tulevista seisokeista ja huoltopäivistä. Osa tuotannon
henkilöstöstä oli sitä mieltä, että palavereita ei kaivata lisää.

Myyntihenkilöstö toivoi myyntipalaveriin mukaan jonkun tuotannon toimihenkilöistä
kertomaan muun muassa remonteista ja seisokeista, jotka vaikuttavat myyntiin ja
lähetyksiin. Automaattiset raportit toimivat hyvin ja niiden käyttöä pitäisi kehittää. Jos
tuotannon työ ei valmistu ajallaan, tulisi myynnin nähdä se automaattisesti.
Kommunikointi pitäisi olla detaljitasolla, eli yksittäisten töiden valmistumisia koskevaa
kommunikointia ja tuotannon läpinäkyvyyttä tulisi parantaa. Myynnin mielestä
erikoistapausten kohdalla kommunikointi voidaan hoitaa kasvokkain.
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3.5

Tuotantovarmuuteen vaikuttavat tekijät

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tuotantovarmuuteen vahvasti liittyviä tekijöitä ovat
kapasiteetti, tuotannonohjaus, tuotannon kapeikot, töiden ajojärjestys sekä varastotasot.
Näiden tekijöiden käytäntöjä ja nykytilaa selvitettiin tuotannon henkilöiltä.

Tuotannon toimihenkilöiden arviot valssaamon kapasiteetistä vaihtelivat 700 ja 800 tonnin
välissä viikkoa kohti keskiarvon ollessa 744 tonnia per viikko. Ongelmallisten
nauhasegmenttien kapasiteetin, eli kaapelinauhat, muuntajanauhat, piirikortteihin menevät
nauhat sekä muut teollisuuskäyttöön tarkoitetut ohuet nauhat, arvioitiin olevan noin 440450 tonnia viikossa. Toisen ongelmallisen segmentin, eli suorien levyjen kapasiteetin
arvioitiin olevan 25-30 tonnia viikossa.

Tuotannon

mielipide

tuotannonohjauksesta

oli

lähes

yksimielisesti

se,

että

virtaustehokkuus on tuotannossa resurssitehokkuutta tärkeämpää. Yksi toimihenkilö
puolusteli resurssitehokkuuden hyviä puolia sillä, että vanhan konekannan ansiosta
tuotantokoneilla on hyvä pitää välivarastoa, jotta konerikkojen sattuessa materiaali ei lopu
muilta koneilta heti. Muuten virtaustehokkuutta ja tilausten nopeaa läpimenoa pidettiin
muun muassa laadun seurannan kannalta parempana. Virtaustehokkuuden suosiminen on
mahdollista, koska resursseja on helppo säätää. Pullonkauloissa pitäisi seurata myös
resurssitehokkuutta. Valssaamon Lean-kokeilu ei sujunut hyvin, koska haastateltavien
mukaan suunnittelu ei ollut riittävällä tasolla.

Tuotannon selkein pullonkaula on tällä hetkellä läpivetouuni. Pullonkaulan lisäksi se
muodostaa myös tärkeimmän jakopisteen tuotannossa tällä tuotejakaumalla. Pullonkauloja
voidaan minimoida tuotannonohjauksella ja töiden priorisoinnilla. Läpivetouunin jälkeen
toiseksi selkein pullonkaula on tuotannon toimihenkilöiden mukaan pyöryläkone, koska
sen kapasiteetti on myyty yli ja sille ei ole vaihtoehtoista konetta. Tuotantohenkilöstön
mukaan näiden kahden koneen lisäksi väliaikaisia pullonkauloja voi syntyä muillekin
koneille tuotantotilanteesta riippuen. Seuraaviksi pullonkauloiksi mainittiin muun muassa
kylmävalssain 1102, nauhaleikkuri 1204 ja hitsauskone 1120.

Läpivetouunin työjärjestyksen seuranta ei ole tällä hetkellä riittävällä tasolla tuotannon
mielestä. Läpivetouunin tarkka kuormitus pitäisi olla tiedossa, jotta siihen voitaisiin tehdä
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tarvittavia muutoksia. Ajettavat työt saattavat riippua hieman vuorokaudenajasta, koska
turvallisempia ja vähemmän työllistäviä tuotteita ajetaan yleensä yöaikaan. Läpivetouunin
ajojärjestys tulee suunnitella tarkasti, koska se on tärkein jakopiste prosessissa. Tällä
hetkellä operaattorilla on liikaa vapautta, jos ohjeet jäävät suurpiirteisiksi. Aluevastaavien
ohjeistuksen koettiin toimivan hyvin muilla koneilla. Tuotannon toimihenkilöt olivat
vahvasti sitä mieltä, että työnjohdon tulee vastata ajojärjestyksen suunnittelusta, jotta
muutoksiin ehditään reagoida. Rästitilanteessa pyritään ajamaan mahdollisimman
tehokkaasti tuotantoa, jotta saadaan paljon tuotteita eteenpäin. Työn vaiheketjun tulisi olla
mahdollisimman realistinen, jotta aikataulu pitäisi.

Pääsääntöisesti suunniteltua työjärjestystä noudatetaan tuotanto-organisaation mielestä
hyvin. Käytännössä korkeamman prioriteetin työt ajetaan ensin ja sen jälkeen
suurpiirteisesti

ikäjärjestyksessä

kuitenkin

siten,

että

koneenkäyttäjät

pyrkivät

minimoimaan asetustyöt. Yleensä vuoron aikana täytyy saada määrätyt työt ajetuksi.
Ajojärjestykseen voidaan vaikuttaa prosessivarastoa pienentämällä, jolloin valinnanvara
koneilla pienentyy. Tuotannon mukaan eräpäiviä on vaikea noudattaa, kun materiaali ei
välttämättä tule oikeassa järjestyksessä koneen taakse ja koneiden ajojärjestys rakennetaan
sen mukana, mitä koneen varastosta löytyy. Suullinen ohjaus toimii kohtuullisen hyvin
silloin, kun rästimäärät pysyvät pieninä. Ajojärjestystä voidaan tehostaa rajaamalla
priorisoitujen töiden määrä tuotannossa.

Tuotannon mielestä priorisoinnit vaikuttavat negatiivisesti tuotantoon. Tuotannonohjaus
vaikeutuu, jos samalla segmentillä on monta priorisoitua työtä. Priorisointi saattaa olla
välttämätöntä rästitilanteessa ja sen avulla työ saadaan nopeasti tuotannon läpi, mutta
priorisoinnilla on rästiä lisäävä vaikutus ja se kasvattaa prosessivarastoa. Se myös
työllistää

niin

tuotantoa

kuin

asiakaspalvelua

ja

myyntiäkin.

Työkyselyt,

valmistumisarvioinnit, selvittelyt ja seuranta vievät aikaa. Ilman priorisointeja tuotantoa
pystytään ajamaan tehokkaassa järjestyksessä. Tuotannon ennustettavuus heikkenee ja
virtaus- sekä resurssitehokkuus pienenevät priorisointien lisääntyessä. Niiden seurauksena
priorisoimattomat työt jäävät jalkoihin. Priorisoinnit kasvattavat asetusaikoja ja kustannuksia, kun esimerkiksi valssaimilla joudutaan tekemään turhia valssinvaihtoja.
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Tuotantohenkilöt olivat yksimielisiä siitä, että varastotason tulee olla riittävän matala, jotta
koneille ei synny liian isoja varastoja. Keskimäärin arvio sopivasta varastotasosta oli 2000
tonnia, jolloin koneita saa käytetty tasaisesti ja järkevästi jaettuna materiaalia ei ole liikaa.
Kolme haastateltavaa oli sitä mieltä, että valssaamon prosessivarasto tulee ehdottomasti
määritellä läpimenon avulla eli riiton mukaan. Varaston kasvaessa kapeikkoja tulee avartaa
ja syöttöä voidaan hieman rajoittaa, jotta koneille ei pääse muodostumaan liian suuria
varastoja. Pienistä varastoista oli haastateltavilla erilaisia mielipiteitä; yhden mukaan
imuohjaus riittävällä suunnittelulla toimisi hyvin, toinen taas koki imuohjauksen
toimimattomaksi vanhan konekannan ja mahdollisten konerikkojen takia.

Isoin

luku

sopivaksi

prosessivarastoksi

oli

2400

tonnia.

Sitä

perusteltiin

viikonloppukäyntien vaatimalla varastolla. Pienin arvio sopivasta prosessivarastosta oli
1400 tonnia, jolloin tuotantoa haastateltavan mukaan pystyttäisiin pyörittämään
tehokkaasti. Yleisesti pienen varaston eduiksi tuotantohenkilöstö kertoi vähäisen pääoman
sitoutumisen ja tuotteiden laadun paranemisen hapettumien ja kolhujen vähentyessä.
Riittävää varastoa perusteltiin sillä, että koneet eivät saa haukata tyhjää. Liian korkeat
varastotasot aiheuttavat myös tilanpuutetta ja lisätyötä rullien etsinnän muodossa.

Tuotannon henkilöstö yhtä lukuun ottamatta koki nykyiset varastotasot liian korkeiksi.
Yhden haastateltavan mielestä varastotasot olivat sopivat haastatteluhetkellä. Varaston
seuranta oli osan mielestä riittävän aktiivista ja osan mielestä varastoa ei seurattu tarpeeksi.
Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että varastotasojen muutoksiin ei reagoida riittävästi. Jos
varastotasot täytyy ajaa tiettyyn pisteeseen taloudellisista syistä, siitä kyllä tulee tieto.
Seuranta on usein visuaalista ja varastoa rajoitetaan vasta, kun varasto näyttää liian
täydeltä. Varsinkin lähetysvarasto on usein todella täynnä materiaalia. Lähetysvarasto olisi
hyvä pitää mahdollisimman pienenä ja kasvattaa esimerkiksi valannevarastoa, jolloin
kokonaisvarastotasot pysyisivät samana, mutta tuotanto tehostuisi. Varastoja joudutaan
kasvattamaan silloin tällöin seisokkien ja remonttien vuoksi.

3.6

Lead Time -listan toimitusaikojen noudattaminen

Kirjallisuuskatsauksen mukaan kapasiteettilaskentaan perustuva toimitusaikojen laskenta
on tärkeä tekijä hyvään tuotantovarmuuteen pyrittäessä. Toimitusajat tasapainottavat
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kysynnän ja kapasiteetin. Myyntijohtajalta ja myyntipäälliköiltä selvitettiin toimitusaikojen
noudattamista ja tilausten eräpäivien muutoksia sekä luottamusta toimitusaikoihin.

Myynnin mukaan asetettuja toimitusaikoja noudatetaan pääosin hyvin, eikä tilauksia
syötetä omin päin lyhyemmällä toimitusajalla. Jos tilauksia syötetään lyhyemmällä
toimitusajalla, on kyseessä joko vahinko tai erikseen sovittu tilaus. Tässä rästitilanteessa
kaikkien asiakkaiden kiirehtimispyyntöjä ei välttämättä edes kysytä tuotannolta. Tilausten
syötön sisäinen prosessi on hidas ja perjantaina tulleet tilaukset saatetaan syöttää vasta
maanantaina edellisen viikon toimitusajoilla. Epäselvyyksiä aiheuttavat tilanteet, joissa
toimitusaika muuttuu tarjouksen ja tilauksen välillä. Tätä pyritään ehkäisemään antamalla
asiakkaalle aikaväli, jonka tarjouksen toimitusaika on voimassa.

Myynnillä ei tällä hetkellä ole täydellistä luottoa toimitusaikoihin, koska tuotantovarmuus
on ollut heikkoa. Jos tilauksella on useita positioita eri segmenteillä, kaikki positiot eivät
välttämättä valmistu ajallaan. Pääasiassa tilauksille syötetään oikea eräpäivä, mutta
poikkeuksiakin on. Erityisesti suorissa levyissä eräpäivä on syötetty kaksi viikkoa
todellista lähetyspäivää aikaisemmaksi toimitusaikalistan salliessa, jolloin on päästy
suhteellisen hyvään tuotantovarmuuteen. Tilausten eräpäivien muuttaminen ajallaan
valmistumisen takaamiseksi ei kuitenkaan ole toimintamalli, vaan koskee lähinnä
yksittäisiä tapauksia. Eräpäiviä lykätään myös välillä eteenpäin, jos epäillään, että tuotanto
ei ehdi valmistamaan tuotetta ajallaan.

Tilausten

lähetyspäivän

määrittämisessä

pyritään

huomioimaan

maakohtaiset

lähetyspäivät. Lähetyspäivät painottuvat silti torstaille ja perjantaille. Kuljetusten
optimoinnissa on parantamisen varaa ja perusohjeistuksen laatiminen voisi auttaa
lähettäjiä.

3.7

Yhteenveto haastattelututkimuksesta

Tuotantovarmuuteen liittyvän toiminnan nykytilaan liittyvään haastatteluun valittiin viisi
henkilöä

myyntiorganisaatiosta

ja

seitsemän

henkilöä

tuotanto-organisaatiosta.

Haastatteluissa kartoitettiin laajasti tuotantovarmuuden syitä ja seurauksia sekä mahdollisia
parannuskeinoja

niin

tuotannon

kuin

myynnin

näkökulmasta.

Lisäksi

kirjallisuuskatsaukseen tukeutuen haastattelussa selvitettiin myös valssaamon kapasiteettia,

52

pullonkauloja ja varastotasoja tuotannon henkilöstön avulla. Myyntipäälliköiltä ja
myyntijohtajalta kysyttiin toimitusaikojen luotettavuudesta ja niiden noudattamisesta.

Haastatteluosiossa

löydettiin

vastauksia

kaikkiin

kolmeen

tutkimuskysymykseen.

Haastatteluiden mukaan tuotantovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat kapasiteetin hallinta,
hienosuunnittelu ja myynninohjaus. Myynnin ja tuotannon henkilöstö oli yhtä mieltä siitä,
että toiminnan joustavuus sekä oma toimitusketju ovat selkeitä vahvuuksia ja
laatuongelmat

pitää

saada

hallintaan

tuotantovarmuuden

parantamiseksi.

Tuotantovarmuutta heikentävät tekijät ja ratkaisut tuotantovarmuuden parantamiseen olivat
samansuuntaisia kuin kirjallisuuskatsauksessa löydetyt keinot. Tuotannon ja myynnin
henkilöstö oli yksimielinen siitä, että heikko tuotantovarmuus ja pitkät toimitusajat ovat
johtaneet joidenkin tilausten menetyksiin.
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4

DATA-ANALYYSI

Data-analyysissä

vertaillaan

ohuiden

nauhojen,

suorien

levyjen

ja

pyörylöiden

tuotantovarmuutta kokonaistuotantovarmuuteen, koska näiden tuoteryhmien koettiin
kärsivän

heikosta

tuotantovarmuudesta.

Data-analyysissä

tutkitaan

myös

kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa esiin nousseiden kriittisten tekijöiden vaikutusta
tuotantovarmuuteen vuosina 2015 ja 2016. Samalla tutkitaan kuumavalssauksen
tuotantovarmuutta

sekä

konekohtaista

tuotantovarmuutta.

Analyysissä

tutkitaan

keskimääräisen tilauskoon ja työvaiheiden lukumäärän vaikutusta tuotantovarmuuteen sekä
verrataan

kuumavalssauksen

tuotantovarmuutta

kokonaistuotantovarmuuteen.

Tuotantovarmuutta verrataan myös tilauskantaan, jotta havaitaan, miten heikko
tuotantovarmuus on vaikuttanut tilauksiin. Avainkoneiden käyttöasteiden muutokset
käydään läpi tarkastelujakson ajalta, jotta havaitaan mahdolliset muutokset.

Valssaamon

toimitusvarmuus

on

ollut

keskimäärin

28,3

prosenttiyksikköä

tuotantovarmuutta parempi, kuten kuvasta 10 voidaan havaita. Toimitusvarmuus on
vaihdellut tuotantovarmuutta vähemmän; toimitusvarmuuden keskihajonta on ollut 12,8
prosenttia, kun taas tuotantovarmuuden keskihajonta on ollut 17,1 prosenttia kahden
vuoden

tarkastelujakson

aikana.

Tuotantovarmuus

mittaa

tuotannon

eräpäivien

toteutumista päivätasolla, kun taas toimitusvarmuus mittaa lähetyksiä viikkotasolla.
Tuotannon eräpäivän ja lähetyspäivän välillä on kolme työpäivää. Nämä syyt selittävät,
miksi toimitusvarmuus on selkeästi paremmalla tasolla. Tuotantovarmuus on ollut erityisen
heikko vuoden 2016 kevään ja kesän aikana.
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Kuva 10. Tuotantovarmuus ja toimitusvarmuus kalenterivuosina 2015 ja 2016.

Tutkimuksessa käytetty data on haettu suoraan yrityksen tietokannasta SAPin Crystal
Reports -ohjelmalla, jonka avulla data on edelleen siirretty taulukkolaskentaohjelmaan.
Tietokantaan tallentuu kaikki tieto sekä tuotannon että myynnin käyttämistä järjestelmistä.
Taulukkolaskentaohjelman avulla data on lajiteltu ja datasta on poistettu virheelliset tiedot.
Tuotantovarmuuden perusteena käytetty data sisälsi noin 17 000 työtä, joten tietoa saatiin
kerättyä varsin laajalla otannalla.

4.1

Kriittisten tuoteryhmien tuotantovarmuus

Myynti- ja tuotantohenkilöstö olivat yksimielisiä, että ohuet nauhat ovat olleet
ongelmallisin tuoteryhmä. Ohuiden nauhojen tuotantovarmuus on esitetty kuvassa 11
kokonaistuotantovarmuuden kanssa. Ohuiden nauhojen tuotantovarmuus on seurannut
tarkasti kokonaistuotantovarmuutta pysytellen kuitenkin lähes koko tarkastelujakson ajan
sen alapuolella. Ohuet nauhat olivat aiemmin jaettu kahteen eri segmenttiin loppuleveyden
mukaan. Nauhat sulautettiin samaan ohuiden nauhojen tuoteryhmään heinäkuusta 2016
lähtien. Kuvaajassa on käytetty tilausrivien lukumäärällä painotettua keskiarvoa nauhojen
tuotantovarmuuden laskennassa ennen heinäkuuta 2016. Tilausrivillä tarkoittaa jokaista
yksittäistä tilausta, joka tehdään tuotannossa omana työnä.
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Kuva 11. Kokonaistuotantovarmuus ja ohuiden nauhojen tuotantovarmuus.

Keskimääräinen tuotantovarmuus on ollut nauhoilla 7,5 prosenttiyksikköä heikompi
verrattuna kokonaistuotantovarmuuteen. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että ohuet nauhat
kärsivät heikosta tuotantovarmuudesta keskimääräistä enemmän. Kapeiden nauhojen
keskimääräinen tuotantovarmuus tarkastelujakson aikana on ollut 27,0 prosenttia
keskihajonnan ollessa 17,2 prosenttiyksikköä. Kokonaistuotantovarmuus on ollut 34,5
prosenttia 17,1 prosenttiyksikön keskihajonnalla. Keskihajonnat ovat lähes samat, joten
riippuvuus on merkittävä. Ohuiden nauhojen osuus koko tuotannosta on ollut
tarkastelujakson aikana 49,8 prosenttia, mikä selittää käyrien samankaltaisuutta.

Pyörylöiden tuotantovarmuus yhdessä kokonaistuotantovarmuuden kanssa on esitetty
kuvassa

12.

Pyörylöiden

tuotantovarmuus

on

ollut

merkittävästi

kokonaistuotantovarmuutta heikompi huhtikuusta 2015 joulukuulle 2016. Pyörylöiden
tuotantovarmuuden kerrottiin kärsineen erityisesti kesän 2016 aikana ja parantuneen
huomattavasti vuoden loppua kohti mentäessä. Alla olevasta kuvasta voidaan havaita, että
pyörylöiden tuotantovarmuus on lähtenyt laskemaan voimakkaasti jo 2015 vuoden toisella
kvartaalilla ja olleen erityisen heikko vuoden 2016 marraskuulle saakka. Pyörylöiden
tuotantovarmuus vuoden 2015 aikana oli 29,8 prosenttia ja 2016 vuoden aikana 8,4
prosenttia keskihajontojen ollessa 20,1 ja 16,0 prosenttia. Pyörylöiden tuotantovarmuus on
parantunut selkeästi tarkastelujakson lopussa, kuten haastattelututkimuksessa todettiin.
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Kuva 12. Kokonaistuotantovarmuus sekä pyörylöiden tuotantovarmuus.

Haastatteluiden mukaan suorat levyt ovat valmistuneet jatkuvasti viikon tai kaksi
myöhässä.

Kuvassa

13

on

esitetty

suorien

levyjen

tuotantovarmuus

yhdessä

keskimääräisen tuotantovarmuuden kanssa. Kuvasta havaitaan, että tuotantovarmuus
suorilla levyillä on ollut itse asiassa keskimääräistä parempi 2015 vuoden aikana, jolloin
keskimääräinen tuotantovarmuus oli 47,2 prosenttia ja suorilla levyillä 54,0 prosenttia.
Keskihajonnat olivat vastaavasti 11,3 ja 15,0 prosenttiyksikköä. Vuoden 2016
keskimääräinen tuotantovarmuus oli 21,8 prosenttia ja 16,6 prosenttia suorien levyjen
osalta, keskihajontojen ollessa 11,5 ja 12,2 prosenttiyksikköä. Vuonna 2016 suorien
levyjen tuotantovarmuus on vajonnut selkeästi keskimääräisen tuotantovarmuuden
alapuolelle.
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Kuva 13. Kokonaistuotantovarmuus ja suorien levyjen tuotantovarmuus.

Tutkimuksessa

haluttiin

myös

selvittää

konekohtainen

tuotantovarmuus,

jotta

huomattaisiin, jos tuotantovarmuus laskee jonkun tietyn koneen kohdalla huomattavasti.
Konekohtainen

tuotantovarmuus

on

laskettu

hetkellä,

jolloin

työ

on

kuitattu

tuotannonohjausjärjestelmässä valmiiksi. Jos työ on valmistunut ennen tai viimeistään
suunniteltuna päivänä, on se ollut ajoissa. Jos työ on valmistunut suunnitellun päivän
jälkeen, on se ollut myöhässä.

Konekohtainen

tuotantovarmuus

on

esitetty

kuvassa

14.

Koneiden

sijainti

tuotantoprosessissa on esitetty liitteessä 1. Kolme heikointa konetta tuotantovarmuuden
suhteen ovat nauhaleikkureita sekä viidenneksi heikoin on suorien levyjen leikkuri.
Karkeasti jaoteltuna paremman tuotantovarmuuden koneet ovat ylävirran koneita ja
heikomman tuotantovarmuuden koneet alavirran koneita, pois lukien levyleikkuri 1321.
Levyleikkurille 1321 ei pääse muodostumaan puskurivarastoa, joten töiden vaiheketjuihin
suunniteltu odotusaika ei täsmää todelliseen odotusaikaan. Tästä syystä tuotantovarmuus
on parempi kuin esimerkiksi peittauskoneella 1140, joka syöttää materiaalia levyleikkurille
1321.
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Kuva 14. Konekohtainen tuotantovarmuus.

Kuvasta 14 havaitaan, että avainkoneista kylmävalssaimen 1102 ja nauhaleikkurin 1204
tuotantovarmuus on ollut heikolla tasolla. Näiden kahden koneen läpi kulkee kapeita ohuita
nauhoja. Lisäksi levyleikkurin 1322 ja panoshehkutusuunin 1117 tuotantovarmuus on ollut
keskitasoa heikompi. Suorista levyistä suurin osa kulkee näiden koneiden kautta.

Kuvassa 15 on esitetty pyörylöiden konekohtainen tuotantovarmuus vaihejärjestyksessä.
Kuvassa on otettu huomioon vain ne koneet, joiden kautta kulkee yli 10 prosenttia kaikista
pyörylöistä. Panoshehkutus 1117 ja peittaus 1140 ovat selkeästi muita vaiheita heikompia
tuotantovarmuuden osalta. Pyörylöistä vain noin 20 prosenttia on kulkenut näiden kahden
koneen läpi. Näitä kahta konetta lukuun ottamatta tuotantovarmuus laskee tasaisesti kone
koneelta, mutta lopussa pyöryläleikkurilla 1323 on 3,2 prosenttiyksikön nousu.
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Kuva 15. Pyörylöiden konekohtainen tuotantovarmuus.

Kuvassa 16 on ohuiden nauhojen konekohtainen tuotantovarmuus. Koneista on esitetty ne,
joiden kautta kulkee yli 10 prosenttia kaikista ohuista nauhoista. Kylmävalssaimen 1101,
läpivetouunin 1112 ja nauhaleikkurin 1201 tuotantovarmuus on 20 prosenttia tai yli.
Nauhaleikkurin 1204 tuotantovarmuus on ollut selkeästi kaikkia muita heikompi, 8,0
prosenttia. Muilla koneilla tuotantovarmuus vaihtelee 14-17 prosentin välillä.

Kuva 16. Ohuiden nauhojen konekohtainen tuotantovarmuus.

Kuvassa 17 on tutkittu suorien levyjen konekohtaista tuotantovarmuutta niillä koneilla,
joiden läpi yli 10 prosenttia kaikista suorista levyistä kulkee. Konekohtaiset
tuotantovarmuudet suorien levyjen osalta vaihtelevat kahdenkymmenen prosentin
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molemmin

puolin.

levyleikkurilla

Vaiheketjun

1322.

Viimeisessä

heikoin

tuotantovarmuus,

hehkutusvaiheessa

18,3

prosenttia,

panoshehkutusuunilla

on
1117

tuotantovarmuus nousee 1,3 prosenttiyksikköä 19,6 prosenttiin.

Kuva 17. Suorien levyjen konekohtainen tuotantovarmuus.

4.2

Tuotannon tunnuslukujen korrelaatio tuotantovarmuuteen

Tässä kappaleessa etsitään tuotantovarmuuden kanssa korreloivia tekijöitä, jotka tulivat
esille kirjallisuuskatsauksessa ja haastatteluissa. Kriittisiä tekijöitä olivat prosessivarasto,
läpimenoaika

ja

laaturomutus.

Lisäksi

on

tutkittu

myös

kuumavalssauksen

tuotantovarmuutta suhteessa keskimääräiseen tuotantovarmuuteen, koska myynnin mukaan
kuumavalssauksen tuotantovarmuutta seurataan korostetusti ja painopiste tulisi siirtää
toimitusvarmuuden seurantaan. Prosessivarasto ja tuotantovarmuus on esitetty kuvassa 18.
Prosessivarastossa on selkeästi ollut nouseva trendi kahden vuoden tarkastelujakson
aikana. Tuotantovarmuus taas on sahannut 30–60 prosentin välillä vuonna 2015 ja
sukeltanut alle 30 prosenttiin vuonna 2016 pysytellen siellä aina joulukuuhun asti, jolloin
tuotantovarmuus nousi yli viiteenkymmeneen prosenttiin.
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Kuva 18. Tuotantovarmuus ja prosessivarasto.

Tuotantovarmuuden ja prosessivaraston korrelaatio on koko tarkastelujaksolla ollut -0,39.
Jos kuvaajia vertaillaan kahdessa osassa, on korrelaatio ollut itse asiassa positiivinen
molempina vuosina, 0,10 vuonna 2015 ja 0,41 vuonna 2016. Vuoden 2016 positiivista
korrelaatiota selittää loka-marraskuussa varastojen kasvattaminen jouluseisokkia varten ja
samaan aikaan viikoittainen tilauskanta oli kapasiteettia pienempi, jolloin rästiä pystyttiin
tehokkaasti purkamaan ja tuotantovarmuus parani. Prosessivaraston ja tuotantovarmuuden
välillä ei havaita vahvaa korrelaatiota. Kirjallisuuskatsauksen perusteella matalia
varastotasoja pidettiin suotavampina muun muassa tuotannonohjauksen helpottumisen
takia. Haastattelututkimuksessa mielipiteet jakautuivat riittävien ja pienten varastotasojen
välille.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan läpimenoaika olisi syytä pitää mahdollisimman lyhyenä.
Myös haastatteluissa sekä myynti- että tuotantohenkilöstö olivat sitä mieltä, että
läpimenoajan tulee olla mahdollisimman lyhyt tuotantovarmuuden ja tuotoksen
maksimoimiseksi.

Kuvassa

19

on

esitetty

tuotantovarmuus

ja

läpimenoaika.

Läpimenoajassa on nähtävissä selkeä piikki kesällä 2016. Tämä johtui siitä, että
kuumavalssaus pysyi muita koneita paremmin aikataulussa. Läpimenoajan korrelaatio
tuotantovarmuuteen oli -0,14 koko tarkastelujakson aikana. Vuoden 2015 aikana
korrelaatio oli positiivinen, 0,19, samoin kuin vuoden 2016 aikana, 0,10. Korrelaatio
tuotantovarmuuden ja läpimenoajan välillä on hyvin heikko.
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Kuva 19. Tuotantovarmuus ja läpimenoaika.

Kuvassa 20 on vertailtu läpimenoaikatavoitetta toteutuneeseen läpimenoaikaan. Toteutunut
läpimenoaika on ollut keskimäärin merkittävästi korkeammalla tavoitteeseen verrattuna.
Läpimenoaikatavoite

muodostuu

kyseisen

kuukauden

töiden

vaiheketjujen

tavoitepituudesta vuorokausina, eli tuotannon eräpäivän ja työn aloituspäivän välisestä
ajasta. Toteutunut läpimenoaika on laskettu toteutuneiden töiden keskimääräisen
valmistusajan perusteella. Tarkastelujaksolla läpimenoaikatavoite on ollut keskimäärin 9,2
vuorokautta ja toteutunut läpimenoaika 11,3 vuorokautta. Työt ovat siis prosessissa
keskimäärin 2,1 vuorokautta pidempään, mikä aiheuttaa prosessivaraston nousua.

Kuva 20. Läpimenoaikatavoite ja toteutunut läpimenoaika
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Kuvassa 20 voidaan havaita vuodenvaihteessa selkeä piikki läpimenoaikatavoitteessa ja
lasku toteutuneessa läpimenoajassa. Läpimenoaikatavoitteen nousu selittyy sillä, että ennen
vuodenvaihteen seisokkeja on ollut tarkoitus aloittaa töitä, jotka valmistuvat vasta seisokin
jälkeen. Toteumassa läpimenoaika on kuitenkin tippunut, mikä johtuu siitä, että kaikkia
suunniteltuja töitä ei ole ehditty aloittamaan ennen seisokkeja. Myöhässä olevat työt on
pyritty ajamaan nopeasti ja tehokkaasti tuotannossa seisokin jälkeen, jolloin läpimenoaika
on ollut lyhyempi.

Laadussa on haastatteluiden perusteella ollut ongelmia vuoden 2016 aikana. Erityisesti
kaapelinauhat

olivat

kärsineet

laatuongelmista.

Laaturomutus

suhteutettuna

tuotantomäärään on esitetty kuvassa 21 tuotantovarmuuden kanssa. Kesällä 2016 on
laaturomutus ollut selkeästi korkeampi, samaan aikaan myös tuotantovarmuus oli
heikoimmillaan. Laaturomutuksen korrelaatio tuotantovarmuuteen oli negatiivinen, -0,46.
Varsinkin kesän 2016 aikana suhteellinen laaturomutus on ollut korkealla tasolla ja
tuotantovarmuus on ollut heikko. Vuoden 2015 korrelaatio on ollut vain -0,34, kun vuoden
2016 korrelaatio on ollut -0,48.

Kuva 21. Tuotantovarmuus ja laaturomutus suhteessa tuotantomäärän.

Myyntiorganisaation mukaan seurannan painopiste tulisi siirtää kuumavalssauksen
aloituspäivistä

toimitusvarmuuden

seurantaan.

Tuotantovarmuus

seuraa

selkeästi
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kuumavalssauksen tuotantovarmuutta, kuten kuvasta 22 voidaan havaita. Näiden tekijöiden
välillä voidaan havaita selkeä korrelaatio, tarkastelujaksolla 0,87. Kuumavalssauksen
keskimääräinen

tuotantovarmuus

tarkastelujaksolla

oli

49,4

prosenttia

ja

tuotantovarmuuden keskiarvo oli 34,5 prosenttia. Keskihajonnat olivat vastaavasti 19,9 ja
16,8 prosenttiyksikköä.

Kuva 22. Tuotantovarmuus ja kuumavalssauksen tuotantovarmuus.

Kuumavalssauksen tuotantovarmuutta verrataan läpimenoaikaan alla olevassa kuvassa 23,
jotta nähdään, onko kuumavalssauksen tuotantovarmuuden parantuminen parantanut myös
läpimenoa. Kesällä 2016 havaitaan kuvaajassa selkeä trendi, jolloin kuumavalssauksen
tuotantovarmuus on parantunut kahdessa kuukaudessa yli 20 prosenttiyksikköä, mutta
läpimenoaika on samalla jaksolla noussut kymmenestä vuorokaudesta kuuteentoista.
Tällöin lopullinen tuotantovarmuus ei välttämättä parane, vaan työt kasaantuvat
välivarastoihin

ja

nostavat

siten

läpimenoaikaa.

Myös

loppuvuodesta

2016

kuumavalssauksen tuotantovarmuus on noussut huomattavasti, kuten myös läpimenoaika.
Tämän selittää jouluseisokkiin valmistautuminen. Vuonna 2015 tekijöiden välillä ei ollut
selkeää trendiä.
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Kuva 23. Kuumavalssauksen tuotantovarmuus verrattuna läpimenoaikaan.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan tuottavuus saattaa heikentyä, jos ylitöitä joudutaan
teettämään runsaasti. Tuotantovarmuus valssaamossa oli 2016 vuoden aikana erityisen
heikko ja rästitilannetta yritettiin kompensoida teettämällä runsaasti ylitöitä. Kuten kuvasta
24 voidaan havaita, ylitöillä ei ole ollut merkittävää vaikutusta tuottavuuteen. Korrelaatio
näiden tekijöiden välillä oli hyvin heikko, 0,12. Tuottavuus on laskettu kilogrammoina
työntekijöiden miestyötuntia kohden. Kuvaajassa voidaan havaita kaksi piikkiä ylitöiden
osalta. Vuodenvaihteen 2015–2016 ylityötuntien kasvun selittää suuret kunnossapidon
seisokkityöt. Kesän 2016 runsaat ylityöt johtuivat odottamattoman suuresta tilauskannasta.
Tilauskantaan nähden kesätyöntekijöitä ei ollut tarpeeksi ja tätä paikattiin ylitöillä.

66

Kuva 24. Tuotantovarmuus ja ylityöt.

4.3

Tilausten vaikutus tuotantovarmuuteen

Data-analyysissä tutkitaan myös keskimääräisen tilauskoon ja työvaiheiden lukumäärän
korrelaatiota tuotantovarmuuteen. Kuvassa 25 on esitetty keskimääräinen tilauskoko
yhdessä tuotantovarmuuden kanssa. Keskimääräinen tilauskoko on pysytellyt samalla
tasolla tarkastelujakson aikana, kun taas tuotantovarmuuden vaihtelu on ollut suurta.
Näiden tekijöiden korrelaatio tarkastelujaksolla oli 0,01. Keskimääräinen tilauskoko ei
vaihtele niin merkittävästi, että sillä olisi vaikutusta tuotantovarmuuteen.

Kuva 25. Tuotantovarmuus ja keskimääräinen tilauskoko.
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Keskimääräinen työvaiheiden lukumäärä mittaa töiden tuotantoketjun keskimääräistä
pituutta. Työvaiheiden keskimääräinen lukumäärä on esitetty kuvassa 26 yhdessä
tuotantovarmuuden kanssa. Vaiheiden lukumäärissä havaitaan kasvava trendi, kun taas
tuotantovarmuudessa laskeva. Korrelaatio näiden tekijöiden välillä oli -0,51, eli
työvaiheiden määrän kasvaessa tuotantovarmuus on hieman heikentynyt. Negatiivinen
korrelaatio ei kuitenkaan ole ollut vahva ja lisäksi työvaiheiden lukumäärän keskihajonta
on erittäin pieni, 0,1. Kun vuosi tutkitaan erikseen, havaitaan, että korrelaatio vuonna 2016,
jolloin tuotantovarmuus oli erityisen heikko, oli vain -0,01. Vuonna 2015 korrelaatio oli 0,42.

Kuva 26. Tuotantovarmuus ja keskimääräinen työvaiheiden lukumäärä. Musta kuvaaja on
keskimääräisen työvaiheiden lukumäärän trendikäyrä.

Kuvassa 26 on myös musta suora, joka on lineaarisen regressioanalyysin avulla
muodostettu trendikäyrä työvaiheiden lukumäärän kehittymisestä. Trendi työvaiheiden
lukumäärässä

on

ollut

selkeästi

kasvava

kahden

vuoden

tarkastelujaksolla.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan todellinen kapasiteetti on usein teoreettista heikompi muun
muassa tuotejakauman muutoksista johtuen. Haastatteluissa kävi ilmi, että tuotejakauma on
voimakkaasti keskittynyt kaapelinauhoihin ja muihin ohuisiin nauhoihin. Tästä syystä
toteutunut kapasiteetti on saattanut olla luultua pienempi.
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Haastatteluissa kävi ilmi, että tuotannon henkilöstön mielestä priorisoinnin koettiin
toisaalta

olevan

välttämätöntä

rästitilanteessa,

mutta

toisaalta

hankaloittavan

tuotannonohjausta sekä heikentävän sekä resurssi- että virtaustehokkuutta. Kuvassa 27 on
vertailtu tuotantovarmuutta ja priorisoitujen töiden kilomäärää toisiinsa. Priorisoidut
tilaukset ovat olleet selkeästi korkeammalla silloin, kun tuotantovarmuus on ollut erityisen
heikko. Priorisoitujen tilausten kilomäärän ja tuotantovarmuuden korrelaatio on ollut
2015–2016 vahvasti negatiivinen, -0,84. Vuoden 2016 korrelaatio on ollut -0,73 ja vuoden
2015 korrelaatio -0,70. Tilausten priorisoinnit lisääntyvät rästin kasvaessa, kun asiakkaat
alkavat kysellä tilausten perään.

Kuva 27. Tuotantovarmuus ja priorisoitujen tilausten kokonaiskilomäärä kuukauden
aikana.

Haastatteluissa selvisi, että joitakin tilauksia on menetetty heikon tuotantovarmuuden
vuoksi. Tätä on tutkittu kuvassa 28, jossa vertaillaan tuotantovarmuutta ja tilauskantaa.
Kuten kuvasta havaitaan, on tilauskanta ollut keskimäärin paljon pienempi vuonna 2015,
kun tuotantovarmuus on ollut paremmalla tasolla. 2016 vuonna tilauskanta on kasvanut
selkeästi ja tuotantovarmuus on vastaavalla aikajaksolla ollut heikko. Korrelaatio oli
vahvasti negatiivinen tarkastelujaksolla, -0,67.
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Kuva 28. Tuotantovarmuus ja tilauskanta.

4.4

Avainkoneiden käyttöasteiden kehittyminen

Haastatteluissa sekä tuotanto, että myynti pitivät vanhaa konekantaa ja konerikkoja
vakavana uhkana toiminnalle. Tämän vuoksi tutkittiin avainkoneiden käyttöasteita vuosien
2015 ja 2016 aikana. Avainkoneiksi luokiteltiin 5-vuorokoneet kylmävalssain 1101 ja
läpivetouuni 1112 sekä 3-vuorokoneet kylmävalssain 1102 ja hitsauskone 1120 sekä
nauhaleikkuri 1204 ja pyöryläleikkuri 1323. Nauhaleikkurin 1204 osalta luotettavaa dataa
oli saatavilla vain vuodelta 2016.

Käyttöasteet on esitetty liitteissä 2–7. Käyttöasteet on laskettu ottaen huomioon vain ne
ajat, jolloin koneen tulisi vuorokäynnin mukaisesti käydä eli vuorojen lisäys ei vaikuta
suorasti käyttöasteeseen. Kuvaajissa vihreä väri kuvaa automaattiajoa, musta suunniteltua
seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa ja keltainen
odotusaikaa, joka käsittää esimerkiksi asetusajat ja materiaalin odottelun.

Käyttöasteet ovat pääosin kasvaneet tarkasteluvälillä. Ainoastaan kylmävalssaimen 1101
käyttöaste on pysynyt suhteellisen tasaisena, kun muilla koneilla käyttöaste on kasvanut.
Käyttöasteen kasvu voidaan selittää tuotantomäärien kasvulla ja sitä kautta odotusaikojen
pienenemisellä sekä nauhaleikkuri 1204:llä työtapojen kehittymisellä ja asetusaikojen
lyhenemisellä kokemuksen karttuessa. Erityisesti kylmävalssaimilla ja pyöryläkoneilla on
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ollut jonkin verran suunnittelemattomia korjauksia. Nauhaleikkurin 1204 alkuvuoden
korjaukset selittyvät osin käyttöönottoon liittyvillä parannustöillä.

4.5

Tuotantomäärään vaikuttavat tekijät

Tutkimuksessa vertailtiin myös kriittisten tekijöiden korrelaatiota tuotantomäärään.
Rästitilanteessa on tärkeää saada läpimenoa tehostettua ja koska yrityksen tavoitteena on
kasvaa, on tuotantomääriäkin lisättävä. Kriittisten tekijöiden korrelaatiota tuotantomäärään
on vertailtu taulukossa 5. Rästin määrä on laskettu jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina myöhässä olevista tilauksista.

Taulukko 5. Yksittäisten tekijöiden korrelaatio ja korrelaation selitysaste tuotantomäärään
verrattuna. Tekijät eivät ole toisistaan riippuvaisia.

Voimakkaimmin tuotantomäärään korreloi kuumavalssauksen tuotantovarmuus sekä
tuotantovarmuus negatiivisesti ja rästin määrä positiivisesti. Näistä korrelaatiosta ei voi
vetää johtopäätöksiä, koska tuotannossa on lisätty vuorokäyntejä pahimman rästimäärän
aikaan. Minkään tekijän vaihtelun avulla ei voida selittää yli 50 prosenttia tuotantomäärien
vaihtelusta, joten voimakkaasti korreloivia tekijöitä tuotantomääriin nähden ei tässä
tutkimuksessa löytynyt. Tulokset vääristyvät näyttämään, että korkea rästimäärä ja heikko
tuotantovarmuus yleisesti ja kuumavalssauksessa korreloisi positiivisesti korkean
tuotantomäärän kanssa, vaikka todellisuudessa syynä on ollut vuorolisäykset ja ylityöt.

4.6

Yhteenveto data-analyysistä

Data-analyysin ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ovat kriittisiä
tuotantovarmuuden suhteen. Tässä tutkimuksessa kriittisyyden raja oli 50 prosenttia
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korrelaation selitysasteelle eli korrelaation absoluuttisen arvon tuli olla 0,71 tai yli. Selvisi,
että kuumavalssaimen tuotantovarmuus korreloi hyvin vahvasti tuotantovarmuuden kanssa
korrelaation ollessa 0,87. Kuumavalssaimen tuotantovarmuuden vaihtelu selittää 75,7
prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta. Tuotantovarmuuden ja priorisoitujen töiden
kilomäärän korrelaatio oli tarkastelujaksolla -0,84, eli 70,6 prosenttia priorisointien
kasvusta pystytään selittämään tuotantovarmuuden heikkenemisellä. Kuumavalssauksen
tuotantovarmuus ja priorisoitujen töiden kilomäärä olivat ainoat yksittäiset tekijät, jotka
olivat kriittisiä tuotantovarmuuden suhteen.

Tilauskannan kasvulla voidaan selittää 44,9 prosenttia tuotantovarmuuden laskusta.
Haastatteluissa todettiin useasti, että kapasiteettiin nähden tilauskanta oli liian suuri.
Korrelaatio tilauskannan ja tuotantovarmuuden välillä antaa vahvistusta sille, että
kapasiteetin

hallinta

ja

myynninohjaus

on

merkittävä

tekijä

tuotantovarmuutta

parannettaessa. Keskimääräisen työvaiheiden lukumäärän nousulla voidaan selittää 26,0
prosenttia tuotantovarmuuden heikentymisestä. Kuten haastatteluissa todettiin, tilauskanta
on painottunut ohuiden nauhojen segmentteihin, mikä vaikuttaa tuotantovarmuuteen.

Haastatteluiden mukaan laatuongelmista kärsi erityisesti kaapelinauhat. Laaturomutuksen
vaihtelulla

voidaan

Kirjallisuuskatsauksen

selittää

21,2

mukaan

suuret

prosenttia
varastotasot

tuotantovarmuuden
piilottavat

vaihtelusta.

laatuongelmia

ja

haastatteluissa korkeiden varastotasojen kerrottiin lisäävän kolhuja ja hapettumia rullissa.
Prosessivaraston vaihtelulla voidaan selittää vain 15,2 prosenttia tuotantovarmuuden
vaihtelusta, eli korrelaatio ei ole merkittävä. Muiden tekijöiden korrelaatio on vähäinen.
Eri mittareiden korrelaatiot ja korrelaation selitysasteet on esitetty taulukossa 6.
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Taulukko

6.

Yksittäisten

tekijöiden

korrelaatio

ja

korrelaation

selitysaste

tuotantovarmuuteen verrattuna. Tekijät eivät ole riippuvaisia toisistaan.

Haastatteluiden mukaan heikosta tuotantovarmuudesta on kärsinyt erityisesti ohuet nauhat,
suorat levyt ja pyörylät. Ohuiden nauhojen tuotantovarmuus on ollut keskimääräistä
heikompi tarkastelujakson aikana. Pyörylöiden tuotantovarmuus on lähtenyt laskuun
alkuvuonna 2015 ja pysynyt huomattavasti keskimääräistä heikommalla tasolla aina
vuoden 2016 joulukuulle, jolloin tuotantovarmuus pyörylöillä on noussut keskimääräistä
paremmaksi. Suorien levyjen tuotantovarmuus oli 2015 vuonna keskimääräistä parempi,
mutta 2016 vuonna tuotantovarmuus tippui selkeästi keskimääräisen alapuolelle suorien
levyjen osalta.

Tutkimuksessa huomattiin, että tuotteet viipyivät prosessivarastossa keskimäärin 2,1
päivää suunniteltua pidempään, mikä aiheuttaa prosessivaraston kasvua. Konekohtaista
tuotantovarmuutta tutkittaessa havaittiin, että kylmävalssaimen 1102, nauhaleikkurin 1204
ja panoshehkutusuunin 1117 tuotantovarmuudet olivat keskimääräistä heikommat.
Avainkoneiden käyttöasteet olivat keskimäärin kasvaneet tarkastelujakson aikana.

Data-analyysin avulla saatiin vastauksia tutkimuskysymyksiin minkä tekijöiden avulla
voidaan selittää yli 50 prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta ja täten voidaan keskittyä
tuotantovarmuuden parantamisessa vain niihin tekijöihin, joilla havaittiin olevan
merkittävä

korrelaatio

tuotantovarmuuteen.

Tuotantovarmuuden

ja

tilauskannan

korrelaation todettiin olevan negatiivinen, eli toistaiseksi heikko tuotantovarmuus ei ole
vähentänyt tilauskantaa. Sen sijaan suuri tilauskanta on heikentänyt tuotantovarmuutta.
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5

POHDINTA

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset sekä niiden perusteella annetaan
kehitysehdotuksia, joita yrityksessä voidaan soveltaa tuotantovarmuuden parantamiseksi.
Tässä luvussa myös analysoidaan tutkimuksen luotettavuutta reliabiliteetin, validiteetin ja
herkkyystarkastelun avulla. Luotettavuusnäkökohtien jälkeen analysoidaan tulosten
yleistettävyyttä ja uutuusarvoa. Lopuksi otetaan kantaa diplomityön objektiivisuuteen.

5.1

Avaintulokset

Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että lyhyt läpimenoaika, matalat varastotasot ja tarkka
kapasiteetin hienosuunnittelu

edistävät

tuotantovarmuutta.

Pullonkaulojen hallinta

muodostaa merkittävän osan prosessin läpimenoajasta, koska pullonkauloihin syntyy
varastoja. Pullonkaulojen ajojärjestyksen suunnittelu on erityisen tärkeää, koska
rajoitteiden jälkeiset vaiheet saattavat joutua odottamaan tuotteita.

Kirjallisuuden mukaan töiden aikataulutus voidaan suorittaa joko eteenpäin tai taaksepäin.
Eteenpäin aikataulutuksessa työ aloitetaan heti kun mahdollista ja toimitus on
mahdollisimman nopeasti. Tässä mallissa eräpäivä on usein realistinen, vaikka se
tarkoittaisi eräpäivästä myöhästymistä. Taaksepäin suunnittelussa asetetaan ensin eräpäivä
ja suunnitellaan työvaiheet järjestyksessä alusta loppuun. Taaksepäin suunnittelu saattaa
johtaa tilanteeseen, jolloin resurssit eivät riitä aikataulussa pysymiseen.

Tutkimuksen haastatteluosiossa haastateltiin tuotannon ja myynnin toimihenkilöitä. Heidän
mukaan kapasiteetin hallinta ja myynninohjaus sekä hienosuunnittelu ovat tärkeimpiä
tuotantovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vuoden 2016 aikana kapasiteetin hallinta oli
epäonnistunut ja tilauskanta oli selkeästi liian iso tuotannon kapasiteettiin verrattuna.
Tuotannon ja myynnin henkilöstö oli yhtä mieltä siitä, että toiminnan joustavuus ja oma
toimitusketju ovat vahvuuksia ja heikkoutena erityisesti 2016 vuoden aikana oli
laatuongelmat kaapelinauhoissa ja muissa ohuissa nauhoissa. Heikon tuotantovarmuuden
ja pitkien toimitusaikojen todettiin johtaneen joidenkin tilausten menetykseen.
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Data-analyysin

tavoitteena

oli

selvittää,

mitkä

kirjallisuuskatsauksessa

ja

haastattelututkimuksessa esiin nousseista tekijöistä ovat kriittisiä. Ainoastaan kahden
tekijän korrelaation selitysaste tuotantovarmuuteen nähden oli yli 50 prosenttia vuosien
2015–2016 aikana. Nämä kriittiset tekijät olivat kuumavalssauksen tuotantovarmuus sekä
priorisoitujen töiden kilomäärä. Tuotantomäärään merkittävästi korreloivia tekijöitä ei
tässä tutkimuksessa löytynyt.

Kuumavalssauksen tuotantovarmuuden vaihtelun avulla voidaan selittää 75,7 prosenttia
tuotantovarmuuden vaihtelusta. Tuotantovarmuuden vaihtelulla voidaan taas selittää 70,6
prosenttia priorisoitujen töiden määrän vaihtelusta. Tuotantovarmuuden heikentyessä
asiakkaiden kyselyt kasvavat ja tilauksia joudutaan kiirehtimään. Tilauskannan vaihtelun
avulla voidaan selittää 44,9 prosenttia tuotantovarmuuden heikkenemisestä. Tämä
korrelaatio vahvistaa haastattelututkimuksen havaintoa siitä, että kapasiteetin ja
myyntivolyymin yhteensovittaminen ei ole onnistunut toivotulla tavalla.

Keskimääräisen työvaiheiden lukumäärän nousulla voidaan selittää 26,0 prosenttia
tuotantovarmuuden heikentymisestä. Tilauskanta on painottunut haastatteluiden mukaan
ohuiden nauhojen tuoteryhmiin, joiden vaiheketjut ovat pidempiä. Tällä on ollut
kohtalainen

vaikutus

tuotantovarmuuteen.

Laatuongelmat

keskittyivät

myös

haastatteluiden mukaan erityisesti kaapelinauhoihin. Laaturomutuksen vaihtelu selittää
21,2

prosenttia

tuotantovarmuuden

vaihtelusta.

Kirjallisuuskatsauksessa

ja

haastattelututkimuksessa korkeat varastotasot yhdistettiin heikkoon tuotantovarmuuteen
yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta. Prosessivaraston vaihtelu selittää kuitenkin vain 15,2
prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta, eli korrelaatio ei ole merkittävä. Muiden
tutkittujen tekijöiden korrelaatio tuotantovarmuuteen oli hyvin vähäinen.

Vaikka haastatteluissa nousi vahvasti esiin vanha konekanta ja vikaherkkyys, ovat
käyttöasteet parantuneet avainkoneille tarkastelujakson aikana. Vikaherkkyydellä ei ole
ollut kriittistä merkitystä tuotantovarmuuteen vuosien 2015 ja 2016 aikana. Yrityksen on
kuitenkin syytä valmistella toimintasuunnitelmat avainkoneiden konerikkojen varalta.
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5.2

Kehitysehdotukset

Kuumavalssauksen tuotantovarmuus on tärkein yksittäinen tekijä tuotantovarmuuteen
verrattuna. Valssaamon aluevastaavien tulee ottaa kuumavalssauksen tuotantovarmuus
tarkempaan seurantaan torstaisin tuotantopalavereissa. Aluevastaavien tulee selvittää
aloitusrästin määrä kilomääräisesti. Yrityksellä on käytössä raportti, jonka avulla
aloitusrästiä voidaan seurata tilauskohtaisesti. Kun aloitusrästin kilomäärä ylittää 150
tonnia,

eli

yhden

vuoron

valssausten

verran,

on

aluevastaavien

sovittava

kuumavalssaimelle yksi kahdeksan tunnin lisävuoro, jos valanteita on riittävästi varastossa.
Kuumavalssaimen tuotantovarmuuden lisäksi toimitusketjusta vastaavan toimihenkilön
tulee seurata prosessivarastoa, jotta kuumavalssattavat rullat eivät jää prosessivarastoon
seisomaan.

Toimitusketjusta vastaavan toimihenkilön on syytä tasoittaa tilauskantaa siten, että
tuoteryhmien tilausmäärä olisi joka viikko suunnilleen samalla tasolla, jolloin taataan
kuormituksen tasaisuus. Tällöin esimerkiksi suorien levyjen kohdalla ei tule syklittäistä
kuormitusta, vaan tuotantoa voidaan tehdä tasaisesti.

Tuotannonsuunnittelun on syytä käydä tuotteiden vaiheketjujen aikataulutus läpi.
Tutkimuksessa havaittiin, että läpimenoaikatavoite, joka muodostuu töiden vaiheketjujen
pituudesta, oli jatkuvasti noin kaksi vuorokautta lyhyempi kuin todellinen läpimenoaika.
Tämä aiheuttaa sen, että prosessivarasto nousee, kun tuotteet viipyvät prosessissa
suunniteltua pidempään. Valssaamon tuotantopäällikön tulee ottaa läpimenoaikatavoite ja
toteutunut läpimenoaika tarkempaan seurantaan ja tehdä toimenpiteitä sen eteen, että
normaaleina tuotantojaksoina toteuma ja tavoite ovat lähellä toisiaan. Jos töiden
vaiheketjuja pidennetään, vapautuvat ne tuotantoon aiemmin, mikä taas lisää
prosessivarastoa ja kasvattaa läpimenoaikaa. Töiden läpimenoaikatavoitteita lyhentämällä
päästään teoriassa pienempään prosessivarastoon ja lyhyempään läpimenoaikaan.

Haastatteluissa kävi ilmi, että viivästymiset aiheuttavat lähinnä yrityksen sisäistä
säätämistä, jos tilaukset ovat alle viikon myöhässä lähetyspäivästä. Tuotannon eräpäivän ja
lähetyspäivän välillä on kolme päivää, joten kaikki yli kymmenen päivää tuotannon
eräpäivästä myöhästyneet työt on syytä ottaa erityisseurantaan ja priorisoida työt
korkeammalle prioriteetille. Näin viivästymiset pysyvät kurissa ja asiakkaat tyytyväisinä.
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Segmenttikohtainen kapasiteetinhallinta ja myynninohjaus tulee olla hyvin tarkkaa
varsinkin tuotteilla, joiden toimitusaika on pitkä. Jos toimitusaika on kymmenen viikkoa,
kumuloituu

pienestäkin

toimitusaikojen

viikkokohtaisesta

tuoteryhmillä

rästiin

ylimyynnistä

voidaan

suuri

reagoida

rästi.

Lyhyempien

nopeammin

toimitusajan

muutoksilla. Usein juuri ohuilla nauhoilla on pisimmät toimitusajat. Kapasiteetinhallinnan
parantamiseksi toimitusketjusta vastaavan henkilön tulee seurata neljän edellisen viikon
tuotannon keskiarvoja segmenttikohtaisesti. Jos tuotannon keskiarvot ovat arvioidun
kapasiteetin alle, on tuotannon esimiesten reagoitava tähän muun muassa työntekijöiden
allokointia parantamalla ja lisävuoroja järjestämällä.

Joissakin erikoistilanteissa voi olla tarve ajaa varastotasot alas esimerkiksi tilinpäätöksen
takia. Tällöin voidaan priorisoida töitä, joilla on lyhyimmät vaiheketjut. Siten saadaan
nopeasti läpi paljon töitä, mutta tuotantovarmuus heikentyy. Tätä keinoa tulee käyttää vain
erikoistapauksissa.

Suorien levyjen heikon tuotantovarmuuden yksi syy oli haastatteluiden mukaan levyjen
syklittäinen

syöttö

prosessiin

kylmävalssaimen

1101

läpi.

Lean-filosofian

perusperiaatteisiin kuuluu eräkokojen pienentäminen ja läpimenoaikojen lyhentäminen,
joten suoria levyjä kannattaa kylmävalssata useammin ja pienempiä eriä kerralla syötön
tasaamiseksi.

Täten

tuotteet

otetaan

leikkaukseen

oikeassa

järjestyksessä,

kun

operaattoreiden valinnanvara pienenee. Haastatteluissa todettiin, että kylmävalssaimella on
ollut ylimääräistä kapasiteettia viisivuorokäyntiin siirtymisen jälkeen, joten valssikiertojen
lyhentäminen ei heikennä koko prosessin läpimenoa.

Haastatteluissa selvisi, että tutkimuksen aikana läpivetouuni 1112 muodosti selkeimmän
pullonkaulan prosessissa. Tällä hetkellä tuotannonohjausjärjestelmässä työt järjestyvät
automaattisesti ikäjärjestykseen vanhimmasta alkaen. Aluevastaavien on syytä ohjata
läpivetouunin ajojärjestystä yksittäisen työn tarkkuudella, koska ohuista nauhoista kaikki
alle 1,7 millimetrin paksuiset hehkutettavat nauhat sekä 80 prosenttia pyörylöistä kulkevat
sen läpi vähintään kerran. Tämä helpottaisi myös tuotannon ennustettavuutta, kun
seuraavissa vaiheissa tiedettäisiin, mitä tuotteita läpivetouunilla on tarkoitus ajaa.
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Tutkimuksen aikana muokattiin asiakaspalvelua ja myyntiä varten raportti, josta voidaan
seurata työn etenemistä ja jäljellä olevia vaiheita. Työvaiheiden lukumäärän ja toteutuneen
läpimenoajan perusteella voidaan arvioida päivä, jolloin tilaus on pakattu ja lähetettävissä.
Toteutunut läpimenoaika oli keskimäärin 11,3 vuorokautta ja työvaiheiden lukumäärä
keskimäärin 7,7, joten yhden vaiheen suorittamiseen kuluu noin 1,5 vuorokautta. Raportin
avulla voidaan havaita, jos joku työ on jäämässä selkeästi jälkeen suunnitellusta
aikataulusta ja reagoida tähän priorisoimalla työ tuotannossa.

Tuotannonsuunnittelussa kannattaa tehdä kokeilu, jossa töiden aikataulutus suunnitellaan
eteenpäin. Eli kun kuumavalssauksen päivämäärä tiedetään, suunnitellaan töiden
vaiheketju realistiseksi alusta loppuun, vaikka eräpäivässä ei pysyttäisi. Tässä
suunnittelumallissa aikataulutus on realistisempi kuin taaksepäin suunnittelussa, mutta
keskeneräisen tuotannon varasto saattaa kasvaa.

Toimitusketjusta vastaavan henkilön tulee ottaa lähetysvarasto tarkempaan seurantaan ja
antaa lähettäjille selkeät ohjeet siitä, milloin optimoidaan kuljetuksia ja milloin yritetään
saada tuotteita asiakkaille mahdollisimman nopeasti. Lähetykset myös painottuvat tällä
hetkellä loppuviikkoon ja erityisesti kuunvaihteeseen. Tässä tutkimuksessa ei paneuduttu
lähetysvarastoon ja lähettämiseen syvällisesti, mutta tutkimuksen jälkeen lähetystoiminta
otetaan seurantaan.

Kapasiteetinhallinnan avuksi yritykseen on tulossa uusi ohjelma, Quintiq Macro Planner.
Sen avulla voidaan ennakoida mahdollisia pullonkauloja etukäteen ja sitä voidaan käyttää
avuksi vuoromuutoksien suunnittelussa. Ohjelmalla voidaan arvioida koneiden tulevat
kuormitukset, joten henkilöstön allokointia voidaan tehostaa ennen pullonkaulojen
syntymistä.

Haastattelututkimuksen perusteella tehtiin kahdeksankenttäinen SWOT-analyysi, jonka
avulla selvitettiin yrityksen menestystekijät sekä mahdolliset kriisitilanteet, joihin on syytä
varautua. Lisäksi SWOT-analyysin avulla käännettiin yrityksen toiminnan heikkoudet ja
uhat vahvuuksiksi. Kahdeksankenttäinen SWOT-analyysi on esitetty kuvassa 29.
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Kuva 29. Kahdeksankenttäinen SWOT-analyysi haastattelututkimuksen perusteella.

5.3

Tutkimuksen luotettavuusnäkökohdat

Tuotantovarmuuden

mittaaminen

on

suhteellisen

yksikäsitteistä,

mikä

parantaa

tutkimuksen validiteettia. Tuotantovarmuutta mitattiin tässä tutkimuksessa siten, että
hetkeä, jolloin työ valmistui, verrattiin eräpäivään, koska tämä on ollut yrityksen
käytäntönä ja historiadataa tuotantovarmuudesta oli saatavilla. Tämä aiheuttaa sen, että
tuotantovarmuutta on mahdollista parantaa toimitusvarmuuden kustannuksella tekemällä
vain ajoissa olevia töitä. Täten tuotantovarmuus on mahdollista nostaa sataan prosenttiin,
mutta rästi kasvaa. Näin ei kuitenkaan oltu toimittu, koska tuotantovarmuus oli
keskimäärin selkeästi toimitusvarmuutta heikompi, eli tuotannon työt on ajettu keskimäärin
ikäjärjestyksessä.

Tutkimuksen validiteettia parannettiin huolellisesti harkituilla tutkimuskysymyksillä.
Tutkimuksen jokaisen osan yhteenvedossa varmistettiin, että tutkimuskysymyksiin oli
löydetty vastauksia. Tuotantovarmuuden lisäksi haluttiin analysoida myös muita tekijöitä,
koska yrityksen volyymit ja tilausmäärät ovat kasvussa. Täten tutkimuskysymyksissä
haluttiin selvittää myös tuotantovarmuuden ja myynnin volyymin korrelaatio sekä dataanalyysissä selvitettiin tuotantomäärien kanssa korreloivia tekijöitä.
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Haastatteluiden keskiarvon keskivirhe oli suuri, joten haastatteluiden numeerisesta osasta
ei vedetty suuria johtopäätöksiä. Data-analyysissä käytettiin korrelaatioiden lisäksi
korrelaation selitysastetta, jonka avulla saatiin selville, kuinka suuren prosenttiosan eroista
riippuvuus selittää. Data-analyysissä käsiteltiin yhteen yli satatuhatta riviä, joten otannan
laajuus minimoi satunnaisvirheiden määrää. Datan ääriarvot käytiin läpi, jotta voitiin
varmistua siitä, että niissä ei ole virheitä. Datasta poistettiin kaikki työt, joiden
kilomääräinen toteutuma oli negatiivinen.

Haastattelututkimuksen

validiteettia

ja

reliabiliteettia

parannettiin

käymällä

haastattelututkimuksen kysymykset testivastaajan kanssa läpi, minkä jälkeen epäselviä
kohtia muokattiin. Haastateltavat tarkastivat litteroidut haastattelut ja korjasivat virheelliset
kohdat, jotta voitiin varmistua vastausten luotettavuudesta.

Haastatteluiden aikajaksolla tuotannon rästitilanne oli pahimmillaan. Ihmiselle on
luonnollista muistaa korostuneesti negatiiviset asiat kuin muodostaa rationaalinen kuva
tietystä aikajaksosta. Haastattelut saattoivat täten muodostaa korostuneesti negatiivisen
kuvan tilanteesta ja heikentää tutkimuksen reliabiliteettia. Erityisesti kapasiteettia ja
prosessivarastoa koskevissa kysymyksissä on mahdollista, että vastaaja ei muistanut
vastausta ulkoa, mutta yritti silti vastata. Tämä saattaa heikentää haastatteluiden
reliabiliteettia.

Haastateltavia oli vain 12, joten yhden ihmisen vastauksella on iso painoarvo.
Tutkimuksen herkkyyttä olisi parantanut haastattelututkimuksessa isompi otanta.
Haastatteluihin valittiin kuitenkin kaikki tuotannon ja myynnin toimihenkilöt, joita
tuotantovarmuus läheisesti koskettaa. Data-analyysissä otanta oli yhteensä yli satatuhatta
riviä, joten yksittäisen poikkeaman vaikutus lopputulokseen on häviävän pieni.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa käytettiin suhteellisen vähän lähteitä varsinkin
toiminnanohjaukseen liittyvässä osiossa. Tutkimuksen aikana tutustuttiin myös muihin
toiminnanohjauksen perusteoksiin, mutta sisältö todettiin samankaltaiseksi lähteestä
riippumatta. Tästä syystä lähteitä on käytetty niukasti.
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5.4

Tulosten yleistettävyys ja uutuusarvo

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää metalliteollisuuden tuotantovarmuuden
parantamiseen tietyin rajoituksin. Kirjallisuuskatsauksen avulla löydetyt kriittiset tekijät
sen sijaan pätevät myös muihin valmistavan teollisuuden tehtaisiin. Tulokset olisivat
todennäköisesti erilaiset, jos tutkimus olisi tehty yritykselle, jonka volyymit eivät kasva
tarkastelujakson aikana. Varaston vaikutus tuotantovarmuuteen saattaisi myös olla
erilainen, jos varastotasoja ei olisi jouduttu kasvattamaan jouluseisokin takia vuoden 2016
lopulla.

Tutkimuksen tuloksilla on uutuusarvoa, koska tutkimuksen avulla saatiin selville
korrelaatiot tuotannon tunnuslukujen ja tuotantovarmuuden välille. Tulosten perusteella
voidaan keskittyä tekijöihin, joilla on merkittävä vaikutus tuotantovarmuuteen ja luopua
mittareiden seuraamisesta, joilla ei ole merkittävää vaikutusta.
5.5

Objektiivisuus

Tutkimuksen objektiivisuus on huomioitu data-analyysin osalta yksityiskohtaisella
metodiikan kuvauksella, jotta data-analyysi ja sen tulokset ovat toistettavissa.
Kirjallisuuskatsauksessa käytettiin lukuisia eri lähteitä, jotta tutkimuksen tekijän
henkilökohtaiset

preferenssit

eivät

vaikuttaisi

kirjallisuusosion

tuloksiin.

Myös

haastatteluiden osalta tutkimus on objektiivinen. Numeerisessa osiossa haastattelija ei
voinut ohjailla vastauksia, koska vaihtoehdot olivat ennalta määritetty. Avoimessa
haastatteluosiossa kysymykset käsittelivät tuotantovarmuutta laajasti eri näkökulmista,
joten tutkija ei voinut ohjailla haastattelua omien mielipiteidensä mukaan. Triangulaatio
pyrkii tukemaan tutkimuksen objektiivisuutta, koska tällöin johtopäätöksiä ei tehdä vain
yhden aineiston perusteella.
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6

YHTEENVETO

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli Aurubis Finlandin valssaamon tuotantovarmuuden
nostaminen ja ylläpito kustannustehokkaasti. Tuotantovarmuus ei ole ollut tavoitetasolla,
joka on 75 prosenttia, kalenterivuosien 2015 ja 2016 aikana. Tässä diplomityössä tutkittiin
tuotantovarmuutta
asiakaspalautteen

asiakasnäkökulmasta,
perusteella.

Tutkimus

koska
rajataan

tarve

tutkimukseen

koskemaan

Aurubis

syntyi
Finlandin

valssaamoa. Vallitsevan tilan selvittäminen suoritettiin kalenterivuosilta 2015–2016.
Työssä

pyrittiin

löytämään

vastaukset

seuraaviin

tutkimuskysymyksiin:

miten

tuotantovarmuutta voidaan parantaa, mitkä tekijät heikentävä tuotantovarmuutta kriittisesti
ja mikä on tuotantovarmuuden ja myynnin volyymin korrelaatio.

Työ toteutettiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistelmänä. Ensimmäisenä
tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa selvitettiin tuotantovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä ja
keinoja tuotantovarmuuden parantamiseen. Toisena suoritettiin haastattelu, joka koostui
strukturoidusta ja puolistrukturoidusta osasta. Strukturoidun osan avulla haastateltavat
arvioivat tuotannon nykytilaa numeerisesti ja puolistrukturoidussa osassa tutkittiin
tuotantovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä tuotantovarmuuden parantamista avointen
kysymysten

avulla.

Haastatteluun

valittiin

tuotanto-organisaatiosta

aluevastaavat,

tuotannonsuunnittelijat ja tuotantopäällikkö sekä myyntiorganisaatiosta myyntipäälliköt ja
myyntijohtaja.

Kolmantena suoritettiin kvantitatiivinen analyysi, jonka avulla laskettiin korrelaatioita
tuotantovarmuuden ja haastatteluissa sekä kirjallisuuskatsauksessa löytyneiden kriittisten
tekijöiden välillä. Tässä tutkimuksessa pidettiin kriittisenä niitä tekijöitä, joiden vaihtelun
avulla voitiin selittää yli 50 prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta. Yhdistämällä
kirjallisuuskatsauksen, haastattelujen ja kvantitatiivisen analyysin tulokset, voidaan
määrittää toimenpiteet, joiden avulla tuotantovarmuus saadaan nostettua yrityksen
tavoitetasolle 75 prosenttiin ja pidettyä siellä.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tuotantovarmuutta parantaa lyhyt läpimenoaika, matalat
varastotasot ja tarkka hienosuunnittelu. Pullonkaulojen tuotannonohjaus on erityisen

82

tärkeää. Haastattelututkimuksen mukaan kapasiteetin hallinta, myynninohjaus ja
hienosuunnittelu ovat yrityksessä tärkeimmät tuotantovarmuuteen vaikuttavat tekijät.
Toiminnan joustavuus ja oma toimitusketju koettiin vahvuuksiksi. Data-analyysin
perusteella

75,7

prosenttia

tuotantovarmuuden

vaihtelusta

voidaan

selittää

kuumavalssauksen tuotantovarmuuden vaihtelulla. Tuotantovarmuuden vaihtelulla voidaan
selittää 70,6 prosenttia priorisoitujen töiden määrän vaihtelusta. Tilauskannan vaihtelu
selittää 44,9 prosenttia tuotantovarmuuden vaihtelusta.

Tutkimuksen tulosten perusteella yritykselle suositellaan kuumavalssauksen rästin
kilomääräistä seurantaa. Kun rästin kilomäärä ylittää yhden vuoron kapasiteetin verran, on
syytä järjestää lisävuoro, jolla saadaan rästi välittömästi pois. Tilauskanta tulee
tasapainottaa segmenttikohtaisesti, jotta tuotannon kuormitus ei ole syklittäistä. Tuotannon
tavoitekapasiteettia tulee verrata neljän viikon liukuvaan keskiarvoon, jotta poikkeuksiin
voidaan reagoida nopeasti. Lisäksi näin havaitaan, jos todellinen kapasiteetti jää selkeästi
teoreettista ja arvioitua kapasiteettia pienemmäksi. Työn vaiheketjujen aikataulutus tulee
muuttaa vastaamaan todellisuutta. Pullonkaulakoneeksi selvisi läpivetouuni, jonka
tuotantoa tulee ohjata yhden rullan tarkkuudella kapeikon aiheuttamien haittojen
minimoimiseksi.
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Liite I

Valssaamon materiaalivirtataulukko (Heinilä 2015). Punainen väri kuvaa ylävirran koneita,
sininen väri tahdistimen koneita ja vihreä alavirran koneita.

Liite II

Kylmävalssaimen 1101 käyttöaste vuosina 2015–2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa,
musta suuniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa
ja keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

Liite III

Läpivetouunin 1112 käyttöaste vuosina 2015–2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa,
musta suunniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa
ja keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

Liite IV

Kylmävalssaimen 1102 käyttöaste vuosina 2015–2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa,
musta suunniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa
ja keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

Liite V

Hitsauskoneen 1120 käyttöaste vuosina 2015–2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa,
musta suunniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa
ja keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

Liite VI

Nauhaleikkurin 1204 käyttöaste vuonna 2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa, musta
suuniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa ja
keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

Liite VII

Pyöryläleikkurin 1323 käyttöaste vuosina 2015–2016. Vihreä väri kuvaa automaattiajoa,
musta suunniteltua seisakkia, sininen ennakkohuoltopäivää, vaaleanpunainen korjausaikaa
ja keltainen odotusaikaa, joka koostuu asetusajoista ja materiaalin odotuksesta.

