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Tässä diplomityössä tutkittiin John Deere Forestry Oy:n Joensuun metsäkonetehtaan 

tuotannossa esiintyviä poikkeamia ja häiriötilanteita sekä niiden korjausprosessia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli kohdeyrityksen laadunhallinnan parantaminen selvittämällä 

tuotannossa esiintyviä häiriötilanteita ja niiden nykyisen korjausprosessin kehittämisen 
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In this Master’s thesis the types of deflections and failures and also the failure repair process 

applied in the production of Joensuu forestry machine factory of John Deere Forestry Ltd 

were investigated. The purpose of the study was to improve the company’s quality control 

by investigating failures occurring in the production and also studying the improving 

possibilities of the current failure repair process. The research method in this study was data 

triangulation in which the data consisted of quality assurance data, personnel interviews and 

researcher’s observation. 

 

In this research shortages related to company’s quality assurance mechanisms and the 

information flow provided by them were detected. Also needs for improvements related to 

failure repair process were discovered. By analyzing the observations made in the study an 

improvement actions related to failure notification system and failure repair process were 

concluded.  

 

As a result of the Master’s thesis an improvement steps for company’s current quality control 

and an operational model for failure repair in the future were defined. Along with the failure 

repair operational model as a result of the study the awareness in the company related to 

failures occurring in the production was increased. Also to improve the reacting to failure 

notifications, a failure response operation was generated.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Globaalissa kilpailussa korkea tekninen ja toiminnallinen laatu on perusedellytys 

kilpailukykyisen liiketoiminnan ylläpitämiseksi. Eräs tärkeimmistä tuottavuutta ja 

tehokkuutta parantavista tekijöistä on hyvin organisoidun laadunhallinnan myötä tapahtuva 

virheiden ja häiriötilanteiden ehkäiseminen. Tässä tutkimuksessa perehdytään maailman 

suurimman metsäkonevalmistajan laadunhallinnan nykytilaan ja sen kehittämiseen. 

 

Tämä diplomityö tehtiin John Deere Forestry Oy:n Joensuun metsäkonetehtaan 

valmistussuunnittelun osastolle. Tutkimus käsittelee tehtaan tuotannossa esiintyviä häiriöitä 

ja niiden korjausprosessia. Tarve diplomityöhön muodostui havaituista puutteista häiriöiden 

korjausprosessiin liittyen sekä tarpeesta toiminnan jatkuvaan parantamiseen. 

 

1.1 Työn tausta 

Jatkuva parantaminen ja toimintamallien kehittäminen ovat edellytyksiä yrityksen 

kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen edellyttää 

toiminnallisen laadun kehittämistä ja yksi tehokkaimmista keinoista on tehostaa virheiden ja 

häiriötilanteiden korjausprosessia. Häiriöillä on suora yhteys tuottavuuteen ja yhtiön 

talouteen, joten poikkeamien kokonaismäärän vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden 

tarve on selkeä. Poikkeamien vähenemisen seurauksena prosessien suorittaminen selkeytyy 

ja resurssit pystytään kohdistamaan paremmin lisäarvoa tuottavaan työhön. 

 

Joensuun tehtaan toiminnan laajuuden ja monimuotoisuuden myötä tuotannossa ilmenee 

useita poikkeamia ja häiriötilanteita päivittäin. Diplomityön aiheen taustalla oli havainnot 

epätietoisuudesta häiriötilanteisiin ja niiden korjaustoimenpiteisiin liittyen sekä korjaamisen 

painottumisesta nopeaan ongelmanratkaisuun ilman systemaattista toimintamallia prosessin 

kehittämiseksi. Ongelmana tässä niin kutsutussa tulipalon sammutuksessa on toimintamallin 

vähäinen vaikutus häiriöiden toistuvuuden ehkäisemiseksi, mikä on edellytys laadun 

parantamiseksi pitkällä aikavälillä. Systemaattisen toimintamallin kehittämistarpeen lisäksi 

työn taustalla oli havainnot puutteista tehtaalla käytettävään häiriöilmoitusjärjestelmään 

liittyen – erityisesti tiedonkulkua tulisi pystyä parantamaan. 
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Edellä mainittujen seikkojen ohella diplomityön tekoa kannusti havainto häiriöiden 

painottumisesta tuotannon loppuvaiheeseen, erityisesti viimeistelyyn ja koeajoon. 

Tuotantoketjun lopussa havaittavien häiriöiden korjaaminen oli osoittautunut usein paljon 

resursseja kuormittavaksi toiminnaksi, joten häiriöiden ja poikkeamien havaitseminen 

aiemmin linjalla toisi oletusarvoisesti merkittävää hyötyä tuotannolle. Kaikki nämä asiat 

yhdessä muodostivat tarpeen tämän diplomityön toteuttamiselle. 

 

1.2 Kohdeyrityksen esittely 

John Deere Forestry Oy on osa kansainvälisen Deere & Company konsernin Construction 

& Forestry-divisioonaa. Emoyhtiö sai alkunsa vuonna 1837 seppä John Deeren perustamana 

Yhdysvaltain Illinoisissa ja se on listattu New Yorkin pörssissä. Tilikaudella 2016 konserni 

työllisti yhteensä 57000 henkilöä liikevaihdon ollessa 26,6 miljardia dollaria. (Deere & 

Company, 2017.) 

 

John Deere Forestry Oy on Suomessa sijaitseva metsäkoneiden suunnitteluun ja tuotantoon 

erikoistunut yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa kaikki John Deere-merkin pyöräalustaiset 

tavaralajimenetelmän (Wheeled-Cut-To-Length, WCTL) metsäkoneet. Yhtiön 

päätoimipaikka sijaitsee Tampereella ja metsäkonetehdas Joensuussa. Yhtiö työllistää 

yhteensä 700 työntekijää, joista 450 henkilöä työskentelee Joensuun metsäkonetehtaalla. 

Tehtaan valmistuskapasiteetti on yli 8 metsäkonetta päivässä. (Deere & Company, 2017.) 

 

Joensuun tehdas sai alkunsa, kun Rauma-Repola Oy perusti Joensuuhun konepajan vuonna 

1972. Konepajassa alettiin valmistamaan muun muassa tiehöyliä, täryjyriä ja 

murskauslaitoksia. Ensimmäinen metsäkone, Lokomo 909, valmistettiin vuonna 1973 ja 

vuoteen 1976 mennessä tehtaalla työskenteli 425 henkilöä. (Eskola 2016, s. 11.) 

 

Vuonna 1989 Rauma-Repola Oy hankki omistukseensa kanadalaisen Timberjack-

metsäkonevalmistajan.  Liiketoimintakaupan myötä metsäkonetuotanto siirtyi Timberjack-

tuotemerkin alle ja tällä nimellä koneet valmistettiin aina vuoteen 2005 saakka. Vuonna 2005 

brändi muuttui John Deereksi, sillä Deere & Company oli hankkinut metsäkonetuotannon 

osaksi konsernia viisi vuotta aiemmin vuonna 2000. Tästä eteenpäin kaikki metsäkoneet on 

valmistettu John Deere-tuotemerkillä. Kuvassa 1 on esitetty ilmakuva Joensuun 

metsäkonetehtaasta vuonna 2017. (Eskola 2016, s. 24, 33.) 
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Kuva 1. Ilmakuva Joensuun tehtaasta (Deere & Company, 2017.)   

 

1.3 Työn tavoitteet, tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Diplomityössä tutkitaan kohdeyrityksen tuotannossa esiintyviä häiriötilanteita tavoitteena 

luoda tehtaalle toimintamalli, jonka avulla häiriötilanteen korjaamiseen liittyisi aina 

prosessin kehittämiseen ja häiriön uusiutuvuuden ehkäisemiseen tähtäävä systemaattinen 

prosessi. Toimintamallin kehittämisen myötä tavoitteena on vähentää häiriötilanteiden 

kokonaismäärä puoleen nykytasosta vuoden 2017 loppuun mennessä sekä lyhentää 

häiriötilanteeseen reagoinnin vasteaikaa merkittävästi nykyisestä. Edellä mainittujen 

tavoitteiden lisäksi työn tavoitteena on määrittää nykyisen häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehitystoimet, jotka mahdollistavat nykytilannetta nopeamman ja tehokkaamman 

ongelmanratkaisun sekä paremman häiriötilanteiden dokumentoinnin. 

 

Tutkimusongelmana diplomityössä on, että metsäkonetuotannossa häiriötilanteita ilmenee 

paljon. Näin ollen on tarpeen tutkia, kuinka häiriötilanteiden korjausprosessia tulisi kehittää, 

että häiriöiden kokonaismäärää saadaan vähennettyä ja mahdollisimman suuri osa 

resursseista kohdistettua arvoa tuottavaan toimintaan. 

 

Aluksi työssä täytyy selvittää, millaisia häiriötilanteet ovat ja kuinka niiden korjausprosessi 

toimii. Näin ensimmäisiksi tutkimuskysymyksiksi muodostuu: 
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1) Millaisia häiriötilanteita tehtaan tuotannossa esiintyy?  

2) Kuinka häiriöiden ratkaisuprosessi toimii ja miten sitä tulisi kehittää?  

 

Tarkentavina tutkimuskysymyksinä ovat:  

3) Mikä on informaationkulun ja dokumentoinnin tila nykyisessä toimintamallissa?  

4) Millainen häiriöilmoitusjärjestelmä olisi sopivin tehtaan toimintaan? 

 

1.4 Työn rajaukset 

Toimintamallin kehittämiseksi työssä tutustutaan tuotannossa ilmeneviin häiriöihin, mutta 

kehitysvaiheessa mallia ei voida soveltaa kaikkiin häiriötilanteisiin. Näin ollen keskitytään 

vakavuuden ja toistuvuuden suhteen merkittäviin häiriöihin rajaten yksittäistapaukset ja 

vähäisen merkityksen häiriöt työstä pois. Lisäksi osa häiriöilmoituksista liittyy 

kunnossapidon ongelmatilanteisiin. Kunnossapidon häiriöt eivät kuitenkaan ole tuotantoon 

liittyviä poikkeamia, joten ne rajataan työstä ulos. 

 

Häiriödataan tutustumisen myötä havaittiin useita poikkeamia, jotka olivat aiheutuneet 

toimittajien ja alihankkijoiden toiminnasta. Tämän jälkeen tehtiin päätös keskittyä 

diplomityössä tehtaan omasta toiminnasta aiheutuviin poikkeamiin, joten toimitusketjun 

häiriöhallinta rajataan työstä ulos. 

 

1.5 Työn rakenne ja työssä käytettävät tutkimusmenetelmät 

Diplomityö koostuu kahdesta osiosta, teoriaosuudesta ja kokeellisesta osuudesta. Työn 

teoriaosuudessa etsitään kirjallisuustutkimuksen avulla tietoa laadusta, laadunhallinnasta ja 

häiriöhallinnan menetelmistä tuotannon mahdollisten häiriötilanteiden hallintaan liittyen. 

Kirjallisuustutkimuksen tiedonhaussa hyödynnetään pääasiassa Scopus ja Emerald Insight-

aineistotietokantoja. 

 

Työn kokeellisessa osiossa tunnistetaan, luokitellaan ja ryhmitellään kohdeyrityksen 

tuotannon häiriötilanteita. Lisäksi haastatellaan häiriötilanteessa mukana olleita 

työntekijöitä, tarkoituksena saada tietoa häiriötilanteiden hoidosta tehtaalla sekä käsitys 

korjausprosessin nykytilasta. Tämä kartoitustyö on diplomityön suuritöisin vaihe ja siinä 

selvitetään jokainen häiriötilanne puolen vuoden ajalta. Tavoitteena on kartoituksen 
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perusteella lisätä koko kohdeyrityksen laajuudella tietoisuutta tuotannossa esiintyvistä 

poikkeamista ja niiden korjausprosessista. 

 

Työn kokeellisen osion tutkimuksen tukena hyödynnetään kohdeyrityksen 

tuotannonohjausjärjestelmästä saatavaa dataa. Tutkimusmenetelmänä on 

aineistotriangulaatio, jonka aineistona toimii tuotannonohjausjärjestelmästä saatava 

lähtödata yhdistettynä työntekijöiden haastatteluista ja tutkijan tekemästä havainnoinnista 

saataviin tietoihin. Tutkimuksessa suoritettavan kartoituksen pohjalta määritetään 

häiriötilanteiden korjaamisen toimintamalliin liittyvät kehityskohteet ja etsitään niiden 

korjaamiseen tähtäävät kehitystoimenpiteet. Toimenpiteiden avulla diplomityössä 

kehitetään kohdeyrityksen toimintaan räätälöity häiriötilanteiden toimintamalli. 

 

Diplomityö suoritetaan tutkimalla kohdeyrityksen tuotantoa ja siellä esiintyviä poikkeamia. 

Työn alkuvaiheessa tutustutaan tehtaan tuotantoympäristöön riittävän tuotantoketjun 

toimintaan liittyvän ymmärryksen saavuttamiseksi. Toiminnan ymmärtämisen myötä 

tutkitaan tuotannonohjausjärjestelmästä saatavaa dataa kattavan käsityksen saamiseksi 

tuotannossa esiintyvistä poikkeamista ja niiden korjaustoimenpiteistä. Pääasiallisena 

tutkimustapana poikkeamien ja häiriötilanteiden selvittämisessä tullaan käyttämään 

haastattelututkimusta.  Haastattelujen tarkoituksena on selvittää jokaisen tilanteen kohdalla 

mukana olleen henkilöstön näkemys poikkeamaan johtaneista syistä ja tilanteen 

korjaamiseen liittyvien toimenpiteiden onnistuneisuudesta. 

 

Tutkimustulosten luotettavuus ja objektiivisuus varmistetaan haastattelemalla 

kohdeyrityksen henkilökuntaa mahdollisimman laajasti sekä tutkimalla ja analysoimalla 

tuotannonohjausjärjestelmästä saatavaa laadunhallintadataa. Tukena tutkimuksessa 

käytetään kirjallisuustutkimusta ja tutkimusmenetelminä diplomityössä ovat teoriaosuuden 

kirjallisuustutkimus sekä toiminnallisessa osiossa toimintatutkimus. 

 

Työn rakenne on esitetty kaaviossa 1. 
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Kaavio 1. Diplomityön rakenne. 

 

Luvussa 2 esitetään laadunhallinnan ja lean-ajattelun merkitys häiriötilanteiden 

analysoinnissa. Luvussa 3 esitetään tuotannon häiriötilanteiden tunnistamiseen ja 

riskiarvioinnin menetelmiin liittyvä teoria. Luvussa 4 kuvataan kohdeyrityksen 

tuotantoprosessi. Luvussa 5 esitetään tutkimuksessa muodostetut havainnot kohdeyrityksen 

laadunhallinnasta, tuotannossa esiintyvistä häiriötilanteista ja niiden korjausprosessista. 

Nämä havainnot analysoidaan luvussa 6 ja analysoinnin perusteella löydetyille 

parannuskohteille johdetut kehitysehdotukset esitetään luvussa 7. Tämän jälkeen esitetään 

diplomityön avaintulokset. Lopuksi esitetään johtopäätökset ja yhteenveto diplomityöstä 

kokonaisuutena.  



15 

 

2 LAADUNHALLINNAN JA LEAN-AJATTELUN MERKITYS 

HÄIRIÖTILANTEIDEN ANALYSOINNISSA 

 

 

Diplomityön tavoitteena on kehittää toimintamalli häiriötilanteiden ja niiden haitallisten 

seurausten vähentämiseksi, joten on tarpeen kuvata keskeiset laadunhallinnan periaatteet ja 

laatujärjestelmän perustoiminnot. Tässä luvussa esitetään laatu käsitteenä ja sen keskeiset 

osa-alueet sekä laadunhallinta ja laatujärjestelmä. 

 

Diplomityössä kuvataan tuotannon kehittämisen ja laadunhallinnan toimintamallina lean-

ajattelu, joka on laajasti käytetty toiminnan tehostamisen johtamismalli. Lean-ajattelu 

valittiin toimintamalliksi, koska lean-ajattelusta löytyy vahvaa näyttöä sen tehokkuudesta 

toiminnan tehostamisessa. Lisäksi valintaa puolsi lean-ajattelun suuri suosio erityisesti 

valmistavan teollisuuden keskuudessa. Lean-ajattelun myötä saavutettuja tuloksia ovat 

muun muassa parantunut laatu, valmistusaikojen lyhentyminen, kustannusten 

vähentyminen, tuottavuuden nousu ja tuotannon joustavuuden lisääntyminen. Luvussa 

kuvataan yleisimmät lean-ajattelun toiminnan tehostamisen menetelmät ja ratkaisut. 

(Pavnaskar et al., 2003, s. 3076.) 

 

2.1 Laadun määritelmä 

Laatu käsitteenä voidaan ymmärtää usealla eri tavalla. Tyypillisesti laadulla tarkoitetaan 

esimerkiksi tuotteen tai toiminnan laatua tai laatuajattelua kokonaisuutena. Tuotteen 

laadusta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä mitattavia ominaisuuksia, kuten vaikkapa 

mittatarkkuus, tehokkuus ja kustannukset. Tuotantoperusteisilla määritelmillä tarkasteltuna 

laatua voidaan ajatella vaatimusten täyttämisenä ja pyrkimyksenä virheettömyyteen. (SFS 

ry, 2016.) 

 

2.2 Laadunhallinta 

Laadunhallinnalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun vaatimustenmukaisuuden täyttämistä. 

Vaatimusten täyttymistä täytyy valvoa, ylläpitää ja parantaa, että tavoiteltuun laatutasoon 

voidaan yltää. Hyvin johdetulla laadunhallinnalla yhtiö lisää kilpailukykyään muun muassa 

parantamalla tehokkuutta, joustavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. (Logistiikan maailma, 

2017.) 
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Taulukossa 1 on kuvattu kriittiset laadunhallinnan tekijät ja menetelmät. Tämän diplomityön 

painopiste on taulukon kahden alimman rivin aihealueilla. 

 

Taulukko 1. Laadunhallinnan kriittiset tekijät ja menetelmät (käännetty, Tari 2005, s. 188). 

Kriittiset tekijät Menetelmät (käytännöt, työkalut ja tekniikat) 

Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastoiveiden käsittely, asiakastarpeiden 

tunnistaminen (kyselyt, tutkimukset), asiakastyytyväisyys, 

myynnin jälkeiset toiminnot 

Johdon sitoutuminen Ylimmän johdon sitoutuminen, laatujohtaminen, 

parannustoimenpiteiden tukeminen 

Laatusuunnittelu Tavoitteiden määrittäminen, laatutavoitteet ja 

laatupolitiikka, liiketoimintamalli, viestintästrategia, 

kehityssuunnitelmat 

Faktoihin perustuva 

johtaminen 

Laatuauditointi, työntekijöiden arviointi suoriutumisen ja 

tyytyväisyyden suhteen, laatukustannukset, liiketoiminnan 

arviointi, mittareiden määrittäminen ja seuranta  

Jatkuva parantaminen PDCA (Plan, Do, Check, Act)-sykli, itsearviointi, 

laadunohjaus- ja johtamistyökalut, tekniikat 

 

Usein laadusta puhuttaessa termejä laadunhallinta ja laadunvarmistus käytetään toistensa 

synonyymeina. On kuitenkin tärkeää huomata, että laadunvarmistus on yksi laadunhallinnan 

osa-alue, jolla seurataan laatuvaatimusten täyttymistä. Näiden lisäksi usein käytetään termiä 

laatujohtaminen. Laatujohtamisella tarkoitetaan toiminta- ja johtamismallia, jonka avulla 

pyritään laatutietoiseen ja laatuun sitoutuvaan organisaatioon. (Logistiikan maailma, 2017.) 

 

Kuvassa 2 on esitetty huonosti toteutetun laadunhallinnan ilmentymiä. Kohdeyrityksen 

toiminnassa on havaittu useita kuvassa esiintyviä seurauksia, tämän tutkimuksen kannalta 

tärkeimpinä voidaan mainita prosessin pysähdykset sekä vikojen etsiminen ja selvittäminen. 

 

 

 



17 

 

 

Kuva 2. Huonosti toteutetun laadunhallinnan vaikutuksia (muokattu, Arter Oy, 2017). 

 

2.3 Laatujärjestelmät 

Laadunhallintaan liittyy vahvasti laatu- eli laadunhallintajärjestelmät. Laatujärjestelmä on 

organisaation toimintaa laatuun ohjaava johtamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

varmistaa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä, tuottavuutta ja dokumentointia sekä turvata 

prosessien laatu ja kehittää uusia menetelmiä. Laatujärjestelmään kuuluu tyypillisesti 

laatukäsikirja, hyvin dokumentoidut ohjeet ja vaatimukset sekä auditoinnit. Auditoinnilla 

tarkoitetaan riippumattoman tahon suorittamaa järjestelmällistä tutkimusta, jossa selvitetään 

ovatko laatutoiminnot suunniteltujen järjestelyjen mukaisia ja riittävän tehokkaita. 

Auditoinnin perusteella laatujärjestelmää hakevalle organisaatiolle voidaan myöntää 

sertifikaatti, joka toimii osoituksena laatujärjestelmän mukaisesta toiminnasta. (Logistiikan 

maailma, 2017; Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, 2017.) 

 

Yleisesti tärkeimpänä pidetty laatujärjestelmä on ISO 9000-standardisarja. Standardisarjaan 

kuuluu ISO 9000 (perusteet ja sanasto), ISO 9001 (laadunhallintajärjestelmät, vaatimukset), 

ISO 9004 (organisaation johtaminen, laadunhallinnan toimintamalli) sekä ISO 19011 
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(järjestelmän auditointi). Valmistavan teollisuuden standardeista puhuttaessa on hyvä 

mainita myös ISO 3834-standardisarja, joka käsittää hitsauksen laadunvarmistuksen. 

(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. 2017.) 

 

2.4 Lean-ajattelu 

Lean-ajattelulla tarkoitetaan johtamisen kokonaisvaltaista toimintamallia, jonka periaatteina 

on hukan eli arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen ja tuotannon virtauksen 

maksimointi. Toimintamallin periaatteen mukaisesti hukkaa poistamalla parannetaan laatua 

ja asiakastyytyväisyyttä, vähennetään toimintaan sitoutuvia resursseja ja nopeutetaan 

läpimenoaikoja virtaavan tuotannon avulla. 

 

Lean-ajattelu on saanut alkunsa 1980-luvulla kun yhdysvaltalaisen MIT:n yliopiston tutkijat 

alkoivat yhdysvaltalaisten autonvalmistajien pyynnöstä selvittämään autoteollisuuden 

yritysten kilpailukykyä eri puolilla maailmaa. Tutkimuksessa kävi ilmi japanilaisten 

autonvalmistajien ylivertainen tehokkuus länsimaisiin kilpailijoihin verrattuna. 

Tutkimuksessa havaittiin, että melko pieniä muutoksia ja maltillisia investointeja tekemällä 

voidaan parantaa kilpailukykyä merkittävästi turhuuksien eliminoinnin myötä. Tämän 

tiedon pohjalta alettiin kehittämään toimintamallia ja johtamisfilosofiaa, joka nimettiin lean-

ajatteluksi. (Liker & Meier, 2006, s. 3.) 

 

Lean-ajattelun päätavoitteet ovat asiakaslähtöisen ajattelun mukaisia. Lean-ajattelu voidaan 

jakaa asiakaslähtöisyyden perusteella viiteen perusperiaatteeseen:  

- Arvovirran tunnistaminen 

- Arvovirran määrittäminen asiakkaan näkökulmasta 

- Virtaavan tuotannon toteuttaminen 

- Imuohjauksen kehittäminen 

- Jatkuva toiminnan edelleen kehittäminen 

(Womack & Jones, 2003, s. 8–13; Charron et al., 2015, s. 7–8.) 

 

Virtauksen maksimoinnin ja hukan minimointiin perustuvan tuottavuuden tehostamisen 

ohella lean-ajattelulla tavoitellaan tehokkaampaa prosessia, joka sitoo aiempaa vähemmän 

materiaalia, pääomaa, varastointia, tilaa ja työntekijöitä. (Wilson, 2010, s. 9, 31.) 
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Lean-ajattelun perusajatus on tuottavuuden parantaminen hukkaa poistamalla. Hukalla 

tarkoitetaan lisäarvoa tuottamatonta asiaa tai toimintoa. Hukkaa esiintyy kahdeksassa eri 

muodossa. Seuraavassa on hukan eri muodot ja tyypilliset juurisyyt lyhyesti kuvattuna:  

- Varastointi: ylimääräiset varastot, jotka usein johtuvat puutteellisista varastonkierron 

ennusteista, pitkistä asetusajoista ja huonosta informaationkulusta.  

- Kuljetus ja käsittely: ylimääräiset, seuraavaa työvaihetta tukemattomat siirtelyt ja 

niihin kuluvat resurssit. Syinä ovat usein huono layout, suuret tuotevolyymit ja liika 

varastointi.  

- Liike: turhat liikkeet ja tuotannon epätasainen eteneminen. Monesti väärästä 

sijoittelusta ja ohjeistuksesta johtuvaa tarpeetonta liikettä työasemien välillä sekä 

työkalujen ja materiaalien etsintää. 

- Odotusajat: läpimenoaikaa ja käyttöastetta heikentävät odotusajat. Tyypillisesti kun 

tuote odottaa seuraavaa työvaihetta, odotetaan materiaalin saapumista tai tuote seisoo 

varastossa.  

- Ylituotanto: ylimääräiset toimet seuraavan prosessin tarpeisiin nähden. Tyypillisesti 

tuotteen valmistaminen ennen tarvetta johtuen tuotannon häiriöistä, puutteellisesta 

kommunikaatiosta sekä pitkistä asetus- ja läpimenoajoista.  

- Ylimääräinen prosessointi: asiakkaan lisäarvoa lisäämättömät prosessit ja 

monimutkaiset työmenetelmät. Usein johtuu puutteellisesta laadun ja valmistuksen 

suunnittelusta ja valvonnasta sekä puutteellisesta dokumentoinnista.  

- Tuotteen viallisuus: kustannuksia liittyen virheisiin ja laatupuutteisiin sekä niiden 

korjaamiseen. Usein syynä ovat puutteet koulutuksessa ja laadunhallinnassa, 

tuotevariaatioiden laajuus ja dokumentoinnin heikkous.  

- Työntekijän luovuuden hyödyntämättä jättäminen: työntekijän huomioimatta 

jättämisen seurauksena menetettävät kehitysmahdollisuudet muun muassa työajan ja 

työmenetelmien suhteen. 

(Liker & Meier, 2006, s. 35–36; Wilson, 2010, s. 21.) 

 

2.4.1 Tärkeimmät lean-ajattelun toimintaperiaatteet 

Lean-ajatteluun liitetään useita eri toimintaperiaatteita ja -malleja. Taulukossa 2 on esitetty 

lyhyesti tärkeimmät lean-ajattelun toimintamallit. 
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Taulukko 2. Lean-ajattelun tärkeimmät toimintaperiaatteet ja niissä sovellettavat 

menetelmät (käännetty ja muokattu, Belekoukias et al., 2014, s. 5347.) 

Toimintaperiaate: Kuvaus:  Menetelmät: 

JIT 

(Just In Time) 

Tuotteiden tai raaka-

aineiden toimittaminen 

asiakkaalle juuri oikeaan 

aikaan 

Virtaus, imuohjaus, tahtiaika, 

soluvalmistus, kanban, visuaalinen 

ohjaus, joustava valmistus 

VSM 

(Value Stream 

Mapping) 

Arvovirtakuvaus, jonka 

avulla tunnistetaan 

virtausta estävät asiat ja 

voidaan priorisoida 

toimintoja 

Nykytilan kartoitus, tavoitetilan 

kartoitus, virtausdiagrammit 

Kaizen Jatkuva parantaminen, 

prosessin tarkastelu ja 

kehityskohteiden 

löytäminen 

5S-menetelmä, jatkuva virtaus, 5 miksi-

menetelmä, kanban, kaaviot (Pareto, 

Gantt), VSM 

Autonomisointi Prosessien kehittäminen 

itseohjautuviksi, 

tavoitteena virheetön 

toiminta 

Poka-Yoke-menetelmä, visuaalinen 

ohjaus, Andon 

TPM 

(Total Productive 

Maintenance) 

Tuottava kunnossapito Asetusaikojen pienentäminen (SMED), 

kokonaistehokkuus (OEE), 5S-

menetelmä, autonominen, suunniteltu ja 

laadullinen kunnossapito 

 

Edellä kuvattua laatu-käsitettä käytetään tässä tutkimuksessa jatkossa ja lean-ajattelu 

muodostaa keskeisen lähestymistavan analysoinnin perustaksi. Laatu-käsitteen ja sen 

keskeisten osa-alueiden kuvauksen jälkeen seuraavassa luvussa esitetään, millaisia 

menetelmiä ja keinoja on olemassa tuotannon poikkeamien tunnistamiseen, havainnointiin 

sekä analysointiin liittyen. 
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3 TUOTANNON HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN 

 

 

Diplomityön tavoitteena on tunnistaa tuotannon häiriöitä ja niiden korjausprosessia koskevia 

kehityskohteita. Tässä luvussa kuvataan kuinka ongelmatilanteita sekä niiden havainnoinnin 

ja korjausprosessin kehitystarpeita voidaan havainnoida ja tunnistaa. Lisäksi esitetään mitä 

menetelmiä tutkimuksessa käytetään ja vertaillaan eri riskiarviointimenetelmien 

soveltuvuutta tuotannon häiriöiden tunnistamiseen. 

 

3.1 Tuotannon havainnointi 

Diplomityön kokeellisessa osuudessa havainnoidaan ja tunnistetaan kohdeyrityksen 

tuotannossa esiintyviä häiriötilanteita ja niihin johtaneita tekijöitä. Pääasiallisena 

menetelmänä työssä on tutkijan oma havainnointi päivittäisestä toiminnasta. Tähän sisältyy 

osallistumista, keskustelua ja haastatteluja yhteistyössä ongelmatilanteen aiheutumiseen ja 

korjausprosessiin osallistuvan henkilöstön kanssa. Lisäksi hyödynnetään kohdeyrityksen 

tuotannonohjausjärjestelmän tuottamia tietokantoja. Näitä eri tiedonhankintakeinoja 

hyödyntäen pystytään kokoamaan tietoja tuotannon linjahäiriöistä ja pysähdyksistä. Muita 

tutkimuksessa havainnoitavia asioita ovat muun muassa tuotantolinjan tasapaino, odotusajat 

sekä osa- ja materiaalipuutteet. 

 

Havainnoinnin dokumentoinnin rungon muodostaa häiriöilmoitusjärjestelmästä saatava 

tietokanta, jonka perusteella kirjataan ylös kunkin häiriön osalta tilanteen taustatiedot ja 

mahdolliset tilanteeseen johtaneet syyt. 

 

3.2 Riskiarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen 

Riskiarviointiin löytyy kirjallisuudesta useita eri keinoja ja menetelmiä. Riskiarvioinnin 

päätavoitteena on selvittää, mitkä tekijät johtavat ongelmatilanteeseen ja millä 

todennäköisyydellä sekä mikä ongelmatilanne on todennäköisin. Taulukossa 3 kuvataan 

yleisesti käytettyjä riskiarvioinnin menetelmiä. Taulukon kuvauksen perusteella arvioidaan 

eri menetelmien soveltuvuutta tutkimukseen ja valitaan diplomityöhön sopivimmat. 
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Taulukko 3. Yleisesti käytettyjä riskiarviointimenetelmiä, muokattu tätä tutkimusta varten 

(Eskelinen & Karsikas, 2014, s. 116–117). 

Riskiarviointimenetelmä Kuvaus menetelmästä 

Potentiaalisten häiriöiden 

ennakointi 

Etsitään kokemuksen perusteella keskeisimmät ongelma-

alueet ja keskitytään niiden analysointiin ja ennakointiin. 

Menetelmän haittana on sen suuri subjektiivisuus, 

etsintämenettely ei ole systemaattinen. Voi toimia silti 

perustana muille analyyseille. 

Reaktiomatriisi Tavoite on löytää käytön aikana mitattujen kuormitusten 

perusteella ne muuttujien yhdistelmät, jotka voivat 

aikaansaada yksittäisen häiriötilanteen. Menetelmä 

tunnistaa vain kahden tekijän keskinäisen vaikutuksen, ei 

usean tekijän yhdistelmiä tai sekundäärivaikutuksia. 

Matriisi on kuitenkin on/off-tyyppisenä perustana 

korrelaatiokertoimien laskennalle. 

Toimintovirheanalyysi Tavoitteena on löytää yksittäisen toiminnon 

toimimattomuudesta aiheutuvat ongelmatilanteet. Voidaan 

hyödyntää muissa analyyseissa (esim. vikapuukaaviota 

laadittaessa). 

Vaarallisten skenaarioiden 

analyysi 

Tavoitteena on kuvata poikkeamia laadullisilla ja 

määrällisillä mittareilla niin, että tuotantolinjan toimivuuden 

voidaan katsoa häiriintyneen niin paljon, että vaikka 

linjahäiriötä ei ole tapahtunut, on prosessia korjattava (esim. 

odottaminen, liiallinen varastointi jne.). 

Seurausanalyysit Pidetään yllä luetteloa jo tunnistetuista häiriötilanteeseen 

johtavista yksittäisistä tekijöistä, niiden syistä ja 

seurauksista sekä mahdollisuuksista varautua niihin. 

Tuloksia voidaan hyödyntää muissa analyyseissa, vaikka 

yksittäistuloksilla ei muuten olekaan suurta painoarvoa. 
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Taulukko 3 jatkuu. Yleisesti käytettyjä riskiarviointimenetelmiä, muokattu tätä tutkimusta 

varten (Eskelinen & Karsikas, 2014, s. 116–117). 

Vika- ja vaikutusanalyysi Jakamalla tarkasteltava prosessi pieniin osiin tunnistetaan 

kunkin osa-alueen aiheuttamat ongelmatilanteeseen 

vaikuttavat tekijät ja niiden aiheuttamat koko prosessia 

koskevat tekijät. Huomattava, että vain suorat vaikutukset 

alhaalta ylöspäin näkyvät, mutta erilaiset kombinaatiot eivät 

tule esille. 

Syy-seuraus-kaavio Esitetään esimerkiksi kokoonpanolinjan eri osien ketjuna 

häiriintymisen tasot (osavalmistus + koneistus + maalaus + 

kokoonpano) ja niiden vaikutus tuotannon toteutumiseen. 

Kaavio ei tässä vaiheessa sisällä muuta kuin ketjuna 

mahdolliset kriittiset syy-seuraus-suhteet (ei lukuarvoja). 

Tapahtumapuuanalyysi Tavoite periaatteessa sama kuin syy-seuraus-kaaviossakin, 

mutta keskeistä on ajallisesti etenevien tapahtumaketjujen 

tutkiminen (esim. osapuutosten aiheuttamien odotusaikojen 

vaikutus tuotannon eri vaiheissa).  

Vikapuuanalyysi Tavoite on löytää kuhunkin häiriötilanteeseen vaikuttavat 

tekijät ja myös niiden yhdistelmät sekä niiden 

todennäköisyydet. Mallin avulla voidaan laskea 

todennäköisyyksiä eri kombinaatioille. Ongelmana 

huipputapahtuman määrittely ts. milloin tuotannon 

katsotaan häiriintyneen lopullisesti. 

Häiriöanalyysi Poistetaan yksi häiriötilanteeseen vaikuttamaton tekijä 

kerrallaan, jolloin jäljelle jää(vät) ongelmatilanteen syy(t).  

 

Eri riskiarvioinnin menetelmiä arvioitaessa voidaan havaita, että kaikki menetelmät 

soveltuisivat ainakin jossakin määrin tutkimuksessa käytettäviksi. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella suosittelen diplomityöhön soveltuvimmiksi ja tutkimuksessa käytettäviksi 

menetelmiksi tai menetelmien yhdistelmiksi potentiaalisten vaurioiden ennakointia, 

seurausanalyyseja, tapahtumapuuanalyysia ja vikapuuanalyysia. 
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Perustelut valinnoille ovat:  

- Potentiaalisten vaurioiden ennakointi: Kohdeyrityksessä usein käytetty menetelmä, 

jossa hyödynnetään häiriöhistoriaa ja aiempaa ongelmanratkaisukokemusta. Tätä 

tulee jatkaa ja kehittää. 

- Seurausanalyysi: Yksittäisten ongelmatilanteeseen johtaneiden tekijöiden 

dokumentointia ja niiden seurausten analysointia tulee kohdeyrityksessä toteuttaa 

aiempaa enemmän. Tästä saadaan tietoa tulevaisuuden ongelmatilanteisiin ja apua 

muun muassa toimenpiteiden priorisoinnin määrittämiseen. 

- Tapahtumapuuanalyysi: Ongelmatilanteeseen johtaneen tapahtumaketjun ja sen 

ajallisen etenemisen tutkiminen on olennainen menetelmä poikkeaman syntymisen 

ymmärtämisen ja prosessin korjaustoimenpiteiden määrittämisen kannalta. 

- Vikapuuanalyysi: Ongelmatilanteeseen johtaneiden tekijöiden ja niiden 

yhdistelmien tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä usein poikkeaman taustalla 

on usean tekijän yhteisvaikutus. 

 

Edellä kuvattujen riskiarviointimenetelmien avulla tunnistetaan tuotannon häiriötilanteita ja 

pyritään löytämään tilanteen aiheuttaneet tekijät. Tuotannon häiriöiden tunnistamisen 

jälkeen voidaan hyödyntää juurisyyanalyysia ja viisi kertaa miksi-menetelmää häiriöiden 

tarkemman aiheutumisprosessin ja perussyiden tunnistamiseksi. 

 

3.3 Juurisyyanalyysin, 5 kertaa miksi- ja 5W2H-menetelmien soveltaminen häiriön 

aiheutumisprosessin selvittämiseksi 

Tässä kappaleessa kuvataan ongelmatilanteen perussyiden eli juurisyiden selvittämiseksi 

tutkimuksessa käytettäväksi valittuja menetelmiä. Kappaleessa esitetään kolme tärkeintä ei-

toivottuun lopputulokseen johtaneen tapahtuman perussyyn selvittämisen menetelmää. 

Jokaisella ongelmatilanteella on syyt, jotka ovat tilanteen aiheuttaneet. Juurisyyllä 

tarkoitetaan keskeisintä syytä tai tekijää, jota ilman ei olisi päädytty ei-toivottuun 

tilanteeseen. Ilman juurisyyn tunnistamista ongelmatilanteesta tiedetään pelkästään oireet ja 

tilanne tulee toistumaan tulevaisuudessa. (Doggett, 2005, s. 34.) 

  

3.3.1 Juurisyyanalyysi 

Juurisyyanalyysi on nimensä mukaisesti menetelmä, jonka avulla pyritään selvittämään 

ongelmatilanteen tai ei-toivotun lopputuloksen juurisyyt. Juurisyyanalyysissä kuvataan 
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useista eri näkökulmista yksityiskohtaisten arvioiden ja taustatietojen perusteella selvitetyt 

perussyyt, jotka johtivat ongelmaan. Usein ongelmanratkaisussa keskitytään pelkästään 

näkyviin syihin, jolloin ongelmatilanteen juurisyyt jäävät tutkimatta. Tämä aiheuttaa riskin 

samankaltaisten ongelmien uudelleenilmenemiselle. (Otegui, 2014, s. 187.) 

 

Juurisyyanalyysin tapatumaketju koostuu seuraavista vaiheista (Otegui, 2014, s. 188.): 

- Ei-toivotun tapahtuman täsmällinen määrittely 

- Tiedonkeräys, sisältäen kaikki potentiaaliset aiheuttajat  

- Tapahtumaketjun ja kausaalisten tekijöiden luominen 

- Juurisyiden tunnistaminen, olennaista kysyä miksi jotain tapahtui  

- Loogisuuden tarkastaminen ja tekijöiden, jotka eivät ole syitä, poistaminen 

- Ratkaisujen luominen jotka osoittaa välittömät aiheuttajat ja juurisyyt 

 

Juurisyyanalyysissä on olennaista huolellinen tapahtumaketjun selvittäminen sekä prosessin 

tulosten ja tietojen dokumentointi. Dokumentoinnin avulla tallennettua tietoa voidaan 

hyödyntää tulevaisuuden ongelmatilanteiden ratkaisussa. Juurisyyanalyysin 

dokumentoinnin vaiheet on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Juurisyyanalyysin dokumentoinnin vaiheet. (Otegui, 2014, s.188–189). 

Vaihe 1: Tietojen keräys Olosuhteet ennen ja jälkeen tapahtuman, osallistunut 

henkilöstö, ympäristölliset tekijät, muu tarpeellinen taustatieto. 

Vaihe 2: Arviointi Ongelman tunnistaminen, merkittävyyden päättäminen, 

syiden, niiden taustojen ja juurisyiden tunnistaminen. 

Vaihe 3: Korjaavat 

toimenpiteet 

Korjaavien toimenpiteiden tehokas implementointi jokaiselle 

juurisyylle pienentää ongelman uudelleensyntymisen 

todennäköisyyttä parantaen prosessin varmuutta ja 

turvallisuutta.  

Vaihe 4: Raportointi Prosessin raportointi, sisältäen tulosten ja korjaavien 

toimenpiteiden analysoinnin johdon ja prosessia hoitavan 

henkilöstön kanssa. 

Vaihe 5: Seuranta Seurannan avulla valvotaan ovatko juurisyyanalyysin avulla 

kehitetyt toimenpiteet ratkaisseet ongelman. 
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3.3.2 Viisi kertaa miksi-menetelmä 

Viisi kertaa miksi-menetelmää käytetään ongelmatilanteen syy-seuraus-suhteen 

selvittämiseksi. Menetelmässä yksinkertaisesti toistetaan kysymystä ”miksi” tavoitteena 

erottaa ongelman aiheuttamat oireet ongelman aiheuttajista ja näin selvittää 

ongelmatilanteen todelliset syyt.  Viisi kertaa miksi-menetelmän nimityksestä huolimatta 

kysymysten määrää ei ole rajattu viiteen, vaan kysymyksiä voi ongelmatilanteen luonteen 

perusteella olla tarpeen esittää enemmän tai vähemmän. Menetelmän toiminta on kuvattu 

esimerkillä kaaviossa 2. (Benjamin & Marathamuthu, 2015, s. 419–421.) 

 

 

Kaavio 2. Esimerkki viisi kertaa miksi-menetelmän kulusta. 

 

3.3.3 5W2H-menetelmä 

Viisi kertaa miksi-menetelmä sekoitetaan usein hyvin samankaltaiseen 5W2H-

menetelmään. Erona näillä menetelmillä on, että siinä missä viisi kertaa miksi-menetelmällä 

pyritään tunnistamaan ongelman juurisyy, 5W2H-menetelmällä tarkoituksena on rajata 

ongelma ja löytää parannusideoita. 5W2H-menetelmä on ideointi-menetelmä, jonka avulla 

pyritään täsmällisillä kysymyksillä huomioimaan ongelmanratkaisussa kaikki näkökulmat. 

5W2H-menetelmän kulkua ja käytettävät tarkennuskysymykset on esitetty taulukossa 5. 

(Quality Knowhow Karjalainen Oy, 2017, s.42–44.) 

Koneistuskeskus 
ei toimi

Koneistuksen 
voitelu ei ole 

riittävä
Miksi?

Voiteluaineen 
suodatusjärjes-

telmä on 
tukkeutunut

Suodatusjärjes-
telmää ei ole 

huollettu
Miksi?

Huoltotarpeesta 
ei  ole tiedetty

Miksi?

Koneistukselle ei 
ole huolto-
ohjelmaa 

Ratkaisu: 

Laaditaan koneistukselle 
ennakoiva huolto-

ohjelma
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Taulukko 5. 5W2H-menetelmässä käytettävät ongelman tarkennuskysymykset (muokattu, 

Quality Knowhow Karjalainen Oy, 2017, s.44–49). 

Asia Kysymykset On Ei ole 

Henkilöstö Kuka? Kehen ongelma 

vaikuttaa? 

Kuka havaitsi ongelman? 

Kehen ei vaikuta? 

Kuka ei havainnut ongelmaa? 

Aktiviteetti Mitä? Millainen ongelma on? 

Mitä tapahtuu? 

Millaisia ongelmia voisi olla? 

Mitä voisi tapahtua? 

Päämäärä Miksi? Miksi tämä on ongelma? Miksi tämä ei ole ongelma? 

Paikka Missä? Missä ongelma 

havaittiin? 

Missä ongelma esiintyy? 

Missä voisi olla ongelma?  

Missä voisi esiintyä ongelma? 

Aika Milloin? Milloin ongelmasta 

ilmoitettiin? 

Mistä alkaen ongelmaa 

on esiintynyt? 

Milloin ongelmasta olisi voitu 

ilmoittaa, mutta ei ollut 

ilmoitettu? 

Menetelmä Kuinka 

paljon? 

Oletko tietoinen 

ongelman laajuudesta? 

Kuinka paljon ongelma 

maksaa? 

Kuinka laaja ongelma voisi 

olla? 

Kuinka paljon ongelma voisi 

maksaa? 

Laajuus Kuinka 

usein? 

Mikä on trendi? 

Onko ongelma esiintynyt 

aiemmin? 

Millainen ongelman 

esiintyminen voisi olla? 

 

Kohdeyrityksen toimintaa, laadunhallintaa, laadunhallintajärjestelmää ja tuotannon 

johtamisen toimintamalleja analysoitaessa käytetään teoriaosuudessa esitettyjä menetelmiä 

ja malleja toiminnan analysoinnin tukena. Häiriötilanteen aiheuttajien ja niiden juurisyiden 

tutkimiseksi työssä käytetään juurisyyanalyysia ja 5 kertaa miksi-menetelmää. Lisäksi 

hyödynnetään 5W2H-menetelmää tarvittaessa tarpeeksi kattavan havainnoinnin 

varmistamiseksi.  
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4 KOHDEYRITYKSEN TUOTANTOPROSESSI 

 

 

Tässä luvussa esitetään metsäkonetehtaan tuotantoprosessi, jonka häiriötilanteita ja -tekijöitä 

tutkimuksessa tunnistetaan, luokitellaan ja joille esitetään ratkaisumallit. Tuotantoprosessi 

koostuu kahdesta pääosa-alueesta, osavalmistuksen ja kokoonpanon puoliskoista. Näiden 

lisäksi kokoonpanon käyttämien alihankintana valmistettujen osien varastointi ja logistiikka 

voidaan ajatella omana kokonaisuutenaan. 

 

4.1 Alihankinta ja varastointi 

Tehtaalla valmistettavien metsäkoneiden osat saapuvat toimittajilta ja alihankkijoilta. 

Tavarantoimittajiin lukeutuu huomattava määrä konsernin itse omistamia toimittajia, kuten 

esimerkiksi moottoritehtaat. Konserniomisteisten toimittajien lisäksi myös ulkopuolisia 

alihankkijoita käytetään. 

 

Materiaalin vastaanotto ja varastointi sijaitsee tehtaan yhteydessä. Suurin osa 

varaosalogistiikasta tapahtuu tehtaan vieressä sijaitsevassa toimitilassa, josta osat 

toimitetaan tuotannonohjausjärjestelmän tietojen perusteella oikealle työasemalle oikea-

aikaisesti. Tätä oikeiden osien toimitusketjua oikealle työasemalle oikeaan aikaan kutsutaan 

kittaukseksi. Kittauksen avulla tuotantolinjaa saadaan selkeämmäksi ja parannetaan linjan 

sujuvuutta. Samassa kiinteistössä metsäkonetehtaan materiaalivaraston ohella sijaitsee 

hydrauliikkakomponenttien kokoonpanoon suunnitellut puhdastilat. 

 

4.2 Osavalmistus 

Tehtaan osavalmistuksen puoli koostuu metsäkoneen rungon eri osia kokoavista 

hitsauslinjoista sekä koneistuksesta. Varsinainen osavalmistusprosessi alkaa 

silloitushitsauksella. Silloituksessa rungon eri osat, yleisimmin jalusta, keskiosa ja takaosa, 

silloitushitsataan mittatarkasti kohdalleen. Silloitus on työvaiheena kriittinen, sillä se 

määrittää pitkälle koko hitsausprosessin onnistumisen. 

 

Rungon osien silloitushitsauksen jälkeen osat silloitushitsataan yhteen kokonaiseksi 

rungoksi. Samalla hitsataan sellaiset hitsit, jotka ovat hitsausrobotin ulottumattomissa. 

Tämän jälkeen rungot siirretään hitsausroboteilla suoritettavaan hitsaukseen. 



29 

 

Hitsausrobotiikkaa hyödyntämällä mahdollistetaan tehokkaampi ja laadukkaampi 

hitsaustuotanto. Robottihitsauksen onnistuminen on vahvasti riippuvainen 

silloitushitsauksen onnistumisesta. Robottihitsauksen valmistuttua rungot siirretään 

viimeistelyyn, jossa sijaitsee hitsauksen laatutarkastusportti. Viimeistelyn 

laatutarkastuksessa hitsattujen saumojen laatu tarkastetaan, suoritetaan mahdollisia 

tarkastusmittauksia ja tarvittaessa korjaushitsataan robottihitsauksessa puutteelliseksi 

jääneet hitsisaumat. 

 

4.2.1 Koneistus 

Hitsauksen jälkeen rungot siirretään koneistukseen. Rungot ovat useiden tonnien painoisia, 

joten niiden käsittely on vaativaa. Yhtiö on hankkinut runkojen siirtoon automaattisen 

vihivaunu-järjestelmän, joka lisää osavalmistuksen tehokkuutta ja työturvallisuutta. 

Vihivaunu on esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3. Autonomisesti toimiva vihivaunu-kuljetin. 

 

Vihivaunun koneistuskeskusten viereiselle varastopaikalle kuljettama runko nostetaan 

siltanosturilla ja kiinnitetään koneistuskiinnittimeen eli niin kutsuttuun koneistusjigiin. 

Koneistuskiinnittimet ovat osa koneistusta palvelevaa varasto- ja kuljetinjärjestelmää, jonka 

avulla oikeat rungot koneistetaan oikea-aikaisesti. Kiinnittimen avulla kukin runkotyyppi 

saadaan paikoitettua koneistuskeskukseen oikein ja koneistus voidaan suorittaa vaadittavalla 
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mittatarkkuudella. Varsinainen koneistus suoritetaan kahdella erillisellä automaattisella 

koneistuskeskuksella, jotka ovat toiminnassa ympärivuorokautisesti. Alla olevassa kuvassa 

4 on kuvattu koneistuksen varastointi- ja kuljetinjärjestelmä. 

 

 

Kuva 4. Koneistuksen varastointi- ja kuljetinjärjestelmä. 

 

Osavalmistuksen viimeisenä työvaiheena ennen runkojen maalausta runkoihin asennetaan 

akselit ja vaihteistot. Akselit toimitetaan tehtaalle runkokohtaisesti sekvenssiosina, joten 

oikeassa valmistusjärjestyksessä pysyminen osavalmistuksessa on kriittisen tärkeää sujuvan 

tuotannon ja tuotantotavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 

 

4.3 Kokoonpano 

Osavalmistuksesta valmistuneiden runkojen maalauksen jälkeen rungot siirretään 

kokoonpanoon. Metsäkone koostuu kahdesta pääosasta, voima- ja kuormainrungosta. 

Kokoonpanolinja alkaa voimarunkolinjalla, jolla asennetaan runkoon muun muassa moottori 

ja käyttöhydrauliikan pumput. Voimarunkolinjan rinnalla olevalla kuormainrunkolinjalla 

kootaan samanaikaisesti kuormainrunko ja kuormain. Kuvassa 5 on esitetty metsäkoneen 

voimarunko kuljetusalustalla odottamassa siirtoa kokoonpanolinjalle. 
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Kuva 5. Voimarunko kuljetusalustalla. 

 

Voimarunko ja kuormainrunko liitetään loppukokoonpanolinjan alussa. 

Loppukokoonpanossa metsäkoneeseen asennetaan kaikki loput komponentit, kuten 

kuormain ja hytti. Linjan lopussa kone käynnistetään ja sille suoritetaan paineensäätö. 

Paineensäädön jälkeen jokainen kone koeajetaan testiradalla, missä kaikki koneen toiminnot 

testataan ja tarvittaessa tehdään vielä lopulliset säädöt. Koeajon läpäisyn jälkeen metsäkone 

ajetaan viimeistelyyn. Tehtaan tuotantoprosessin kulku on esitetty kaaviossa 3. 
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Kaavio 3. Kohdeyrityksen tuotantoprosessin kulku. 

 

Seuraavassa pääluvussa sovelletaan lukujen 2 ja 3 laadunhallintaa ja häiriötunnistamisen 

teoriaa ja menetelmiä kaavion 1 mukaiseen kohdeyrityksen tuotantoon. 

  

Materiaalin 
vastaanotto

Silloitus- ja

robottihitsaus
Koneistus

Maalaus
Voimarunko-

linja

Kuormainrunko-

linja

Loppu-

kokoonpano
Koeajo Viimeistely
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5 HAVAINNOT KOHDEYRITYKSEN LAADUNHALLINNASTA 

 

 

Tässä luvussa esitetään kohdeyrityksen laadunhallintaa koskevat havainnot. Luvussa 

esitetään yrityksen laadunhallinnan mekanismit, toiminnasta kerättyä laadunhallintadataa 

koskevat havainnot, tyypilliset tuotannossa ilmenevät häiriötilanteet, nykyinen 

häiriötilanteen korjausprosessi sekä laatukontrollien ja häiriöilmoitusjärjestelmän käytöstä 

tehdyt havainnot. Havainnot perustuvat tutkijan tekemiin havaintoihin, haastatteluihin ja 

tutkimuksessa käytettävissä olleisiin tietokantoihin. 

 

5.1 Laadunhallinta kohdeyrityksessä 

Joensuun tehtaalla laadunhallintaan panostetaan huomattavasti. Perusteet vahvalle 

laadunhallinnalle löytyy ymmärryksestä hyvän tuottavuuden ja laadun välisestä yhteydestä. 

Lisäksi yhtiön arvot ja konsernin vaatimukset edellyttävät korkeaa laadullista suorituskykyä. 

Kohdeyrityksen tuotannossa laadunhallintaa ohjataan kokonaisvaltaisesti suunnittelusta ja 

toimittajayhteistyöstä lähtien. Joensuun tehtaan toiminnassa tuotannon laadunhallintaa 

toteutetaan pääasiallisesti laatukontrollien ja häiriöilmoitusjärjestelmän avulla. 

 

Laatukontrollit ovat tuotannon toimihenkilöiden ja laatuorganisaation 

tuotannonohjausjärjestelmään luomia ja ylläpitämiä tarkastuskohtia, joiden avulla pyritään 

varmistamaan kriittisten kohtien hyvä suorittaminen. Laatukontrollissa ohjeistetaan 

täsmällisesti työmenetelmä ja -tekniikat, joiden avulla pystytään valvomaan haluttuja 

tuotteen ja prosessin ominaisuuksia. Valvottavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi tuotteen 

mittatarkkuudet, toleranssit, kiristysvoimakkuudet sekä prosessin lämpötilat ja paineet. 

 

Laatukontrollin luominen tapahtuu tyypillisesti vähäisten ja toistuvien tai yksittäisen ja 

vakavamman ongelman havaitsemisen myötä - havaitaan tuotannon prosessin olevan 

epävarma halutun lopputuloksen saavuttamisen suhteen, jolloin prosessia on kehitettävä ja 

sen suorittamiseen kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Luonteeltaan laatukontrolli on 

pakollinen vaihe ja työntekijän on työssä edetäkseen luettava kontrollin sisältämä ohjeistus, 

suoritettava sen sisältämät työvaiheet ja kuitattava ne valmistuneeksi. Jos suoritettu työvaihe 

ei täytä laatukontrollin asettamia vaatimuksia, lähtee kontrollin läpäisemättömyydestä 
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ilmoitus työnjohdolle sekä laatu- ja valmistussuunnitteluosastoille. Kuvassa 6 on esitetty 

kohdeyrityksessä käytettävän laatukontrollin tietokantasovelluksen näkymä. 

 

 

Kuva 6. Tuotannonohjausjärjestelmän laatukontrollin tietokantasovelluksen näkymä. 

 

Siinä missä laatukontrollien tarkoituksena on havaita virheet ja poikkeamat ennen kuin ne 

pääsevät työvaiheesta eteenpäin, tuotannon häiriötilanteiden varalle käytetään omaa 

häiriöilmoitusjärjestelmää. Kyseessä on tehtaan tuotannonohjausjärjestelmään rakennettu 

mekanismi, jolla työntekijät ilmoittavat tuotannossa ilmenneestä häiriöstä asianomaiselle 

taholle tilanteen korjaamiseksi. Häiriöilmoitusjärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin 

kappaleessa 1.4. Tuotannonohjausjärjestelmään aukeava näkymä häiriöilmoituksen 

tekemiseksi on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Tuotannonohjausjärjestelmän häiriöilmoitus-näkymä. 

 

Laatukontrollin ja häiriöilmoituksen erona on, että laatukontrollia käytetään juuri silloisen 

työvaiheen työnohjaukseen tai tarkastamiseen liittyvästä poikkeamasta ilmoittamiseen. 

Häiriöilmoituksella puolestaan ilmoitetaan tilanteesta, jossa on aiheutunut linjahäiriö tai 

muuta merkittävää haittaa työnteolle. Tyypillisesti häiriötilanne ei liity laatukontrollin tavoin 

suoraan työohjeen kuvaamaan tilanteeseen. Lisäksi häiriöilmoitusjärjestelmää käytetään 

myös kunnossapitoon liittyvistä häiriötilanteista ilmoittamiseen. 

 

5.2 Kohdeyrityksestä kerätty laadunhallintadata 

Laadunhallinnan havainnoinnin perustana on seuraava laatukontrolli- ja häiriötilannedata, 

jolla myös motivoidaan tämän tutkimuksen perusteella myöhemmin esitettävät 

laadunhallinnan kehitystoimet. Kappaleessa esitetään kuinka kohdeyrityksen tuotannossa 

esiintyvät poikkeamat jakautuvat ja painottuvat. Lisäksi kappaleessa kuvataan tyypillisesti 

esiintyviä häiriötilanteita. 

 

Tutkimuksen suorittaminen alkoi tutustumalla metsäkonetehtaan tuotantoon ja toimintaan. 

Alkuvaiheessa oleellista oli ymmärtää tehtaan tuotantoketju vaihe vaiheelta, että oli 

mahdollista ymmärtää tuotannonohjausjärjestelmään kertyvää tietoa. Diplomityön alussa 

tutkittiin laatukontrollien ja häiriöilmoitusjärjestelmän käytöstä saatavia tietokantoja 
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tavoitteena selvittää millaisia poikkeamia tuotannossa esiintyy, millä laajuudella poikkeamia 

esiintyy ja kuinka poikkeamat jakautuvat. 

 

5.2.1 Laatukontrollidatan tutkimuksen perusteella tehdyt havainnot 

Seuraavassa esitetään tuotannonohjausjärjestelmästä saadun laatukontrollidatan 

analysoinnin perusteella tehtyjä havaintoja. Taulukossa 6 on esitetty laatukontrollien 

seurantaan liittyen eniten kontrollien läpäisemättömyyksiä raportoineita työasemia. 

 

Taulukko 6. Eniten laatukontrollien läpäisemättömyyksiä raportoineet työasemat. 

Sijainti Poikkeamien lkm Osuus 

Työasema 8 1000 16,28 % 

Työasema 7 998 16,25 % 

Työasema 17 431 7,02 % 

Työasema 7.1 265 4,32 % 

Työasema 15 263 4,28 % 

Työasema 34 258 4,20 % 

Työasema 8.1 226 3,68 % 

Työasema 19 215 3,50 % 

Työasema 3 205 3,34 % 

Työasema 33 200 3,26 % 

 

Edellä esitetystä taulukosta 6 voidaan havaita työasemien 8 ja 7 raportoineen yli 33% 

kaikista kontrollipoikkeamista ja erottuvan selvästi muista työasemista. Kontrollidatan 

tarkemman tutkimuksen perusteella havaittiin suuren osan käytössä olevista 

laatukontrolleista sijaitsevan niiden läpäisemättömyyksiä eniten ilmoittaneilla työasemilla. 

Taulukossa 7 on esitetty eniten laatukontrolleja sisältävät työasemat. 
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Taulukko 7. Eniten laatukontrolleja sisältävät työasemat. 

Sijainti Kontrollien lkm Osuus 

Työasema 17 1730 15,16 % 

Työasema 7 978 8,57 % 

Työasema 3 845 7,41 % 

Työasema 8 560 4,91 % 

Työasema 14 521 4,57 % 

Työasema 18 401 3,52 % 

Työasema 15 384 3,37 % 

Työasema 21 372 3,26 % 

Työasema 16 288 2,52 % 

Työasema 20 243 2,13 % 

 

Seuraavaksi kontrollidatan tutkinnassa selvitettiin kontrollipoikkeamien jakautumista 

yksittäisiä työasemia laajemmin osastoittain tavoitteena havaita erottuuko jotkin tuotannon 

osa-alueet muista. Taulukossa 8 on esitetty kontrollipoikkeamien jakautuminen tehtaan 

tuotannossa osastoittain. 

 

Taulukko 8. Laatukontrollipoikkeamien jakautuminen osaston perusteella. 

Poikkeaman sijainti Poikkeamien lkm Osuus 

Osasto A 1585 25,81 % 

Osasto G 392 6,38 % 

Osasto C 337 5,49 % 

Osasto B 281 4,58 % 

Osasto H 252 4,10 % 

Osasto D 234 3,81 % 

Osasto E 229 3,73 % 

Osasto F 220 3,58 % 

Osasto I 203 3,31 % 

Osasto J 202 3,29 % 

 

Kuten taulukosta 8 voidaan havaita, osasto A:n alueelta raportoidaan suuri osa 

laatukontrollipoikkeamista. 
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Laatukontrollidatan tutkimuksen perusteella havaittiin, missä kontrollipoikkeamia tapahtuu 

sekä mille työasemille ja tuotannon osastoille kontrollien sijoittelu painottuu. Lisäksi 

havaittiin minne osastoille kontrollipoikkeamat painottuvat. Tutkimuksen perusteella saatiin 

lisätietoa minne kohdeyrityksen tuotannon osa-alueille diplomityössä tulee keskittyä 

jatkossa. 

 

5.2.1 Häiriödatan tutkimuksen perusteella tehdyt havainnot 

Häiriöilmoitusjärjestelmän käytöstä saatavan datan perusteella tutkittiin häiriötilanteiden 

esiintymistä ja painottumista tehtaalla. Tutkimuksessa selvitettiin häiriöilmoitusjärjestelmän 

kautta tehtyjen ilmoitusten perusteella missä häiriöitä ilmenee ja kuinka ne tuotantoon 

painottuvat. Lisäksi tutkittiin häiriöilmoitusten jakautumista eri kategorioiden kesken. 

 

Aluksi selvitettiin kuinka ilmoitukset jakautuvat eri häiriökategorioiden kesken. Ilmoitusten 

jakautuminen on esitetty kaaviossa 4. 

 

 

Kaavio 4. Häiriöilmoitusten jakautuminen eri osastojen kesken. 

 

Seuraavaksi häiriödatan tutkinnassa selvitettiin miltä tuotannon osa-alueilta 

häiriöilmoituksia tehdään eniten. Tämä on esitetty taulukossa 9. 

46 %

26 %

3 %

25 %

Häiriöilmoitukset kategorioittain

Kunnossapito Laatu Rakenne Työnjohto
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Taulukko 9. Eniten häiriöilmoituksia tehneet työasemat. 

Sijainti Ilmoitusten lkm Osuus 

Työasema 9 37 6,60 % 

Työasema 19 34 6,06 % 

Työasema 1 32 5,70 % 

Työasema 1.2 30 5,35 % 

Työasema 23 26 4,63 % 

Työasema 12 18 3,21 % 

Työasema 5 18 3,21 % 

Työasema 6 14 2,50 % 

Työasema 2 13 2,32 % 

Työasema 29 12 2,14 % 

Työasema 1.1 12 2,14 % 

Työasema 11 12 2,14 % 

Työasema 30 11 1,96 % 

Työasema 16 11 1,96 % 

Työasema 24 11 1,96 % 

 

Edellä esitetyn taulukon perusteella voidaan havaita häiriötilanteiden jakautuvan tasaisesti 

eri tuotannon osa-alueiden kesken, joskin viisi eniten häiriöilmoituksia raportoinutta 

työasemaa erottuvat vähemmän ilmoituksia tehneistä. Seuraavaksi häiriötilannedatan 

tutkinnassa selvitettiin kokoonpanon häiriöitä ja niiden jakautumista. Päätös kokoonpanon 

häiriötilanteisiin keskittymisestä datan tutkinnassa syntyi havainnosta häiriöilmoitusten 

painottumisesta kokoonpanon puolelle. Lisäksi kokoonpanon häiriötilanteen ollessa 

luonteeltaan kriittisempi sen saattaessa herkästi keskeyttää tuotantoketjun, oli 

kokoonpanoon keskittyminen looginen päätös. 

 

Keskityttäessä pelkästään kokoonpanon häiriötilanteisiin, päätettiin tutkia dataa pidemmältä 

ajanjaksolta, kuin koko tehtaan häiriötilanteita tutkittaessa. Seuraavassa taulukossa 10 on 

esitetty kokoonpanon häiriöiden jakautuminen työasemittain pidemmällä tarkastelujaksolla. 
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Taulukko 10. Kokoonpanossa eniten häiriöilmoituksia raportoineet työasemat. 

Työasema Ilmoitusten lkm Osuus 

Työasema 25 54 6,42 % 

Työasema 31 54 6,42 % 

Työasema 4 51 6,06 % 

Työasema 28 39 4,64 % 

Työasema 10 35 4,16 % 

Työasema 22 31 3,69 % 

Työasema 17 29 3,45 % 

Työasema 1 24 2,85 % 

Työasema 27 24 2,85 % 

Työasema 13 23 2,73 % 

Työasema 15 23 2,73 % 

Työasema 26 23 2,73 % 

Työasema 32 22 2,62 % 

Työasema 11 20 2,38 % 

Työasema 14 20 2,38 % 

 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna häiriöilmoituksia eniten raportoineet työasemat 

poikkesivat huomattavasti koko tehtaan laajuudella tutkitun lyhemmän ajanjakson 

työasemajakaumasta. Kokonaisuutena kohdeyrityksestä kerätyn laadunhallintadatan 

perusteella havaittiin kuinka paljon eri tarkastelujaksoilla tuotannon poikkeamia esiintyi ja 

kuinka ne tuotannon eri osa-alueiden kesken jakautuivat. 

 

5.2.2 Tuotannossa tyypillisesti esiintyvät häiriötilanteet 

Kohdeyrityksen tuotannossa esiintyy erityyppisiä häiriötilanteita. Kaikki virheet aiheuttavat 

tuotannon tehokkuuden heikkenemistä, mutta kriittisimpinä virheinä voidaan pitää 

varsinaisen kokoonpanon puolella ilmeneviä häiriöitä, koska niillä on suora vaikutus 

tuotantolinjan suorituskykyyn. Seuraavissa kappaleissa esitetään tutkimuksessa havaittuja 

tuotannossa tyypillisesti esiintyviä häiriötilanteita tuotantovaiheittain tuotantoketjun 

etenemisjärjestyksessä. 

 

Osavalmistuksessa häiriötilanteet liittyvät useimmiten hitsaukseen. Silloitushitsauksessa 

ongelmat liittyvät usein toimittajalaatuun ja niin sanottuun kittaustoimintoon. Tämä 
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tarkoittaa, että osia puuttuu tai toimitetut osat eivät ole valmistettavan tuotteen 

vaatimusprofiilin mukaisia. Pahimmassa tapauksessa vääränlaiset osat hitsataan kokoon ja 

virhe huomataan häiriötilanteena vasta loppukokoonpanossa. Tällöin tilanteen korjaaminen 

voi vaatia huomattavan paljon resursseja hitsattujen kappaleiden irrottamisen, uudelleen 

hitsaamisen ja mahdollisen uudelleen koneistamisen vuoksi. 

 

Silloitushitsauksen jälkeen kappaleet siirretään robottihitsattavaksi. Tässä vaiheessa 

silloituksessa mahdollisesti tehdyt paikoitusvirheet tai osien mittatarkkuuden vaihtelusta 

johtuvat dimensioheitot pyritään havaitsemaan. Usein silloitushitsauksessa tapahtunut virhe 

havaitaan joko robotin toimintahäiriönä tai epäonnistuneena hitsaussaumana. Tyypillinen 

toimintahäiriö on virhe oikean hitsauskohdan etsinnässä eli railonhaussa. Lisäksi ilmenee 

robottihitsauksen hitsausprosessiin liittyviä virheitä, kuten halkeamia ja huokosia.  

Mahdollisten virheiden havaitsemisen tehostamiseksi robottihitsauksen jälkeisessä 

viimeistelyvaiheessa hyödynnetään laatukontrollien käyttöä. 

 

Koneistuksessa suurimpia haasteita aiheuttavat tarkat toleranssit ja mittatarkkuuden 

vaatimukset. Koneistuksessa esiintyviä häiriötilanteita ovat muun muassa koneistusvirheet 

ja työkalurikot. Koneistusvirheet näkyvät häiriötilanteina myöhemmin tuotannossa muun 

muassa koneenosien yhteen liittämisen ongelmina. Koneistusvirheen syynä on usein 

työkalujen kuluminen, hitsauksessa tapahtunut mittaheitto tai taipuma, 

koneistuskiinnittimeen liittyvä tarkkuusvirhe tai mahdollinen koneistusohjelman virhe. 

Koneistusvirheiden pääsyä eteenpäin tuotannossa pyritään ehkäisemään koneistuksen 

viimeistelyvaiheen laatukontrolleilla. 

 

Tyypillisiä tehtaan kokoonpanopuolella esiintyviä häiriöitä ovat erilaiset 

materiaalilogistiikkaan liittyvät ongelmat. Tällaisia häiriöitä ovat muun muassa 

materiaalipuutteet, kittipuutteet ja tehtaalla sattuneet kuljetusvauriot. Erityisesti kittipuutteet 

ovat kriittisiä häiriöitä, koska ne pysäyttävät suoritettavan työvaiheen. 

 

Materiaalilogistiikkaan liittyvien ongelmien lisäksi kokoonpanossa esiintyy laatuun liittyviä 

häiriötilanteita. Usein tämä tarkoittaa alihankkijan eli toimittajalaatuun liittyviä haasteita, 

mutta myös osavalmistuksesta kokoonpanoon läpi päässeitä virheitä havaitaan. Tällöin 
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häiriötilanteen korjaamiseksi täytyy häiriöstä ilmoittaneelle työasemalle saada nopeasti uusi 

kunnollinen komponentti tai vietävä viallinen korjattavaksi. 

 

Laatuvirheiden lisäksi häiriötilanteita aiheutuu asennus- ja huolellisuusvirheiden 

seurauksena. Nämä virheet ovat myös kriittisiä, koska ne havaitaan tyypillisesti 

tuotantolinjan loppuvaiheessa metsäkoneen ensikäynnistyksen yhteydessä. Tuolloin 

korjaustyö on usein haastavampaa kuin alkuperäisellä virheen aiheutumistyöpisteellä 

korjattaessa. 

 

5.3 Havainnot laatukontrollien käyttöön liittyen 

Laatukontrollien käytöstä ja niiden toiminnasta havaittiin tutkimuksessa joitakin 

kehityskohteita. Kriittisin laatukontrollin käyttöön liittyvä ongelma on kontrollin 

ohittaminen ja ohjeistuksen noudattamatta jättäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa 

laatukontrollin vaiheiden, esimerkiksi tarkastuskohtien kuittaamista tehdyksi ilman 

työvaiheen todellista suorittamista. 

 

Suorittamatta jättäminen johtuu usein työvaiheiden ja saman toimenpiteen 

uudelleensuorittamisen toistuvuudesta – on haastavaa ylläpitää motivaatiota tarkastaa sama 

tuote tai työvaihe, joka toistuu useita kertoja työvuoron aikana. Tämä on lähinnä 

henkilöstöhallinnollinen haaste mutta myös laatukontrollien ylläpidolla ja päivittämisellä on 

vaikutus ohjeistuksen noudattamisinnokkuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että 

vastuun ja tehtävien jakoa ei ole kuvattu yksiselitteisesti. 

 

Lisäksi kontrollien noudattamattomuuteen vaikuttaa niiden samankaltaisuus. Usein 

laatukontrollit ovat rakenteeltaan ja järjestykseltään samanlaisia, jolloin on helppoa kuitata 

vaiheet suoritetuiksi. Toinen ongelma laatukontrollin toimimattomuuden suhteen on 

puutteellinen ylläpito. Puutteellinen ylläpito aiheuttaa tilanteen, että järjestelmässä on 

aiheettomia ja vanhentuneita laatukontrolleja. Tämä tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta 

tarpeettomalta tuntuvaa työtä ja työvaiheen suoritusmotivaatio heikkenee. Laatukontrollien 

päivittämättömyyden taustalla on niiden runsas lukumäärä sekä kontrollien ylläpitoon ja 

tuotannon eri osa-alueiden vastuualueisiin liittyvät epäselvyydet.  Tutkimuksen aikana 

havaittiin tilanteita, joissa ei ollut selvää kenen vastuualueelle kontrollin päivittäminen 

kuuluu. 
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5.4 Havainnot häiriöilmoitusjärjestelmään liittyen  

Tutkimuksessa tehtiin häiriöilmoitusjärjestelmään ja sen käyttöön liittyen useita havaintoja 

ja löydettiin kehityskohteita. Tärkeimpinä havaintoina tutkimuksessa selvisi 

häiriöilmoituksiin reagoinnin vaihtelevuus ja häiriöilmoitusjärjestelmän tiedonkulkuun 

liittyvät puutteet. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin työntekijöitä häiriötilanteiden yhteydessä ja havaittiin, että 

häiriöilmoituksiin reagointi vaihtelee huomattavan paljon. Havaittiin tapauksia, jossa 

ilmoitukseen reagoitiin nopeasti ja tilanne saatiin korjattua ilman työnteon keskeytymistä. 

Havaittiin myös häiriötilanteita joissa ilmoitukseen reagointi kesti useita tunteja tai 

pahimmillaan ilmoitukseen ei ollut reagoitu lainkaan. 

 

Häiriöilmoitusjärjestelmän kriittisimmät kehityskohteet liittyvät sen mahdollistamaan 

tiedonkulkuun. Nykytilanteessa häiriöilmoitusjärjestelmä toimii ainoastaan yhteen suuntaan 

– tieto tulee häiriöilmoituksen muodossa työntekijöiltä häiriöön reagoivalle taholle, mutta 

tilanteen korjaamiseen liittyvät tiedot saattavat korjaustoimenpiteisiin liittyvä tieto saattaa 

jäädä ainoastaan korjauksen suorittaneen henkilöstön tietoisuuteen. Näin ollen niin 

häiriöilmoituksen tehneet työntekijät kuin muut häiriöilmoituksen saaneet mutta siihen 

reagoimatta jättäneet tahot eivät saa tietoa, kuinka ilmoitukseen on reagoitu ja kenen 

toimesta. 

 

Häiriöilmoitusjärjestelmä ei tiedonkulkua mahdollista ja korjaustoimenpiteisiin liittyvän 

tiedon jakaminen jää häiriön korjausresurssin ja muiden tahojen kohtaamisen ja keskustelun 

varaan. Näin ollen syntyy tilanteita, joissa häiriön korjaava henkilöstö ja muut tahot eivät 

kohtaa ja tieto korjaustoimenpiteistä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä ei saavuta kaikkia 

asianomaisia. 

 

Tiedonkulkuun liittyviä ongelmallisuuksia ilmenee myös häiriöilmoituksen tekovaiheessa, 

jossa häiriöstä lähetetään sähköposti-ilmoitus kaikille postituslistalla oleville henkilöille. 

Tämä aiheuttaa sen, että kukin häiriöilmoitus-listalla oleva vastaanottaa jokaisen 

ilmoituksen ja suuri ilmoitusten määrä aiheuttaa yksittäisen häiriön merkitsevyyden 

vähenemistä. Merkitsevyyden vähenemisen seurauksena ilmoituksiin reagointi voi hidastua. 
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Häiriöilmoitusjärjestelmässä ilmoitusta tehtäessä tulee valita kategoria, johon kyseinen 

tilanne kuuluu. Kategorioita on neljä: työnjohto, laatu, rakenne ja kunnossapito. 

Tutkimuksessa huomattiin tarvetta olevan lisä-kategorioille, kuten logistiikalle. Logistiikan 

jaotteluun kuuluisi usein esimerkiksi osapuutteisiin liittyviä häiriötilanteita. Lisäksi 

havaittiin ilmoituksia, joiden sisältö oli hyvin lyhyt, esimerkiksi ”Työnteko pysähtynyt”. 

Tällaisen tilanteen korjaaminen edellyttää työasemalla käyntiä tarvittavan tiedon saamiseksi, 

vaikka tilanne olisi pystytty ratkaisemaan tarpeeksi kattavilla lähtötiedoilla nopeammin. 

 

Eräs nykyiseen häiriöilmoitusjärjestelmään liittyvä ongelma on häiriötilanteiden ja niiden 

korjaustoimenpiteiden dokumentointi. Nykytilanteessa häiriöilmoituksista saadaan 

tuotannonohjausjärjestelmästä ilmoitus- ja kuittaustiedot. Tietokanta ei kuitenkaan sisällä 

arviointia häiriötilanteen vakavuuden tai toistuvuuden suhteen. Tämä tarkoittaa, että kaikki 

tilanteet ovat tietokannassa samanarvoisia ja datan hyödyntäminen on vaikeaa. 

 

Lisäksi nykyisestä järjestelmästä ei ole mahdollista lukea historia-tietoa häiriötilanteisiin 

liittyen. Tämän johdosta aiheutuu esimerkiksi tilanteita, jossa edellisessä vuorossa on 

esiintynyt häiriö joka vaikuttaa myös nyt työssä olevan vuoron työskentelyyn. Tätä tietoa ei 

kuitenkaan ole mahdollista hakea järjestelmästä ja nyt vuorossa olevat työntekijät eivät tiedä 

poikkeustilanteen syytä. Viimeisenä häiriöilmoitusjärjestelmään liittyvänä huomiona 

havaittiin häiriöilmoituksia tehtävän ilmoitusluontoisesti asioista, jotka eivät aiheuta riskiä 

tuotannon hidastumiselle. 

 

5.5 Havainnot nykyisestä häiriötilanteen korjausprosessista 

Nykytilanteessa tehtaalla ei ole systemaattista häiriötilanteiden käsittelymallia, jonka avulla 

selvitettäisiin häiriötilanteeseen johtaneet juurisyyt ja määritettäisiin prosessille korjaavat 

toimenpiteet. Häiriötilanteen ilmaantuessa työntekijä tekee ilmoituksen työasemalla 

tuotannonohjausjärjestelmän häiriöilmoitusjärjestelmällä ja häiriöilmoitus tulee tiedoksi 

sähköpostin välityksellä kaikille postituslistalle määritetyille henkilöille. 

 

Häiriöilmoituksen perusteella häiriötä alkaa selvittämään oman vastuualueensa tunnistava 

henkilö, tyypillisesti työnjohtaja, laatuhenkilö tai valmistusinsinööri. Useimmiten 

poikkeaman selvittäminen vaatii korjaushenkilön tai henkilöiden käyntiä paikan päällä 

häiriöilmoituksen tehneelle työasemalle tarpeeksi kattavan tilannetiedon saamiseksi. Tämän 
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jälkeen alkaa korjausprosessi, jonka ensimmäisenä prioriteettina on linjahäiriön poistaminen 

ja työn jatkuvuuden mahdollistaminen. Tämän jälkeen häiriötilanteen luonteesta riippuen 

joko korjausprosessi päätetään tai mahdolliset prosessia korjaavat kehitystoimet aloitetaan. 

Häiriötilanteiden kriittisyys vaihtelee huomattavasti ja enemmistö tilanteista ei vaadi 

perusteellista selvitystyötä ja toimenpiteitä prosessin parantamiseksi. 

 

Kohdeyrityksen tuotantoon kehitetyn toimintamallin puuttuessa häiriötilanteet pyritään 

tyypillisesti ratkaisemaan pienimmän vaivan kautta ilman arviointia häiriön 

uudelleenesiintymisen eliminoinnin mahdollisuudesta. Näin ollen korjausprosessi pysähtyy 

usein työn jatkumisen varmistamisen jälkeen. 

 

5.6 Havainnot häiriötilanteiden dokumentoinnista 

Nykyisessä toiminnassa häiriötilanteisiin liittyvä data tallentuu tuotannon-

ohjausjärjestelmään. Pääasiassa tieto kertyy häiriöilmoitusjärjestelmällä tehtävien 

ilmoitusten ja kuittausten perusteella. Tuotannonohjausjärjestelmästä tieto saadaan tuotua 

automaattisesti esimerkiksi MS Excel-tiedostoon, joka mahdollistaa suuren tietomäärän 

käsittelyn. 

 

Nykyisen häiriödatan kertymiseen ja hyödynnettävyyteen liittyen havaittiin, että tietoa 

kertyy talteen automaattisesti lähinnä keräämisen vuoksi eikä sitä juurikaan hyödynnetä tai 

jatkojalosteta. Lisäksi havaittiin, että tuotannonohjausjärjestelmään kertyvä tieto ei 

sellaisenaan ole helposti hyödynnettävissä, koska häiriötilanteiden vakavuuden määrityksen 

puuttuessa tietokannasta merkittävien häiriöiden erottaminen vähäisen merkityksen häiriöstä 

on aikaa vievää manuaalista työtä. Näin ollen häiriöilmoitusten myötä tuotannon 

häiriötilanteiden esiintyminen tiedostetaan kohdeyrityksessä hyvin, mutta soveltuvaa dataa 

niiden tutkimiseen ei ole helposti saatavilla. Seuraavassa pääluvussa analysoidaan tässä 

luvussa esitetyt kohdeyrityksen laadunhallinnan eri osa-alueita koskevat havainnot. 
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6 KOHDEYRITYKSEN LAADUNHALLINNAN HAVAINTOJEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä luvussa analysoidaan edellisessä luvussa esitetyt kohdeyrityksen laadunhallintaa 

koskevat havainnot. Luvussa esitetään havaintojen merkitys ja vaikutus työn sujuvuuteen ja 

tuotannon tehokkuuteen viidestä näkökulmasta: laadunhallintadatan, laatukontrollien ja 

häiriöilmoitusjärjestelmän käytön, häiriötilanteiden korjausprosessin nykytilan ja 

poikkeamien dokumentoinnin analysoinnin näkökulmasta. 

 

6.1 Laadunhallintadatan analysointi 

Kohdeyrityksestä kerätyn laadunhallintadatan analysoinnilla voidaan todeta tuotannon 

poikkeamia esiintyvän runsaasti. Kuten edellisen pääluvun havainnoista voidaan huomata, 

tutkittaessa tuotannon poikkeamia eri tarkastelujaksoilla ja eri osa-alueilla, 

laatukontrollipoikkeamien ja häiriöilmoitusten jakautuminen vaihtelee paljon. Näin ollen 

tietokantojen perusteella poikkeamat jakautuvat eri tavalla kohdeyrityksen tuotantoon. 

 

Analysoinnin perusteella diplomityön tavoitteille on olemassa selkeä tarve, mutta saatavilla 

olevan laadunhallintadatan perusteella ei voida määrittää, minne tuotannon osa-alueille 

poikkeamien tutkinta ja sen avulla johdettavat kehitystoimet tulisi kohdentaa. Eri 

tarkastelujaksoilla tutkittuna datasta havaitaan, missä poikkeamia kulloinkin esiintyy eniten. 

Mutta diplomityön tarkoituksen ollessa parantaa kohdeyrityksen laadunhallintaa 

kokonaisuutena, ei tutkimusta suunnata tämän tiedon perusteella tietyille tuotannon osa-

alueille. Täten laadunhallintadatan analysointi toimii tutkimusta motivoivana tekijänä sen 

osoittaman poikkeamien vähentämistarpeen ja dokumentoinnin parantamistarpeen myötä. 

 

6.2 Laatukontrollien käyttöön liittyvien havaintojen analysointi 

Tärkeimpänä havaintona laatukontrollien käyttöön liittyen esiin nousi kontrollin ohittaminen 

eli ohjeistuksen noudattamattomuus ja todellisen työvaiheen tekemättä jättäminen. 

Noudattamattomuus aiheuttaa alkuperäisten, laatukontrollilla ehkäistäviksi tarkoitettujen 

virheiden esiintymistä. 

 

Kontrollien ohittamisen taustalla on usein niiden toistuvuus ja samankaltaisuus. Saman 

kontrollin ohjeistuksen ja vaatimusten suorittaminen toistuvasti saattaa heikentää 
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noudattamisintoa, koska tällöin voi syntyä olettamus kaikkien tarkastettavien kohteiden 

läpäisevän kontrollin vaatimukset. Lisäksi kontrollien rakenteen samankaltaisuus voi johtaa 

kontrollien kuittaamiseen, ilman keskittymistä ja todellista työvaiheiden suorittamista. 

 

Edellä mainittujen havaintojen lisäksi laatukontrollien ajantasaisuuteen havaittiin liittyvän 

ongelmia. Lähinnä tämä tarkoittaa vanhentuneiden ja tarpeettomien kontrollien esiintymistä 

tuotannonohjausjärjestelmässä. Tällaiset kontrollit ovat haitallisia, koska ne tarkoittavat 

turhan työvaiheen suorittamista tai sen suoraa ohittamista. Tämä heijastuu myös aiheellisiin 

kontrolleihin suhtautumiseen – laatukontrolleja ei pidetä tärkeinä ja niiden sisältämiä 

toimenpiteitä jää suorittamatta. Kokonaisuutena laatukontrollien havainnoinnin perusteella 

kontrollien rakenteeseen ja päivittämiseen tulisi kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. 

 

6.3 Häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöön liittyvien havaintojen analysointi 

Häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöä tarkasteltaessa havaittiin häiriöilmoituksiin reagoinnin 

vaihtelevan paljon. Voimakas vaihtelevuus aiheuttaa pitkien vasteaikojen tai kokonaan 

reagoimatta jääneiden tilanteiden ilmenemistä. Puutteellinen reagointi on vahingollista, 

koska se näkyy häiriötilanteen kohdanneille työntekijöille vaikuttaen 

välinpitämättömyydeltä. Tämä voi heijastua työntekijöiden suhtautumiseen heidän omaan 

työntekoonsa. Puutteellisessa reagoinnissa riskinä on että lopulta häiriöilmoitustyökalun 

käyttö vähenee, koska työntekijät kokevat ettei ilmoituksia pidetä tärkeänä ja niillä ei saada 

tarvittavaa korjaustoimenpidettä aikaan. 

 

Häiriöilmoitukseen reagoinnin vasteajan vaihtelevuuden ohella järjestelmän 

mahdollistamaan tiedonkulkuun havaittiin liittyvän puutteita. Nykyisessä 

ilmoitusjärjestelmässä tiedonkulku häiriötilanteesta ilmoittaneille työntekijöille on tilanteen 

korjaavan resurssin ja työntekijöiden kohtaamisen ja keskustelun varassa. Järjestelmä ei 

mahdollista viestintää häiriöilmoituksen tehneelle työasemalle ja yhteen suuntaan viestintä 

aiheuttaa tilanteen, jossa työasemalle ei varmuudella saada tietoa, kuinka häiriötilanne on 

korjattu ja millaisia mahdollisia jatkotoimenpiteitä tilanne vaatii. 

 

Lisäksi ilmoitusjärjestelmä ei mahdollista häiriötilanteen korjaustoimenpiteiden 

tiedottamista muille häiriöilmoituksen vastaanottaneelle henkilöstölle. Tiedottamisen 

puuttuminen aiheuttaa sen, ettei tiedetä kuka tilanteen on hoitanut ja millaisilla 
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toimenpiteillä. Edellä mainitut puutteet kommunikaatiossa ruokkivat välinpitämättömyyttä 

– työntekijöille voi syntyä tunne, että jos asioista ei informoida, ei heidän tarvitse niistä 

välittää. 

 

Seuraava nykyisen järjestelmän tiedonkulkuun liittyvä havainto on häiriöilmoitusten 

välittyminen kaikille häiriöilmoitusjärjestelmään kuuluville henkilöille häiriön kategoriasta 

riippumatta. Tämä tarkoittaa runsasta päivittäistä häiriöilmoitusten lukumäärää, joista lisäksi 

suurin osa ei vaadi vastaanottajalta reagointia. Näin ollen yksittäisen ilmoituksen merkitys 

vähenee ja reagointia vaativaan häiriötilanteeseen reagointi voi hidastua. Lisäksi nykyisessä 

järjestelmässä häiriökategorioita on neljä, mutta järjestelmän tehokkaamman toiminnan 

paremmin kohdistettujen häiriöilmoitusten myötä kategorioita tulisi olla enemmän. Tällöin 

myös häiriöilmoitusjärjestelmästä saatava data tarkentuisi, kun tiedettäisiin tarkemmin mille 

osastolle häiriötilanne kuuluu. 

 

Seuraava häiriöilmoitusjärjestelmän tiedonkulkuun liittyvä havainto oli tilanteiden 

esiintyminen, jossa työvuoron aloittavat työntekijät eivät tienneet edellisessä vuorossa 

ilmenneestä häiriöstä. Tämä saattoi aiheuttaa saman häiriön uudelleen ilmenemisen tai muun 

työntekoa hidastaneen tilanteen aiheutumisen. Tällainen tilanne voidaan ehkäistä 

häiriöilmoitusjärjestelmän historia-näkymällä, josta työasemalla voitaisiin katsoa, millaisia 

häiriötilanteita on viimeksi esiintynyt. 

 

Viimeisinä havaintoina nykyisen häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöön liittyen oli 

puutteellisten ja ilmoitusluontoisista tilanteista tehtyjen häiriöilmoitusten esiintyminen. 

Puutteellisessa ilmoituksessa ei ole tarpeeksi lähtötietoja ongelman selvittämiseksi, vaan 

tilannetta korjaavan henkilöstön täytyy ensimmäiseksi saada yhteys häiriöstä ilmoittaneisiin 

työntekijöihin. Käytännössä tämä edellyttää korjaavan henkilöstön käyntiä häiriössä olevalla 

työasemalla ja kattavammat lähtötiedot olisivat mahdollistaneet häiriötilanteen 

korjaustoimenpiteiden nopeamman aloittamisen, sillä häiriötilanne saattoi johtua 

korjaushenkilöstön tuotannonohjausjärjestelmästä selvitettävästä asiasta, esimerkiksi 

oikeiden osien varmistamisesta. 

 

Puutteellisten ilmoitusten lisäksi havaittiin myös ”turhia” ilmoituksia. Nämä 

häiriöilmoitukset oli tehty tuotannon näkökulmasta vähäpätöisistä tilanteista ja niiden 
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korjaaminen ei vaatinut nopeaa reagointia tai välttämättä reagointia lainkaan. Molemmat 

virheellisen häiriöilmoituksen tyypit ovat haitallisia tuotannolle, koska ne sitovat resursseja 

ja vaikuttavat korjaavan henkilöstön häiriöilmoituksiin suhtautumiseen heikentävästi. 

 

6.4 Häiriötilanteiden korjausprosessin havaintojen analysointi 

Suurin kehitystarve nykyisessä häiriötilanteen korjausprosessissa liittyy häiriön poistamisen 

jälkeiseen toimintaan – tehtaalla ei ole systemaattista toimintamallia, jonka avulla 

selvitettäisiin häiriön juurisyy ja kehitystoimenpiteet prosessin parantamiseksi, ettei sama 

poikkeama pääsisi toistumaan vastaisuudessa. Toimintamallin puuttuessa korjausprosessi 

päättyy useimmiten häiriötilanteen poistamisen ja työn jatkuvuuden varmistamisen jälkeen. 

 

Häiriötilanteiden vähentämiseksi tulisi selvitys- ja korjaustoimenpiteiden johtaa juurisyyn 

selvittämiseen ja prosessin parantamiseen, ettei vastaava häiriötilanne pääse esiintymään 

jatkossa. Kaikki häiriötilanteet eivät kuitenkaan vaadi juurisyyanalyysia ja prosessin 

kehittämistä, esimerkiksi jos häiriö on merkitykseltään vähäpätöinen. Häiriötilanteiden 

kriittisyyden määrittämiseksi tarvitaan arviointimenetelmää, jonka avulla pystytään 

määrittämään juurisyyanalyysia ja prosessin kehittämistä vaativat häiriötilanteet vähemmän 

merkitsevistä. Tämä olisi tärkeää myös häiriötilanteiden dokumentoinnin kannalta. 

 

6.5 Häiriötilanteiden dokumentointiin liittyvien havaintojen analysointi 

Nykyinen häiriöilmoitusjärjestelmä tuottaa tuotannonohjausjärjestelmästä ulos saatavaa 

häiriöilmoitus- ja kuittausdataa. Tärkein havainto nykyiseen dokumentointiin liittyen on 

datan huono hyödynnettävyys yksittäisten häiriötilanteiden merkitsevyyden määrittämisen 

puuttumisen vuoksi. Häiriötilannedatasta saadaan tutkittua lukumääriä ja sijaintia, mutta 

kaikki tilanteet ovat samanarvoisia, riippumatta siitä millaisen häiriötilanteen ilmoitettu 

häiriö on todellisuudessa aiheuttanut. Häiriötilanteiden samanarvoisuuden myötä datan 

hyödyntäminen on vaikeaa. 

 

Kohdeyrityksen laadunhallinnan havaintojen analysoinnin perusteella seuraavassa 

pääluvussa muodostetaan konkreettiset kehitysehdotukset laadunhallinnan parantamiseksi. 
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7 KOHDEYRITYKSEN LAADUNHALLINNAN KEHITYSEHDOTUKSET 

 

 

Tässä luvussa esitetään aiemmissa luvuissa esitetyille ja analysoiduille havainnoille ja niistä 

löydetyille parannuskohteille kehitysehdotukset. 

 

7.1 Kehitysehdotukset laadunhallintadatan parantamiseksi 

Laadunhallintadatan parantamiseen liittyy häiriöilmoitusjärjestelmän kehittäminen ja 

dokumentoinnin parantaminen. Näiden osa-alueiden kehitystoimien myötä tuotannosta 

kerättävä laadunhallintadata kehittyy paremmin hyödynnettäväksi. Nämä kehitysehdotukset 

on esitetty kappaleissa 7.3 ja 7.4. 

 

7.2 Laatukontrollien käyttöön liittyvät kehitysehdotukset 

Laatukontrollien käyttöön liittyen tärkeimpänä ongelmana nousi kontrollin noudattamatta 

jättäminen. Noudattamattomuuden havaittiin johtuvan usein kontrollien 

samankaltaisuudesta ja toistuvuudesta. Lisäksi noudattamatta jättämiseen vaikuttivat 

kontrollien päivittämättömyys ja työntekijöiden suhtautuminen – kontrollit ovat osa 

normaalia tuotantoa eikä niihin kiinnitetä muita työvaiheita enempää huomiota. 

 

Ratkaisuna samankaltaisuuteen liittyviin ongelmiin ehdotan laatukontrollien uudistamista 

rakenteen osalta enemmän vaihteleviksi. Tällöin kontrollit eivät noudattaisi samankaltaista 

kaavaa, vaan esimerkiksi kysymykset vaihtelisivat eri kontrollien välillä ja saman kontrollin 

suorituskertojen välillä. Näin laatukontrollia ei voisi onnistuneesti läpäistä lukematta 

kontrollin ohjeistusta ja suorittamatta sen työvaiheita. 

 

Toistuvuuteen liittyvään ongelmaan on haastava löytää parannuskeinoa, sillä olettaen 

tuotannonohjausjärjestelmään sisältyvien kontrollien olevan aiheellisia, on niiden 

toistuvuutta vaikea vähentää. Näin ollen myös toistuvuuteen liittyvät kehitysehdotukset 

sisältyvät samankaltaisuuden vähentämiseen ja ajantasaisuuden varmistamiseen riittävällä 

ylläpidolla. 

 

Ylläpito edellyttää säännöllistä laatukontrollien seurantaa ja läpikäyntiä. Lisäksi ylläpitoon 

liittyy vastuualueiden selkeä määrittäminen, sillä seurantaa tehtäessä havaittiin 
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vastuualueisiin liittyvää epäselvyyttä ja resurssipuutosta. Kehitysehdotuksena ehdotan 

toimenpiteitä, joilla määritetään kontrollien ylläpitovastuu sekä tarpeellinen kontrollien 

päivitysväli ja päivitysprosessi. Laatukontrolleja on kohdeyrityksen tuotannossa useita 

tuhansia, joten niiden ajan tasalle saattaminen vaatii huomattavan työpanoksen ja se 

edellyttää tehtaan johdon tukea ja riittävän henkilöstöresurssin tehtävään määrittämistä. 

 

Kehitysehdotuksena vastuualueiden määrittämiseen ehdotan RACI-matriisia. RACI-matriisi 

on projektinhallinnan menetelmä, jossa määritetään kullekin toimenpiteelle 

vastuuhenkilö(t). Menetelmän nimitys tulee englannin kielen sanoista responsible, 

accountable, consulted ja informed. (Haughey, 2017.) Taulukossa 11 on esitetty RACI-

matriisin toimenkuvat ja taulukossa 12 on kuvattu esimerkki RACI-matriisista. 

 

Taulukko 11. RACI-matriisin toimenkuvat ja niiden kuvaukset. (Haughey. 2017.) 

Toimenkuva: Suomennos: Kuvaus: 

R (responsible) Vastuullinen Henkilö, joka suorittaa tehtävän. 

A (accountable) Vastuussa oleva Henkilö, joka on vastuussa että tehtävä tulee 

suoritetuksi kokonaisuudessaan. Tyypillisesti 

projektipäällikkö. 

C (consulted) Neuvoja Henkilö, joka tarjoaa tehtävän suorittamiseksi 

tarvittavaa informaatiota. Tyypillisesti useita 

henkilöitä, joilla kattava osaaminen työtehtävän 

aiheesta. 

I (informed) Tiedotettava Henkilö, jota tiedotetaan tehtävän edistymisestä ja 

johon tehtävän suorittaminen vaikuttaa. 

 

Taulukko 12. Yksinkertainen esimerkki RACI-matriisin käytöstä. 

RACI-matriisi Työntekijä 1 Työntekijä 2 Työntekijä 3 Työntekijä 4 

Työtehtävä 1 A R C I 

Työtehtävä 2 A  I R 

Työtehtävä 3 R C  I 

Työtehtävä 4 I C R A 
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Viimeisenä laatukontrollien kehityskohteena havaittiin kontrolleihin suhtautuminen, niitä ei 

pidetä tarpeeksi tärkeinä että niihin kiinnitettäisiin riittävästi huomiota. Tähän on haastava 

löytää prosessinkehityksellistä ratkaisua, koska kyseessä on lähinnä henkilöstöhallinnollinen 

haaste. Kehityskeinona havaintoon esitän kouluttamista ja muistuttamista laatukontrollien 

tärkeydestä laaduntuoton ja tuottavuuden näkökulmasta. Erityisesti tätä tulee tehdä 

tilanteessa, jossa poikkeama on päässyt työasemalta tuotannossa eteenpäin ja laatukontrollin 

ohjeistuksen noudattaminen olisi johtanut poikkeaman havaitsemiseen ajoissa. 

 

7.3 Häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöön liittyvät kehitysehdotukset 

Tärkeimmät häiriöilmoitusjärjestelmän käyttöä koskevat havainnot liittyivät 

häiriöilmoituksiin reagoinnin vaihteluun ja järjestelmän mahdollistamaan tiedonkulkuun. 

Häiriöilmoituksiin reagointia voidaan parantaa kohdistamalla ilmoitukset työasemalta 

tarkemmin ja oikealle osastolle. Kehitysehdotuksena tähän esitän häiriöilmoitusjärjestelmän 

muokkaamista sellaiseksi, että osasto-vaihtoehtoja lisätään ja ilmoitukset menevät 

pääsääntöisesti ainoastaan valitun osaston edustajille. Näin kaikki häiriöilmoitukset ovat 

vastaanottajalle relevantteja ja reagointia vaativia. Uuden toimintatavan menestyksekäs 

käyttöönotto edellyttää koulutusta työasemilla, että häiriöt osataan kohdistaa oikealle 

osastolle. 

 

Nykyisen järjestelmän tiedonkulkuun liittyvien ongelmien korjaamiseksi 

häiriöilmoitusjärjestelmää tulee kehittää. Lisäksi häiriötilanteiden seurantaa ja niihin 

liittyvää tiedottamista tulee parantaa. Tiedonkulun varmistamisen suhteen tärkeintä on 

palautteen varmistaminen häiriöilmoituksen tehneelle työasemalle ja työntekijöille. Ehdotan 

häiriöilmoitusjärjestelmän päivittämistä sellaiseksi, että häiriön korjaukseen liittyvät tiedot 

olisi aina dokumentoitava ja että työasemalta päästään näitä tietoja tarkastelemaan. Suotavaa 

olisi myös tarjota työasemalle häiriöhistoria-näkymä, jolla varmistetaan tiedonkulku 

työvuoron vaihtumisen yhteydessä. Näiden ominaisuuksien ohella kehitetyssä 

häiriöilmoitusjärjestelmässä dataa tallentuisi tietokantaan, josta sitä voitaisiin hyödyntää 

tulevissa ongelmatilanteissa ilman, että tieto on kenenkään henkilön muistin varassa. Tätä 

tietokantaa voisi hyödyntää myös muu häiriöilmoituksen saanut henkilöstö, koska tieto 

tilanteen korjaustoimenpiteistä olisi saatavilla. 
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Tiedonkulun kehittämisen ohella häiriöilmoituksiin reagointia voidaan parantaa selkeällä 

vastuualueiden määrittelyllä ja päivystysvuoroilla. Näin toimimalla häiriöilmoituksen 

vastaanottava henkilöstö tietää tarkasti kenen tulee reagoida kuhunkin häiriöön. Reagoinnin 

parantamiseksi ehdotan selkeää vastuualueiden määrittelyä ja mahdollisesti häiriötilanteisiin 

pääasiallisena vastuunaan reagoivan resurssin määrittämistä.  Erillisen häiriöilmoituksiin 

reagoivan resurssin avulla vastuualueisiin liittyvää epäselvyyttä ei esiinny ja nykyisin 

olemassa olevia resursseja kuormitetaan vähemmän. Lisäksi häiriötilanteiden 

korjausresurssi pystyisi toimimaan korjaustoimenpiteitä koordinoivana tahona, joka seuraisi 

toimenpiteiden edistymistä. 

 

Seuraava häiriöilmoituksia koskeva havainto oli puutteelliset ja tuotannon sujuvuuden 

näkökulmasta merkityksettömät ilmoitukset. Tämä ongelma on myös 

henkilöstöhallinnollinen ja vääränlaisten häiriöilmoitusten ehkäiseminen edellyttää 

työntekijöiden koulutusta, millaisista tilanteista häiriöilmoituksia kuuluu tehdä. 

 

7.4 Häiriötilanteiden korjausprosessin kehitysehdotukset 

Häiriötilanteiden korjausprosessin parantamiseksi kohdeyritykseen tarvitaan systemaattinen 

toimintamalli, jonka avulla tilanteen korjaustoimet eivät keskeydy työn jatkumisen 

varmistamisen jälkeen. Nykyisestä korjausprosessista tehtyjen havaintojen analysoinnin 

perusteella häiriötilanteiden korjaukseen tulee luoda toimintamalli, jonka avulla jokaisen 

häiriötilanteen hoidossa suoritetaan seuraavat työvaiheet: 

- häiriöilmoitukseen reagointi lyhyellä vasteajalla 

- työnteon jatkumisen varmistaminen 

- häiriötilanteen kriittisyyden määrittäminen 

- kriittisten häiriöiden kohdalla juurisyyanalyysi ja prosessin parantaminen 

- dokumentointi ja jatkotoimenpiteiden seuranta 

 

Edellä esitettyjen työvaiheiden lisäksi toimintamalliin sisältyisi esimerkiksi viikoittain 

järjestettävä seurantapalaveri, jossa käydään läpi tuotannossa ilmenneet häiriötilanteet, 

määritetään jatkotoimenpiteille vastuuhenkilöt sekä seurataan häiriöiden kehitystä ja 

suljetaan onnistuneesti käsitellyt tapaukset. Kaaviossa 5 on esitetty kohdeyrityksen 

toimintaan kehitetty häiriötilanteen korjausprosessin kulku. 
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Kaavio 5. Kohdeyrityksen toimintaan kehitetyn häiriötilanteen korjausprosessin kulku. 

 

Kehitettyyn toimintamalliin ja dokumentoinnin parantamiseen liittyen häiriötilanteen 

kriittisyyden määrittely on tärkeä toimintamallin vaihe. Määrittelyn avulla pystytään 

erottamaan merkittävät häiriötilanteet vähäisemmistä ja näin kohdistamaan resursseja 

paremmin. Lisäksi tätä samaa kriittisyyden määrittelyä hyödynnetään häiriötilannedatan 

yhteydessä – määrittelystä saadaan jokaiselle tilanteelle ”riskiluku”, joka kuvaa 

häiriötilanteen merkittävyyttä tuotannon näkökulmasta. Näin kertyvän datan 

hyödynnettävyys paranee. 

 

Häiriötilanteen kriittisyyden määrittelyyn ehdotan käytettäväksi RPN-menetelmää. Nimitys 

RPN tulee englannin kielen sanoista Risk Priority Number ja sitä käytetään kuvaamaan 

häiriötilanteen kriittisyyttä kolmen ominaisuuden suhteen: vakavuuden, toistuvuuden ja 

korjausprosessin toimivuuden perusteella. Kuvassa 8 on esitetty tutkimuksessa johdettu 

RPN-menetelmällä määritettävän riskiluvun laskentakaava. Riskilukua määritettäessä kukin 

ominaisuus arvioidaan asteikolla 1–10, jolloin saadaan riskiluku väliltä 1–100. 

 

Työasema

Häiriö

Häiriöilmoitus

Korjaushenkilöstö

Korjaustoimenpide
Tuotannon 
jatkuminen

Juurisyyn 
selvittäminen

Prosessin 
parantaminen

Seuranta
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Kuva 8. Häiriötilanteiden kriittisyyden määrittämiseksi käytettävän riskiluvun 

laskentakaava. 

 

RPN-menetelmän kriittisyysmäärittelyn perusteella tietokannasta valitaan ne 

ongelmatilanteet, jotka otetaan tarkempaan käsittelyyn myöhemmin ratkaistavaksi. Tämä 

käsittely voisi rakentua aiemmin mainitun viikoittain järjestettävän palaverin ympärille, 

jossa käydään läpi edellisen viikon kriittisimmät tilanteet. Viikoittaiseen palaveriin 

osallistuu henkilöstöä kaikilta häiriötilanteisiin liittyviltä osastoilta ja palaverissa 

määritetään kriittisille häiriöille toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Vaativimpiin 

prosessinkehitystoimenpiteisiin suositellaan sovellettavaksi aiemmin mainittua RACI-

matriisia projektinhallinnan selkeyttämiseksi. 

 

7.5 Häiriötilanteiden dokumentoinnin kehitysehdotukset 

Toiminnasta kertyvää häiriödataa voidaan parantaa kehittämällä häiriöilmoitusjärjestelmää 

– järjestelmään tulee lisätä pakollisia valikoita ja tekstikenttiä, joiden myötä tietoa tallentuu 

enemmän. Lisättävät valikot ja tekstikentät sisältäisivät muun muassa tilanteeseen liittyvän 

koneen valmistenumeron ja osan tuotekoodin. Järjestelmän kehittämisen myötä olennaista 

on, että lisättävät kentät ovat kaikki olennaisia ja ettei käyttömukavuus heikkene niiden 

myötä. Lisäksi aiemmin mainittu häiriötilanteen kriittisyyden määrittelyn tieto parantaa 

dokumentointia, olettaen että riskiluku-tieto saadaan yhdistettyä häiriöilmoitusjärjestelmästä 

saatavaan dataan. Yksi vaihtoehto tähän on kriittisyyden määrittelyn integrointi 

häiriöilmoitusjärjestelmään. 

 

7.6 Yhteenveto kehitysehdotuksista 

Tutkimuksessa johdettiin löydetyille havainnoille useita kehitysehdotuksia. Yhteenveto 

tutkimuksessa löydetyistä havainnoista, niiden ongelmankuvaukset ja määritetyt 

kehitysehdotukset on esitetty oheisessa taulukossa 13. 
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Taulukko 13. Tutkimuksessa tehdyt havainnot häiriöilmoitusjärjestelmän kehityskohteista, 

niiden kuvaukset ja kehitysehdotukset. 

Havainto: Ongelman kuvaus: Kehitysehdotus: 

Laadunhallintadatan 

parantaminen 

Data vaikeasti 

hyödynnettävissä 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen, häiriötilanteen 

kriittisyyden määrittely 

(RPN) 

Laatukontrollien 

noudattaminen 

Kontrollin sisältämää 

ohjeistusta ei noudateta 

Kontrollin rakenteen 

muokkaaminen 

vaihtelevammaksi, 

kontrollien ylläpito 

Vanhat laatukontrollit Tuotannonohjausjärjestelmässä 

on vanhentuneita kontrolleja 

Kontrollien ylläpidon 

järjestäminen, 

vastuualueiden 

määrittäminen (RACI) 

Häiriöilmoituksiin 

reagointi 

Ilmoituksiin reagointi vaihtelee 

ja vasteajat pitkiä 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen, ilmoitusten 

tarkempi kohdistaminen 

osastoittain 

Häiriöilmoitusten 

kohdistaminen 

Häiriöilmoitukset saapuvat 

kaikki kaikille-periaatteella 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen, ilmoitusten 

tarkempi kohdistaminen 

osastoittain 

Tiedonkulku 

työasemalle 

Työaseman työntekijöillä ei 

tietoa korjaustoimenpiteistä ja 

mahdollisista jatkotoimista 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen, historia-

näkymän lisääminen 
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Tiedonkulku 

toimihenkilöiden 

kesken 

Muu häiriöilmoituksen saanut 

henkilöstö ei tiedä 

korjaustoimenpiteistä 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen, historia-

näkymän lisääminen 

 

Taulukko 13 jatkuu. Tutkimuksessa tehdyt havainnot häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehityskohteista, niiden kuvaukset ja kehitysehdotukset. 

Havainto: Ongelman kuvaus: Kehitysehdotus: 

Puutteelliset ja turhat 

ilmoitukset 

Häiriöilmoitus sisältää hyvin 

vähän tietoa tai se on tehty 

ilmoitusluontoisesta asiasta, 

joka ei aiheuta ongelmaa 

tuotannolle 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen pakollisia 

tietokenttiä lisäämällä, 

työntekijöiden kouluttaminen 

Ilmoitusten jaottelu Häiriöilmoitus on osoitettu 

väärän kategorian alle, 

häiriödatan 

paikkansapitävyys heikkenee 

Häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen kategorioita 

lisäämällä, työntekijöiden 

kouluttaminen 

Häiriötilanteiden 

tietokanta 

Nykyinen tietokanta vaikeasti 

hyödynnettävissä 

Häiriötilanteen kriittisyyden 

määrittely (RPN), 

häiriöilmoitusjärjestelmän 

kehittäminen 

 

Seuraavassa pääluvussa esitetään diplomityön tutkimuksessa johdettujen kehitysehdotusten 

myötä saavutetut tulokset ja johtopäätökset kehitysehdotusten vaikutuksesta kohdeyrityksen 

laadunhallinnan parantamiseen. 
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8 AVAINTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET LAADUNHALLINNAN 

PARANTAMISEKSI 

 

 

Tässä pääluvussa esitetään tutkimuksessa tehtyjen havaintojen analysoinnin perusteella 

johdettujen kehitystoimenpiteiden keskeiset tulokset sekä johtopäätökset niiden 

onnistumisesta ja vaikutuksista kohdeyrityksen tuotantoon. Lisäksi luvussa esitetään 

tutkimuksen luotettavuustarkastelu, jatkotutkimusaiheet ja arvioidaan diplomityön tuloksia 

kokonaisuutena. 

 

8.1 Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ratkaisut 

Diplomityön tutkimusongelmana oli tutkia, kuinka kohdeyrityksen poikkeamien ja 

häiriötilanteiden korjausprosessia tulisi kehittää, että häiriöiden kokonaismäärää saadaan 

vähennettyä ja mahdollisimman suuri osa resursseista kohdistettua arvoa tuottavaan 

toimintaan. Tutkimusongelmaan saatiin työssä vastattua korjausprosessin kehitysehdotusten 

osalta. Tutkimuksessa löydettiin useita prosessin parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, 

joiden avulla poikkeamien ja häiriötilanteiden määrää voidaan vähentää, mutta kaikkia 

toimenpiteitä ei saatu diplomityön puitteissa implementoitua. 

 

Häiriöiden kokonaismäärän vähentämisessä diplomityössä ei onnistuttu, koska 

tarkastelujaksolla häiriöilmoitusten lukumäärä pysyi samana tai kasvoi. Syynä tilanteeseen 

on häiriöpäivystyksen myötä häiriöilmoituksiin tehostunut reagointi, joka on lisännyt 

häiriöilmoitusjärjestelmän käytön mielekkyyttä työntekijöiden keskuudessa. 

 

Häiriöilmoituksiin reagoinnin vasteajan lyhentämisessä ja resurssien parempaan 

kohdistamiseen liittyen diplomityössä voidaan sanoa onnistuneen häiriöpäivystyksen 

aloittamisen myötä. Päivystystoiminnon seurauksena vasteajat lyhentyivät huomattavasti 

aiemmasta, mutta resurssien resurssien parempaa kohdistamista arvioitaessa tulee ottaa 

huomioon häiriöpäivystyksen kustannukset, sillä häiriöpäivystyksen sitomia resursseja ei 

ole verrattu muiden resurssien tehokkaamman kohdistamisen suomaan arvoa tuottavan 

toiminnan lisääntymiseen. 
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Diplomityön tutkimuskysymyksiä oli neljä ja niihin saatiin tutkimuksessa vastaukset. 

Laadunhallintadataa tutkimalla ja henkilökuntaa haastattelemalla saatiin käsitys tuotannossa 

esiintyvistä häiriötilanteista. Myös häiriöiden ratkaisuprosessin toimintaa ja sen 

kehitystarpeita pystyttiin selvittämään hyvin. Prosessin toiminta saatiin kuvattua tarkasti ja 

siitä tehtyjen havaintojen analysoinnin myötä johdettiin ratkaisuprosessille kehitystoimet. 

Myös informaationkulun ja dokumentoinnin nykytila saatiin tutkimuksessa kartoitettua. 

 

Viimeisenä tutkimuskysymyksenä diplomityössä oli ”Millainen häiriöilmoitusjärjestelmä 

olisi sopivin tehtaan toimintaan?” Kysymykseen pystyttiin vastaamaan nykyisestä häiriö-

ilmoitusjärjestelmästä tehtyjen havaintojen analyysin ja niistä johdettujen kehitysehdotusten 

myötä. Työn tuloksena saatiin määritettyä vaatimuksia ja ominaisuuksia uudelle 

häiriöilmoitusjärjestelmälle. Uuden järjestelmän luominen vaatii erillisen IT-resurssin 

käyttöä ja kohdeyrityksessä suunnitellaan tämän toteuttamista lähivuosina. 

 

8.2 Häiriötilanteiden ratkaisun toimintamalli 

Yhtenä diplomityön päätavoitteena oli luoda kohdeyritykseen toimintamalli, jonka avulla 

häiriötilanteiden korjaamiseen liittyy systemaattinen prosessin parantamiseen tähtäävä 

toiminta. Lisäksi tavoitteena oli määrittää nykyiselle häiriöilmoitusjärjestelmälle 

kehitystoimenpiteet, jotka mahdollistavat häiriötilanteiden tehokkaamman korjauksen ja 

aiempaa paremman dokumentoinnin. 

 

Toimintamallin määrittämisessä onnistuttiin, mutta diplomityön aikana toimintamallia ei 

saatu implementoitua kohdeyrityksen toimintaan. Mallin kehittämiseksi käynnistettiin 

viikoittainen palaverikäytäntö, johon kuuluvan henkilöstön tarkoituksena oli toimia 

pilottiryhmänä, jonka avulla käytäntöä alettaisiin soveltamaan kohdeyrityksen toimintaan 

laajemmin. Pilottiryhmää testattiin usean kuukauden ajan ja sen myötä havaittiin suurimpien 

toimintamallin käyttöönoton haasteiden liittyvän kokemukseen lisätyöstä. Ryhmään 

kuuluneella henkilöstöllä oli omat normaalit työtehtävänsä ja viikoittaisessa palaverissa läpi 

käytyjen häiriötilanteiden analysointi ja prosessin kehitystoimien määrittäminen 

kuormittivat pilottiryhmää. 

 

Pilottiryhmän käynnistämisestä huolimatta diplomityön aikana kehitettyä toimintamallia ei 

onnistuttu implementoimaan kohdeyrityksen toimintaan laajemmin. Käyttöönottoa 
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kuitenkin harkitaan ja mahdollisesti toteutetaan lähitulevaisuudessa. Tämä olisi 

mielenkiintoista, koska näin alettaisiin saamaan tietoa mallin toimivuudesta. Käyttöönotto 

tulee edellyttämään ajattelutavan muutosta ja uusiin toimintatapoihin sitoutumista. 

 

8.3 Viikkoraportointi 

Laadunhallintadatan tutkimisen ja häiriötilanteiden seurannan aloittamisen jälkeen havaittiin 

tuotannon poikkeamiin liittyvän tietoisuuden olevan vähäistä koko organisaation 

laajuudella. Toimihenkilöiden keskuudessa häiriöilmoitusjärjestelmän myötä 

häiriötilanteiden esiintymisestä oltiin tietoisia, mutta niiden korjaustoimenpiteisiin ja 

vakavuuteen liittyen asioista tiedettiin vähän. Tämän myötä aloitettiin viikoittaisen, lähes 

koko toimihenkilöorganisaatiolle julkaistavan viikkoraportin koostaminen. 

 

Raportin tavoitteena oli lisätä henkilökunnan tietoisuutta tuotannossa ilmenevistä häiriöistä, 

niiden taustoista ja suoritetuista korjaustoimenpiteistä. Tietoisuuden lisäämisen myötä 

tavoitteena oli saavuttaa laajempaa mielenkiintoa tuotantohäiriöiden kriittisyydelle ja näin 

lisätä tarvetta toimenpiteille niiden ehkäisemiseksi. Tässä tavoitteessa onnistuttiin ja tehtaan 

johdon häiriötilanteiden laajuuteen huomion kiinnittämisen myötä päätettiin aloittaa 

häiriöpäivystys-hanke häiriöihin reagoinnin parantamiseksi ja esiintymisen vähentämiseksi 

jatkossa. 

 

8.4 Häiriöpäivystys-kokeilu ja sen vakiointi 

Diplomityön kokeellisessa osiossa aloitettiin häiriötilanteiden korjausprosessin seuranta, 

jonka avulla saatiin tietoa prosessiin liittyvistä kehitystarpeista. Henkilöstöä haastattelemalla 

selvisi, että häiriöilmoituksiin reagointi ja reagoinnin vasteaika vaihtelevat huomattavasti. 

Lisäksi työntekijöiden keskuudessa koettiin, ettei häiriöilmoituksiin suhtauduta tarpeellisella 

vakavuudella ja häiriöiden korjaustoimenpiteistä tiedottaminen on puutteellista. 

 

Viikoittain julkaistun häiriöraportin myötä kohdeyrityksessä päätettiin käynnistää 

häiriöpäivystys-kokeilu. Kokeilun tavoitteena oli selvittää millaisia tuloksia voidaan 

saavuttaa, kun häiriötilanteiden korjaukseen määritetään oma resurssi ja vastuuhenkilöt. 

Kokeiluun osallistui henkilöstöä valmistustekniikan, logistiikan ja laadun osastoilta. 
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Häiriöpäivystys-kokeilu aloitettiin tehtaalla toukokuun 2017 puolivälissä tarkoituksena 

jatkaa kokeilua 5 viikon ajan. Pian häiriöpäivystyksen aloittamisen jälkeen kokeilusta saatiin 

runsaasti positiivista palautetta – häiriöihin reagointi nopeutui ja häiriöilmoitusjärjestelmän 

käyttö lisääntyi. Kokeilujakson lopussa positiivisen palautteen myötä kohdeyrityksessä 

tehtiin päätös kokeilun pidentämisestä kahdeksaan viikkoon heinäkuun tuotannon 

pysähdykseen asti. Häiriöpäivystys-kokeilulla saavutettuja tuloksia on esitetty 

häiriöilmoitusten määrän ja vasteajan suhteen korjaamisen kuittausaikojen muodossa 

kaaviossa 6. Kaavioon on merkitty häiriöpäivystys-kokeilun aloitusajankohta punaisella 

katkoviivalla ja kaaviossa ei ole esitetty heinäkuuta, koska tuolloin tehtaan tuotanto oli 

pysähdyksissä kesätauon vuoksi. 

 

 

Kaavio 6. Häiriöilmoitusten lukumäärän ja keskiarvoisen kuittausajan kehitys vuonna 

2017. 

 

Kuten edellä esitetystä kaaviosta voidaan havaita, toukokuussa häiriöpäivystys-kokeilun 

aloittamisen myötä häiriötilanteen korjausprosessi nopeutui keskimääräisellä kuittausajalla 

mitattuna merkittävästi. Lisäksi samalla häiriöilmoitusten lukumäärä kasvoi, erityisesti 

työnjohdolle kohdistettujen häiriöiden osalla. Häiriöilmoitusten määrän kasvua selittää 

lyhentyneet kuittausajat ja ratkaisuprosessin tehostuminen: lyhemmät kuittausajat 

mahdollistivat nopeamman uuden työasemakohtaisen häiriöilmoituksen tekemisen ja 

korjausprosessin tehostuminen lisäsi häiriöilmoitusjärjestelmän käytön mielekkyyttä.  
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Kaikkien neljän eri kategorian häiriöilmoitusten kuittausaikojen keskiarvot tammikuusta 

2017 alkaen on esitetty taulukossa 14. 

 

 

 

Taulukko 14. Häiriöilmoitusten kuittausaikojen keskiarvot vuonna 2017. 

Kuukausi Kuittausaika (h) 

Tammikuu 24:42 

Helmikuu 33:03 

Maaliskuu 21:42 

Huhtikuu 29:35 

Toukokuu 7:26 

Kesäkuu 12:03 

Elokuu 14:47 

 

Kuten taulukosta 14 voidaan havaita, toukokuussa aloitetulla häiriöpäivystys-kokeilulla 

saavutettiin parannus korjausprosessin kestoon. Taulukon keskiarvojen mukaisesti vuoden 

2017 tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana häiriötilanteen keskimääräinen kuittausaika 

oli 27:16 tuntia. Toukokuun ja elokuun välinen keskiarvo puolestaan on 11:25 tuntia. 

Tarkastelujaksojen välillä häiriötilanteen kuittausaika lyhentyi 58 prosenttia alle puoleen 

entisestä. 

 

Häiriöpäivystys-kokeilun saaman positiivisen vastaanoton myötä kohdeyrityksessä tehtiin 

päätös häiriöpäivystyksen vakioinnista osaksi normaalia toimintaa. Vakioinnin myötä 

päivystyksessä työskentelee kolme häiriöpäivystäjää. 

 

8.5 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimuksen tuloksena selvitettiin kohdeyrityksen tuotannossa esiintyvät tyypilliset 

häiriötilanteet ja niiden korjausprosessin kehitystarpeet. Lähtödatan luotettavuuden suhteen 

suurimmat epävarmuutta aiheuttaneet tekijät olivat poikkeamien ja häiriötilanteiden 

ilmoittamisen aiheellisuus sekä yksittäisestä tilanteesta saatavien tietojen rajallisuus. 
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Tutkimusta tehdessä havaittiin ilmoituksia, jotka eivät todellisuudessa aiheuttaneet haittaa 

tuotannolle ja datan luotettavuuden parantamiseksi nämä ilmoitukset pyrittiin rajaamaan 

aineistoista ulos. Yksittäisestä tilanteesta saatavien tietojen rajallisuus puolestaan vaikeutti 

tilanteiden merkitsevyyden vertailua. Tutkitun datan luotettavuutta paransi datan suuri 

määrä ja siitä johdettujen johtopäätösten yhtenevyys henkilökunnan tekemien havaintojen 

kanssa. 

 

Kohdeyrityksen nykyistä häiriötilanteiden korjausprosessia tutkittaessa suoritettujen 

toimenpiteiden tehokkuuden arviointia vaikeutti puutteellinen dokumentointi. 

Kehitystarpeiden määrittelyssä hyödynnettiin henkilökunnan haastatteluja, joiden myötä 

saatiin kattavasti nykyisen toiminnan puutteita havainnoitua. Näin korjaustoimenpiteiden 

vähäinen dokumentointi ei muodostanut uhkaa työn suorittamiselle. 

 

Tutkimuksessa suoritettuun havainnointiin osallistui henkilökuntaa lähes koko tehtaan 

laajuudelta, joten havaintojen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Tuloksiin päätymiseen 

johtanut havaintojen analysointi ja kehitystoimien määrittäminen tapahtui tutkijan oman 

työn perusteella, joten tässä virhearvioinnin mahdollisuus on suurempi. Kohdeyrityksessä 

diplomityön tuloksista keskusteltaessa eriäviä mielipiteitä ei kuitenkaan ilmennyt. 

 

Tuotannon poikkeamien esiintymistä ja jakautumista tutkittaessa tehtyjen mittausten ja 

laskujen luotettavuus varmistettiin suorittamalla samat toimenpiteet useaan kertaan. Näin 

erityisesti laskentavirheet saatiin tehokkaasti eliminoitua. Käytettävissä olleen tiedon 

määrän suhteen aineistoa oli saatavilla usean vuoden ajalta ja lukumääräisesti yksittäisiä 

poikkeamia ja häiriötilanteita esiintyi aineistoissa runsaasti. Lisäksi tutkimuksessa 

hyödynnettiin kaikkia saatavilla olleita tietolähteitä. Täten arvioisin tarpeellisen tiedon 

saatavuuden olleen hyvällä tasolla.  

 

Diplomityön tulosten validiteetti varmistettiin työn ohjaajan ja muun henkilökunnan kanssa 

käytyjen keskustelujen avulla. Työn suunnittelussa ja aloituksessa määritettyjä 

tutkimusongelmia tarkennettiin tarpeen mukaan työn edetessä. Kokonaisuutena diplomityön 

tulosten luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. 
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Diplomityössä tuotettiin uutta tietoa häiriötilanteiden korjausprosessin nykytilan ja 

kehitystarpeiden selvityksessä. Uutta tietoa saatiin kerättyä prosessin toiminnasta erityisesti 

työntekijöiden näkökulmasta. Lisäksi häiriöpäivystyksestä saatujen kokemusten myötä 

tuotettiin uutuusarvoista tietoa toimintojen suunnittelua tukemaan tulevaisuudessa. 

 

8.6 Jatkotutkimusaiheet 

Diplomityön perusteella soveltuvia jatkotutkimusaiheita olisi toimintamallin käyttöönottoon 

liittyvät tutkimukset. Työtä suoritettaessa havaittiin käyttöönoton olevan haastava prosessi, 

joka vaatii tukea ja sitoutumista. Jatkotutkimus voisi keskittyä toimintamallin 

käyttöönottovaiheeseen ja sen onnistumista arvioitaisiin soveltuvilla mittareilla, esimerkiksi 

häiriötilanteiden kokonaismäärän kehityksellä. 

 

Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla häiriöpäivystys-toiminnon ja sen kohdeyritykselle 

tuoman lisäarvon arviointi. Nykytilanteessa häiriöpäivystykseen suhtaudutaan positiivisesti 

ja sen koetaan parantavan tuotannon tehokkuutta, mutta tulosten mittaaminen on vaikeaa. 

Toiminnon tuoman lisäarvon määrittäminen olisi arvokas tieto tulevaisuuden 

kehityshankkeita ja uusia toimintoja suunniteltaessa. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Diplomityössä tutkittiin John Deere Forestry Oy:n metsäkonetehtaan tuotannossa esiintyviä 

poikkeamia ja häiriötilanteita, niiden korjausprosessia ja toiminnan kehittämisen 

mahdollisuuksia. Lähtökohtana diplomityölle oli tuotannossa esiintyvien poikkeamien suuri 

määrä ja tavoitteet tuottavuuden parantamiseksi. 

 

Diplomityön teoriaosuudessa tutkittiin kirjallisuustutkimuksen avulla laadunhallintaa ja 

lean-ajattelua sekä tuotannon häiriöhallinnan menetelmiä. Työn kokeellisessa osiossa 

tutkittiin kohdeyrityksen laadunhallinnan nykytilaa. Tutkimusmenetelmänä diplomityössä 

oli aineistotriangulaatio, jonka aineiston muodosti kohdeyrityksen tuotannon-

ohjausjärjestelmästä saatu laadunhallintadata yhdistettynä työntekijöiden haastatteluista ja 

tutkijan tekemästä havainnoinnista saatuihin tietoihin. 

 

Tutkimuksessa havaittiin puutteita laatukontrolleihin ja niihin suhtautumiseen sekä 

häiriöilmoitusjärjestelmään ja sen mahdollistamaan tiedonkulkuun liittyen. Lisäksi 

havaittiin puutteita häiriöilmoituksiin reagointiin ja nykyiseen häiriötilanteiden 

korjausprosessiin liittyen. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen analysoinnin perusteella 

löydettiin parannuskohteita, joiden korjaamiseksi työssä johdettiin ehdotukset 

kehitystoimenpiteiksi. 

 

Tutkimuksessa johdettiin kehitystoimenpiteet nykyisen häiriöilmoitusjärjestelmän ja 

tiedonkulun parantamiseksi. Tämä edellyttää järjestelmän muokkaamista muun muassa 

häiriöilmoitusten kohdentamiseen ja ilmoitusten sisältämiin tietoihin liittyen. 

Häiriöilmoituksiin reagoinnin parantamiseksi tutkimuksessa kehitettiin kohdeyrityksen 

tuotantoon toimintamalli, jonka avulla ilmoituksiin reagointi nopeutuu ja häiriötilanteiden 

kokonaismäärä vähenee. Toimintamallissa häiriötilanteen korjaamiseen liittyy tilanteeseen 

johtaneiden syiden selvittäminen ja prosessin kehittäminen sellaiseksi, ettei sama tilanne 

pääsisi toistumaan vastaisuudessa. 

 

Tutkimuksen avaintuloksina selvitettiin, kuinka tehtaan nykyistä laadunhallintaa ja 

häiriötilanteiden korjausprosessia tulisi kehittää sekä millainen häiriötilanteiden ratkaisun 
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toimintamallin tulisi olla. Lisäksi diplomityön tuloksena onnistuttiin lisäämään 

kohdeyrityksen henkilökunnan tietoisuutta tuotannossa ilmeneviin häiriöihin, niiden 

taustoihin ja suoritettuihin korjaustoimenpiteisiin liittyen. Edellä mainittujen tulosten lisäksi 

diplomityön seurauksena kohdeyrityksen toimintaan vakioitiin häiriöpäivystys-toiminto, 

jonka avulla häiriötilanteiden ratkaiseminen on tehostunut. 

 

Jatkokehityskohteena ehdotetaan tässä tutkimuksessa kehitetyn toimintamallin 

käyttöönottoa kohdeyritykseen koko tuotannon laajuudella. Tämä tulee olemaan haastava 

tehtävä, joka vaatii sitoutumista koko organisaatiolta, mutta onnistuneen käyttöönoton 

myötä laadunhallinta tehostuisi ja tuotannon poikkeamien ja häiriötilanteiden esiintyminen 

tulisi vähenemään.  
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