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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä tutkimus suoritetaan yhteistyössä erään Kaakkois-Suomessa sijaitsevan valmistavan 

yrityksen kanssa. Yritys ei valmista omia tuotteita, vaan kaikki tuotteet ovat tilaustuotteita 

rajalliselta määrältä asiakkaita. Kyseinen kohdeyritys panostaa tuotannossaan voimakkaasti 

viimeisimpään teknologiaan ja tehdasautomaatioon, joten puitteet laadukkaalle ja tuottavalle 

toiminnalle ovat koneiden ja laitteiden osalta jo olemassa. Pelkät modernit koneet ja laitteet 

eivät kuitenkaan nykypäivänä itsessään riitä takaamaan yritykselle menestystä. Tämän 

vuoksi, jos yritys haluaa kasvaa, tuotannonohjauksen sujuvuudella on suuri merkitys 

menestymiseen. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tavoitteet ovat kohdeyrityksen tilanteen ja toiminnan vuoksi 

seuraavanlaiset 

• antaa kohdeyritykselle yleistä informaatiota visuaalisesta tuotannonohjauksesta, 

erityisesti lean-toimintamallin pohjalta, ja 

• tehdä kohdeyritykselle kehitysehdotuksia liittyen tuotannonohjaustapoihin, 

erityisesti visuaalisen tuotannonohjauksen osalta. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja -menetelmät 

Tutkimuksen voidaan katsoa muodostuvan kahdesta eri osakokonaisuudesta. Ensimmäinen 

osa on kirjallisuuskatsaus visuaalisesta tuotannonohjauksesta lean-toimintamallin teorian 

pohjalta, toinen osa taas keskittyy visuaalisen tuotannonohjauksen kehittämiseen suoraan 

kohdeyrityksessä. Tutkimuskysymykset, jotka pyrkivät vastaamaan tavoitteessa 

määriteltyihin kohtiin, ovat seuraavat: 

• Mihin visuaalinen tuotannonohjaus teoriassa perustuu? 

• Miten kohdeyritys voisi tehostaa toimintaansa visuaalisten 

tuotannonohjausmenetelmien avulla? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan kirjallisuuskatsauksella. Toiseen 

tutkimuskysymykseen vastataan soveltamalla kertynyttä teoriatietoa ja kohdistamalla se 

kyseisen kohdeyrityksen tehdasmiljööseen ja toimintatapoihin. 
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1.3 Tutkimuksen rajaaminen 

Teoria-osuus visuaalisesta tuotannonohjauksesta, eritoten lean-toimintamallin osalta, on 

suunniteltu käsittelemään vain kohdeyrityksen näkökulmasta merkittäviä asioita. Tämän 

vuoksi esimerkiksi useat lean-toimintamallin toteuttamiseen tarkoitetut työkalut on jätetty 

tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään vain visuaalisiin 

ohjaustapoihin, jotka eivät vaadi kohdeyritykseltä suurta rahallista investointia, minkä 

vuoksi tutkimuksessa ei käsitellä digitaalisia tuotannonohjausjärjestelmiä. 

  



 7 

2 VISUAALINEN TUOTANNONOHJAUS 

 

 

Yksinkertaisuudessaan visuaalinen tuotannonohjaus tarkoittaa nimensä mukaisesti 

tuotannonohjaamista jonkin näköhavaintoon perustuvan toiminnan avulla. Visuaalinen 

tuotannonohjaus on työkalu, jonka avulla tuotantoa voidaan tehostaa organisoimalla sitä 

paremmin. Tämän, kuten muidenkin tuotannonohjausmenetelmien, taustalla on ajatus arvon 

lisäämisestä sekä hukan määrän vähentämisestä pienillä toimenpiteillä (Womack & Jones 

1996, s.15). Tätä edellä mainittua ajatusta kutsutaan lean-toimintamalliksi tai lean-

ajatteluksi, joka kehittyi Toyotan tuotantoperiaatteiden pohjalta 1980-luvulla Japanissa 

(Arnold et al. 2008, s. 454; Kouri 2010, s. 6).  

 

2.1 Lean-toimintamalli ja sen perusajatukset 

”Yksinkertaisuudessaan Lean Management -toimintomallilla pyritään luomaan toimintaan 

tarkoituksenmukaisuutta, järkevyyttä ja täsmällisyyttä asiakasnäkökulmasta lähtien”, Kouri 

(2010, s. 6) määrittelee teoksessaan. Toisin sanoen lean-ajattelun tarkoituksena on pystyä 

tekemään enemmän vähemmällä (Womack & Jones 1996, s. 15).  

 

Lean-toimintamalli voi olla aluksi hyvin vaikea käsittää, minkä vuoksi ensiksi on tärkeä 

opetella leanin viisi perusajatusta. Hahmottelemalla nämä viisi perusajatusta vaiheittain 

yrityksen näkökulmasta, on lean-ajattelun ymmärtäminen huomattavasti helpompaa. (Smith 

& Hawkins 2004, s. 107; Womack & Jones 1996, s. 28) 

 

2.1.1  Arvo 

Hyödykkeen tai palvelun arvon määritys tehdään aina asiakkaan näkökulmasta. Arvon 

määrityksestä on hyötyä vain, kun arvo heijastetaan tiettyyn tuotteeseen, missä sekä hinta 

että ajoitus kohtaavat asiakkaan tarpeet. (Womack & Jones 1996, s. 16) Yksinkertaisemmin 

sanottuna arvon määrityksen tarkoituksena on selvittää seikat, mistä asiakas on valmis 

maksamaan ja mistä ei. Tämän perusteella toimintaa ja kehitystä pystytään ohjaamaan 

oikeaan suuntaan ja paikkaan. (Kouri 2010, s. 8) 
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2.1.2  Arvoketju 

Jokainen valmistettava tuote tai palvelu kulkee kolmen kriittisen käsittelyvaiheen läpi, jotka 

ovat ongelmanratkaisu, tiedonanto ja valmistus. Ongelmanratkaisu-vaiheessa tuote 

suunnitellaan yksityiskohtaisesti tuotantovalmiiksi, tiedonantovaiheessa määritellään 

tuotteen toimituksen ajankohta ja valmistusvaiheessa tuote muunnetaan raaka-materiaaleista 

lopputuotteeksi asiakkaalle toimitettavaksi. Arvoketju kuvaa kaikkia toimintoja, jotka 

vaaditaan tuotteen viemiseksi kaikkien edellä mainittujen vaiheiden läpi, ja sen 

tarkoituksena on tuoda esiin arvoa lisäävät toiminnot sekä kiinnittää huomio hukan 

lähteisiin. (Smith & Hawkins 2004, s. 107; Womack & Jones 1996, s. 19-20) 

 

Arvoketjun määrityksestä käytetään käsitettä arvoketjuanalyysi. Arvoketjuanalyysiä 

tehdessä havaitaan yleensä kolme erilaista huomiota. Yksi huomioista on, että todetaan 

käytössä olevan valmistustavan, esimerkiksi hitsaustavan, lisäävän tuotteelle arvoa, 

milloin sitä voidaan tehostaa lisää. Analyysin avulla saadaan myös selville toiminnot, jotka 

eivät tuota lisäarvoa, mutta eivät myöskään ole vältettävissä tällä hetkellä sekä 

toiminnot, jotka eivät lisää arvoa, mutta ovat vältettävissä. Varsinkin viimeiseen 

huomioon on syytä panostaa, jotta kyseiset toiminnot pystytään poistamaan. (Kouri 2010, s. 

8; Womack & Jones 1996, s. 19-20) 

 

2.1.3  Virtautus 

Kun on määritelty mistä tuotteen arvo syntyy ja karsittu turhat eli hukkaa lisäävät toiminnot 

pois arvoketjuanalyysin avulla, seuraava vaihe on saada tuotanto toimimaan niin, että 

tuotteet virtaavat koko arvoketjun läpi sujuvasti (Kouri 2010, s. 8; Womack & Jones 1996, 

s. 21). ”Käytännössä tämä tarkoittaa tehtaan koneiden ja laitteiden sijoittelua siten, että 

materiaalivirta vaiheesta toiseen on lyhyt ja selkeä”, tiivistää Kouri (2010, s. 8). 

 

Virtautuksen tavoitteena on saada tuote valmistettua mahdollisimman nopeasti ja sen 

tehokkuutta kuvaava mittari on tuotannon läpimenoaika. Keinoja virtautuksen 

parantamiseen on sekä pieniä että suuria, esimerkiksi pienestä järjestelystä tuotantotilojen 

kokonaan uudelleen suunnitteluun. Kaikissa muutoksissa on kuitenkin taustalla sama ajatus 

keskeneräisen tuotannon eli välivarastojen pienentämisestä, koska ne aiheuttavat ongelmia 

virtauksen sujuvuudessa ja sen myötä pidentävät läpimenoaikaa. (Kouri 2010, s. 20) 
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2.1.4  Imuohjaus 

Kun virtautus on saatu toimimaan, voidaan tuotannossa siirtyä käyttämään imuohjausta 

(Womack & Jones 1996, s. 24). Imuohjaus soveltuu parhaiten standardituotteille, joiden 

menekki on melko tasaista (Haverila et al. 2009, s. 422). Yksinkertaisesti sanottuna 

imuohjaus tarkoittaa tuotteen valmistusta kulutuksen tai tarpeen mukaan. Tarve voi syntyä 

esimerkiksi seuraavan työpisteen tarvitessa lisää osia, mutta tapoja joilla tieto valmistuksen 

tarpeesta välitetään, on useita. (Kouri 2010, s. 9 & 22) 

 

Kouri (2010, s. 22) esittelee teoksessaan kaksi eri tapaa tiedonvälitykseen, Kanbanin ja 

tyhjän laatikon–mallin, jotka molemmat perustuvat näköhavaintoon eli visuaalisuuteen. 

Kanban eli imuohjauskortti kertoo tuotteen tarvittavat tiedot kuten nimikkeen, 

valmistusmäärän ja seuraavan työvaiheen. Vastaavasti tyhjän laatikon–malli perustuu 

nimensä mukaisesti siihen, että valmistus aloitetaan, kun laatikon huomataan olevan tyhjä. 

Haverilan et al. (2009, s. 422) mukaan tämä käytännössä tarkoittaa sitä, kun edellisellä 

työpisteellä huomataan laatikon tyhjentyneen, tiedetään, että uusi laatikko on toimitettava 

välittömästi seuraavalle työpisteelle. 

 

2.1.5  Täydellisyys 

Neljän ensimmäisen perusajatuksen hahmotteleminen ja toteuttaminen saavat lean-

toimintamallin toimimaan ja yrityksen kehittymään, mutta ne eivät takaa jatkumoa 

kehitykselle (Womack & Jones 1996, s. 25). Sen takia viimeinen perusajatus onkin pyrkimys 

täydellisyyteen, jolla tarkoitetaan sitä, että toimintaa kehitetään jatkuvasti ratkaisemalla 

esiin tulevia ongelmia ja poistamalla hukanlähteitä (Kouri 2010, s. 8). 

 

Täydellisyyden saavuttaminen on mahdollista vain, jos aiemmin mainitut neljä perusajatusta 

on saatu toimimaan, koska ne tuovat esiin kehitettävät kohdat. Mitä paremmin virtautus on 

saatu toimimaan ja mitä paremmin imuohjaus toimii, sitä enemmän ne paljastavat 

pullonkaulakohtia eli kohtia, missä virtaus ei toimi ja syntyy hukkailmiöitä. (Womack & 

Jones, s. 25). 
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2.2 Hukka 

Hukka tulee japaninkielisestä sanasta muda, joka myös esiintyy usein kirjallisuudessa. 

Hukalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, joka käyttää resursseja, mutta ei tuota lisäarvoa. 

Toisin sanottuna hukka on ei toivottua, joten sitä pyritään viimeiseen asti välttämään tai 

parhaimmassa tapauksessa se kyetään muuttamaan lisäarvoksi, mihin lean-ajattelu tarjoaa 

ratkaisukeinoja. (Womack & Jones 1996, s. 15) Hukan lähteitä on lukemattomia, mutta 

seitsemän kuolettavaa hukkaa ovat kaikista helpoiten luokiteltavissa: 

- ylituotanto 

- tarpeettomat varastot 

- odottaminen 

- tarpeeton kuljettaminen 

- tarpeeton liike 

- ylikäsittely 

- (laatu)virheet 

(Smith & Hawkins 2004, s. 108-111) 

 

Ylituotanto tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että valmistetaan tuotteita enemmän kuin 

välitön tarve vaatii, mikä johtaa myös muiden hukkien syntymiseen esimerkiksi suurien 

eräkokojen ja keskeneräisen tuotannon vuoksi (Kouri 2010, s. 10). Ylituotanto voi aiheuttaa 

välillisesti myös muita ongelmia. Sekä Smith ja Hawkins (2004, s. 108) että Kouri (2010, s. 

10) mainitsevat teoksissaan ylituotannon haittaavan tuotannon oikeiden ongelmien 

huomaamista, koska suuret varastotasot peittävät ongelmia ja vähentävät niiden vaikutusta. 

Suuret varastotasot, toisin sanoen tarpeettomat varastot, luokitellaan myös itsessään 

hukaksi, koska kaikki ylimääräiset tuotteet varastoissa sitovat pääomaa turhaan. Toisekseen, 

turhan suuret varastotasot, eritoten suuret välivarastot, aiheuttavat epäsiisteyttä ja tästä 

johtuen pidentävät läpimenoaikoja. 

 

Odottaminen ei lisää arvoa asiakkaalle, joten se luokitellaan hukaksi (Kouri 2010, s. 10). 

Smith ja Hawkins (2004, s.109) puolestaan määrittelevät odottamisen seuraavasti: ”Kun 

ihmiset eivät ole liikkeessä silloin kuin heidän pitäisi, he eivät lisää arvoa.” Usein kyseinen 

hukka aiheutuu koneiden ja laitteiden toimintahäiriöistä tai materiaalien puuttumisesta 

(Kouri 2010, s. 10). 
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Tarpeettomalla kuljettamisella tarkoitetaan materiaalien ja tuotteiden turhaa liikuttelua, 

kun taas tarpeettomalla liikkeellä tarkoitetaan työntekijän turhaa liikettä. Molemmat asiat 

luokitellaan hukiksi, koska eivät tuota lisäarvoa, mutta erona näillä kahdella hukalla on, että 

tarpeeton kuljettaminen ei lisää arvoa asiakkaalle, kun vastaavasti tarpeeton liike ei tuo lisää 

arvoa tuotteeseen. (Kouri 2010, s. 10-11) Esimerkiksi, tarpeetonta kuljettamista on se, kun 

tarvittavat työkalut tai -määräykset ovat kaukana työpisteestä ja sen seurauksena syntyy 

tarpeetonta liikettä, kun työntekijä lähtee hakemaan kyseisiä tarvikkeita (Smith & Hawkins 

2004, s. 109-111).  

 

Kuten aiemmin on mainittu, leanin tarkoitus on tuottaa arvoa asiakasnäkökulmasta 

katsottuna, missä viimeiset kaksi hukkaa, laatuvirheet ja ylikäsittely, eivät edesauta tätä 

päämäärää. Laatuvirheillä tarkoitetaan virheitä, jotka johtavat materiaalien hukkaamiseen 

sekä uudelleen tekemiseen tai huonoimmassa tapauksessa, kun laadultaan viallisia tuotteita 

toimitetaan asiakkaalle toistuvasti, asiakastyytyväisyyden huononemiseen. Vastaavasti 

ylikäsittely, joka tarkoittaa ”asiakkaan näkökulmasta merkityksettömien asioiden 

tekemistä”, ei huononna asiakastyytyväisyyttä, mutta ei myöskään lisää sitä. (Kouri 2010, s. 

10-11 

 

Seitsemän yleisesti tunnetun hukan lisäksi Kouri (2010, s. 11) on määritellyt teoksessaan, 

että on olemassa myös kahdeksas hukka, käyttämättä jätetty työntekijän luovuus. 

Työntekijöillä on usein merkittävä määrä työvuosien aikana kertynyttä käytännönosaamista 

esimerkiksi työvaiheiden toteuttamisesta, minkä vuoksi on tärkeää ottaa työntekijät 

osalliseksi esimerkiksi kehitystyöhön. 

 

2.3 Työkaluja lean-toimintamallin toteutukseen 

Työkaluja lean-toimintamallin toteutukseen on useita, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään 

vain visuaalisuuteen perustuviin työkaluihin, jotka ovat helposti toteutettavissa kyseisessä 

kohdeyrityksessä. Näistä työkaluista soveltuvia ovat sekä 5S-malli että tyhjän laatikon–

malli, joka on esitelty jo aiemmin. 

 

5S-mallin nimi koostuu viidestä japanin kielisestä sanasta, joiden suomennokset ovat 

lajittele (sort), järjestä (straighten), puhdista ja huolla (shine), vakiinnuta toimenpiteet 

(standardize) sekä ylläpidä (sustain). Mallin tarkoituksena on lisätä järjestelmällisyyttä ja 
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siisteyttä parantamalla työpisteiden visuaalisuutta. Mallin suurimmat hyödyt ovat sekä työn 

tehostuminen että työn mielekkyyden parantuminen työpisteiden siisteyden ja 

järjestelmällisyyden myötä. Kun työpiste on hyvin järjestelty, tarvittavien työkalujen ja 

välineiden etsimiseen ei kulu ylimääräistä aikaa eikä aiheuta työntekijälle sitä kautta 

ylimääräistä turhautumista. (Kouri 2010, s. 26) 

 

Ensimmäinen s-kirjain, lajittele (sort), tarkoittaa sitä, että työpisteeltä poistetaan kaikki 

tarpeettomat työvälineet, materiaalit ja tavarat. Se miten tarpeelliset ja tarpeettomat esineet 

määritellään, on jokaisen päätettävissä, mutta yksi hyvä tapa siihen on värikoodi-systeemi. 

Sen toiminta perustuu siihen, että työntekijät merkitsevät punaisen lapun, tai muun merkin, 

sellaisiin esineisiin, jotka kokevat tarpeettomaksi kyseisellä työpisteellä. Tämän jälkeen 

jokaisella on mahdollisuus tarkastaa, ovatko he samaa mieltä esineiden tarpeellisuudesta. Ne 

punaisella merkityt esineet, jotka jäävät edelleen merkityiksi, poistetaan. (Arnold et al. 2008, 

s. 456; Smith & Hawkins 2004, s. 108) 

 

Kun tarpeettomat esineet on eliminoitu, keskitytään tarvittavien esineiden järjestelyyn 

(straighten). Tarkoituksena on laittaa esineet selkeästi näkyville ja nimetä jokaiselle 

tuotteelle oma paikkansa. Kun esineet ovat aina omalla nimetyllä paikallaan, mahdolliset 

esineiden puuttumiset on helpompi huomata. (Kouri 2010, s. 27; Smith & Hawkins 2004, s. 

108) 

 

Työpiste on järjestelmällisempi ja sen vuoksi mielekkäämpi työskennellä, kun esineet on 

järjestelty hyvin. Tämä itsessään ei pelkästään riitä, jotta koko työpiste on siisti. Työpisteen 

lattiat ja pöytätasot vaativat selkeää puhdistusta ja laitteet huoltoa (shine). Ensimmäisen 

kolmen toimenpiteen ollessa kunnossa, on tärkeää vakiinnuttaa (standardize) olemassa 

olevat käytännöt. Vakiinnuttamisessa auttaa, kun siivouksesta ja järjestelystä tehdään 

jokapäiväinen rutiini työnteon ohessa, ja siihen on varattu tietty aika. Lisäksi rutiinien lisäksi 

on hyvä ymmärtää käyttää esimerkiksi häiriötilanteet hyödyksi, milloin siivouksen ja 

järjestelyn voi toteuttaa normaalia perusteellisemminkin. (Kouri 2010, s. 27; Smith & 

Hawkins 2004, s. 108) 

 

Kun koko 5S-ketju on käyty läpi, on aika siirtyä ylläpitämään (sustain) sitä. Vakiintuneita 

käytäntöjä ylläpidetään käyttämällä jatkuvaa seurantaa siitä, kuinka järjestelmällisyys 
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säilyy, ja korjataan mahdollisesti esiintyvät puutokset. Lisäksi ylläpitämiseen kuuluu myös 

5S:n ajoittainen päivitys. Kun esimerkiksi joku toimintatapa tai työpisteen rakenne muuttuu, 

on 5S:n vaiheet lajittelusta puhdistukseen ja huoltoon tehtävä uudestaan. (Arnold et al. 2008, 

s. 456; Kouri 2010, s. 27) 
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3 KOHDEYRITYKSEN ONGELMAT TUOTANNONOHJAUKSESSA SEKÄ 

KÄYTÖSSÄ OLEVAT VISUAALISET OHJAUSMENETELMÄT 

 

 

Kohdeyrityksen tavoitteena on lyhentää tuotteiden läpimenoaikoja, tai ainakin pitää ne 

vakiona, mihin sillä on mahdollisuudet tuotantolaitteistojen puolesta jo olemassa. Tavoitteen 

esteenä on kuitenkin tuotannonohjauksen puutteellisuus etenkin visuaalisuuden osalta, 

minkä seurauksena ohjaus on enemmän työntö- kuin imuohjautuvaa. Tähän ongelmaan on 

pyritty saamaan ratkaisuja muutamilla ohjaustavoilla, mutta niiden tulokset eivät toistaiseksi 

ole olleet riittäviä. Mittarina tuotannonohjauksen toimivuuteen voidaan käyttää 

keskeneräisen tuotannon määrää esimerkiksi laskemalla kuinka suuria välivarastot ovat. 

 

3.1 Tuotannonohjauksen suurimmat ongelmakohdat 

Kohdeyrityksen suurin ongelma on tuotantotilojen suuret välivarastot. Välivarastojen 

suuruuden aiheuttaa erityisesti sahan työntöohjaus. Saha valmistaa tällä hetkellä tavaraa 

seuraaville työpisteille taukoamatta, tarkistamatta onko aihioille oikeasti tarvetta. 

Välivarastojen suuruus aiheuttaa ensinnäkin haasteita välivarastojen järjestelmällisyyteen ja 

sen seurauksena koko tuotannonohjaukseen ja toisekseen välivarastot sitovat ylimääräistä 

pääomaa, joka on pois esimerkiksi muista investoinneista. Lopulta kaiken tämän 

seurauksena on läpimenoaikojen pidentyminen. Kuvassa 1 on tiivistettynä tämä 

ongelmienketju, joka osaltaan vaikuttaa läpimenoaikojen pidentymiseen. 

 

 

Kuva 1: Välivarastojen suuruuden syy ja seuraukset 

 

Sahan 
työntöohjaus

Välivarastojen 
suuruus

Sitoo turhaa 
pääomaa ja 
aiheuttaa 

sekavuutta

Läpimenoajan 
pidentyminen
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Toinen ongelmakohta yrityksessä on informaation kulkeutuminen, tai tarkemmin sanottuna 

sen dokumentointi. Tarvittava tieto kulkee ylhäältä alaspäin eli johdolta työntekijöille, mutta 

toisin päin tiedonkulku on vajavaista. Ongelman tuotannonohjaukselle tästä tekee se, että 

työntekijät toimivat laitteiden ja koneiden parissa tuotantotiloissa jatkuvasti, minkä vuoksi 

heillä on paljon tietoa mitkä seikat toimivat ja missä on parannettavaa. Tämä työntekijöiden 

käytännön tietämys on erittäin tärkeää saada informoitua johdolle ja lisäksi dokumentoitua, 

jotta tuotantoa voidaan kehittää jatkuvasti. 

 

3.2 Käytössä olevat visuaaliset ohjausmenetelmät 

Kohdeyrityksellä on tällä hetkellä käytössään kolme selvästi havaittavissa olevaa visuaalista 

tuotannonohjaustapaa, 5S-malli, yksinkertainen lavalappu sekä ”seuraava työ”–lappu. 5S-

mallin käytöllä on ollut tavoitteena määritellä työpisteillä tarvittavat työkalut sekä tarvikkeet 

ja järjestellä ne nimetyille paikoilleen. Työpisteillä tarvittavat työkalut ovat pääsääntöisesti 

järjestelty nimetyille paikoille muutamia työpisteitä, eritoten työpisteiden työkalukaappeja, 

lukuun ottamatta. Puutteita on erityisesti havaittavissa muiden kuin työkalujen, esimerkiksi 

jäteastioiden ja tyhjien lavojen, osalta, joille ei ole määritelty selkeästi omia paikkojaan. 

 

Lavalapulla, joka on sijoitettu laatikon etulaitaan, tuotannonohjausta on pyritty 

selkeyttämään lisäämällä tietoisuutta työntekijöille mitä laatikko sisältää, kuinka paljon 

laatikossa on osia ja mitä työvaiheita laatikon osat ovat käyneet läpi. Vaikka lavalappu 

muistuttaa periaatteeltaan Kanban- eli imuohjauskorttia, ei sillä juurikaan pystytä ohjaamaan 

tuotantoa siten, että välivarastot pienenisivät. Vastaavasti vihreä ”seuraavatyö”–lappu, jonka 

työnjohto käy asettamassa laatikon etulaitaan, on taas tarkoitettu tuotannonohjaamisen, jotta 

työntekijöillä olisi tieto, mikä laatikko otetaan seuraavaksi työn alle. 

 

Yrityksellä on lisäksi käytössään kaksi tietoteknistä ohjelmistoa tuotannonohjaukseen, 

C9000 sekä Adjutant. Näiden ohjelmien tarkoituksena on lisätä informaatiota työpisteille 

esimerkiksi, mikä tilauksista on otettava seuraavana käsittelyyn.  
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4 VISUAALISEN TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

KOHDEYRITYKSSÄ 

 

 

Lähes jokaiselle valmistavalle yritykselle yleistettäviä tuotannon tavoitteita ovat 

kustannustehokkuus, laatu, aika ja joustavuus (Haverila et al., 2009, s. 357). Saavuttaakseen 

edellä olevat tavoitteet tarvitaan kilpailukykyiset laitteet ja koneet sekä motivoituneet 

työntekijät, mutta se ei itsessään riitä, vaan on myös osattava ohjata tuotantoa. 

Tuotannonohjaukseen on olemassa useita malleja, mutta niiden toteuttamiseen ei ole 

olemassa vain yhtä tapaa johtuen jokaisen yrityksen erilaisuudesta. Tämän vuoksi jokaisessa 

yrityksessä on erikseen mietittävä, mikä tuotannonohjaustapa soveltuu parhaiten käyttöön ja 

miten se toteutetaan käytännössä. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa kohdeyritykselle 

esitetään vaihtoehtoja sekä jo käytössä olevien ohjaustapojen tehostamisesta että uusista 

tuotannonohjautavoista. 

 

4.1 5S-mallin tehostaminen 

5S-mallin käytössä tärkeää on, että sen toimivuutta tarkastellaan ajoittain kuten Kourikin 

(2010, s. 27) teoksessaan toteaa. Tällä hetkellä yrityksellä on käytössään luettelomainen 

auditointi sen toimivuudesta, joka toteutetaan ajoittain, mutta sen perusteella ei ole tehty 

mitään tavoitemittaria johon pyrittäisiin. Tavoitemittarilla tarkoitetaan sellaista mittaria, 

jolla toimivuuden muutosta voidaan esimerkiksi viikon välein mitata. Yksi tapa toteuttaa 

tällainen mittari on pisteyttää 5S-havainnot ja taulukoida ne, jonka jälkeen asetetaan 

pistemäärä, jonka saavuttamisesta seuraa jokin palkkio. Tämän avulla työntekijöitä saadaan 

paremmin motivoitua toteuttamaan 5S-mentetelmää jatkuvasti osana työntekoa. 

 

Kohdeyrityksessä työpisteet ovat pääsääntöisesti siistejä, koska esimerkiksi lattioiden 

lakaisemisesta on tullut työntekijöille rutiini muun työn ohessa. Vastaavasti 

järjestelmällisyydessä on puutteita, koska osalla työpisteistä työkalujen paikkojen 

nimeäminen on jäänyt tekemättä tai ajan saatossa nimikyltit ovat irronneet. Tämän lisäksi 

esimerkiksi tyhjille laatikoille tai jäteastioille ei ole selvästi merkittyjä paikkoja kaikkialla. 

Tästä syystä kohdeyritykselle kannattavaa olisi käydä jokainen työpiste läpi ja lisätä nimetyt 

paikat kaikille työkaluille. Tyhjille laatikoille ja jätelavoille toimiva merkitsemistapa on 

esimerkiksi maalata maahan paikat, missä niitä aina säilytetään.  
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5S-mallin ideologiaa voi soveltaa myös muihinkin paikkoihin kuin varsinaisille työpisteille. 

Kohdeyrityksen olisi erityisen tärkeää suorittaa 5S-mallin vaiheet keskeneräisen tuotannon 

säilytykseen tarkoitettuihin välivarastoihin, koska tällä hetkellä niissä ei ole selkeää 

järjestystä. 5S:n pohjalta ensiksi välivarastoista poistetaan mahdolliset turhat laatikot, minkä 

jälkeen jäljelle jääneille laatikoille nimetään tuotekohtaiset paikat ja asetellaan ne nimetyille 

paikoilleen. Järjestelmällisyyden parantumisen seurauksena välivarastot ovat selkeämpiä ja 

helpommin hallittavia. 

 

Yleisesti ottaen järjestelmällisyyttä on tärkeä parantaa joka osa-alueella koko tuotantotilojen 

alueella. Järjestelmällisyyden parannuksella on suora yhteys esimerkiksi työkalujen 

etsintään kuluvaan aikaan. Etsintään kuluva aika taas on pois muusta työstä kuten 

työstökoneen asetuksen vaihtamisesta. Esimerkiksi, jos työkalut eivät ole järjestyksessä ja 

tarvittavan työkalun etsintään käytetään työpäivänä kaksi minuuttia ja tämä tapahtuu vuoden 

jokaisena päivänä, on etsintään mennyt yhteensä 730 minuuttia eli yli 12 tuntia! Kaikki tämä 

on hukkaa, joka turhaa pidentää tuotteiden läpimenoaikoja ja turhauttaa työntekijöitä. 

 

4.2 Uusien menetelmien käyttöönotto 

Käytössä olevien menetelmien tehostamisen lisäksi kohdeyritykselle esitellään kolme uutta 

menetelmää, jotka voisivat parantaa tuotannonohjauksen sujuvuutta ja sen seurauksena 

vähentää välivarastojen suuruutta sekä lisätä informaation kulkua työntekijöiden ja johdon 

välillä. Kaikki kolme tapaa ovat sekä investoinnin rahallisen arvon että työmäärän 

näkökulmasta pieniä muutoksia, jotka ovat helposti toteutettavissa. Kahden ensimmäisenä 

esiteltävän menetelmän tavoitteena on pyrkiä muuttamaan sahan työntöohjausta 

imuohjautuvaksi ja kolmannen menetelmän tavoitteena on lisätä jatkuvaa parantamista 

kehittämällä työntekijöillä olevan käytännön tietämyksen jakamista yrityksen johdolle. 

 

4.2.1  Välivaraston uudelleen järjestely 

Välivaraston uudelleen järjestelyn tarkoituksena on saada sahan työntekijöille konkreettinen 

näköhavaintoon perustuva itseohjautuva ohjaustapa, jolla he havaitsevat milloin seuraavalle 

työpisteelle on toimitettava lisää tavaraa. Systeemi pohjautuu tyhjän laatikon–mallin 

teoriaan, jonka mukaan seuraavalle työpisteelle on toimitettava tavaraa, kun huomataan, että 

edellinen laatikko on tyhjentynyt. Tätä sekä 5S-mallin teoriaa keskenään soveltaen uusi 

järjestely auttaa sahan työntekijöitä havaitsemaan, kun tilausimpulssi syntyy, minkä 
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seurauksena tavaraa toimitetaan eteenpäin vain oikean tarpeen mukaan eli työntöohjausta 

muutetaan imuohjautuvaksi. Tilausimpulssilla tarkoitetaan sitä määriteltyä rajaa, kun uutta 

tavaraa on toimitettava. 

 

Käytännössä uusi toimintatapa otetaan käyttöön järjestelemällä aluksi yksi välivaraston 

hyllykkö kuvassa 2 esitetyllä tavalla. Kuva 2 on periaatekuva tilanteesta, jossa 

standardituotteita on neljä, mutta se on sovellettavissa myös useammalle tai vähemmälle 

standardituotteelle. Standardituotteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä niitä tuotteita, joiden 

eräkoko on suuri ja niiden menekki on suhteellisen tasaista. Standardituotteet järjestellään 

laatikoissa päällekkäin hyllykön alaosaan nimetyille paikoille ja ylähyllylle asetellaan 

tilauskannaltaan pienemmät tuotteet. Lisäksi eri standardituotteiden laatikot maalataan 

jokainen eri värillä, jotta havainnointi laatikoiden määrästä helpottuu, ja tyhjät laatikot 

tuodaan takaisin sahan läheisyyteen merkityille paikoille.  

 

Tämän jälkeen on asetettava rajat sekä valmistuksen aloitukselle että liikkeellä olevien 

laatikoiden määrälle. Esimerkiksi, kun standardituotetta A on jäljellä kaksi laatikkoa, uuden 

valmistus on aloitettava eli esimerkin tilanteessa valmistuksen aloituksen rajaksi on 

määritelty kaksi laatikkoa. Jotta tämä tapa on helpompi toteuttaa, on liikkeellä olevien 

laatikoiden määrää vähennettävä, minkä ratkaisuksi on kaksi tapaa. Toinen on maalata eri 

standardituotteiden laatikoita vain tarvittava määrä, jolloin ei ole mahdollista, että 

ylimääräisiä laatikoita on liikkeellä. Toinen tapa on rajoittaa laatikoiden varastointitila 

laatikoiden oikean tarpeen mukaan, jolloin laatikoita ei mahdu tarvittavaa määrää enempää. 

 

Tämän ohjaustavan suurimmat edut ovat joustavuus sekä selkeys, koska hyllykön voi 

muokata tarvittavalle määrälle standardituotteita ja tuotteiden paikat ovat selvästi merkittyjä. 

Suurimpana haasteena on menetelmän käyttöönotto erityisesti työntekijöiden osalta, koska 

siirtymävaihe ja uuden opettelu vaativat aina panostusta, joka puolestaan usein aiheuttaa 

vastustusta. Toinen asia joka aiheuttaa haasteita on määritellä rajat tarvittavien laatikoiden 

määrälle, koska liian suuri määrä liikkeellä olevia laatikoita ei auta välivarastojen 

pienennyksessä ja liian vähäinen määrä taas voi aiheuttaa tavaran loppumisen seuraavalta 

työpisteeltä. 
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  Tuotteet, joiden tilauskanta pienempi   

            

            

            

            

  Tuotteet, joiden tilauskanta pienempi   

            

            

            

            

  Standardituote C Standardituote D   

            

            

            

            

  Standardituote A Standardituote B   

            

            

Kuva 2: Periaatekuva välivaraston hyllykön uudelleen järjestelystä 

 

4.2.2  Kanban-kortti 

Toinen vaihtoehto tuotannonohjauksen kehittämiseen on aloittaa Kanban- eli 

imuohjauskortin käyttö. Tämäkin ohjaustapa perustuu siihen, että edelliselle työpisteelle 

tilausimpulssi syntyy seuraavan työpisteen tarpeesta, mutta tieto tilauksesta tulee Kanban-

kortin kautta. Kohdeyrityksen tapauksessa tämä tarkoittaa Kanban-kortin toimittamista 

esimerkiksi sorvilta ja sahalle. 

 

Koska erityisesti sahan toiminta on tällä hetkellä työntöohjautuvaa, Kanban-kortin käyttö 

aloitetaan aluksi sorvien ja sahan välillä kuvan 3 mukaisella yksinkertaistetulla kortilla, joita 

jokaiselle sorville annetaan tarvittava määrä. Toiminta perustuu siihen, kun sorvilla X 

työskentelevä työntekijä huomaa, että hän tarvitsee lisää tavaraa ja osoittaa tilaustarpeen 

toimittamalla Kanban-kortin sahalle. Ensiksi sahan työntekijä katsoo tilauslistasta, mitä 

tavaraa kyseinen sorvi seuraavaksi tarvitsee ja sen jälkeen aloittaa valmistuksen ja toimittaa 

tavaran. 

 

Jotta tämä ohjaustapa toimii suunnitellusti, on määritettävä tarkkaan, paljonko kortteja 

annetaan sorveille. Jos kortteja annetaan liian monta, on vaarana, että kortteja toimitetaan 
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liian ajoissa sahalle, minkä seurauksena saha toimittaa tavaraa etukäteen. Etukäteen tuodut 

tavarat puolestaan eivät mene suoraan työpisteelle, vaan kertyvät välivarastoihin sorvien luo, 

joiden kokoa päinvastoin on tarkoitus vähentää. Vastaavasti, jos kortteja on käytössä liian 

vähän, on vaarana, että sahalle kertyy tilauspyyntöjä liian lyhyellä varoitusajalla. Tämän 

seurauksena saha ei välttämättä pysty tuottamaan kyseisellä hetkellä kaikille sorveille lisää 

tavaraa, joten joku sorveista joutuu odottamaan. 

 

Kanban-kortti on tuotannonohjausmenetelmistä yksinkertaisimpia, minkä vuoksi sen 

käyttöönotto on vaivatonta sekä yrityksen johdolle että työntekijöille. Suurimmat ongelmat 

tässä yksinkertaistetun kortin käytössä liittyvät korttien tarvittavan määrän määrittämiseen, 

mihin eri määrien kokeilu on oikeastaan ainoa tapa. 

 

Seuraava työ 

"Sorvi X" 

Kuva 3: Kanban-kortti 

 

4.2.3  Päiväkirja-käytäntö 

Kourin mukaan on tärkeää ottaa työntekijöiden mielipiteet huomioon esimerkiksi 

kehitystöiden yhteydessä heille kertyneen käytännön osaamisen vuoksi (Kouri 2010, s. 11). 

Työntekijä ei kuitenkaan välttämättä koe tarpeelliseksi ilmoittaa mahdollisista ongelmista 

tai keksimistään kehitysehdotuksista johdolle, jos niitä ei erikseen kysytä. Tästä syystä 

kohdeyrityksenkin kannattaa ottaa käyttöön niin sanottu päiväkirja apuvälineeksi tämän 

tiedon keräämiseen. Kun päiväkirjaan merkitään joka päivä huomiot esimerkiksi 

mahdollisista ongelmista tai syntyneistä kehitysehdotuksista ja sen jälkeen dokumentoidaan, 
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on yrityksen mahdollista kehittää näitä esiin tulevia asioita eli pyrkiä tekemisessä 

täydellisyyteen lean-toimintamallin teorian mukaisesti. 

 

Kohdeyrityksessä päiväkirja-käytäntö voidaan toteuttaa kuvassa 4 olevan kuvan mukaisesti. 

Kuvan mukaiseen taulukkoon merkitään jokaiselle työpisteelle, sekä aamu- että iltavuorolle, 

omat rivit ja tarkoituksena on, että jokaisen työpisteen työntekijä käy vuoron päättymisen 

yhteydessä kirjaamassa taulukkoon havaintonsa. Vihreä sarake tarkoittaa, että vuoron aikana 

ei ole ilmennyt huomautettavia seikkoja, puolestaan keltainen sarake on tarkoitettu 

ilmenneille kehitysehdotuksille ja punainen sarake selville ongelmakohdille, joita ovat 

esimerkiksi laiterikot tai materiaalien puuttumiset. 

 

Jotta päiväkirjan käytöstä olisi hyötyä, on työntekijöiden täydennettävä taulukkoa jatkuvasti 

jokaisen työpisteen osalta ja johdon on dokumentoitava saatu informaatio. Vihreään 

sarakkeeseen merkityt ”ei huomautettavaa”–merkinnät eivät itsessään anna 

lisäinformaatiota, mutta se on hyvä tapa saada työntekijät rutinoitumaan päiväkirjan 

täyttöön. Taulukko sijoitetaan esimerkiksi A3-kokoiselle paperille sellaiseen paikkaan, 

jonka ohi kaikki työntekijät kulkevat vuoron päättyessä, jotta unohtamisen mahdollisuus 

pienenee. Tämän lisäksi johdon, tai vaihtoehtoisesti johdon määrittämän henkilön, on 

huolehdittava, että taulukko vaihdetaan uuteen joka aamu. Unohduksien välttämiseksi 

taulukon vaihtaminen voidaan laittaa mukaan yrityksen ajoittain suorittamaan 5S-seurannan 

lomakkeeseen. 

 

Päiväkirjan käytön hyötyjä ovat muun muassa ongelmien tehostunut ilmeneminen sekä 

mahdolliset toimintatapoihin liittyvät kehitysehdotukset. Kun huomioita dokumentoidaan 

jatkuvasti, voidaan esimerkiksi toistuviin ongelmiin puuttua ja etsiä ratkaisuja. Tämä vaatii 

kuitenkin sitä, että kaikki työntekijät saadaan sitoutumaan päiväkirjan täyttämiseen.  
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Vihreä Keltainen Punainen 

Työpiste A, aamu 
   

Työpiste A, ilta 
   

Työpiste B, aamu 
   

Työpiste B, ilta 
   

Työpiste C, aamu 
   

Työpiste C, ilta 
   

Työpiste D, aamu 
   

Työpiste D, ilta 
   

Kuva 4: Malli päiväkirjan ulkoasusta 
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5 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimus suoritettiin yhteistyössä erään Kaakkois-Suomessa sijaitsevan valmistavan 

yrityksen kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa kohdeyritykselle yleistä tietoa 

visuaalisesta tuotannonohjauksesta lean-toimintamallin teorian pohjalta sekä lisäksi tehdä 

yritykselle konkreettisia kehitysehdotuksia tuotannonohjaukseen liittyen visuaalisia keinoja 

käyttäen. Tavoitteisiin pyrittiin pääsemään etsimällä vastauksia kahteen 

tutkimuskysymykseen, jotka olivat: 

• Mihin visuaalinen tuotannonohjaus teoriassa perustuu? 

• Miten kohdeyritys voisi tehostaa toimintaansa visuaalisten 

tuotannonohjausmenetelmien avulla? 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin kirjallisuuskatsauksella, jossa esiteltiin lean-

toimintamallin teoria tiiviisti. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin soveltamalla lean-

toimintamallin teoriaa käytäntöön kohdeyrityksen toimintatavat ja -tilat huomioon ottaen. 

Lopulta toiseen tutkimuskysymykseen löydettiin ratkaisuja sekä käytössä olevien 

menetelmien tehostamiseen että uusien menetelmien käyttöönottoon liittyen.  

 

Tutkimuksessa ei käsitelty ollenkaan digitaalisia tuotannonohjausjärjestelmiä, vaikka ne 

nykypäivänä ovatkin suuressa roolissa erityisesti valmistavissa yrityksissä. Tästä johtuen 

jatkotutkimuksen aiheeksi soveltuisivat kyseiset järjestelmät. 
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