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Tämä diplomityön ensimmäinen tavoite oli tutkia, onko tekoälyn hyödyntäminen 

kohdeyrityksen tuotannossa linjassa yrityksen tuotantostrategian kanssa. Tätä 

varten kohdeyritykselle luotiin ensin nykytila-analyysi, ja sen avulla yritykselle 

rakennettiin tuotantostrategiset tavoitteet. Kun tuotantostrategiset tavoitteet 

olivat tekoälyä tukevia, seuraava tavoite oli kartoittaa tuotannosta prosesseja, 

joiden siirtäminen tekoälyllä toimiviksi parantaisi kohdeyrityksen tuotantoa. 

Nämä vaihtoehdot järjestettiin tuotantostrategian mukaisesti järjestykseen. 

Viimeinen tavoite oli valita yksi vaihtoehto, joka pilotointiin teoreettisesti 

kohdeyrityksen tuotantoon luomalla sille ohjeet sekä säännöt. 

Tämän diplomityön teoreettinen pääpaino on tuotannonohjauksen näkökulma, ja 

teknologiasta on vain käsitelty peruskäsitteet. Tämä johtui mahdollisuudesta 

käyttää teollisuuden teknologiaratkaisuihin erikoistunutta konsulttitoimistoa, 

joka pystyi syventämään työn teknologiaratkaisuja empiirisessä osuudessa. 

Teoriatietoa kerättiin suomen – ja englanninkielisistä kirjallisuudesta sekä 

ajankohtaista raporteista. 

Työn lopputuloksena yritykselle muodostui uutta teknologiaa tukevat 

tuotantostrategiset tavoitteet sekä viisi vaihtoehtoa, jotka pystyisivät 

hyödyntämään tekoälyä ja olisivat yrityksen tuotannolle kriittisiä muuttaa. Nämä 

vaihtoehdot järjestettiin tuotantostrategian mukaiseen järjestykseen, ja yksi 

vaihtoehto valittiin pilotoitavaksi. Vaihtoehdolle luotiin ohjeet ja säännöt, joita 

käyttämällä kuormitusjärjestelmä pystyisi toiminaan tekoälyn avulla yrityksen 

tuotannossa.   
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The first objective of this thesis was to research whether the use of artificial 

intelligence in the production was in line with the production strategy of the target 

company. By developing the current state analysis, it was possible to create goals 

for the production strategy, which was vital for the process. When production 

strategy goals and the use of artificial intelligence in the production were in line, 

the next objective of the thesis was to map those individual production processes 

which could raise the company’s level of efficiency by using artificial 

intelligence. When the company chose one of those production processes, the last 

objective was to create rules for how it will work in theory. 

Due to the possibility of using a consulting company, which was specialized in 

technology solutions in the industry, this thesis emphasizes the production 

management point of view, while the theory of technology is presented in a less 

comprehensive way. Information was collected from Finnish and English 

literature and relevant reports. 

There were four results in this thesis. The first result was the production strategy 

goals which were created for the company. When production strategy goals and 

the use of artificial intelligence in the production were in line, the second result 

was five critical options, which were created based on the research. These options 

were made to function with artificial intelligence. The third result was to arrange 

the options according to the production strategy and choose one option. The 

fourth result was guidelines and rules about how production planning system 

would work after using artificial intelligence. 

  



 

 

 

ALKUSANAT 

 

Opiskelupolku, jonka ensimmäiset askeleet otin kaksikymmentä vuotta sitten Toivo 

Pekkasen koulun pihalla, on tulossa vihdoin päätökseen – tai ainakin luulen niin. 

Polulle on mahtunut monia pitkiä koulupäiviä, yömyöhään menneitä kokeisiin ja 

tentteihin valmistumisia sekä monta oikeaa ja väärää reittivalintaa opiskelumatkan 

varrella. Kuitenkin ikuisen oppimisen halu on aina ollut valtava, ja se onkin suurin 

syy, miksi lähdin vielä jatkamaan ammattikorkeakoulusta yliopistoon. Kolme 

vuotta sitten en vielä kokenut olevani valmis astumaan työelämään. Tämä kolmen 

vuoden loppusuora kannatti tehdä, ja nyt voin vihdoin ylittää maalilinjan ylpeästi 

tuotantotalouden diplomi-insinöörinä.  

Ensimmäiseksi haluan kiittää kohdeyrityksen toimitusjohtajaa Jarkko Haavistoa 

mahdollisuudesta tehdä mielenkiintoisesta aiheesta diplomityöni yrityksessä sekä 

hänen antamistaan vastuusta muissa työtehtävissä. Toivon, että tästä diplomityöstä 

on todella hyötyä yritykselle nyt ja tulevaisuudessa. Toiseksi haluan kiittää LUT-

yliopiston tutkijaopettaja Petri Niemeä, jonka opastuksella ja ehdotuksilla 

diplomityö pysyi oikealla polulla maaliin asti.  

Sen lisäksi haluan kiittää myös vanhempiani ja veljenäni sellaisesta 

kasvuympäristöstä, joka on aina mahdollistanut ja motivoinut opiskelemaan sieltä 

Toivo Pekkasen koulun pihalta tähän diplomityöprosessin loppumetreille asti. 

Perheessä on kuitenkin hyvä olla yksi diplomi-insinööri, jotta asiat tulevat 

järkevästi ja tehokkaasti hoidettua. Viimeiseksi haluan kiittää avopuolisoani Maijua 

tuesta ja kärsivällisyydestä, jonka tämä yli puolen vuoden mittainen prosessi on 

sinulta vaatinut. Tiedän, että saatan stressata joskus vähän liian paljon minulle uusia 

asioita.  

 

 

Kotkassa 24.06.2019  

Antti Avelin  
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1. JOHDANTO 
 

 Tekoäly on yksi tämän hetken suurimmista globaaleista trendeistä, jonka 

vaikutukset ulottuvat entistä enemmän tulevaisuudessa myös kone- ja 

metalliteollisuuteen. ETLA:n julkaisemassa raportissa (2014) ”Kone- ja 

metalliteollisuuden visio 2025” painotetaan teknologian, älykkäiden laitteiden sekä 

koneiden välisen Internetin olevan ratkaiseva kilpailutekijä, jos suomalaiset 

yritykset haluavat pysyä globaalissa kilpailussa mukana. Valmistavassa 

teollisuudessa tuotannon rooli on merkittävin yrityksen kannattavuuden kannalta, 

joten on tärkeää selvittää tekoälyn mahdollisuuksia tuotannossa. (Merilehto 2018, 

s. 5-6; ETLA 2014, s. 32-36.)  

Teknologian tuomat hyödyt tuotantotehokkuuteen sekä kustannustehokkuuteen on 

tunnistettu jo aikoja sitten, kun automaatio mullisti sarjatuotannon. Tekoälystä ja 

muista uuden teknologian mahdollisuuksista oletetaan tulevan samanlaista hyötyä 

tuotannolle, ja suurimmissa visioissa on jopa esitelty mahdollisuutta rakentaa 

täydellinen älytehdas, joka ilman ihmistyötä pystyisi itse suunnittelemaan, 

tuottamaan ja valvomaan tuotantoa. Kuitenkaan vielä teknologia ei mahdollista 

vision toteuttamista, joten ihmisen rooli yrityksien tuotannossa on avainasemassa. 

Tekoäly tuotannossa onkin nähty ihmistyötä tukevana ja analysoivana työkaluna, 

joka helpottaa ihmisen päätöksentekoa. (ETLA 2014, s. 32-37.) 

Tekoälyä voidaan hyödyntää monissa erilaisissa tuotantoprosesseissa, mutta sen 

oikeanlainen tehokas hyödyntäminen tekee siitä vasta kannattavaa. Sen takia onkin 

tärkeää kartoittaa ja analysoida erilaisia tuotantoprosesseja, jotta tekoälyyn 

tehtävästä investoinnista saadaan mahdollisimman kannattava. Näin suurien 

investointien on myös oltava linjassa yrityksen tuotantostrategian kanssa.  Oikeaan 

ja tarpeelliseen tuotantoprosessiin investoiminen voi jopa saada muita prosesseja 

tehokkaammiksi, jolloin sen tuoma hyöty näkyy laajemmin tuotannossa. (Slack & 

Lewis 2011, s. 181.) 

Edellä mainittujen syiden takia kohdeyritys haki alkukeväästä 2019 avustustukea 

tutkimus- ja kehittämistyöhön Business Finland Oy:lta. Avustusprojektin tarkoitus 

on selvittää tekoälyn mahdollisuuksia tilauskonepajaympäristössä, ja tämä 
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diplomityö on iso osa kyseistä projektia. Tekoäly nähdään siis valtakunnallisestikin 

tärkeänä tutkimuskohteena, jonka ratkaisut ja johtopäätökset helpottavat yritysten 

pysymistä kilpailukykyisenä globaalissa markkinataloudessa. 

 

1.1 TYÖN TARKOITUS 
 

Tämän diplomityön tarkoitus on löytää tilauskonepajan tuotannosta prosesseja, 

joita voi ja kannattaa siirtää toimimaan tekoälyllä. Näistä prosesseista valitaan yksi, 

joka pilotoidaan teoreettisesti yrityksen tuotantoon. Pilotoitavan prosessin valintaan 

vaikuttavat yrityksen tuotantostrategiset linjaukset, jotka yritykselle luodaan tässä 

diplomityössä. Tuotantostrategian linjausten avulla voidaan vastata myös 

kysymykseen, onko uuteen teknologiaan sekä tekoälyyn investoiminen yrityksessä 

järkevää. Tekoälyä tullaan käyttämään tulevaisuudessa entistä enemmän monella 

eri toimialalla, ja sen nykyään tuoma kilpailuetu muuttuu toiminnan 

peruselementiksi. Eurooppa on jäämässä jälkeen uusien tekniikoiden 

kehittämisessä ja hyödyntämisessä teollisuuden eri toimialoilla, joista juuri 

tekoälyyn perustuvat tekniikat ovat iso osa. Tämä tulee vaikeuttamaan 

eurooppalaisten yritysten kilpailua globaaleilla markkinoilla, sillä hyödyntämällä 

uusia tekniikoita yksikkökustannuksia saadaan alhaisemmiksi. (Sajari 2019.)  

Lisäksi diplomityössä luodaan alustavasti tekoälyä tottelevalle prosessille 

tuotannonohjaukselliset säännöt ja ohjeet, joiden mukaan tekoäly opettelee 

operoimaan. Näiden sääntöjen ja ohjeiden tarkoitus on optimoida tekoälyn 

tuotanto- ja kustannustehokkuutta sekä helpottaa tekoälyn soveltumista 

tilauskonepajaympäristöön. Näin käyttäjät ymmärtävät tekoälyä paremmin, kun on 

olemassa selkeät ja kattavat ohjeet, joiden mukaan tekoäly toimii. 
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1.2 TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS 
 

Diplomityön ensimmäinen tarkoitus on selvittää yrityksen nykytila sekä luoda 

tuotantostrategiset linjaukset. Tämän jälkeen tutkitaan, mitkä tuotannon 

prosesseista on mahdollista siirtää toimimaan tekoälyllä ja uudella teknologialla. 

Kun prosessit on selvitetty, pohditaan, mikä prosessi kannattaisi ensimmäiseksi 

siirtää käyttämään tekoälyä. Tässä vaiheessa yrityksen tuotantostrategiset linjaukset 

ovat tärkeässä roolissa. Valittu tuotantoprosessi pilotoidaan teoreettisesti 

toimimaan tekoälyllä, ja prosessille luodaan ohjeet ja säännöt. Diplomityön 

ongelmat voidaan esittää kolmella tutkimuskysymyksellä, ja niiden vastaukset 

muodostavat tämän diplomityön rungon. Toisessa tutkimuskysymyksessä on vielä 

tarkentava kysymys, kun ensin varsinaiseen tutkimuskysymykseen on vastattu. 

Nämä kysymykset ovat:  

1) Mitkä yrityksen nykyisistä tuotantoprosesseista voitaisiin siirtää tekoälyllä 

toimiviksi?  

2) Mitkä yrityksen nykyisistä tuotantoprosesseista kannattaa siirtää tekoälyllä 

toimiviksi?  

a. Miten tuotantostrategia tukee prosessien siirtämistä tekoälyyn? 

Mitkä tekijät vaikuttavat pilotoitavaan prosessiin?  

3)   Mitä ja minkälaisia ohjeita ja sääntöjä tekoälyllinen prosessi tarvitsee, jotta 

siitä saadaan tarvittava hyöty? 

Tämän diplomityön pääpaino on tuotannonohjauksen teoriassa sekä sen 

vaikutuksista valittaviin prosesseihin. Tekoälyä ja teknologiaratkaisuja 

teollisuudessa käsitellään pintapuolisesti ja apuna on käytetty teolliseen 

ohjelmistokehitykseen erikoistunutta ohjelmistotaloa. Pintapuolinen käsittely avaa 

tarvittavat käsitteet sekä auttaa löytämään tuotannon prosesseja, joita voidaan 

siirtää tekoälyyn. Vaikka apuna on käytetty konsulttia, diplomityöntekijä on 

kehittänyt mahdolliset prosessit ja niiden alustavat toimintaperiaatteet. 

Diplomityöntekijä on luonut itse pilotoitavan prosessin säännöt ja ohjeet. 

Tämä diplomityö ei ole strategiaprosessi kohdeyrityksen tulevaisuuden tuotannolle. 

Tässä työssä luodut tuotannolliset linjaukset auttavat selvittämään onko älytuotanto 
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yritykselle järkevä investointikohde sekä valitsemaan yrityksen kannalta parhaan 

prosessin siirrettäväksi tekoälyyn. Linjausten tekeminen on koko työn kannalta 

tärkeää, mutta koko strategiaprosessin läpivienti puolestaan olisi ajanhukkaa. 

Diplomityössä on myös rajattu yrityksen prosessit koskemaan pelkästään tuotantoa 

koko toimitusketjun sijaan. Tämä johtuu tuotannon suuresta painoarvosta yrityksen 

toiminnassa ja siitä, että yritys ostaa monia toimitusketjun osia toimittajiltaan. 

Tällöin muutettavaksi vaihtoehdoksi voisi päätyä sellainen prosessi, jonka 

muuttaminen veisi yritykseltä liian suuria voimavaroja. Sen lisäksi tulevaisuuden 

teknologiaratkaisuista pohditaan pelkästään tekoälyratkaisuja, koska muuten 

mahdollisten ratkaisujen määrä kasvaa liikaa. Kuvassa yksi on esitetty työn rajaus, 

tavoitteet sekä teorian ja empirian yhteydet toisiinsa. 

 

 

Kuva 1. Työn tavoitteet ja rajaus. 
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1.3 TYÖN TOTEUTUS 
 

Diplomityö on toteutettu tiiviissä yhteistyössä kohdeyrityksen ja 

diplomityöntekijän välillä. Diplomityöntekijä on työskennellyt operatiivisissa 

tuotannontoimihenkilön työtehtävissä koko diplomityöprosessin ajan, ja näin 

diplomityöntekijälle on tullut tutuksi yritysympäristö, toimiala, yrityksen 

tuotantotoiminnot sekä kaikki siihen liittyvät prosessit. Yrityksen aito halu kehittää 

tuotantoaan ja muita toimintoja kohti tulevaisuuden teollisuutta on auttanut työn 

toteutuksessa, sillä tämän diplomityön yhteinen visio on ollut koko ajan nähtävillä. 

Työtä varten on myös konsultoitu ohjelmistoyritystä, joka on erikoistunut 

teollisuuden älykkäisiin ratkaisuihin, sekä kohdeyrityksen isoa asiakasta, jolla on 

samanlaisia visioita tulevaisuutta varten.  

Diplomityöntekijä aloitti diplomityön tutustumalla yritykseen ja sen toimintaan. 

Varsinkin yrityksen strategia, visio, toimiala sekä asiakaskanta olivat tärkeitä 

tutustumiskohteita, kun diplomityöntekijä muodosti kokonaiskuvaa yrityksestä. 

Sen lisäksi tekijä perehtyi tuotannon eri toimintoihin ja kartoitti alustavasti sen 

mahdollisia kehityskohteita. Yritykseen tutustuminen onnistui parhaiten, kun 

diplomityöntekijä osallistui yrityksen operatiiviseen toimintaan päätoimisesti. 

Tällöin tuotantoprosessista syntyi realistinen kuva, jota eivät muiden mielipiteet ole 

muokanneet. Myös prosessin oppiminen oli syvällisempää, kun tekijä pääsi siihen 

sisään.  Kun diplomiyöntekijä oli muodostanut tuotantoprosessista ja sen 

kehityskohdista kokonaiskuvan, hän haastatteli yrityksen eri tasoisia toimijoita. 

Toimitusjohtajan ja konepajapäällikön kanssa haastattelun painopiste oli enemmän 

strategisissa asioissa niin yleisesti kuin tuotannollisesti. Toimihenkilöiden kanssa 

keskityttiin tuotannon haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotta tuotannosta saataisiin 

mahdollisesti tekoälyn kanssa tehokkaampaa. Haastatteluissa painoarvo oli 

prosesseilla, joihin tekoälyä voitaisiin soveltaa sekä siinä, mihin prosessiin 

pilotointi kannattaisi tehdä. Muiden työntekijöiden kanssa keskustelun painopiste 

oli tuotannon operatiivisessa toiminnassa. Haastattelut olivat tärkeä ja hyvä 

tutkimusmenetelmä, varsinkin, kun ne toteutettiin yhdessä yrityksen eri tason 

toimijoiden kanssa. Haastattelujen avulla diplomityöntekijä löysi monia erilaisia 
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ratkaisuja niin strategisiin suuntaviivoihin kuin tuotannollisiin kehityskohtiin ja 

ohjeisiin.  

Kun diplomityöntekijä oli muodostanut mielikuva yrityksestä ja sen 

tulevaisuudesta, mahdollisista tekoälyyn siirrettävistä prosesseista sekä nykyisen 

tuotannon haasteista, hän alkoi tarkemmin tutustumaan tuotannonohjauksen 

teoriaan. Diplomityöntekijä muodosti myös kuvan teknologiaratkaisujen 

perusteista yleisesti sekä teollisuudessa, koska tekoäly näyttelee diplomityössä 

tärkeää roolia.  Kuitenkin kokonaiskuvan teknologiasta teollisuudessa muodostui 

yhdessä teollisuuteen erikoistuneen ohjelmistotalo Skycode Oy:n kanssa, joka 

konsultoi diplomityöntekijää tekoälystä yleisesti sekä antoi mielipiteensä 

mahdollisista tekoälyyn siirrettävistä prosesseista.  

Kattavan kokonaiskuvan ansiosta diplomityöntekijä muodosti ensin 

kohdeyrityksen nykytila-analyysin, jotta hän saisi kattava kuva yrityksestä ja 

toimialasta. Yhdessä nykytila-analyysin, tuotannonohjauksen teoriatiedon ja 

muodostetun strategiatyöryhmän tapaamisten pohjalta diplomityöntekijä muotoili 

yritykselle tuotantostrategiset linjaukset kohdeyritykselle.  Tämän jälkeen, 

perustuen tuotannonohjauksen teoriaan, teknologiaratkaisujen perusteisiin sekä 

konsultointiin, valittiin yrityksen tuotannon kannalta ne kriittisimmät prosessit, 

jotka on mahdollista siirtää toimimaan tekoälyllä.  

Seuraavaksi yhdessä yrityksen johdon sekä teollisuuteen erikoistuneen 

ohjelmistoyritys Skycode Oy:n analyysin perusteella työryhmä päätti prosessista, 

joka kannattaa ensimmäiseksi siirtää toimimaan tekoälyllä. Päätöksessä painoivat 

myös tuotantostrategiset linjaukset, sillä suurien investointien aiheuttamien 

panostusten on oltava linjassa yrityksen vision kanssa. Yhdessä yrityksen johdon ja 

diplomityöntekijän kanssa päädyttiin toteuttamaan tekoälyllä toimiva 

kuormitusjärjestelmä, sillä kuormitusjärjestelmän koettiin ratkaistavan monia 

tuotannon isoja ongelmia, kuten toimitusvarmuuden parantamisen sekä 

toimitusajan lyhenemisen.  

Päätöksen jälkeen diplomityöntekijä pilotoi tekoälyisen kuormitusjärjestelmän 

teoreettisesti ja loi järjestelmälle teoreettiset säännöt ja ohjeet. Tätä varten 

kohdeyritys sai käyttöönsä Skycode Oy:n luoman beta-version, jota käyttämällä 
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diplomityöntekijä pystyi määrittelemään ohjeita ja sääntöjä. Koko 

diplomityöprosessin aikana nousi esiin uusia mahdollisuuksia jatkaa tutkimusta 

sekä kysymyksiä, joita pohditaan työn lopussa.  

 

1.4 TYÖN RAKENNE  
 

Tämän diplomityön ensimmäinen kappale on johdanto, jossa on paneuduttu työn 

syihin ja toteutukseen. Ensimmäiseksi on avattu taustaa siitä, miksi kohdeyritys on 

halunnut diplomityöntekijän tekemään työn yritykselle tästä aiheesta. Sen jälkeen 

avataan työn tavoitteita, ja miten niitä kohti työssä kuljetaan. Sen lisäksi toisessa 

kappaleessa on kerrottu, miten työ on rajattu. Diplomityön aiheesta olisi saanut 

valtavan laajan, mutta liian laaja työ ei aja yrityksen eikä diplomityöntekijän etuja. 

Liian syvällinen teoria tekoälystä olisi vaikeuttanut tutkimiskysymyksiin 

vastaamista.  Rajaus on suoritettu yhdessä yrityksen johtohenkilöiden, työn 

ohjaajan ja opiskelijan toimesta.  Kolmanneksi on avattu työn toteutustapaa sekä 

polkua, jota pitkin on kuljettua alkupisteestä työn julkaisuun saakka. Toiseksi 

viimeisessä johdantokappaleessa esitellään diplomityön rakenne, ja viimeisessä 

johdantokappaleessa on tutustuttu toimeksiantajayritykseen sekä käydään läpi 

yrityksen organisaatio ja rakenne.   

Toisessa kappaleessa, joka on ensimmäinen teoriakappale, on käsitelty 

tuotannonohjaamisen teoriaa. Ensimmäiseksi kappaleessa perehdytään tuotannon- 

ja toiminnanohjauksen eroihin, sillä rajauksen kannalta ero on tiedettävä. 

Kappaleessa on myös läpikäyty tuotantotoimintojen osatoiminnot, ja se, miten ne 

nivoutuvat muihin toimintoihin, kuten ostoihin ja myynteihin. Sen jälkeen on 

esitelty tuotannonohjauksen rooli sekä tavoitteet; miksi tuotannonohjaus on tärkeää 

ja mihin sillä tähdätään. Tuotantotekijöiden ja tuotannonohjaukseen vaikuttavien 

parametrien avaamisen jälkeen keskitytään hetkeksi tuotannonohjausjärjestelmään 

ja erityisesti C9000-tuotannonohjausjärjestelmään. 

 Kolmannessa teoriakappaleessa on paneuduttu tuotantostrategiaan. Ensimmäiseksi 

käsitellään tuotantostrategian roolia yrityksessä suhteessa yrityksen muihin 

strategioihin. Tämän jälkeen paneudutaan sidosryhmiin ja tuotantostrategisiin 
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linjauksiin. Viimeiseksi pohditaan tuotannon tulevaisuuden trendejä, mikä on työn 

läpiviennin kannalta elintärkeää.  

Neljännessä teoriakappaleessa on perehdytty teollisuuden teknologian perusteisiin, 

jotta on pystytty määrittämään työn kannalta tärkeät ja tarvittavat käsitteet. Koska 

kyseessä on kuitenkin tuotannonohjauksen kautta ratkaisua etsivä työ, 

diplomityöntekijä ei kokenut tarpeelliseksi perehtyä liian syvällisesti teknologian 

osuuteen. Kolmannen teoriakappaleen kirjoittamisessa on käytetty apuna alan 

kirjallisuutta, erilaisia raportteja sekä konsultoitu teollisuuden teknologiaan 

erikoistunutta yritystä. Ensimmäiseksi on perehdytty tekoälyyn käsitteenä, jonka 

jälkeen puhutaan tekoälyn alaryhmästä, koneoppimisesta. Koneoppiminen on 

tärkeä käsite työn kannalta. Kappaleessa on paneuduttu myös uuden teknologian 

hyödyntämisen erilaisia mahdollisuuksia teollisuudessa. Viimeiseksi pohditaan 

uuden teknologian ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.  

Viidennessä, ja viimeisessä, teoriakappaleessa on perehdytty teoriatietoon 

tuotannonsuunnittelun osalta. Ensimmäiseksi käsitellään kapasiteetin ja 

läpimenoaikojen teoriaa sekä niiden vaikutuksia tuotantoon. Tämän jälkeen on 

avattu tuotannon kuormituksen suunnittelun pääperiaatteita makrotasolta 

mikrotasolle eli kokonaissuunnittelusta hienokuormitukseen asti. Viimeisessä 

kappaleessa on vielä pohdittu tuotannonsuunnittelun vaikutuksia yrityksen 

tuotannon toimivuuden ja koko yrityksen kannattavuuden kannalta. 

Kuudennessa ja ensimmäisessä tutkimuskappaleessa, analysoidaan yrityksen 

nykytilaa sekä avataan yrityksen strategiaa. Toisessa alakappaleessa tutustutaan 

metalliteollisuuteen toimialana, jotta lukija saa lähtötiedot toimialasta. Samalla 

yritetään ennustaa metalliteollisuuden tulevaisuuden trendejä, mihin 

metalliteollisuus on menossa.  Diplomityön aiheen takia on tärkeää avata 

kohdeyrityksen nykytilaa ja alaa yleisesti tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, jotta 

saadaan kokonaisvaltainen kuva työn tekemisen tarkoituksesta. Kun nykytila on 

analysoitu kappaleessa seitsemän, avataan yrityksen tuotannon rakenne sekä 

rakennetaan kohdeyritykselle tuotantostrategiset tavoitteet, jotta voidaan valita 

yrityksen kannalta järkevin tekoälyyn siirrettävä tuotantoprosessi. Strategiset 
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tavoitteet ottavat myös kantaa tekoälyn kannattavuuteen tilauskonepajayrityksen 

prosesseissa.  

Kahdeksannessa kappaleessa esitellään viisi erilaista tuotannon prosessia, jotka 

kohdeyrityksessä voitaisiin siirtää toimimaan tekoälyllä. Nämä viisi prosessia on 

valittu heijastaen yrityksen tämän hetken kriittisiä pisteitä tuotannossa. Vaihtoehdot 

on esitelty teollisuusohjelmistoyritys Skycode Oy:lle, joka tutki vaihtoehtojen 

toteuttamisen edellytykset yhdessä diplomityöntekijän kanssa. Jokainen vaihtoehto 

on siis mahdollista siirtää tekoälyyn.  

Tämän jälkeen vaihtoehdot järjestetään tuotantostrategisten linjausten mukaiseen 

järjestykseen.  Seuraavaksi esitetään yrityksen suorittama valintaprosessi, jonka 

tarkoitus on valita yksi toteutettava vaihtoehto. Nämä kaksi prosessia ovat esitelty 

kappaleissa yhdeksän ja kymmenen. Valintaprosessi sisälsi kolme eri kierrosta, ja 

valinta osui tekoälyiseen kuormitusjärjestelmään. Tämä vaihtoehto oli parhaiten 

linjassa yrityksen tuotantostrategisten tavoitteiden kanssa sekä yrityksen 

toimihenkilöiden selvityksen mukaan tarpeellisin ratkaisemaan tuotannon 

ongelmia. Kappaleessa yksitoista esitetään teoreettisesti tekoälyisen 

kuormitusjärjestelmän ohjeita ja sääntöjä, jotta järjestelmä toimisi 

tilauskonepajaympäristössä. Tätä varten kohdeyritys sai käyttöönsä beta-version 

kuormitusjärjestelmästä. Johtopäätökset ja yhteenveto muodostavat kappaleet 

kaksitoista sekä kolmetoista.  

 

1.5 YRITYS JA ORGANISAATIO 

 

Kohdeyritys on vuonna 1987 perustettu tilauskonepaja, joka työllistää kahdessa eri 

yksikössä Kotkan alueella yli 70 työntekijää. Yritys on toisen polven perheyritys, 

joka on viimeisen parin vuoden aikana kasvanut suuresti sekä työnantajana että 

liikevaihdollisesti. Yrityksen liikevaihto oli tilinpäätöksen mukaan 2018 10,9 

miljoonaa euroa ja kasvun on ennustettu jatkuvan. Suurin syy kasvuun on ollut 

yritysosto, jonka kohdeyritys suoritti keväällä 2017 ostaen entisen kilpailijansa 

toiminnon kokonaan parantaakseen kapasiteettivajettaan. Ostosta johtuen yrityksen 
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työntekijöiden määrä on lähes tuplaantunut ja tuotantokapasiteettia on pystytty 

lisäämään tasaisesti. (Haavisto 2019.) 

Yritys työllistää tällä hetkellä 76 työntekijää, joista 15 on toimihenkilöitä.  Loput 

51 työntekijää ovat hitsaajia, asentajia ja koneistajia, joista yhtä lukuun ottamatta 

kaikki muut ovat vakituisessa työsuhteessa. Mussalon toimipisteellä työskentelee 

kymmenen toimihenkilöä ja Hovinsaaren toimipisteellä viisi. Hovinsaarella 

työskentelee 31 työntekijää toimihenkilöiden lisäksi ja Mussalon toimipisteellä 

loput 29.yrityksen Mussalon toimipiste on yrityksen suurempi yksikkö ja yrityksen 

tavoite onkin siirtää koko toiminta Mussaloon tulevaisuudessa. (Haavisto 2019.) 

Kohdeyritys tuottaa asiakkailleen haluamansa tuotteen tai tuotteita. Tätä varten 

yrityksellä on käytössään koneistus-, levytyö-, hitsaus- ja kokoonpanosoluja. Yritys 

on investoinut viime vuosina uusiin koneisiin, joista suurin osa toimii 

automaatiolla. Yrityksen käytössä on yksitoista eri tarkoitukseen ja eri kokoisten 

kappaleiden tarpeisiin tarkoitettua CNC-sorvia, yhdeksän CNC-koneistuskeskusta 

yksikkötuotannon tarpeista sarjatuotantoon sekä nykyaikaisia hitsauskoneita, joilla 

voidaan hitsata monia eri materiaaleja. (Palvelut - Haaviston konepaja s.a.) 

Kohdeyrityksen toiminta perustuu sertifioituihin laatu- sekä ympäristöjärjestelmiin 

(Yritys - Haaviston konepaja s.a). 

Metalliteollisuuden alalla toimiva yritys pyrkii olemaan isoille asiakkailleen 

enemmän kumppani kuin perinteinen alihankkija. Linjaus on vaatinut, että 

asiakkaiden kokonaismäärää on jouduttu karsimaan, jotta kumppanuuteen 

isoimpien asiakkaiden kanssa on pystytty panostamaan täyspainoisesti. Kuitenkin 

yritys etsii jatkuvasti uusia mahdollisia kumppaneita eri toimialoilta, jotta se pystyy 

varautumaan suhdanneherkän toimialan muutoksiin ja lieventämään niiden 

vaikutuksia. (Valtonen 2018.) 

Organisaatio koostuu hallinnosta ja Hovinsaaren sekä Mussalon tuotantoyksiköstä. 

Kummallakin tuotantoyksiköllä on konepajapäällikkö, joka vastaa yksiköstään. 

Hovinsaaren ja Mussalon yksiköt eroavat toimihenkilöiden 

organisaatiorakenteellisesti toisistaan. Hovinsaaren yksikössä vastuualueet on 

jaettu toimintojen mukaan. Yksikössä toimii konepajapäällikön lisäksi myynnistä, 

logistiikasta sekä tuotannosta vastaavia henkilöitä. Tuotanto on edelleen jaettu 
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levy- ja koneistuspuoleen. Mussalossa puolestaan jokainen toimihenkilö vastaa 

omasta asiakkuudestaan myynnistä tuotantoon ja lähetykseen asti. Kuitenkin 

yksiköiden välillä saman tuotannon vastuuhenkilöt ovat jatkuvasti yhteydessä 

toistensa kanssa ja pystyvät jakamaan tilauskantaa tarvittaessa. Sen lisäksi 

kunnossapitopäällikkö on suoraan vastuussa toimitusjohtajalle. (Haavisto 2019.) 

Toimihenkilöiden organisaatiorakenne on esitetty kuvassa kaksi.  

 

 
Kuva 2.Kohdeyrityksen toimihenkilöiden organisaatio.  

 

Koneistajien, asentajien ja hitsaajien kohdalla yritys on pyrkinyt tilanteeseen, jossa 

työntekijät osaavat erilaisia työtehtäviä. Tällöin tuotannon seisahtumisen 

mahdollisuus on minimoitu. (Haavisto 2019.) Yritys on myös tehostanut 

toimintaansa ja suunnitellut tuotantotilojen layoutin sellaiseksi, että yksi ihminen 

pystyy ajamaan useaa eri automaatiolla toimivaa konetta samanaikaisesti (Valtonen 

2018). Tämä on luonut tilanteen, jossa työtehtävät vaihtelevat ja työntekijöiden 

ammattitaito on lisääntynyt. 

Kohdeyritys on kasvanut suuresti viime vuosina ja se näkyy myös työntekijöiden 

tarpeen lisääntymisenä. Vuonna 2015 yrityksessä työskenteli 8 toimihenkilöä ja 48 
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työntekijää. Pelkästään viime vuonna yritys palkkasi kymmenen uutta työntekijää, 

ja tänä vuonna tarkoitus on palkata saman verran. (Haavisto 2019.) Kaakkois-

Suomessa ja etenkin Kotkassa metallialan tekijöistä on suurta pulaa (Vehkaluoto 

2019).   

 

  



 

20 

 

2. TUOTANNONOHJAUS 

 

Tuotannonohjauksella tarkoitetaan tuotannon toimintoja, joilla asiakkaan tarpeet 

saadaan tuotantotekijöiden avulla kustannustehokkaasti ja luvattuun aikaan 

mennessä tyydytetyksi. Näitä tuotantotekijöitä ovat muun muassa raaka-aineet, 

varastot, henkilöstö ja koneet. Tuotanto on iso osa yrityksen päätoimintaa, eikä sitä 

pidä sekoittaa toiminnanohjaukseen. Toiminnanohjaus käsittää arvonluomisen 

panoksesta tuotoksi koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan organisaation eri 

tasoilla. Kun tuotannonohjaus taas keskittyy tuotteen tai palvelun arvonluomiseen 

tuotantotekijöiden avulla pelkästään tuotannon ja siihen läheisesti liittyvien 

toimintojen tasolla. (Heizer & Render 2011, s. 36-37; Stevenson 2007, s. 4.)  

Tuotanto voidaan karkeasti jakaa vielä pienempiin osatoimintoihin, jotka yhdessä 

muodostavat onnistuneen tuotannonohjauksen. Nämä osatoiminnat ovat hankinta, 

valmistus sekä jakelu. Kuten kuvasta kolme voidaan huomata, suurin osa tuotannon 

osatoiminnoista liittyy muihinkin päätoimintoihin, ei pelkästään tuotantoon. 

Hankinta liittyy tuotannon lisäksi ostoihin, ja jakelua tehdään myös 

myyntitoiminnoissa. Tuotannon hankinnat liittyvät tuotteen tai palvelun 

valmistukseen esimerkiksi raaka-aineiden ostoina. Tuotannon jakelua ovat 

puolestaan muun muassa varastointi, pakkaaminen sekä kuljettaminen. (Eloranta, 

Räisänen, Mankki, Kotiniemi, Aavikko, Jokihaara & Friman 1986, s. 2.) 

 

 

Kuva 3. Tuotannon toimintojen nivoutuminen yhteen. (Eloranta et al. 1986, s. 2) 
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Yllä mainittujen osatoimintojen lisäksi on myös muita osatoimintoja, jotka voidaan 

laskea tuotannon piiriin kuuluviksi. Tuotantoon laskettavat osatoiminnot 

vaihtelevat yrityskohtaisesti. Kohdeyrityksessä tuotanto vastaa tilausten 

vastaanottamisesta ja tilauskohtaisesta suunnittelusta, minkä takia se on laskettu 

kuuluvaksi tuotannon piiriin. (Haverila, Uusi-Rauva, Kouri & Miettinen 2005, s. 

351.)  

 

2.1 TUOTANNONOHJAUKSEN ROOLI JA TAVOITTEET 
 

Tuotanto on yksi valmistavan yrityksen keskeisimmistä rooleista. Valmistavan 

yrityksen päätavoite on tuloksen tekeminen, mikä kasvattaa omistajiensa vaurautta. 

Tuloksen tekemisessä yritys onnistuu tuottamalla lisäarvoa asiakkailleen tuotteiden 

sekä palveluiden muodossa. Lisäarvo syntyy hyödykkeistä, jotka yritys valmistaa 

tuotantotekijöistään tuotannossaan kustannustehokkaasti. (Haverila et al. 2005, s. 

350; Fogelholm & Karjalainen 2001, s. 9.) 

Tuotanto sitoo valmistavan yrityksen pääomasta suuren osan.  Materiaalit, 

toimitilat, koneet sekä työvoimakustannukset vaativat yritykseltä suuria 

investointeja. Sen takia tuotantoon liittyvät päätökset ja ongelmat ovat tärkeä käydä 

tarkasti läpi yrityksessä. Ne liittyvät useasti tuotantoprosessin hallintaan ja 

kehittämiseen kohti tehokkaampaa tuotantoa. Toimivan tuotannonohjauksen 

kannalta onkin tärkeää hahmottaa koko tuotannonohjauksen keskeinen rooli ja sen 

eri riippuvuussuhteet eri toimintojen sekä osatoimintojen kesken. (Haverila et al. 

2005, s. 350-351.) 

Tuotannon tavoitteet riippuvat paljon yrityksen toimialasta sekä yritysympäristöstä, 

mutta yleisesti tuotannon päätavoite voidaan tiivistää seuraavasti: ”Tuotannon 

tavoite on valmistaa ja toimittaa asiakkaan haluama tuote tai palvelu haluttuun 

aikaan mennessä oikea määräisenä. Tuote tai palvelu on laadultaan asiakkaalle 

kelpaava. Tämä kaikki on tapahtunut pienin kustannuksin ja kestävä kehitys 

huomioon ottaen.” Jotta tähän tavoitteeseen päästään, on tuotannon tavoitteet 

jaettava yksityiskohtaisimmiksi. Tavoitteet voidaankin jakaa kahteen luokkaan: 

sisäiset tuotannon tavoitteet ja tuotannon yhteiskunnalliset tavoitteet. Sisäiset 
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tavoitteet ovat yrityksen itse päättämiä tavoitteita, kun yhteiskunnalliset tavoitteet 

ovat puolestaan yhteiskunnan asettamia tavoitteita, joita täsmennetään lakien, 

asetusten ja normien avulla. Sisäisten sekä yhteiskunnallisten tavoitteiden välillä on 

ristiriitoja, joten tasapainottelu eri tavoitteiden välillä on yksi tuotannon 

kehittämisen haasteista. Toimintamallien ja yrityksen omien arvojen löytäminen 

onkin tavoitteiden asettamisen kohdalla tärkeää. (Haverila et al. 2015, s.357 – 358.)  

Tuotannon sisäiset tavoitteet  Tuotannon yhteiskunnalliset tavoitteet 

- kustannustehokkuus   -    työturvallisuus  

- laatu      -    ympäristön suojelu 

- aika     -    työympäristö  

- joustavuus    -    tuoteturvallisuus 

-     sosiaalinen vastuu 

(Haverila et al. 2015, s. 357-358.) 

 

Sisäiset tuotannon tavoitteet ovat yrityksen itse asettamia tavoitteita ja ne 

määräytyvät yrityksen valitsemista kilpailutekijöistä sekä niiden yhdistelmistä. 

Kustannustehokkuus on yksi keskeisimpiä sisäisiä tavoitteita. Kustannuksien 

tehokas optimointi alentaa tuotteen yksikkökustannuksia, jolloin tuote on 

taloudellisempi sekä kilpailukykyisempi. Kustannuksien minimointia pyritään 

toteuttamaan resurssien tehokkaalla käytöllä sekä pitämällä tuotantoon sitoutunut 

pääoma mahdollisimman pienenä. Varsinkin raaka-aineisiin sitoutuu paljon 

pääomaa, jolloin pieni kiertovarasto ja edulliset raaka-aineet vaikuttavat suuresti 

yksikköhintaan ja jopa koko tuotannon kokonaiskustannuksiin. (Haverila et al. 

2005, s. 357.)  

Tuotannon aikatavoitteet ovat nopea prosessin läpäisyaika sekä mahdollisimman 

nopea tilaus-toimitusprosessi, mikä näkyy yrityksen mahdollisuutena toimittaa 

tuotteet kilpailijoitaan nopeammin. Varsinkin asiakasohjautuvassa tuotannossa 

aikatavoitteet täytyy saavuttaa, sillä ne ovat tärkeä kilpailuvaltti. Aikatavoitteiden 

parantaminen ja kehittäminen tehostaa prosesseja, lisää laatua ja alentaa 

kustannuksia. Aikatavoitteiden parantaminen lähtee liikkeelle pienistä asioista, ja 
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ne yhdessä nopeuttavat läpäisyaikoja sekä koko prosessia. (Haverila et al. 2005, 

s.357, 401.) 

Laatu ja joustavuus ovat tärkeitä tuotannon sisäisiä tavoitteita. Laatu tyydyttää 

asiakkaan tarpeet ja osoittaa tuotantoprosessin virheettömyyttä. Nämä ovat 

itsessään isoja kilpailutekijöitä, sillä asiakkaat arvostavat ja vaativat laadukasta 

työtä. Laadukas työ ja virheetön tuotantoprosessi vähentävät tuotannon 

kustannuksia, sillä tällöin ei tarvitse tehdä uudestaan kyseistä tuotetta tai palvelua. 

Myös toimitusajoissa pysytään paremmin, kun tuotannossa ei ole virheitä 

aiheuttavia kohtia. Näin asiakas voi luottaa yritykseen ja siihen, että he toimittavat 

tarvittavan tuotteen. Joustavuus puolestaan mahdollistaa tuotannon muokkaamisen, 

niin ettei koko tuotantoprosessi vahingoitu tai ettei sitä jouduta keskeyttämään. 

Joustavuuden mittareita ovat muutoksen nopeus sekä kustannustehokkuus, joita 

voidaan parantaa esimerkiksi käyttämällä uutta teknologiaa. Myös yleinen 

joustavuuden mittari on tuotannon kyky sopeutua tuotantomäärien vaihteluun niin, 

ettei tuotanto kärsi. (Haverila et al. 2005, s. 257.) Kuvassa neljä on summattu yhteen 

tuotannon sisäisten tavoitteiden vaikutusta yrityksen kannattavuuteen.  

 

 
Kuva 4. Sisäisten tavoitteiden vaikutus yrityksen kannattavuuteen. (Rintala 2017) 
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Tuotannon yhteiskunnalliset tavoitteet ovat universaaleja tavoitteita, jotka ovat 

yleisesti hyväksyttyjä valtakunnallisesti sekä globaalisti. Toisin kuin sisäiset 

tavoitteet, yhteiskunnalliset tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään ja ne 

tähtäävät kaikki kohti kestävämpää ja tasa-arvoisempaa maailmaa. 

Yhteiskunnallisten tavoitteiden täyttäminen ei ole enää yritykselle kilpailuetu vaan 

pikemminkin normaalitila. Osaa yhteiskunnallisista tavoitteista, kuten työ- ja 

tuoteturvallisuutta, valvotaan lakien ja asetusten avulla. (Kestävän kehityksen 

tavoitteet – Agenda 2030 s.a.; Haverila et al. 2005, s. 258.) 

 

2.2 TUOTANNONTEKIJÄT 
 

Tuotantotekijöiksi kutsutaan yrityksen kaikkia resursseja, joita käyttämällä, 

hyödyntämällä ja muokkaamalla tuotantoprosessissa saadaan tuote tai palvelu 

asiakkaalle tuotettua. Vaikka pääpiirteittäin tuotantotekijät ovat esimerkiksi tietyllä 

toimialalla samanlaisia, voidaan kuitenkin pieniä eroja yrityskohtaisesti huomata. 

Tuotannontekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: muuntuvat tekijät ja 

muuttavat tekijät.  Muuntuvia tekijöitä ovat raaka-aineet ja materiaalit. Sen lisäksi 

joissain yrityksissä informaatio ja asiakkaat ovat muuntuvia tuotantotekijöitä. 

Muuttavia tekijöitä puolestaan ovat työntekijät työ- ja tietotaitopanoksellaan sekä 

henkisellä pääomallaan. Muita muuttavia tuotantotekijöitä ovat pääoma, laitteet, 

koneet, järjestelmät ja laitokset. Tuotantotekijöiden tehokas hyödyntäminen alentaa 

kustannuksia ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. (Slack, Chambers & Johnston 

2007, s. 8-11 & Haverila et al. 2005, s. 352.) Nämä yhdessä vaikuttavat yrityksen 

taloudelliseen kannattavuuteen etenkin teollisuudessa. 

Yritys muokkaa raaka-aineista yhdessä muiden tuotantotekijöiden avulla asiakkaan 

haluaman tuotteen. Yksi tuote voi muodostua monesta eri raaka-aineista, jolloin 

yhdenkin raaka-aineen puuttuminen hidastaa tuotteen valmistumista. Yritykset 

ostavat raaka-aineita toimittajilta, jotka puolestaan ostavat raaka-aineensa omilta 

toimittajiltaan. On myös mahdollista, että yritys tuottaa raaka-aineen itse, mutta 

ellei yrityksen liiketoiminta liity alkutuotantoon, on se hyvin kallista. Yleensä 

raaka-aineita varastoidaan puskurivarastoissa, mikä sitoo pääomaa varastoihin. 
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(Slack et al. 2007, s. 8-9 & Haverila et al. 2005, s. 352.) Raaka-aineiden 

hankkimiseksi yrityksen on tehtävä strateginen valinta monen tai muutaman 

toimittajan välillä. Monen toimittajan etuna on mahdollisuus kilpailuttaa raaka-

aineita, jolloin esimerkiksi kustannukset voivat olla alhaisempia. Muutaman 

toimittajan kumppanuuden valitseminen puolestaan mahdollistaa syvällisemmän 

suhteen yrityksen ja toimittajan välillä. Toimittaja tutustuu asiakkaansa toimintaan, 

jolloin he pystyvät toimittamaan juuri asiakkaan haluamia ja tarvitsemia raaka-

aineita. Tällöin esimerkiksi toimittajalta on mahdollista saada erikoisempia 

materiaaleja. Myös toimitusvarmuus sekä palveluaste ovat kumppanien välillä 

tärkeitä avainlukuja. (Heizer & Render 2011, s. 487-488.) 

Yritys tarvitsee myös muita materiaaleja saadakseen tuotteen valmiiksi. Näitä 

materiaaleja ovat erilaiset komponentit, työkalut ja muut tarvikkeet. Sen lisäksi 

tuotanto kuluttaa vettä, energiaa ja muita fyysisiä resursseja, joita ilman tuotetta ei 

saada valmiiksi. (Chambers et al. 2007, s. 8-9 & Haverila et al. 2005, s. 352.) 

Työntekijät antavat yritykselle työpanoksensa, jakavat tietotaitonsa sekä käyttävät 

sosiaalista pääomaansa. Näitä hyödyntämällä tuote saadaan valmistettua. 

Työntekijä sitoutuu antamaan tietyn määrän aikaansa päivästä yrityksen käyttöön, 

mistä hän saa korvaukseksi palkkaa. Palkan suuruuteen vaikuttaa sovitun 

tuntimäärän lisäksi hänen koulutuksensa sekä kokemuksensa. Näitä kahta voidaan 

pitää tietotaidon perustuksena. Tietotaidon arvostus on kasvanut nykyisin suuresti, 

sillä tuotantoprosessit monimutkaistuvat ja monet koneet toimivat robotiikalla, 

jolloin työntekijältä täytyy olla tietotaitoa sekä toimialasta että tietotekniikasta. 

Tuotantotekijänä voidaan pitää myös sosiaalista pääomaa. Verkostot, normit ja 

niiden luoma luottamus tehostavat tuotteen valmistumista. Nykyaikainen työ vaatii 

entistä enemmän verkostoja ja ryhmätyöskentelyä, ja näin työympäristöllä on 

valtava vaikutus tehokkuuteen.  (Slack et al. 2007, s. 8-10; Haverila et al. 2005, s. 

352-353; Koivumäki 2008, s. 69-70.) 

Ilman rakennuksia, laitteita, järjestelmiä ja koneita nykyaikainen valmistus on 

melkein mahdotonta. Ne sitovat suuria summia pääomaa varsinkin elinkaarensa 

alussa, joten niihin investoiminen ja takaisinmaksu voi olla kymmenien vuosien 

prosessi. Kuitenkin rakennukset, laitteet, koneet ja järjestelmät ovat oikein 
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kunnossapidettynä pitkäikäisiä, joten niitä ei tarvitse uusia kovinkaan usein ja ne 

maksavat oikein käytettynä itsensä takaisin. Investointien suuruus riippuu yrityksen 

toimialasta sekä myös tahtotilasta uudistua, mutta tietotaitoinen työntekijä 

nykyaikaisella koneella on tehokkaampi työssään kuin tietotaitoinen työntekijä 

vanhanaikaisella koneella. (Slack et al. 2007, s. 9-10; Haverila et al. 2005, s. 352-

353.) 

Fyysisellä pääomalla tarkoitetaan rahaa, jota yritys käyttää tuotannon ylläpitoon ja 

tuotteiden valmistamiseen. Ensin yritys investoi rakennuksiin, koneisiin, 

järjestelmiin ja laitteisiin, jotta tuotantoympäristö on kunnossa. Sen jälkeen 

pääomaa sitoutuu tasaisesti raaka-aineiden ja materiaalien ostoihin sekä 

työntekijöiden palkkoihin. Tuotantotekijät sitovat paljon pääomaa, ja niiden 

ohjaaminen kustannustehokkaasti on tuotannonohjauksen tärkeä tehtävä. Varsinkin 

tuotteita valmistavan yrityksen taloudellisesta kannattavuudesta tuotannolla on 

suuri merkitys. Kuvassa viisi on yrityksen tuottoprosentin muodostumisen kaava, 

josta voidaan huomata tuotannon vaikutus tuottoprosentin muodostumisessa. 

Tuottoprosentti on yleisesti käytetty yrityksen vuotuisen taloudellisen menestyksen 

mittari. Sillä voidaan myös luetettavasti vertailla eri toimialoilla toimivia yrityksiä. 

(Sijoitetun pääoman tuotto- % (ROI) s.a.) 

 

 
Kuva 5. Yrityksen pääoman tuotto- %:n muodostuminen kuvitteellisilla arvoilla. 
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Kuvassa viisi punaisella on merkitty kohdat, joihin tuotantotekijät vaikuttavat 

varsinkin tuotteita valmistavassa yrityksessä.  Tuottoprosentin arvot ovat 

kuvitteelliset, mutta ne antavat suuntaa siitä, kuinka paljon tuotantotekijät 

vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. Kyseessä ei siis ole kohdeyrityksen, eikä 

minkään muun yrityksen, pääoman tuottoprosentin laskentakaava. 

Henkilöstökustannuksista sekä materiaali- ja raaka-ainekustannuksista suurin osa 

syntyy tuotannossa. Kiinteisiin kustannuksiin kuuluvat rakennukset, laitteet, 

järjestelmät ja koneet, joita hyödyntämällä tuotanto on mahdollista. Muista 

kustannuksista löytyvät poistot, joihin kuuluvat esimerkiksi kalliiden koneiden 

investointien tasaaminen eri tilikausille. Tuotantotekijät ja niiden kustannuksien 

optimointi ovat siis tärkeitä kehityskohtia yrityksen kannattavuudessa, jotta yritys 

tuottaa omistajilleen voittoa. 

 

2.3 TUOTANTOMUODOT 
 

Kaikkia tuotteita ei voida tuottaa samanlaisesti, sillä niiden piirteet, vaatimukset, 

määrät, jakelutiet ja tekniikat ovat erilaisia. Esimerkiksi auton ja paperin 

tuottaminen vaativat hyvin erilaisia menetelmiä. Yrityksen valitsema 

tuotantomuoto vaikuttaa koko tuotantoprosessiin, joka pitää sisällään muun muassa 

toiminnanohjausjärjestelmän, operatiivisen tuotannonjohtamisen sekä tuotanto-

ohjeet. Tuotanto ei ole tehokasta, jos valittu tuotantomuoto ja tuotannonjohtamisen 

piirteet eivät ole samanlaisia. Kuitenkaan se ei sulje pois mahdollisuutta, että 

yrityksen tuotannossa olisi piirteitä monesta eri tuotantomuodoista. 

Tuotantomuodot voidaan jakaa kolmella eri tavalla, jotka on esitetty kuvassa kuusi.  

(Haverila et al. 2005, s. 353-355.) 
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Kuva 6. Eri tuotantomuodot. (Haverila et al. 2005, s. 345) 

 

Tuotanto voi olla vakio- tai tilaustuotantoa riippuen tuotteen luonteesta. 

Vakiotuotteita ovat suurin osa kulutustuotteista, sillä niissä tuotteen perustiedot 

ovat tiedossa ja valmistus onnistuu niiden avulla. Tilaustuotteet ovat uniikkeja 

tuotteita, jotka suunnitellaan alusta alkaen vastaamaan asiakkaan vaatimuksia. 

Tilaustuotteet vaativat pidemmän läpimenoajan ja yleensä pieniä muutoksia 

tuotantoprosessiin. (Haverila et al. 2005, s. 353.)  

Kolmas tapa jakaa tuotantomuodot on tehdä se valmistusaloitteen mukaan.  

Tuotteen aloitusimpulssin voi aiheuttaa joko varaston täydentämisen tarve tai 

asiakkaan tilaus. Varasto-ohjautuva tuotanto perustuu ennusteisiin sekä kysyntään, 

ja siinä myydään valmiiksi tehty tuote asiakkaalle. Varasto-ohjautuvassa 

tuotannossa toimitusajat ovat lyhyitä, ja varastoon sitoutunut pääoma suurta. 

Asiakasohjautuvassa tuotannossa asiakkaan tilaus saa aikaan tuotannon 

aloitusimpulssin. Asiakasohjautuvassa tuotannossa valmistettavat tuotteet 

suunnitellaan yleensä vasta tilausvaiheessa, joten niitä ei pystytä tekemään 

valmiiksi varastoon. Asiakasohjautuvien tuotteiden toimitusajat ovat pitkiä. 

(Haverila et al. 2005, s. 353-354.) 

Tuotanto voidaan myös erotella tuotantoprosessin jatkuvuuden mukaan, jolloin 

jakoperusteena toimii tuotantoeräkoko. Tuotanto voi olla yksittäistavaratuotantoa, 

jossa tuotteen eräkoko on yksi tuote. Sarjatuotannossa taas tuotteita tehdään 

isompia eriä kerralla, mikä lisää tuotannon tehokkuutta. Sarjatuotannossa 
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varastoihin voi huonolla optimoinnilla sitoutua paljon pääomaa, sillä 

tuotantomäärät ovat isoja. Kolmas tuotantomahdollisuus on yhtenäistuotanto, jossa 

yhtä tuotetta valmistetaan massatuotannolla tietty määrä, ja sen jälkeen tuotetaan 

toista samankaltaista tuotetta massatuotannolla. Yhtenäistuotanto voidaan vielä 

jakaa prosessi- ja suursarjatuotantoon. Suursarjatuotannossa on mahdollista erottaa 

tuotteet prosessin eri vaiheissa, prosessituotannossa sen sijaan ei pystytä erottamaan 

tuotteita toisistaan missään vaiheessa prosessia, vaan ne virtaavat vaiheesta toiseen. 

(Haverila et al. 2005, s.355.) 

Tuotantoprosessi voidaan edellä mainittujen tapojen lisäksi jakaa asiakkaan 

tilauksen kohdennuspisteen (OPP, order penetration point) mukaan. 

Kohdennuspiste määrittää kohdan, jonka jälkeen asiakkaan tilaus ohjaa tuotantoa. 

Ennen kohdentamispistettä tuotanto on pohjautunut ennusteisiin ja suunniteltuun 

tarpeeseen. Tuotanto voi olla varasto-ohjautuvatuotantoa (MTS, make to stock), 

asiakasohjautuva kokoonpanoa (ATO, assemble to order), tilausohjautuvatuotanto 

(MTO, make to order) tai se voidaan suunnitella asiakasohjautuvasti (ETO, 

engineer to order). Kuvassa seitsemän on esitetty eri muotojen eroja visuaalisesti. 

(Lehtonen 2004, s. 68-69.) 

 

 

Kuva 7. Erilaiset tuotantomuodot OPP:n avulla. (Pirttilä 2017, s. 32) 
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Make to stock -tuotanto on varasto-ohjautuvaa tuotantoa, jossa tuote valmistetaan 

sisäisen tilauksen perusteella suoraan varastoon. Sisäinen tilaus perustuu 

ennusteisiin kysynnästä ja tuotannon suunnitteluun. Kun taas asiakas tekee 

tilauksen, tuote myydään varastosta suoraan asiakkaalle. Näin toimitusaika MTS -

tuotannossa saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyenä. MTS -tuotanto soveltuu 

vain standardituotteille, joiden menekki on korkea ja kysyntää pystytään 

ennustamaan melko tarkasti. (Lehtonen 2004, s. 70.) 

Loput kolme muuta tuotantomuotoa ovat tilauskonepajaympäristössä yleisempiä, 

sillä asiakkaat harvoin tilaavat standardituotteita, joissa ei ole mitään 

eroavaisuuksia edelliseen tilaukseen. Esimerkiksi kohdeyrityksessä sovelletaan eri 

tuotantosoluilla kaikkia kolmea tuotantomuotoa. (Haavisto 2019.) 

Tilausohjautuvatuotanto (MTO) ja asiakasohjautuva suunnittelu sekä tuotanto 

(ETO) ovat yleisiä tuotteilla, joiden yksikköhinta on korkea sekä tuotantomäärät 

pieniä. Tuotteen valmistaminen aloitetaan vasta tilaustapahtuman jälkeen. Näissä 

tuotteissa pitkä toimitusaika ei ole kilpailuhaitta, sillä asiakas haluaa juuri 

tilaamansa asiakaskohtaisen tuotteen. MTO -tuotannossa tuotteet ovat standardeja, 

mutta yksikköhinta on korkea. ETO -tuotannossa taas tuote on uniikki, joten 

yrityksen pitää suunnitella tuote ennen tuotantoon siirtymistä. (Lehtonen 2004, s. 

70; Krajewski, Ritzman & Malhotra 2007, s. 131.) 

Asiakasohjautuva kokoonpano (ATO) perustuu mahdollisuuteen ylläpitää laajaa 

tuotevalikoimaa, sillä ATO -tuotteet ovat modulaarisia. Yrityksellä on varastossa 

erilaisia moduuleja, joista pystytään tekemään erilaisia tuotevariaatioita asiakkaan 

tarpeiden mukaan. Ennen kohdennuspistettä moduulien tilaaminen varastoon 

perustuu kysyntäennusteisiin, kun puolestaan pisteen jälkeen kokoonpano perustuu 

asiakkaan tilaukseen. Valmiiden tuotteiden varastointia olisikin mahdotonta 

ennustaa, ja varastoon sitoutuisi paljon pääomaa. Kilpailuetuna ATO -tuotannossa 

on mahdollisuus ylläpitää laajaa tuotevalikoimaa sekä mahdollisuus luvata nopea 

toimitusaika, kun moduulit ovat valmiina varastossa. Tällöin valmistettava tuote 

pitää vain koota yhteen asiakkaan haluamalla tavalla. (Krajewski et al. 2007, s. 

131.) 
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2.4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise resource planning) on yrityksen 

toiminnan selkäranka. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa yrityksen 

toimintojen suunnittelun, ylläpidon ja jälkiraportoinnin ei vain tietyn toiminnon 

kohdalla vaan koko yrityksen tasolla. ERP -järjestelmät integroivat yhteen 

yrityksen eri toiminnot, jotta niiden välinen kommunikaatio olisi mahdollisimman 

tehokasta ja toimintojen välinen tietovirta mahdollisimman suurta. Näin 

monimutkaisemmatkin toiminnot saadaan helpommin ymmärrettäviksi kaikissa eri 

yrityksen toiminnoissa. Tämä kuitenkin edellyttää oikean datan syöttämistä 

järjestelmään ja kaikkien ERP -järjestelmässä olevien toimintojen osallistumista 

toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Yritys saa valita toiminnot, jotka se haluaa 

ERP -järjestelmäänsä. Onkin yleistä, että yritys ottaa varsinkin taloushallinnon ja 

tuotannonohjauksen mukaan järjestelmäänsä.  ERP -toiminnanohjausjärjestelmä on 

kehittynyt aikojen saatossa MRP II -järjestelmästä, joka on ollut pelkästään 

tuotannonohjaukseen suunniteltu järjestelmä. (Slack et al. 2007, s. 435-438). 

Toiminnanohjausjärjestelmien tarve yrityksien eri toiminnoissa kasvaa jatkuvasti, 

ja sen mahdollistamat ominaisuudet nousevat nykypäivänä entistä tärkeämmiksi 

liiketoiminnassa. Kustannustehokkain tapa hallita kasvavaa tuotevalikoimaa sekä 

vaatimuksia lyhyemmistä toimitusajoista on suorittaa koko tuotanto 

toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Varastonhallinta puolestaan alentaa 

varastoihin sitoutunutta pääomaa, kun yritys pystyy seuraamaan varastosaldojaan 

sekä tilauskantaansa reaaliaikaisesti. (Haverila et al. 2005, s. 430.) 

Toiminnanohjausjärjestelmä on tuonut hyötyä monelle eri yritykselle monella 

toimialalla. Sen suurimmat hyödyt ovat luoda reaaliaikaista näkyvyyttä läpi 

yrityksen toimintojen sekä lisätä toimintojen tehokkuutta yrityksessä. Esimerkiksi 

monitasoisen tuotteen valmistaminen olisi vaikeaa, jos toiminnanohjausjärjestelmä 

ei kertoisi eri komponenttien varastosaldoja. Kuitenkin pelkästään ohjelma ei luo 

läpinäkyvyyttä tai tehokkuutta, vaan ERP -järjestelmä vaatii järjestelmän osaamista 

sekä kurinalaista käyttöä operatiivisessa toiminnassa. Muita 

toiminnanohjausjärjestelmän etuja ovat: 
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• Toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys hallitsee kaikkia toimintojaan ja 

niiden risteymiä kokonaisvaltaisemmin. 

• Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa monipuolisemman keskustelun 

työntekijöiden asiakkaiden ja toimittajien kanssa, sekä mahdollistaa tarkan 

tiedon esimerkiksi toimitusaikojen suhteen.  

• Toiminnanohjausjärjestelmä pystyy integroimaan koko toimitusketjun 

yhteen toimittajasta asiakkaaseen.  

• Toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa kapasiteetin suunnittelua ja 

valvontaa.  

(Slack at el. 2007, s. 452-453.) 

 

C9000 -toiminnanohjausjärjestelmä 

Kohdeyrityksellä on käytössä C9000 -toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu 

ominaisuuksiltaan hyvin tilausohjautuvalle metalliteollisuuden 

alihankintayritykselle sen parametrisen ohjattavuuden ansiosta. 

Toiminnanohjausjärjestelmä on komponenttipohjainen, josta yritys voi valita heille 

sopivimmat osat. Järjestelmä koostuu neljästä komponentista, jotka ovat kuvassa 

kahdeksan. C9000 -järjestelmän omistaa CGI. yrityksellä on käytössä koko neljän 

komponentin paketti. (Haavisto 2019; CGI s.a) 
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Kuva 8. C9000 -toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet (CGI s.a.). 

 

C9000 -toiminnanohjausjärjestelmän parametristen ominaisuuksien takia 

järjestelmästä saadaan kattavia raportteja, joiden hyödyntäminen kohdeyrityksessä 

on jäänyt vähäiseksi. Tallennettujen tuotteiden historiadata on valtava ja sen 

hyödyntäminen tuotannonohjauksessa olisi tärkeää. Varsinkin tarjous- ja 

jälkilaskentaominaisuuksien parempi hyödyntäminen parantaisi yrityksen 

tuottavuutta, sillä näin pystyttäisiin tarkemmin määrittämään tuotteiden halutut 

myyntikatteet sekä optimoimaan tuotannon kapasiteettia paremmin.  (Haavisto 

2019; CGI s.a.) 

Alkuperäisessä C9000 -toiminnanohjausjärjestelmässä yksi tuotannon 

lisäkomponentti oli kuormitusjärjestelmä, joka oli nimetty ”työnjohtajan 

työpöydäksi”. Nykyään tätä ominaisuutta ei toiminnanohjausjärjestelmään myydä, 

mutta johtuen C9000:n Windows -pohjasta, siihen pystytään integroimaan lisäosia 

tarvittaessa. Näin kohdeyrityksen ei tarvitse uusia koko 

toiminnanohjausjärjestelmäänsä uuden lisäosan takia, vaan vanhaa ja tuttua 

järjestelmää pystytään kehittämään. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käytön 

oppiminen olisi hidasta, ja se saattaisi vahingoittaa yrityksen tuottavuutta. 

(Haavisto 2019; Mäntylä 2019.)  
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3. TUOTANTOSTRATEGIA 
 

Yrityksen ensisijainen ja tärkein tavoite on tuottaa omistajilleen voittoa, joka 

mahdollistaa yrityksen kannattavan liiketoiminnan. Yritys tuottaa asiakkailleen 

tuotteita tai palveluita, joiden myynnistä voittoa pyritään saamaan. Ilman tuotantoa 

tuotteiden tai palveluiden valmistaminen olisi mahdotonta, ja liiketoiminnan 

kannattavuutta ei olisi. Tuotannon toinen tärkeä tavoite on tuottaa tuote tai palvelu 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tuotantostrategialla on siis tärkeä rooli 

koko yrityksessä. (Martinsuo, Mäkinen, Suomala & Lyly-Yrjänäinen 2016, s. 268.)  

Tuotantostrategiset linjaukset ovat pitkän aikavälin päätöksiä, koska tuotanto vaatii 

suuria investointeja. Näiden investointien vaikutukset näkyvät vasta pitkällä 

aikavälillä. Tuotantostrategiset linjaukset ottavat kantaa myös tuotannon 

toteutustapoihin sekä erilaisiin tuotanto- ja ostovalintoihin. (Martinsuo et al. 2016, 

s. 268-269.)  

 

3.1 TUOTANTOSTRATEGIAN ROOLI YRITYKSESSÄ 
 

Tuotantostrategian tarkoitus on kertoa ne pitkän aikavälin päätökset ja toimenpiteet, 

joilla yritys pääsee kohti tuotantonsa sekä liiketoimintansa visiota. On erittäin 

tärkeää, että tuotantostrategia on samassa linjassa yrityksen muiden strategioiden 

kanssa. Tuotantostrategisissa päätöksissä yrityksen pitää ymmärtää resurssinsa, 

prosessinsa sekä muodostaa ymmärrys yrityksen omista markkinoistaan. 

Tuotantostrategiassa siis vaaditaan näiden kaikkien kohtien yhteensovittamista 

siten, että tuotteita myydään myös tulevaisuudessa mahdollisimman hyvällä 

katteella. Yksinkertaistettuna tuotantostrategia kertoo, miten tuotannon päätökset 

kohtaavat tuotannon päämäärät. Kuvassa yhdeksän on avattu tuotantostrategian 

roolia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kun kaikki tekijät tähtäävät kohti yhteistä 

maalia, tuotantostrategia on toimiva. Toimiva tuotantostrategia vaikuttaa myös 

ylemmän tason strategioihin. (Slack & Lewis 2011, s. 20-22, s. 61.) 
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Kuva 9. Tuotantostrategian rooli, ja siihen vaikuttavat tekijät. (Slack & Lewis 2011, s. 22) 

 

Valmistavassa teollisuudessa tuotantostrategian rooli on hyvin lähellä ylemmän 

tason liiketoimintastrategiaa, sillä tuotanto on iso osa yrityksen koko toimintaa. 

Varsinkin pk-yritysten kohdalla yrityksen liiketoimintastrategian ja 

tuotantostrategian on kuljettava käsi kädessä, koska niiden välinen yhteys on suora. 

Monesti tuotantostrategiset tavoitteisiin pääseminen onkin valmistavan pk-

yrityksen kannalta yhtä tärkeää kuin liiketoimintastrategian tavoitteisiin 

pääseminen. On myös hyvin yleistä, että liiketoimintastrategiset ja 

tuotantostrategiset tavoitteet ovat pk-yrityksessä samat. (Martinsuo et al. 2016, s. 

269-270.)  

 

3.2 SIDOSRYHMÄT 
 

Tuotantostrategian suunnittelussa sidosryhmien huomioiminen on yhtä tärkeää 

kuin arvojen, mission, vision ja omien toimintojen suunnittelu. Strategian pitääkin 

vastata kysymyksiin; kenelle organisaatio tuottaa hyötyä ja keiden kanssa se 

tehdään. Sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi asiakkaat, työntekijät, toimittajat, 

yrityksen hallitus, kilpailijat ja yhteiskunta. (Tuomi & Samkin 2010, s. 58.) On siis 

tärkeää miettiä, mitä sidosryhmät odottavat yritykseltä nyt ja varsinkin 

tulevaisuudessa. Nämä odotukset on otettava huomioon strategiassa, ja ne luovatkin 

keskeisen perustan strategian luomiselle. (Hannus 2004, s. 29.)  
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Yrityksellä on siis useita erilaisia sidosryhmiä, joita kaikkia on vaikea huomioida 

tasapuolisesti. Kriittisten sidosryhmien lajittelu on yrityksen kannalta järkevää ja 

niiden huomioiminen strategiassa on tärkeää. Ilman lajittelua tuotantostrategiasta 

voi helposti tulla liian monisuuntainen ja tehoton. Yrityksen kannattaa myös miettiä 

sidosryhmien luomia mahdollisuuksia yritykselle tulevaisuudessa, sillä 

sidosryhmien uudet innovaatiot voivat helpottaa myös yrityksen toimintoja. (Tuomi 

& Sumkin 2010, s. 59.) 

Tuotantostrategiassa on hyvin tärkeää miettiä, mitä sidosryhmät odottavat 

yritykseltä nyt ja varsinkin tulevaisuudessa. Sen lisäksi samoja kysymyksiä on hyvä 

miettiä toisinpäin, mitä yritys hyötyy sidosryhmistä. Tuotantostrategiaan 

kannattaakin tehdä kriittinen sidosryhmien lajittelu, jossa ne lajitellaan tärkeyden 

mukaan yrityksen perspektiivistä. (Hannus 2004, s. 29; Tuomi & Samkin 2010, s. 

58-59.) 

Tuotantostrategia muodostetaan tietoisten päätösten avulla, johon vakiintuneet 

tavat voivat jättää jälkensä. Sen takia on ongelmallista, jos tuotantostrategia ja 

operatiivinen työskentely eivät kohtaa toisiaan. Tällöin strategia on liian kaukainen 

tuotannon perustasolta. Yrityksen pitää löytää keinot, joiden avulla he saavat 

tuotantostrategian jalkautettua perustasolle eli sisäisiin sidosryhmiin. Jos 

tuotantostrategiaa ei saada vietyä koko organisaation tasolle, se jää tehottomaksi. 

Viestintä, koulutus, mitattavat ja konkreettiset tavoitteet sekä jatkuva tuominen 

jokapäiväiseen työskentelyyn ovat tärkeitä strategisia painopisteitä 

tuotantostrategian toimeenpanossa. (Hakanen 2004, s. 115-123; Slack & Lewis 

2011, s. 22.) 

 

3.3 TUOTANTOSTRATEGISET LINJAUKSET 
 

Tuotantostrategian muodostamat linjaukset ja päämäärät auttavat yritystä 

kulkemaan kohti tuotantovisiotaan. Vaikka yrityksien visiot ovat erilaisia, voidaan 

kuitenkin yleisellä tasolla erottaa piirteitä, jotka toistuvat eri yritysten strategioissa. 

Yleisiä tuotantostrategisia päämääriä ovat tuotannonohjauksen yleiset tavoitteet, 

joita ovat kustannustehokkuus, aika, laatu ja joustavuus.  Näihin päämääriin 
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päästään asettamalla tuotantostrategisia linjauksia. Nämä neljä tuotantostrategista 

linjausta ovat:  

• kapasiteettia koskevat linjaukset 

• arvoketjua koskevat linjaukset  

• tuotantoprosessia koskevat linjaukset  

• kehittämistä, tuotantoteknologiaa ja organisoitumista koskevat linjaukset.  

(Slack & Lewis 2011, s. 21-22, s. 51-52; Haverila et al. 2005, s. 366.) 

 

Kapasiteettia koskevat linjaukset liittyvät yrityksen päätöksiin siitä, miten 

käytettävissä olevaa tuotantoaikaa pystytään maksimaalisesti hyödyntämään. Sen 

lisäksi kapasiteettilinjaukset ottavat kantaa tuotantolaitosten ja koneiden määrään 

sekä vastaavat kysymykseen siitä, kuinka usein kapasiteettilinjauksia pitäisi 

muuttaa.  Kapasiteettilinjaukset vaikuttavat suoraan yrityksen muihin prosesseihin, 

joten kapasiteettilinjaukset ovat erityisen tärkeitä yrityksen kannattavuuden 

kannalta. Kapasiteetista on myöhemmin oma kappaleensa. (Slack & Lewis 2011, s. 

113-115.) 

Arvoketjua koskevat linjaukset ottavat kantaa asioihin, jotka tuottavat arvoa 

tuotteelle. Perinteisesti arvoa tuotteelle saadaan joko tuottamalla tuote itse tai 

ostamalla ulkoiselta toimijalta tuote tai palvelu. Valintaan vaikuttaa moni asia, 

kuten yrityksen käytettävissä oleva kapasiteetti, yrityksen osaaminen tai 

materiaalien saatavuus. Jos yritys ostaa ulkoiselta toimijalta, tuotantostrategiassa 

kannattaa ottaa kantaa siihen, pyrkiikö yritys kumppanuuteen muutamien 

toimittajien kanssa vai pelkkiin asiakkuuksiin useamman toimittajan kanssa. 

Kumppanien kanssa yritys pystyy tekemään kokonaisvaltaisempaa arvoa ketjulle 

yhdessä, kun puolestaan pelkkien useiden toimittajien kanssa esimerkiksi hinta voi 

olla ratkaiseva tekijä. Yrityksen kannattaa tuotantostrategiassa myös pohtia 

yrityksen sijaintia arvoketjussa ja sitä, pystyykö se kehittämään toimintaansa 

vertikaalisen integraation avulla. Vertikaalinen integraatio tarkoittaa yrityksen 

tuotannon osuuden lisääntymistä tuotteen arvoketjussa se voi yrityksestä, tai jopa 

yrityksen tuotteesta, riippuen mennä joko eteen- tai taaksepäin. Taaksepäin 
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suuntautuvassa integraatiossa yritys keskittyy mahdollisuuksiin tuottaa raaka-

aineita, joita se on aikaisemmin ostanut toimittajiltaan, kun puolestaan eteenpäin 

suuntautuvassa integraatiossa yritys pyrkii tuottamaan asiakkaille pelkästään 

lopputuotteita. (Slack & Lewis 2011, s. 113-144, s. 156.)  

Tuotantoprosessin linjaukset koskevat yrityksen tuotantojärjestelmää, jolla yritys 

pyrkii saamaan maksimaallisen ja kustannustehokkaan tuotannon aikaiseksi. 

Tuotantojärjestelmä määräytyy yrityksen tuottamien tuotteiden, niiden 

ominaisuuksien, tuotantomäärien ja valitun jakelutien perusteella. Yrityksellä on 

siis hyvin pienet mahdollisuudet rajata tuotantoprosessin linjauksia, sillä 

vaikuttavat tekijät ovat melko vakioita ja ajan mittaan valikoituneita. Kuitenkin 

yrityksen kannattaa pohtia, kyseenalaistaa ja mahdollisesti mitata seuraavia teemoja 

liittyen tuotantoonsa: 

• Valmistaako yritys vakio- vai tilaustuotteita ja mikä on asiakaskohtaisten 

tuoteominaisuuksien määrä? 

• Onko tuotanto varasto- vai tilausohjautuvaa? 

• Varastoidaanko puolivalmisteita?  

• Mikä on tuotantoerien suuruus lopputuotteilla sekä puolivalmisteilla? 

(Haverila et al. 2005, s. 365.) 

 

Kehittämistä ja organisoitumista koskevat linjaukset liittyvät päätöksiin, joissa 

halutaan kehittää tuotantoa, työntekijöitä, tuotantoteknologiaa tai tuotteita.  

Kehittäminen ja parantaminen on yrityksen kilpailukyvyn kannalta tärkeää, sillä 

markkinat, tietotaito ja teknologia lisääntyvät jatkuvasti. Sen lisäksi asiakkaat ovat 

jatkuvasti entistä tietoisempia ja vaativampia tuotteittensa suhteen. Kehittäminen 

voi tapahtua pienin askelin tai suurina yksittäisinä muutoksina. 

Tuotantostrategiassa kannattaa pohtia muutosten vaikutuksia kapasiteettiin, 

toimitusvarmuuteen ja palveluasteeseen. (Slack & Lewis 2011, s. 217.) 

Tuotantoteknologialla tarkoitetaan tuotantoon tarkoitettuja koneita, laitteita ja 

järjestelmiä, jotka ovat mukana valmistamassa tuotetta. Tuotantoteknologian 

vaikutus yrityksen kilpailukykyyn kasvaa jatkuvasti, ja tehokas kone on yritykselle 
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suuri kilpailutekijä. Sisäisten hyötyjen lisäksi moni asiakas voi tehdä 

ostoratkaisunsa tuottajan koneiden perusteella. Uusi tuotantoteknologia voi myös 

mahdollistaa yritykselle uusia tuotteita ja palveluita, joita yritys ei ole aikaisemmin 

pystynyt tuottamaan. Koneisiin ja järjestelmiin investoiminen on kuitenkin kallista 

ja siksi yrityksen pitää suunnitella sekä kartoittaa riskit tuotantoteknologian 

uusimisen suhteen pitkällä aikavälillä. Kuitenkin on hyvä muistaa, että esimerkiksi 

uusi tuotantokone luultavasti pystyy tuottamaan enemmän kuin vanha 

tuotantokone. Uusi tuotantokone maksaa itsensä siis nopeammin takaisin. Sen 

lisäksi uusi tuotantokone voi myös tuoda ratkaisuja yrityksen tuotanto-ongelmiin. 

(Haverila et al. 2005, s. 366-367.) 

 

3.4 TUOTANNON TULEVAISUUS 
 

Teollisuus on siirtymässä kovaa vauhtia kohti neljättä teollista vallankumousta, 

jossa tuotannon automatisoinnista ollaan siirtymässä kohti älykkäitä tehtaita. 

Tuotannon on tärkeää pysyä tässä muutoksessa mukana, sillä monia uusia 

teknologioita ja ajatusmalleja voidaan hyödyntää yrityksen tuotannossa. 

Tulevaisuudessa tuotanto voi olla jopa niin älykästä, että se pystyy itse ohjaamaan 

itseään tehokkaasti, jolloin ihminen vain ohjaisi pelkästään kokonaisuutta. 

Tulevaisuudessa toimittajien ja asiakkaiden ohjausjärjestelmät keskustelisivat 

keskenään, jolloin koko arvoketju olisi jatkuvasti reaaliaikainen. Kuitenkin 

tuotannon tulevaisuus on täynnä suuria ja isoja haasteita, joita ovat globalisaatio, 

kestävä kehitys, teknologiatietoisuus sekä tietojohtaminen. Nämä samat haasteet 

ovat jatkuvasti esillä yrityksen muissakin prosesseissa sekä yleisesti myös muualla 

yhteiskunnassa. Kuitenkaan yritys ei saa keskittyä liikaa näihin haasteisiin, sillä 

tulevaisuudessa tulee jatkuvasti nousemaan esiin uusia haasteita. Näihin yrityksen 

on oltava valmis reagoimaan nopeasti. Yrityksen pitää pystyä vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin, jos ne haluavat pärjätä kilpailullisesti sekä tuloksellisesti 

jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Myös yhteiskunta pakottaa yrityksiä normien 

ja lakien avulla ratkaisemaan haasteita.  (Slack et al. 2007, s.  678-679; Nikinmaa 

2014, s. 35-36.) 
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Ohjaustavat kehittyvät myös koko ajan. Tällä hetkellä vallitsevia ohjaustrendejä 

ovat LEAN-ajattelun hyödyntäminen tuotannossa käyttämällä Just in time (JIT) -

ohjausta tai Toyota Production System (TPS) -ohjausta. JIT -ohjaus perustuu 

ajatukseen, jossa materiaaleja sekä tuotteita tuotetaan vain tarvittavaan tarpeeseen 

ja vain oikeaan aikaan. Tällöin ei synny turhia varastoja ja kaikki panostus voidaan 

siirtää tuotannon ongelmien ratkaisemiseen. JIT-ohjauksen visiona on nopean 

asiakaskysynnän täyttäminen laadukkailla tuotteilla, joista ei ole syntynyt yhtään 

hukkaa. Tuotannon läpimenoaika on nopea, mutta tuotejoustavuus ja tuotannon 

muokkaaminen ovat mahdollisia. TPS-ohjauksessa laajennetaan JIT-ideologiaa 

tuomalla mukaan syvemmin arvomaailmaa. TPS-ohjauksen arvoja ovat ihmisen 

arvostus, jatkuva oppiminen, ristiin oppiminen ja hukan minimointi päivittäisessä 

työssä. (Heizer & Render 2011, s. 652-653.) Tulevaisuudessa uusi teknologia ja 

tekoäly tulevat parantamaan sekä muokkaamaan ohjausperiaatteita entistä 

enemmän. Datamäärä lisääntyy jatkuvasti ja oikein käytettynä data mahdollistaa 

entistä tehokkaamman tuotannon, mikä heijastaa yrityksen tuottavuuteen. 

(Nikinmaa 2014, s. 32-33.) 

Tulevaisuudessa teollisuuden, ja varsinkin metalliteollisuuden, painopiste siirtyy 

ulkomaille, joten yrityksen tulevaisuuden markkinat ovat kauempana kuin nykyään. 

Varsinkin Aasian kasvavat markkinat sekä kehittyvät maat tulevat olemaan 

metalliteollisuuden keskittymiä, jonne tulevaisuudessa tarvitaan metallituotteita. 

Tällöin tuotannolla ja toimitusketjun johtamisella on äärimmäisen tärkeä rooli, jotta 

tuotteet olisivat kilpailukykyisiä myös kasvavilla markkinoilla. Tuotannon 

kehittäminen tulee olemaan entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Yhtä tärkeä 

painopiste kehittämisen rinnalla on kestävän kehityksen huomioiminen 

tuotannossa.  Uuden teknologian ostaminen ja tietotaitoisten työntekijöiden 

palkkaaminen voivat olla monen yrityksen ratkaisu, mutta yhtä varteenotettava 

ratkaisu on panostaa entistä enemmän omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. 

Tällöin pitkällä aikavälillä tulokset ovat paremmat ja kustannukset alemmat. 

(Nikinmaa 2014, s. 32-34, s. 38.)  
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4. UUSI TEKNOLOGIA TEOLLISUUDESSA 
 

Tämän teoriakappaleen tarkoitus on pintapuolisesti esitellä uuden teknologian 

keskeisempiä käsitteitä, ja sijoittaa ne teollisuusympäristöön. Diplomityöntekijän 

kannalta teknologiasta kirjoitettu teoria on rajattu koskemaan vain peruskäsitteitä, 

sillä tässä diplomityössä on ollut mahdollista hyödyntää teollisuuden 

teknologiaratkaisujen ammattilaisia. Näin diplomityöntekijä on pystynyt 

hyödyntämään ajankohtaista tietoa teollisuuden teknologisista ratkaisuista.  

 Teknologian hyödyntäminen teollisuudessa on jatkunut pitkään, esimerkiksi 

automaatio on nostanut tuotannon tehokkuutta ja pienentänyt kustannuksia jo 

kauan. Kun edelläkävijät ovat todenneet teknologian tuovan yritykselle 

kilpailuetua, ovat muut yritykset investoineet samaan teknologiaan. Tästä hyvänä 

esimerkkinä on autoteollisuus, jossa automaatio sekä teknologia on viety 

äärimmilleen. 2010-luvulla teknologian kehitys on ollut vielä nopeampaa, ja 

uudenlaiset teknologiset ratkaisut tulevat mullistamaan myös tilauskonepajan 

tuotannon tulevaisuudessa. (Nikinmaa 2014, s. 34-37.) 

Tulevaisuudessa älykäs tehdas ja älykäs tuotanto ovat arkipäivää teollisuudessa. 

Tekoäly, robotit ja tulevaisuuden automatiikka muodostavat tuotantoprosessit, 

joissa laitteet, koneet, kuljettimet sekä työkalut onnistuvat kommunikoimaan 

keskenään, analysoimaan, parantamaan toimintaansa sekä muuntautumaan 

tarvittaessa. Sen lisäksi laitteet, koneet, kuljettimet ja työkalut kommunikoivat 

tuotannonohjausjärjestelmän kanssa ja jopa mahdollisesti sekä asiakkaiden että 

toimittajien järjestelmien kanssa. Tällöin tuotteen arvoketju saadaan muodostettua 

katkeamattomaksi. Prosesseista saadaan lisäksi myös kerättyä valtava määrä dataa, 

jota analysoimalla pystytään tekemään jopa tuotantostrategian tason päätöksiä. 

Uusi teknologia myös mahdollistaa yritykselle uusia liiketoimintamahdollisuuksia 

tuote- ja palvelutasolla, joita yritys ei vanhalla teknologialla ole pystynyt 

tuottamaan. (Nikinmaa 2014, s. 36-37; Haverila et al. 2005, s. 366-367.) 

Uuden teknologian hyödyntäminen luo myös muitakin etuja yritykselle. Energia- 

ja raaka-ainetehokkuus ovat avainasemassa tulevaisuudessa, sillä uusiutumattomat 

luonnonvarat vähenevät uhkaavasti maapallolta. Uudenlainen teknologia pystyy 
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jatkuvasti valvomaan sekä säätelemään energia- ja raaka-ainetehokkuuttaan, mikä 

vähentää tuotannon tarvitsemaa kulutusta. Uusi teknologia luultavammin suosii 

uusiutuvia energiaratkaisuja tai hybridiratkaisuja, joissa kone pystyy varastoimaan 

energiaa tekemästään työstä. Tällöin vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat 

pienemmät. Raaka-aineiden tehokkaan hyödyntämisen lisäksi tulevaisuudessa on 

mahdollista myös valmistaa tuotteita raaka-ainetehokkaammin. Tämä tarkoittaa 

esimerkiksi tulevaisuudessa 3D-tulostuksen kehittymistä, joka mahdollistaa 

kevyempien ja raaka-ainetehokkaampien tuotteiden valmistuksen. Myös nykyisten 

uusiutuvien raaka-aineiden käyttäminen on tulevaisuuden teknologian ansiosta 

helpompaa, jolloin uusiutumattomia raaka-aineita saadaan korvattua. (Nikinmaa 

2014, s. 47-49.) 

Teknologiaan, ja varsinkin uuteen teknologiaan, investoiminen on kallista, sillä 

teknologian kehittämisen hinta on noussut voimakkaasti. Sen takia yrityksen 

kannattaa suunnitella tarkasti teknologiaratkaisunsa, jotta panostus investointiin on 

kannattava myös pitkällä aikavälillä. Yrityksen kannattaa ottaa 

tuotantostrategiassaan, tai jopa ylimmän tason strategiassaan, kantaa yrityksen 

tuotantoteknologisiin linjauksiin. (Haverila et al. 2005, s. 290, s. 365-366.) 

   

4.1 TEKOÄLY  
 

Tekoäly on yksi tämän hetken suurimmista trendeistä globaalisti, ja sen uskotaan 

mullistavan pikkuhiljaa yhteiskuntamme toimintaperiaatteet. Tekoäly (Artificial 

Intelligence, AI) tarkoittaa koneen suorittamaa toimintaa, joka olisi myös ihmisen 

suorittamana älykästä.  Älykäs toiminta tarkoittaa tilanteen havaitsemista, taitoa ja 

kykyä yhdistellä asioita sekä omata tarvittavat taustatiedot. Tekoälyn tarkoitus on 

siis vähentää ihmisten työkuormaa ja tehdä työstä nopeampaa sekä 

virheettömämpää. Tällä hetkellä käytössämme on heikkoa tekoälyä (Artificial 

Narrow Intelligence, ANI), jossa kone pystyy loogisesti ratkaisemaan yhden sille 

suunnitellun tehtävän kerrallaan. Kuvassa kymmenen on esitetty tällä hetkellä 

käytössä olevia tekoälyteknologioita ja niiden mahdollisia hyödyntämistapoja. 

Kuten kuvasta 10 huomataan, tällä hetkellä tarpeiden tyydyttämiseen tarvitaan 
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monia eri teknologioita ja vielä enemmän sovelluksia. Sovellukset toimivat 

algoritmeilla, jotka ovat yksityiskohtaisia ohjeita. Nämä ohjeet kertovat koneelle, 

miten tehtävä tai prosessi tulee suorittaa. (VTT – Policy Brief 1/2017, s. 2-3; 

Merilehto 2018, s. 7-9.)  

 

 

Kuva 10. Tekoälyteknologiat ja sovellusesimerkkejä. (VTT – Policy Brief 1/2017, s. 3) 

 

Tutkijat haluavat kehittää heikosta tekoälystä vahvaa tekoälyä. Vahva tekoäly 

(Artificial General Intelligence, AGI) mahdollistaa koneiden toiminnan 

ihmismäisesti, jolloin yksi kone pystyy tekemään useampia toimintoja älykkäästi. 

Vahvaa tekoälyä ei ole tällä hetkellä vielä pystytty kehittämään, sillä tutkijoiden on 

ratkaistava koneiden itsenäiseen oppimiseen sekä siirto-oppimiseen liittyviä 

kysymyksiä. Tulevaisuudessa koneista tulee enemmän ajattelevan ihmisen kaltaisia 

toimijoita. (Merilehto 2018, s. 23.)  

Itsenäinen oppiminen tarkoittaa koneen kykyä oppia asioita ilman ihmisen apua. 

Tällöin kone siis oppii säännönmukaisuuksien perusteella, joita se on löytänyt 
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keräämästään datasta. Siirto-oppimisen onnistuminen taas vaatii mekanismilta 

kykyä yleistämiseen. Tätä on pyritty ratkaisemaan syvien neuroverkkojen avulla, 

joissa tietoa ei ole ennalta määrätty. Kuitenkin ratkaisu ei ole ongelmaton, sillä 

neuroverkot pystyvät tiettyyn pisteeseen asti hankkimaan tietoa. Vaikka kone 

onnistuisi itsestään oppimaan sekä siirto-oppimaan, ei sen toiminta kuitenkaan olisi 

täysin älykästä. Nykyaikana tekoälyn tutkijat ovatkin perehtyneet ihmisen 

neurologiaan, josta tutkijat odottavat löytävänsä vastauksia. (Merilehto 2018, s. 24-

25.)   

 

4.2 KONEOPPIMINEN 
 

Koneoppiminen on yksi tekoälyn monista alaryhmistä, mutta silti suurin osa 

tekoälyä hyödyntävistä sovelluksista perustuu juuri koneoppimiseen. 

Koneoppimisessa koneelle ei ole luotu valmiita toimintaohjeita, vaan kone oppii 

itse hyödyntämällä datatietoa. Koneoppiminen käyttää siis dataa oppimiseen ja 

luokitteluun, eikä sitä ole ohjelmoitu valmiiksi. Koneoppiminen on perinteisesti 

jaettu kolmeen alakategoriaan:  

• ohjattu oppiminen 

• ohjaamaton oppiminen  

• vahvistusoppiminen 

 

Ohjatussa oppimisessa käyttäjä antaa koneelle syötteen sekä oikean vastauksen 

opetusdatasta. Puolestaan ohjaamattomassa oppimisessa koneelle ei syötetä oikeita 

vastauksia, koska koneen tehtävä on päätellä ne datassa olevien 

säännönmukaisuuksien perusteella. Myöskään vahvistusoppimisessa koneelle ei 

syötetä oikeita vastauksia, vaan käyttäjä antaa suorituksesta palautetta koneelle. 

Tätä kautta kone oppii toimimaan. ( Haikonen 2017, s. 67; Merilehto 2018, s. 12-

13.) 

Oppiminen vaatii aina muistia, mutta muistaminen ei aina ole oppimista. 

Oppiminen tapahtuu helpoiten, kun synnytetään pitkäaikaisia muistikuvia. Yksi 
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useasti käytetty oppimiskeino onkin ollut toistaminen. Tällöin asia siirtyy 

pikkuhiljaa lyhytaikaisesta muistista pitkäaikaiseen muistiin. Tämä pätee myös 

koneoppimisessa, sillä koneeseen syötetyt algoritmit ovat monimutkaisia. 

Algoritmit vaativat toistoa sekä käytettävissä olevaa dataa, koska niiden avulla 

koneoppimisen malli kehittyy vähitellen ja päätelmistä sekä lopputuloksista tulee 

entistä parempia. (Haikonen 2017, s. 118-123.)     

 

4.3 UUDEN TEKNOLOGIAN KANNATTAVA HYÖDYNTÄMINEN 

TEOLLISUUDESSA 
 

Automaatio on mahdollistanut toistuvien massasarjojen kustannustehokkaamman 

valmistamisen. Näin ihmisresursseja on pystytty hyödyntämään ajattelua ja 

päätöksentekoa vaativissa työtehtävissä. Kuitenkaan automaatiota ei ole pystytty 

tehokkaasti hyödyntämään työtehtävissä, joissa ei ole systemaattista toimintaa. 

Tämän takia ihmiset ovat tehneet systemaattista ajattelua vaativat työtehtävät. 

Tähän tekoälyn oletetaan tuovan ratkaisuja, sillä algoritmit pystyvät oppimaan 

paljon erilaisia työtehtäviä jopa samanaikaisesti. VTT:n julkaiseman raportin 

mukaan jopa 25–40% kaikista työtehtävistä voitaisiin jo nyt tehdä hyödyntämällä 

tekoälyä. Tekoälyn trendiä voidaankin verrata maatalouden murrokseen Suomessa 

1950-luvulla. Tutkijat uskovat, että pitkällä aikavälillä tekoälyä pystytään 

hyödyntämään entistä enemmän erilaisissa työtehtävissä. (Ailisto, Helaakoski, 

Dufva & Tuikka 2017, s. 2.) 

Jo nykypäivänä tekoälyä pystytään hyödyntämään työtehtävissä, joissa on 

esimerkiksi pieniä erityispiirteisiä tuotevariaatioita. Kuitenkin tekoälyä 

hyödynnetään enemmän laadunvalvonta, tiedonkeräys sekä 

tiedonkäsittelytyötehtävissä. Näissä työtehtävissä ihminen on päätäntävastuussa ja 

tekoäly toimii vain toteuttajana. Tekoäly kehittyy jatkuvasti, mutta sen päätehtävä 

tulee vielä pitkään olemaan ihmisen auttaminen ilman omaa lopullista 

päätäntävastuuta. Pieniä päätöksiä tekoälyn on annettava tehdä, sillä ilman vastuuta 

tekoäly ei opi toimimaan oikein. (ETLA 2018, s. 36-37, Mäntylä 2019.) 
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Teknologia ja tekoäly tulevat tulevaisuudessa suorittamaan työtehtäviä, joita tällä 

hetkellä tekee ihminen. Kuitenkaan kaikista työtehtävistä uusi teknologia ei tule 

suoriutumaan ja nämä työt jäävät ihmisen tehtäviksi. Näitä työtehtäviä tulevat 

olemaan muun muassa valvonta-, huolto- sekä päätöksentekoa vaativat tehtävät. 

Tulevaisuuden visiona on luoda älykäs tehdas, joka pystyisi toiminaan itsenäisesti 

uuden teknologian avulla. Kuitenkin sen saavuttamiseen on vielä pitkä matka. Tällä 

hetkellä tekoäly ja teknologia pystyvät suoriutumaan avustavien työtehtävien 

lisäksi sarjatuotannossa sekä erilaisissa valvonta- sekä ennustamistyötehtävissä. 

(ETLA 2018, s. 36-37, Mäntylä 2019.)   

 

4.4 UUDEN TEKNOLOGIAN ONGELMAT 
 

Tekoälyllä ja muulla uudella teknologialla saavutetaan monia hyötyjä niin 

normaalissa arjessa kuin yritysmaailmassa. Ihmisen arki on nopeutunut ja 

helpottunut. Esimerkiksi älypuhelimien avulla saa yhteyden keneen vain sekä 

löytää tarvittavaa tietoa missä ja milloin tahansa. Uusi teknologia on kuitenkin 

kehittynyt valtavin harppauksin viime vuosikymmeninä, joten myös kasvukipuja 

on havaittavissa. Muun muassa heikolla tekoälyllä toimiva kone ei tiedä, mitä se 

itse asiassa tekee, vaan seuraa uskollisesti algoritmejaan. Tämä voi aiheuttaa 

vahinkoja sekä ongelmia tilanteissa, jossa ”älykkääseen” ratkaisemiseen 

tarvittaisiin eettisiä arvoja. (Haikonen 2017, s. 165-175.) 

Tietoturvallisuus on myös suuri ongelma, koska entistä enemmän dataa kerätään 

tietokoneisiin, verkkoon sekä erilaisiin järjestelmiin. Myös esineiden internet on 

yleistymässä. Esineiden internet tarkoittaa internetin lisäämistä tavallisiin 

esineisiin, laitteisiin ja rakennuksiin. Tällöin esineet pystyvät olemaan yhteydessä 

toisiinsa sekä etäyhteydessä omistajaansa. Esineet ja laitteet keräävät myös dataa, 

jota ne hyödyntävät helpottaakseen ihmisen elämää. Tietoturvallisuus on siis entistä 

tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa, jotta ihmiset sekä yritykset ovat turvassa 

rikollisilta tietovuodoilta. Ihmisten ja yrityksien data on arvokasta, joten sen 

varastaminen on motivoivaa monelle rikolliselle. Myös rikollisten käyttämät 

tekniikat kehittyvät, jolloin tietoturvaa pitää pystyä jatkuvasti kehittämään. 
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Globaali maailma helpottaa iskujen tekemistä, sillä maailma voidaan nähdä yhtenä 

isona virtuaalisena pelikenttänä. (Haikonen 2017, s. 165-167.)  

Näiden ongelmien lisäksi on muitakin ongelmia, jotka täytyy ratkaista ennen pitkää. 

Yksi ongelma liittyy teknologian verotukseen, sillä tällä hetkellä teknologiaa ei 

veroteta. Kuitenkin tulevaisuudessa robotit ja muu teknologia tuovat yrityksille 

suuria hyötyjä ja vähentävät yrityksen kustannuksia. Teknologialle annettavan 

päätäntävallan määrä on myös ratkaistava tulevaisuudessa, sillä jos teknologialle 

annetaan täysi päätäntävalta, toimii se omavaltaisesti datan pohjata eivätkä 

esimerkiksi eettiset arvot ohjaa sen toimintaa. Tällä hetkellä teknologia voi suorittaa 

yksikertaisia tehtäviä, mutta ajan saatossa tekoälyä saadaan kehitettyä entistä 

älykkäämpään suuntaan. (Haikonen 2017, s. 166-175.)   
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5. TUOTANNONSUUNNITTELU  
  

Tuotannonsuunnittelun tehtävä on suunnitella tuotanto niin, että se pystyy 

vastaamaan kysyntään oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. 

Tuotantosuunnittelu tehdään yleisesti kolmella eri tasolla, jotka ovat kokonais-, 

karkea- ja hienokuormitus. Kuormituksen suunnitteleminen ja siihen liittyvien 

päätöksien tekeminen jakautuvat organisaation eri tasoille riippuen 

suunnittelutasosta. Tämä tarkoittaa, että kokonaiskuormituksessa yrityksen johto 

koordinoi yleisellä tasolla resurssien ja kapasiteetin riittävyyttä, kun puolestaan 

vastaavasti hienokuormituksessa ohjaus tarkentuu pienempiin työvaiheiden 

asioihin kuten työvuorojen sisältöihin. Jokaisella kuormitustasolla on oma 

aikasyklinsä, jolle kuormitus suunnitellaan, valvotaan ja tehdään. Kuvassa 11 on 

kuvattu kuormitusvaiheiden tasot ja suhteet toisiinsa. (Sipper & Bulfin Jr. 1997, s. 

165-166; Haverila et al. 2005, s. 409.) 

  

 

Kuva 11. Tuotannonsuunnittelun tasot ja suhteet. (Haverila et al. 2005, s. 409) 

 

 

Myyntiennusteet 

ja tilaukset 
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Valitettavasti tuotanto kohtaa kuitenkin jatkuvasti häiriötekijöitä, jotka vaikeuttavat 

sen mahdollisuutta selviytyä kirjaimellisesti annetusta tuotantosuunnitelmasta. 

Tällöin suunnitelmia joudutaan uudelleenjärjestämään ja koordinointia tapahtuu 

suunnittelutasojen sisällä tai tasojen välillä. Näitä uudelleenjärjestelyä vaativia 

tekijöitä ovat tuotantohäiriöt, materiaalinpuutteet, koneviat ja pitkät sairaslomat. On 

siis tärkeä muistaa, että täydelliseen tuotannonsuunnitteluun on melko mahdoton 

päästä ja jatkuva uudelleenjärjestely sekä koordinointi ovat normaalia 

tuotannonsuunnittelussa. Tuotannonsuunnittelu on usein myös yrityskohtaista ja 

silloin yrityksen itse määrittämät tehtävät, ohjeet ja säännöt muodostavat yrityksen 

tuotannonsuunnittelun. Tähän vaikuttavat yrityksen toimiala, valmistettavat 

tuotteet, tietojärjestelmät sekä tavoite- ja organisaatioperiaatteet. (Haverila et al. 

2005, s. 409-410.) 

Tuotantoa suunnitellessa on kuitenkin hyvä huomioida neljä kokonaisuutta, vaikka 

suunnittelu onkin usein yrityskohtaista. Näiden kokonaisuuksien huomioiminen 

parantaa ymmärrystä yrityksen tuotannosta, ja näin mahdollistaa optimaalisen 

tuotannonsuunnittelun. Nämä kokonaisuudet ovat:  

1. Kysyntäennusteiden tärkeyden ymmärtäminen. 

2. Teknologian etujen ymmärtäminen kapasiteetin kasvattamisessa. 

3. Optimaalisen volyyminen löytämisen ymmärtäminen.  

4. Muutoksiin varautumisen tärkeyden ymmärtäminen.  

(Heizer & Render 2011, s. 317.) 

 

Kysyntäennusteiden avulla yritys saa käsityksen tulevasta mahdollisesta 

myynnistään. Ennusteet ovat siis kokonaiskuormituksen tärkeimpiä työkaluja, 

joiden perusteella yritys pystyy tarvittaessa tekemään isojakin päätöksiä 

tuotannollisesti. Mitä pienempiin osiin ennusteet voidaan jaotella, sitä tarkempia 

ennusteita yritys saa aikaiseksi. Ennusteet voidaan jakaa lyhyen ja keskipitkän 

aikajänteen mukaan, ja näiden laskentaan voidaan käyttää joko toteutuneiden 

myyntien analysointia tai regressioanalyysia. Regressioanalyysi perustuu selvään 

yhteyteen tuotteen ja siihen vaikuttavan tekijän välillä, minkä avulla pystytään 

ennustamaan tulevaisuuden myyntiä. Esimerkiksi Kone Oy pystyy ennustamaan 
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kerrostaloille myönnettyjen rakennuslupien perusteella mahdollista hissien 

menekkiä. Yksittäisiä tilaustuotteita valmistavan yrityksen ennusteet perinteisesti 

perustuvat henkilökunnan vuosien aikana kertyneeseen tietotaitoon, vaikka 

tilaustuotteiden kohdalla kokonaisuuksien jakaminen pienempiin osiin 

myyntialueittain, tuoteryhmittäin tai asiakasryhmittäin voisi parantaa 

ennustettavuutta. (Heizer & Render 2011, s. 317; Haverila et al. 2005, s. 413.) 

Teknologiaan investoiminen on kallista, mutta se tuo myös monia hyötyjä 

yritykselle. Ensinnäkin teknologia voi lisätä yrityksen kapasiteettia, jolloin yritys 

pystyy tuottamaan enemmän. Toiseksi teknologia voi alentaa tuotantokustannuksia, 

alentaa ihmisresurssien tarvetta tuotannossa, lisätä laatua ja parantaa 

toimitusvarmuutta. Yrityksen kannattaa pohtia teknologiaratkaisujaan osana 

tuotantostrategiaa tai jopa luoda erikseen teknologiastrategia.  Kuitenkin on tärkeää 

analysoida teknologian hyötyjä ja haittoja yrityksen tuotannossa, sillä 

automaattisesti teknologia ei tuo yritykselle lisäarvoa. (Heizer & Render 2011, s. 

317; Haverila et al. 2005, s. 367.) 

Yrityksen kannattavuuden kannalta on tärkeää löytää tuotannon oikea volyymi, 

jotta yritys voi hyödyntää mittakaavaetua. Liian pienellä volyymillä tuottaminen 

hankaloittaa asiakkaiden tarpeisiin vastaamista, ja samalla kustannukset nousevat. 

Tällöin toimitusajat ovat pitkät ja palveluaste heikko. Liian suurella volyymillä taas 

tuotteita jää varastoon ja varastoon sitoutunut pääoma kasvaa. Oikealla volyymillä 

yritys saa tuotettua tarvittavat tuotteet, pidettyä varastoon sitoutuneen pääoman 

optimoituna sekä lisäksi mittakaavaetua. Mittakaavaetu syntyy, kun yritys pystyy 

tuottamaan enemmän tuotteita samoilla kiinteillä kustannuksilla. Tämä siis 

tarkoittaa, että isompi yritys pystyy tuottamaan enemmän tuotteita kuin pienempi 

yritys, koska kiinteiden kustannusten jakautumisen takia tuote on isommalla 

yrityksellä halvempi kuin pienemmällä yrityksellä. (Heizer & Render 2011, s. 317.) 

Maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Se heijastuu myös tuotannon kehitykseen. 

Yrityksen on hyvä valmistautua muutokseen etukäteen, jotta sen kilpailukyky 

säilyy. Tuotanto on hyvä rakentavaa joustavasti, jotta toimintoja sekä koneita 

pystytään tarvittaessa muokkaamaan. On myös tärkeää jatkuvasti tutkia sekä mitata 

erilaisia tuotantotrendejä, joiden hyödyntäminen yrityksessä olisi mahdollista. 
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Yritys menettää kilpailukykynsä helposti, jos se ei ole valmis jatkuvaan 

muutokseen tai se etenee kehityksessä väärään suuntaan. (Heizer & Render 2011, 

s. 317.) 

 

5.1 KAPASITEETTI JA LÄPIMENOAIKA 
 

Kapasiteetti kertoo tuotantokyvyn, jonka tuotanto voi enintään saavuttaa tietyssä 

aikayksikössä. Toisin sanoen kapasiteetti on maksimitaso, jolle tuotanto voi 

teoreettisesti päästä. Kapasiteetti voidaan ilmoittaa esimerkiksi tuotteina, tunteina 

tai neliömetreinä riippuen tuotettavista tuotteista. Kapasiteetin pitää riittää 

tyydyttämään kysyntä ainakin pitkällä aikavälillä. Kapasiteettia voidaan lisätä 

palkkaamalla lisää työntekijöitä, investoimalla koneisiin tai investoimalla 

tuotantolaitoksiin. Investoiminen on kuitenkin kallista, ja kapasiteetista aiheutuvat 

kustannukset ovat kiinteitä kustannuksia. Myös isot kapasiteettimuutokset 

aiheuttavat pitkän muutosajan. Lyhyissä kapasiteetin ylikuormituksissa kannattaa 

ylitystä paikata teettämällä ylitöitä. (Haverila et al. 2005, s. 399; Sipper & Bulfin 

Jr. 1997, s. 166.)  

Todellinen kapasiteetti kuvaa tuotannon todellista tuotantokykyä, jonka tuotanto 

voi saavuttaa tietyssä aikayksikössä. Todellinen kapasiteetti on yleensä vain 50–

90% teoreettisesta kapasiteetista, sillä erilaiset tuotantohäiriöt, sairaslomat, 

konerikot, vialliset tuotteet ja materiaalipuutteet vähentävät yrityksen 

tuotantokykyä. Todellinen kapasiteetti on yrityksen käytettävissä oleva kapasiteetti, 

jonka pohjalle tuotannon kuormitus suunnitellaan. (Haverila et al. 2005, s. 400.) 

Tuotannonsuunnittelu ja tuotannon hallinta perustuu siis työpisteen kapasiteetin 

kuormittamiseen suunnitelluilla töillä. Kun työpiste on kuormitettu, saadaan 

selville käyttämätön kapasiteetti. Kuormitussuhde kuvaa suunnitellun 

kuormituksen ja käytettävissä olevan maksimikapasiteetin välistä suhdetta 

prosentteina. Kuormitussuhde on esitetty kaavassa yksi.  
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𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠 × 100%

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
 

(Haverila et al. 2005, s. 400.) 

 

Toinen kuormituksen ja kapasiteetin suhdetta kuvaava mittari on toimintasuhde. 

Toimintasuhde perustuu toteutuneeseen tuotantoon ja vertaa sitä 

maksimikapasiteettiin. Yksi tuotannonohjauksen tavoitteista on kapasiteetin korkea 

tuottavuus, ja toimintasuhde on siihen hyvä mittari. Toimintasuhde on esitetty 

kaavassa kaksi.  

𝑇𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒 =
𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä × 100%

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
 

(Haverila et al. 2005, s. 400.) 

 

Läpimenoaika tarkoittaa kokonaisaikaa, jonka tuote tarvitsee valmistuakseen. 

Kokonaisaika sisältää työn työvaiheet sekä kaikki eri työvaiheiden väliset odotus- 

ja varastointiajat. Työvaiheita kutsutaan vaiheajoiksi. Kokonaisläpimenoajalla 

tarkoitetaan aikaa, joka on kulunut tilauksen vastaanotosta toimitukseen asti. 

Valmistuksen läpimenoajalla taas tarkoitetaan tuotteen valmistuksen aloittamisesta 

tuotteen valmistumiseen kuluvaa aikaa. Lyhyt läpimenoaika mahdollistaa 

yritykselle lyhyet toimitusajat, vähentää tuotantoon sitoutunutta pääomaa sekä 

helpottaa kapasiteetin suunnittelua. Läpäisyaikaa lyhentämällä saadaan siis isoja 

tuotannollisia hyötyjä. Suurin osa tuotteen läpimenoajasta on vaiheaikaa, joten 

niiden lyhentämiseen yrityksen kannattaa panostaa. Kuvitteellisen tuotteen 

läpimenoajan rakenne on kuvattu kuvassa 12. Myös tuotannon pullonkaulat 

pidentävät tuotteen läpimenoaikaa. Tuotannon pullonkaulat ovat tuotannon 

häiriökohtia, jossa esimerkiksi koneen kapasiteetti ei riitä suoriutumiseen, vaan 

koneelle alkaa kerääntyä uusia tuotteita. Tuotannon pullonkaulassa on koko 

tuotantoprosessin pienin tuotantokapasiteetti, ja koko prosessin kapasiteetti 

kannattaa suunnitella pullonkaulan mukaan. (Heizer & Render 2011, s. 321; 

Haverila et al. 2005, s. 401-402, s. 406.) 
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Kuva 12. Tuotteen läpimenoajan rakenne. (Haverila et al. 2005, s. 401) 

 

Läpäisyaika ei kuvaa tuotteen tuottavuutta eikä se suoraan mittaa tuotteen 

valmistamiseen kuluvaa aikaa (Haverila et al. 2005, s. 401). Kuormituksen kannalta 

on kuitenkin tärkeää tietää tuotteiden työvaiheiden, vaihtojen ja vaiheaikojen 

kestot, näin kuormitus pystytään tekemään tarkemmaksi. Liian lyhyet työvaihe-, 

vaihto- ja vaiheajat aiheuttavat kapasiteetin ylityksen, kun taas liian pitkät vaihto-, 

työvaihe-, ja vaiheajat aiheuttavat alhaisen toimintasuhteen. (Haverila et al. 2005, 

s. 417.) 

 

5.2 KOKONAISSUUNNITTELU 
 

Kokonaissuunnittelu on yrityksen ylimmän tason suunnittelua, jossa tuotannon 

tuotantovolyymi ja budjetti suunnitellaan tietylle aikavälille. Kokonaissuunnittelu 

perustuu kysyntäennusteisiin, nykyiseen tilauskantaan sekä varastotilanteeseen. 

Kokonaissuunnittelun tarkoitus on saada mahdollisimman todenmukainen kuva 

tulevaisuuden tuotantotilanteesta. Tuotannon kokonaissuunnittelun tarkoitus on siis 

saada tarjonta vastaamaan kysyntää keskipitkällä aikavälillä. Vaikka nykyinen 

globaaliliiketoiminta on vaikeuttanut tulevaisuuden suunnittelua, niin silti yrityksen 

kannattaa kokonaissuunnitella tuotanto. Kun yritys on kokonaissuunnitelman 

tehnyt, on sitä seurattava, mitattava, mahdollisesti päivitettävä ja muutettava 

vallalla olevan tilanteen mukaan. Tällöin tuotannon joustavuus ja reagointikyky 

nousevat tärkeään asemaan. (Haverila et al. 2005, s. 411-412; Krajewski et al. 2007, 

s. 568.) 
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Kokonaissuunnittelun avainkohtia ovat tuotantovolyymien määrittely, 

varastotasojen suunnittelu sekä resurssien ja kapasiteetin kokonaistarpeen 

määrittely. Kun avainkohdat on määritelty, yritys voi suunnitella kapasiteetin 

muutokset, suunnitella varastotasojen tarpeet, palkata mahdollisesti lisätyövoimaa 

sekä tehdä kausisopimukset toimittajien kanssa. Kokonaissuunnittelu tehdään 

yleensä vuositasolla ja se aloitetaan yrityksen tilikauden alusta. (Haverila et al. 

2005, s. 411-412.) 

Menekkivaihteluiden hallinta on tärkeässä roolissa tuotannon 

kokonaissuunnittelussa, sillä kysyntä ei ole jatkuvasti tasaista. Tällöin tuotantoa ei 

kustannussyistä kannata pitää tasaisena, eikä tuotannon oma joustavuus riitä 

menekkivaihteluiden tasaamiseen. Yrityksen kannattaa pohtia ratkaisuja 

menekkivaihteluiden hallintaan. Näitä keinoja ovat:  

1. tuotteiden varastointi  

2. kapasiteettijouston käyttö 

3. toimitusaikojen siirto tai toimitusten menettäminen  

4. menekkiin vaikuttaminen.  

(Haverila et al. 2005, s. 414.) 

  

Tuotteiden varastointi on mahdollista, jos tuotteet siihen soveltuvat. Tällöin 

hiljaisina aikoina tuotteita valmistetaan varastoon odottamaan tuotteen kysyntää. 

Varastointi sitoo pääomaa, ja kustannukset voivat olla jopa 19,5% - 36% koko 

varaston arvosta. Varastoon sitoutunut pääoma on myös pois yrityksen muusta 

pääomasta, jolloin sitä ei voida käyttää. Sen lisäksi varastoon valmistetut tuotteet 

voivat vanhentua teknisesti tai taloudellisesti, jolloin varastoitu tuote on arvoton. 

Myös inflaatio voi vaikuttaa varastoidun tuotteen arvoon. (Haverila et al. 2005, s. 

414, s. 444-445.)  

Kapasiteettijousto tarkoittaa keinoja, joilla yritys pystyy muuttamaan 

kapasiteettiaan tarpeen vaatiessa. Lyhyen aikavälin keinoja ovat ylityöt, 

vuokratyövoima, vuorojen lisääminen sekä töiden siirtämistä alihankkijoille. Pitkän 

aikavälin keinoja ovat uusien koneiden hankkiminen tai lisätyövoiman 
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palkkaaminen. Silti kapasiteettijouston käyttäminen aiheuttaa yritykselle 

lisäkustannuksia esimerkiksi ylitöistä maksettavien lisien muodossa. (Haverila et 

al. 2005, s. 414-415.) 

Toimitusaikojen siirto, toimitusten menettäminen sekä menekkiin vaikuttaminen 

ovat tapoja, joilla yritykselle ei synny lisäkustannuksia. Toimitusaikojen 

siirtäminen ja toimitusten menettäminen voivat heikentää yrityksen mainetta, 

jolloin asiakkaat eivät osta enää yrityksen tuotteita. Toisaalta tilausohjautuvassa 

tuotannossa toimitusajat ovat valmiiksi pitkiä, jolloin niiden pidentäminen ei 

vaikuta yhtä negatiivisesti kuin vakiotuotteiden kohdalla. Menekkiin voi myös 

vaikuttaa hinnoittelulla, jolloin heikon menekin aikana hinnat ovat matalampia kuin 

esimerkiksi kiireisempinä aikoina.  (Haverila et al. 2005, s. 415.) 

  

5.3 KARKEAKUORMITUS 
 

Karkeakuormitus on kokonaissuunnittelua tarkempaa kuormittamista, joka 

yrityksestä riippuen tehdään keskimääräisesti muutaman viikon aikajänteellä. 

Karkeakuormituksen tehtävät ovat resurssien käytön yleissuunnittelu sekä 

toimituskyvyn määrittäminen. Resurssien yleissuunnittelussa suunnitellaan tulevan 

kapasiteetin käyttöaste työntekijä- ja konetasolla, jotta ei synny liikaa ali- tai 

ylikapasiteettia. Jos tuotannossa on alikapasiteettia, yritys pystyy tasaamaan sitä 

myymällä uusia tuotteita edellyttäen, että tilauksia tulee. Toimituskyvyn 

määrittäminen on myös tärkeää, sillä asiakkaat odottavat tuotettaan sovittuna 

ajankohtana. Varsinkin alihankintateollisuudessa asiakas on voinut jo myydä 

tuotteen omalle asiakkaalleen, jolloin toimituskyvyn heikkeneminen vaikuttaa 

ongelmallisesti myös toimittajan liiketoimintaansa. (Haverila et al. 2005, s. 415-

516.)  

Karkeakuormituksen lähtötietoina käytetään aikavälille sijoittuvaa tilauskantaa 

sekä tuotteiden varastotilannetta. Jos tuotteita on valmistettu varastoon, ei työtä 

tarvitse kuormittaa käytettävissä olevalle kapasiteetille. Myös valmistusbudjetin 

tavoitteet ovat tärkeä peruste karkeakuormitukselle. Jotta karkeakuormitus toimii 

tehokkaasti, on yrityksen myös tiedettävä tuote-erien ja koneiden työvaiheiden 
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tarkat kapasiteettitarpeet. Myös raaka-ainevaraston tasot vaikuttavat 

karkeakuormitukseen. Tilausohjautuvien tuotteiden kapasiteettitarpeet ovat joskus 

hankala määrittää, ja tällöin yritys joutuu tyytymään likimääräisiin arvoihin 

suunnittelussa. (Haverila et al. 2005, s. 415-516.)  

Karkeakuormituksessa tuotantosuunnitelma tehdään karkeasti, jolloin 

kuormitusryhmät ovat laajempia. Kokonaiskapasiteetin, työpisteiden ja koneiden 

kuormittaminen eivät tapahdu yksityiskohtaisesti, vaan silloin katsotaan riittääkö 

kapasiteetti alustavasti ajanjakson tarpeisiin. Karkeakuormituksen suunnittelun 

avulla pystytään hallitsemaan kuormitusta tehokkaammin, jolloin pystytään 

estämään ali- ja ylikapasiteettien syntyminen. Tätä on havainnoitu kuvassa 13.  

 

 
Kuva 13. Kuormituksen tasaaminen. (Stevenson 2007, s.727) 

 

Karkeakuormitus on toimitusajan määrittämisen kannalta tärkeä, sillä siitä voidaan 

havaita kapasiteetin riittävyys tai riittämättömyys. Vaikka karkeakuormituksessa ei 

oteta huomioon yksityiskohtaista tuotannonsuunnittelua, antaa se tarvittavan kuvan 

tuotannon tilasta. Näin asiakkaalle pystytään lupaamaan melko tarkasti 

toimitusaika, jonka yritys onnistuu pitämään. Tietysti tuotannossa esiintyy erilaisia 

häiriöitä, mutta niitä harvemmin pystytään ennustamaan. (Haverila et al. 2005, s. 

417.) 
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5.4 HIENOKUORMITUS 
 

Hienokuormitus on tuotannon yksityiskohtaista suunnittelua, jossa työt ja 

valmistettavat tuotteet järjestetään suoritettavaan tuotantojärjestykseen. 

Hienokuormituksen taustatietona toimii karkeakuormitus, jossa on jo suunniteltu 

kapasiteetin riittävyys tietylle aikavälille tai reagoitu kapasiteetin riittävyyteen. 

Nykyisin hienokuormitusta yritetään saada itseohjautuvaksi, jolloin suunnittelu 

tapahtuu karkeammin. Yksittäisten koneiden hienokuormituksen sijaan 

kuormitetaan useiden koneiden muodostamaa tuotantosolua, jolloin työntekijöillä 

on mahdollisuus hyödyntää hiljaista tietoaan. Näin mahdollisesti tuotanto on 

tehokkaampaa. Myös tekoäly ja muu uusi teknologia mahdollistavat korkeamman 

ja karkeamman tason hienosuunnittelun, kun järjestelmä oppii parhaimmat 

tuotantojärjestelyt. (Haverila et al. 2005, s. 417-418; Mäntylä 2019.) 

Toimiva hienokuormitus tarvitsee pohjaksi tuotteiden, työvaiheiden, vaiheaikojen 

sekä tuotteiden teknisten vaatimusten tuntemista. Kun pohjatiedot ovat saatavilla ja 

tiedossa, voidaan optimoida tuotantojärjestys toimimaan tehokkaasti ja sulavasti 

oikeaan järjestykseen. Tällöin esimerkiksi samanlaiset tuotteet voidaan tehdä 

yhdessä, jolloin muun muassa vaihdeajat saadaan minimoitua. Kuitenkin 

hienokuormitusta pitää jatkuvasti seurata ja päivittää, sillä tuotanto on jatkuvassa 

muutoksessa. Tuotannon on esimerkiksi mahdotonta ennustaa konehäiriöitä tai 

muita tuotantoon vaikuttavia tuotantohäiriöitä. (Haverila et al. 2005, s. 417-418.)  

Tilauskonepajaympäristössä pohjatietojen hankkiminen on todella tärkeää, sillä 

tuotanto ja tuotteet voivat poiketa hyvin paljon toisistaan. Sen lisäksi valmistettava 

tuote voi vaatia monen eri työvaiheen ja tuotantosolun läpikäymistä ennen kuin 

tuote on valmis. Työvaiheiden ja vaiheaikojen tuntemisen lisäksi tiedon 

välittäminen ja kerääminen tuotantoon asti nousevat suureen arvoon, koska 

puutteellisella tuoteinformaatiolla tuotanto keskeytyy. Tällöin kuormitus ei pidä 

paikkaansa. Myös tuoteinformaation kerääminen tuotannosta on tärkeää, koska 

näin tuotteiden vaatimuksia pystytään seuraamaan ja tarvittaessa päivittämään. 

Myös alihankintana ostettavat työvaiheet voivat muodostaa hienokuormitukselle 

ongelmia, jos alihankkija ei pysty pitämään sovituista toimitusajoista kiinni. Tällöin 
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kyseisen tuotteen läpimenoaika pidentyy. (Hemilä, Pötry & Häkkinen 2009, s. 7-8; 

Haavisto 2019.) 
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6. ELÄMÄNTEHTÄVÄ JA NYKYTILA-ANALYYSI 
 

Elämäntehtävän ja nykytila-analyysin luominen perustuu yrityksen sisäisiin 

aineistoihin, haastatteluihin sekä yrityksestä olevaan julkiseen materiaaliin. Tietoa 

oli hyvin saatavilla ja lähteiden paikkansapitävyyttä ei tarvinnut kyseenalaistaa.  

Sen lisäksi diplomityöntekijän oma työkokemus yrityksestä vahvistaa 

elämäntehtävää ja nykytila-analyysia.    

Kohdeyritys haluaa toimia arvopohjaisesti, mikä näkyy yrityksen päivittäisessä 

toiminnassa. Yrityksen arvoja ovat toisten arvostus, työssä onnistuminen sekä 

voimakas kehittyminen. Varsinkin voimakas kehittyminen on toteutunut isoin 

harppauksin viime vuosina. Jatkuvan kasvun turvaamiseksi yritys on investoinut 

viime vuosina suuria summia uusiin tehokkaampiin koneisiin, mikä on lisännyt 

yrityksen tuotantokapasiteettia sekä mahdollistanut uusien ja erilaisten tuotteiden 

valmistamisen. Näiden tekijöiden ansiosta yritys on pystynyt palvelemaan 

asiakkaitaan entistä paremmin.   

Yrityksen koneet voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan. Sorvaamista 

varten yrityksellä on yksitoista eri ominaisuuksilla varustettua CNC-sorvia. 

Sorveilla voidaan tehdä erikokoisia tuotteita pienistä holkeista suurien 

pumppuakselien valmistukseen. Tällä hetkellä kahdessa sorvissa on käytetty 

hyödyksi robotteja, jotka pystyvät vaihtamaan itsestään asetuksia sekä vaihtamaan 

uuden kappaleen valmiin tuotteen tilalle. (Sorvaus - Haaviston konepaja s.a.) 

Robotteja hyödyntäviä Mazak-sorveja on tulossa vuonna 2019 kaksi lisää, jolloin 

noin kolmasosa yrityksen sorveista on robotiikkaa hyödyntäviä.  

Toinen konekategoria on koneistuskeskukset, joita yrityksellä on yhdeksän 

kappaletta. Koneistuskeskuksista kaikki toimii automaatiolla, jolloin työkalut 

vaihtuvat automaattisesti edellisestä seuraavaan. Robotteja hyödyntää kaksi 

koneistuskeskusta. Pienemmistä manuaalisista koneistuskeskuksista on 

muodostettu sarjavalmistusta varten oma tuotantosolu, jotta sarjatuotteiden 

läpimenoaika olisi mahdollisimman lyhyt. (Koneistuskeskukset - Haaviston 

konepaja s.a.) 
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Kolmannen kategorian muodostavat levytyö ja hitsaus. Niitä varten yrityksellä on 

käytössään toimialaansa sopivat hitsaus- ja levytyökoneet. Kuitenkin yrityksen 

eroavuus muista alan toimioista on ammattitaito hitsata erilaisia sekä 

harvinaisempia materiaaleja kuten hiiliteräs, haponkestävää terästä, duplex-terästä, 

SMO-terästä ja titaania. Kohdeyritys on investoinut myös hitsausrobottiin, joka 

saapui yritykseen keväällä 2019. (Levytyö ja hitsaus - Haaviston konepaja s.a.)  

Sen lisäksi kohdeyrityksellä on kaksi pyöröhiomakonetta sekä kaksi 

tasapainotuskonetta, joilla pystytään tukemaan isompia konesoluja ja takaamaan 

laadukkuus. Loppuvuodesta 2019 yrityksellä oli kaksikymmentäkuusi erilaista ja 

eri ominaisuuksilla varustettua konetta kahdessa toimipisteessä. Robotiikalla näistä 

koneista toimii yhdeksän. Yrityksen tarkoitus on siirtyä jatkuvasti entistä enemmän 

automaatiolla ja robotiikalla toimiviin koneisiin. Tällöin tuotantokapasiteetti 

kasvaa, läpimenoajat lyhenevät, tuotanto on kustannustehokasta ja yritys pystyy 

kilpailemaan kilpailukykyisimmillä hinnoilla.   

Yritys teki laman jälkeen vuonna 2008 strategisen päätöksen olla asiakkailleen 

enemmän kumppani kuin alihankkija ja näin erottua kilpailijoistaan. Tämä tarkoitti 

asiakasportfolion karsimista pienemmistä asiakkaista ja isompien asiakkaiden 

suhteen syventämistä. Sen lisäksi yritys on pyrkinyt pitämään asiakkaita eri 

teollisuudenaloilta, jottei suhdannevaihtelu osuisi kaikilla aloilla samoihin aikoihin. 

(Valtonen 2018.) Vuonna 2018 yrityksen myynnistä 48% suuntautui neljälle 

asiakkaalle, jotka toimivat erilaisilla teollisuudenaloilla. Yhteensä isompia 

kumppanuuksia kohdeyrityksellä on 11 kappaletta, joista suurimman osan kanssa 

yhteistyötä pyritään syventämään jatkuvasti. Viennin osuus yrityksen 

liikevaihdosta on noin kymmenen prosenttia.  

Kohdeyrityksen yksi toiminnan kulmakivi ovat erilaiset sertifioidut järjestelmät, 

joiden toteuttamiseen koko yrityksen toiminta perustuu. Yritykselle on myönnetty 

Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän sertifikaatti 

sekä hitsaukseen laatujärjestelmän mukainen ISO 3834 – 2:2005 -sertifikaatti. 

Molemmat laatujärjestelmät kertovat yrityksen tuottavan laadukkaita tuotteita 

hitsauksessa sekä muualla tuotannossa (ISO 9000 Laadunhallinta s.a).  Sen lisäksi 

yrityksellä on tuotesertifikaatti EN1090 – 1:2009+A1:2011, joka oikeuttaa 
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kantavien teräsrakenteiden valmistuksen. Ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ISO 

14001:2015 ja työterveyteen sekä työturvallisuuteen huomiota kiinnittävä ISO 

45001:2018 -sertifikaatti taas takaavat kestävän kehityksen mukaisen 

liiketoiminnan. Laatujärjestelmä, kuten muutkin sertifioidut järjestelmät, on 

kilpailuvaltti, sillä ne yhdessä takaavat tiettyjen standardien täyttyvän yrityksen 

toiminnassa. Tämä tarkoittaa asiakkaalle laadukasta työtä. Sen lisäksi moni asiakas 

vaatii myös alihankkijoiltaan järjestelmien sertifiointia, jotta koko tuotteen 

elinkaari täyttäisi standardit. Järjestelmät parantavat myös yrityksen tehokkuutta ja 

kiinnittävät huomioita kohtiin, joista voidaan saada pitkällä aikavälillä säästöä. 

(ISO 9001 pk – yrityksille 2010, s. 15-17.) 

Kymenlaakson alueella kohdeyrityksen kokoisia konepajoja ei ole montaa. 

Valtakunnallisesti kilpailijoita yrityksellä on muutama, joista yksi kuitenkin toimii 

Kotkan alueella. Silti kohdeyritys ei koe alueellista kilpailua suureksi uhaksi, sillä 

yritys valmistaa paljon sellaisia tuotteita ja materiaaleja, joita ei moni muu 

tilauskonepaja pysty valmistamaan Suomessa. Tämä on mahdollistanut yhteistyön 

alueellisten kilpailijoiden välillä. Tästä hyvänä esimerkkinä on keväällä 2019 

toteutettu projekti, jossa alueelliset kilpailijat yrittävät palkata lisätyövoimaa 

yhteisellä kampanjalla yhdessä kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa.  

Kohdeyritys kokee suurimmaksi uhaksi globaalin kilpailun, sillä moni yrityksen 

asiakkaista on suuri globaali toimija. Kilpailutilanne muodostuu 

asiakaskumppanuuksien sisäiseen kilpaluun, jossa asiakkaalla on monia toimittajia 

eri puolelta maapalloa. Kohdeyritys on onnistunut vastaamaan kilpailutilanteeseen 

ja yritys on noussut erään suuren globaalin yrityksen toiseksi tärkeimpään 

toimittajien kategoriaan viidestä mahdollisesta kategoriasta. Tässä kilpailussa 

laadukkuus, kustannustehokkuus ja toimitusvarmuus ovat olleet tärkeitä 

elementtejä.    

Kohdeyrityksellä ei ole fyysistä strategiaa tällä hetkellä, vaan yrityksen visio on 

toimitusjohtajan ”pään sisällä”. Yrityksen suuret linjaukset tehdään 

toimitusjohtajan ja konepajapäälliköiden johdolla, joten esimerkiksi konehankinnat 

syntyvät välillä pidemmän ja välillä lyhyemmän pohdinnan jälkeen. 

Toimitusjohtajan ”päänsisäinen” strategia on tuottanut tulosta ja yrityksestä on 



 

62 

 

tullut alueen yksi suurimmista konepajoista. Kuitenkin yrityksen arvot, missio ja 

visio ovat kirjattu ylös.  

Yrityksen strategia perustuu yrityksen elämäntehtävän pohjalle. Elämäntehtävä 

pitää sisällään yrityksen arvot, mission sekä vision. Yritys voi myöhemmin vaihtaa 

strategista suuntaansa, mutta yrityksen elämäntehtävä pysyy samana. Arvot ovat 

yritykselle tärkeitä käyttäytymisnormeja, joihin organisaation jäsenet uskovat, ja 

toimimalla päivittäin niiden mukaan yritys saavuttaa menestystä pitkällä 

aikavälillä. Arvot on tärkeää saada integroitua koko organisaation toiminnan 

johdosta työntekijöihin, jotta yrityksen toiminta pysyy yhteisesti sovitussa linjassa. 

Sen lisäksi arvot on hyvä huomioida jo rekrytointiprosessissa tai 

palkitsemisjärjestelmässä, jotta organisaatio löytää saman arvopohjan jakavia 

henkilöitä. (Hannus 2004, s. 33-34; Tuomi & Sumkin 2010, s. 51)  

Kohdeyritys on valinnut itselleen neljä arvoa. Ne ovat kumppanuus, avoimuus, 

yhteisöllisyys ja kehittyminen. Nämä neljä näkökulmaa halutaan pitää 

jokapäiväisessä toiminnassa mukana, ja jokaisen työntekijän halutaan arvostavan 

näitä neljää kohtaa. Kuvassa 14 on esitetty visuaalisesti nämä arvot. 

 

 
Kuva 14. Kohdeyrityksen arvot.  

 

Kumppanuus tarkoittaa toisesta välittämistä syvemmin kuin vain työntekijänä tai 

asiakkaana. Kumppanuus on pitkäaikaista, huomioon ottavaa sekä halua ja kykyä 

Kumppanuus Avoimuus

Yhteisöllisyys Kehittyminen
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ymmärtää toisen tarpeita. Kun kumppanuus on toimivaa ja yhteistä, pystytään 

luomaan arvoa koko toimitusketjulle. Avoimuus taas yrityksen mukaan on 

läpinäkyvää toimintaa sekä asiakkaiden suuntaan että sisäisesti yrityksessä. 

Asioista puhutaan oikeilla nimillä ja lupaukset pidetään. Yrityksen kolmas arvo on 

yhteisöllisyys, joka ilmenee arvostuksena toisia kohtaan. Yritys haluaa olla 

enemmän kuin pelkkä työpaikka. Viimeinen arvo on jatkuva kehittyminen. 

Kohdeyritys haluaa olla alansa edelläkävijä, jolla on selvä tulevaisuuden visio tehdä 

asioita toisin ja paremmin. Jatkuva kehittäminen on yritykselle tärkeää, ja 

tulevaisuuden ratkaisut ovat yritykselle mahdollisuus, ei uhka. (Yritys - Haaviston 

konepaja s.a.) 

Missio puolestaan tarkoittaa organisaation olemassaolon perustarkoitusta; miksi ja 

mitä varten organisaatio on olemassa. Missio kertoo lyhyesti ulkoisille 

sidosryhmille, organisaatiolle sekä omalle henkilöstölle organisaation toiminnan 

suunnan. (Hannus 2004, s. 32.) Kohdeyrityksen missio on seuraava:  

”Yritys X on luotettava tilauskonepaja, joka perustaa toimintansa kumppaniensa 

tarpeiden tyydyttämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Sertifioidut järjestelmät 

takaavat laadukkaan työn ja tuovat arvoa asiakkaalle.”  

Visio puolestaan määrittää organisaation tulevaisuuden tahtotilan; sen, mihin 

organisaatio haluaa päästä tietyn ajan päästä. Vision onkin tärkeää kertoa, miten 

tulevaisuus palvelee organisaatiota. Tämä aikajänne on pienillä ja keskisuurilla 

yrityksillä yleensä 3–5 vuotta. Vision ihannekuvan tarkoitus on motivoida 

organisaation jäseniä tekemään töitä vision suuntaisesti. (Hakanen 2004, s. 63.) 

Kohdeyrityksen visio on:  

”Yritys X on luotettava ja kasvava konepaja, jonka useat eri toimialan kumppanit 

ovat tyytyväisiä yrityksen sertifioidun tuotteisiin. Automatisoitu ja robotiikkaa 

hyödyntävä tuotanto on mahdollistanut tuotannon kasvun ja kapasiteetin 

lisäämisen. Osaavat ja tietotaitoiset työntekijät ovat kuitenkin yrityksen tärkein 

voimavara, ja heitä koulutetaan jatkuvasti monipuolisiin tehtäviin.” 
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Fyysistä strategiaa kohdeyrityksellä ei ole, mutta toimitusjohtajan haastattelussa 

nousi kolme strategista suuntausta, jotka auttavat yritystä kohti visiota. Nämä viisi 

linjausta ovat ylätavoitteita, eikä niihin ole asetettu pienempiä välitavoitteita.   

1) Asiakkaiden vähentäminen ja kumppanuuksien lisääminen eri toimialoilta. 

Kumppanit tilaavat eri tuotteita yritykseltä.  

2) Uusien teknologioiden hyödyntäminen koneissa sekä muussa tuotannossa, 

jotta kapasiteetin lisääminen on mahdollista.  

3) Piensarjatuotantoon pääseminen mahdollisimman monen kumppanin 

kanssa.  

4) Tuotetaan asiakkaille pehmeä asiakaskokemus, tällöin asiakas ostaa 

uudelleen.  

5) Vaikka hinta ja laatu kävelevät käsi kädessä, niin molemmissa halutaan olla 

kilpailun kärkipäässä. 

  

Yrityksellä ei ole käytössä strategiamittareita eikä -toimenpideohjelmaa, joten 

tavoitteiden täyttymistä käydään pintapuolisesti vuosittain läpi. Isoja linjoja 

tarkastellaan säännöllisesti parin vuoden välein, ja silloin päätetään mahdollisista 

muutoksista.   

Konepajateollisuus on osa metalliteollisuuta ja metalliteollisuuden 

suhdannevaihtelut vaikuttavat välittömästi konepajojen toimintaan. Tämän takia on 

tärkeä tarkastella metalliteollisuuden tilannetta niin Suomessa kuin globaalisti. 

Metalliteollisuus on suuri teollisuuden ala Suomessa ja sen osuus koko Suomen 

teollisuuden myydyn tuotannon arvosta oli 43,1% vuonna 2017 (Suomen virallinen 

tilasto (SVT): Teollisuustuotanto 2018). Teollisuustuotanto sekä metalliteollisuus 

ovat myös kasvaneet vuonna 2018, joten tällä hetkellä metalliteollisuus on vahvassa 

noususuhdanteessa ja tilausvolyymit ovat kasvaneet. Kuitenkin tuotannon 

kokonaisvolyymi on kaukana vuoden 2008 huippuluvuista. (STT 2018.) 

Talouskriisi, joka alkoi vuonna 2008, oli monelle metalliteollisuuden yritykselle 

kohtalokas, eikä moni toimija ole vieläkään toipunut siitä täysin. Kuitenkin suunta 

on positiivinen, sillä esimerkiksi kone- ja metalliteollisuus työllistivät vuoden 2018 

lopulla noin 134 500 henkilöä. Kone- ja metalliteollisuus työllistivät noin 122 000 
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työntekijää vuonna 2016. (ETLA 2018, s. 14). Ennusteiden mukaan metalli- ja 

konetuotteita tarvitaan paljon ja entistä useimmilla toimialoilla tulevaisuudessa. 

Varsinkin kehittyvien maiden kohdalla kasvu tulee olemaan suurta. (Nikinmaa 

2014, s. 37-38.)  

Konepajateollisuus on siirtynyt globaaleihin tuotantoketjuihin, sillä Kiinan ja 

Yhdysvaltojen osuus kone- ja metallituoteteollisuudesta on yli puolet. Euroopan 

Unionin osuus on noin neljäsosa. Intia on kasvamassa kovaa vauhtia. Sen lisäksi 

kehittyvien maiden raaka-aine- ja energiaintensiivinen kasvu lisää myös metallien 

ja koneiden kysyntää tulevaisuudessa. (Nikinmaa 2014, s. 5-6.) Varsinkin Suomelle 

Euroopan Unionin ulkopuoliset markkinat ovat tärkeät ja Suomi viekin kaksi 

kolmasosaa kone- ja metallituoteviennistään Euroopan Unionin ulkopuolelle. 

Suurimmat vientimaat ovat Venäjä, Kiina sekä Yhdysvallat. Euroopan Unionin 

sisäisestä viennistä suurimmat kauppakumppanit ovat Ruotsi ja Saksa, joista Saksa 

on johtavassa asemassa metalliteollisuudessa Euroopassa. (Nikinmaa 2014, s. 17-

18, s. 34.) Kuitenkin tammikuusta syyskuuhun 2018 Suomen metallituotteiden 

tuotanto oli 12 prosenttia suurempaa kuin Saksan tuotannon. Suomalainen työ 

tunnetaan maailmalla laadusta, toimitusvarmuudesta sekä kilpailukykyisistä 

hinnoista. (ETLA 2018, s. 17.) 

Tulevaisuudessa metalliteollisuuden painopiste siirtyy entistä enemmän Aasian 

kasvaville markkinoille sekä kehittyviin maihin, mutta kuitenkin Venäjällä ja 

Yhdysvalloilla tulee olemaan vahva asema markkinoilla. Varsinkin Suomessa 

Venäjän markkinat tulevat olemaan suuri mahdollisuus, unohtamatta kuitenkaan 

Kiinan ja muun Aasian potentiaalia. Myös tulevaisuuden mahdollinen trendi siirtää 

tuotanto takaisin ulkomailta yrityksen kotimaahan voi palvella suomalaisia 

yrityksiä ja varsinkin tilauskonepajoja. Trendi voi olla hyvin todennäköinen, vaikka 

tuotantokustannukset ovat edelleen alhaisia kehittyvissä maissa. Nykyään yritykset 

arvostavat entistä enemmän esimerkiksi kestävää kehitystä, lyhyempiä 

toimitusaikoja sekä laatua. (Nikinmaa 2014, s. 31-32.) Tällöin metallialan 

yrityksille on entistä tärkeämpää löytää asiakasportfoliostaan sopiva suhde viennin 

ja kotimaisen tuotannon välillä.  
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Metalliteollisuuden tulevaisuudessa kestävä kehitys on myös tärkeässä roolissa, 

sillä raaka-aine- ja energiatehokkuus tulevat olemaan tärkeitä muuttujia. Energian 

ja raaka-aineiden hinnat tulevat nousemaan tulevaisuudessa ja jotta tuotteiden 

hinnat pysyvät kilpailukykyisinä on niitä käytettävä tehokkaasti. Tämä on varsin 

tärkeää Suomessa, koska Suomen logistinen sijainti globaalissa tuotannossa on 

huono. Tämä tarkoittaa fossiilisten polttoaineiden ja raaka-aineiden tuonnin 

välttämättömyyttä ja valmiiden tuotteiden kustannuksissa kuljetuskustannuksien 

suurta suhdetta. Myös kierrätys ja uusiokäyttö nousevat entistä suurempaan rooliin, 

sillä metallia voidaan käyttää moneen kertaan. Uudet koneet ovat 

energiatehokkaampia ja käyttävät mahdollisesti jo puhdasta energiaa, mikä voi olla 

monelle asiakkaalle tärkeä ja ratkaiseva ostokriteeri.  

Tulevaisuudessa teknologia nousee myös tärkeäksi tekijäksi koneissa, 

järjestelmissä ja koko tuotantoketjussa. Teknologia tulee nostamaan 

tuotantoprosessin tuottavuutta ja energiatehokkuutta sekä vähentämään viallisten 

tuotteiden määrää. Tulevaisuudessa automatisoitu tuotantosolu pystyy tuottamaan 

tuotteen varastosta asiakkaalle automaattisesti ja tekemään sen 

kustannustehokkaasti sekä optimoidulla läpivientiajalla. Koneiden ja prosessien 

keräämä data optimoi jatkuvasti itseään, jolloin kehityskulku on jatkuvaa sekä 

kestävää. Älykkäät laitteet tai jopa tehtaat osaavat keskustella keskenään, jolloin ne 

pystyvät itsenäisesti suunnittelemaan parhaan mahdollisen lopputuloksen 

kustannustehokkaasti. Älykäs tuotanto mahdollistaa myös uudet 

liiketoimintamallit, kun koneet ja järjestelmät pystyvät ehdottamaan parannuksia ja 

uusia variaatioita. (Nikinmaa 2014, s. 32-37.) 
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7. KOHDEYRITYKSEN TUOTANTOSTRATEGISET 

TAVOITTEET 
 

Tämän kappaleen tarkoitus ei ole luoda kohdeyritykselle täydellistä 

tuotantostrategiaa, sillä se ei ole tämän diplomityön kannalta oleellista. Yritykselle 

luodaan vain tuotantostrategiset tavoitteet, koska ne kertovat jo yrityksen 

suhtautumisen tekoälyratkaisuihin. Näin voidaan perustella, että tekoälyyn 

siirrettävä tuotantoprosessi on linjassa yrityksen tuotantostrategian kanssa. Tässä 

työssä ei myöskään luoda täydellistä toimenpideohjelmaa tai mittaristoa 

tuotantostrategialle, sillä niiden luominen ei ole työn tavoitteiden kannalta tärkeää. 

Jos tavoite liittyy kuitenkin uuteen teknologiaan, mahdollinen toimenpide kuitenkin 

mainitaan. Tällöin pystytään perustelemaan siirtymistä uuteen teknologiaan. Myös 

täydellisen tuotantostrategian luominen ilman fyysistä strategiaa olisi hyvin 

hankalaa, sillä tuotantostrategian pitää olla linjassa yrityksen strategian kanssa. 

Toimitusjohtajan ”päänsisäisen” strategian lisäksi yrityksen nykytila-analyysi 

toimii strategiatyöryhmän tärkeänä pohjatietona.  

Tuotantostrategiaa varten oli hyvä kartoittaa, millainen yrityksen tuotanto on ja 

millaisia erilaisia tuotantoprosesseja yrityksessä on. Kohdeyritys on tilauskonepaja, 

jonka takia tuotannon rooli yrityksessä on suuri ja yrityksen tarvitsemien 

tuotantotekijöiden tehokas hyödyntäminen on avainasemassa yrityksen 

tuottavuudessa. Tuotantotekijöiden osuus on 94% kaikista kustannuksista. 

Esimerkiksi raaka-aineena käytettävän teräsaihion maksimaalinen hyödyntäminen 

on yrityksen kannalta tärkeää, sillä aihioista syntyneet teräksiset hukkalastut ovat 

jätettä. Jätemetalliin sitoutuu turhaa pääomaa. Myös vaiheaikojen minimointi ja 

pullonkauloina toimivien koneiden tunnistaminen, varsinkin isompien projektien 

osalta, on tärkeää, koska muuten toimitusajat pidentyvät ja taas tuotantoon sitoutuu 

turhaa pääomaa. Pahimmassa tapauksessa työntekijäresursseja jää vaiheaikojen 

takia hyödyntämättä, ja työntekijät joutuvat tekemään lisäarvotonta työtä. 

Nykyisin tilauskonepajaympäristössä koneiden ja teknologian rooli korostuu 

entisestään. Koneiden ja teknologian tuomat säästöt niin kustannuksissa kuin 

toimitusajallisesti ovat mahdollistaneet globaalin kilpailuympäristön. Myös laatu 

on parantunut, kun koneet on saatu ohjelmoitua toimimaan tietyillä oikeilla 
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asetuksilla. Yritys on investoinut viime aikoina paljon uusiin nykyaikaisiin 

koneisiin, joilla pystytään tuottamaan vaativampia tuotteita. Moni uusia asiakkuus 

on valinnut kohdeyrityksen juuri tämän takia. Vaativammat tuotteet tarvitsevat 

erilaisia sertifikaatteja, todistuksia sekä mittapöytäkirjoja. Henkilökuntaa myös 

kannustetaan opiskelemaan eri koneiden käyttöä, ja tällä hetkellä suurin osa 

työntekijöistä osaa käyttää ainakin kahta konetta omassa tuotantosolussaan.    

Yritys valmistaa asiakasohjautuvasti kappale- tai piensarjatuotteita. Tuotanto 

yrityksessä on siis tilausohjautuvaa, jolloin tuotantokäsky annetaan asiakkaan 

tilauksen saavuttua. Yrityksen eri tuotantosoluilla hyödynnetään erilaisia tilauksen 

kohdennuspistettä. Suurin osa tuotantoa on joko MTO-tuotantoa tai ETO-tuotantoa. 

MTO-tuotanto on yleistä esimerkiksi akseleilla, jolloin tilauksen jälkeen hankitaan 

vasta materiaali. Kuitenkin asiakkaiden kanssa on sovittu tietyistä raameista, jolloin 

toimitusaika pystytään pitämään kohtalaisena. Yrityksen isoimmat projektit ovat 

ETO-tuotantoa, jossa tilauksen jälkeen vasta päivitetään tekniset piirustuskuvat 

vastaamaan asiakkaan tuotetta. Näissä tapauksissa toimitusaika muodostuu raaka-

ainetoimittajien ja oman tuotantotilanteen mukaan, minkä takia se voi olla 

suurimmissa projekteissa jopa vuosi. Yrityksessä on myös kaksi tuotantosolua, 

jotka perustuvat asiakasohjautuvaan kokoonpanoon (ATO-tuotanto). Näissä 

soluissa asiakaskumppanin kanssa on sovittu erilaisista vakiomoduuleista, joita 

yritys ensin valmistaa ja sen jälkeen kokoonpanee. Raaka-aineiden saatavuuden, 

toimittajien toimitusaikojen ja tuotannon pullonkaulojen takia, luvattu toimitusaika 

pitää harvoin tarkasti paikkaansa. Tämä otetaan yleensä huomioon jo tilausta 

tehdessä, jolloin toimitusaikaa pystytään venyttämään. Näin toimitus ei viivästy 

eikä asiakas saa negatiivista asiakaskokemusta. 

Kohdeyrityksen tuotannon suurin ongelmapiste on juuri toimitusvarmuus kuten 

kaikilla tilauskonepajoilla. Yrityksen valmistamat tuotteet ovat tilaustuotteita, joten 

tuotteiden toimitusajat ovat hyvin yksilöllisiä ja alttiita muutoksille.  Sen lisäksi 

toimitusvarmuuteen vaikuttavat lisäksi toimittajien toimitusajat, kriittisten 

koneiden pullonkaulat, arvaamattomat sairauspoissaolot sekä ylikapasiteetti. 

Vuonna 2018 yrityksen toimitusvarmuus oli siedettävällä tasolla ja 

kumppanuusasiakkaiden kanssa kohdeyritys on pääsyt 80–90 prosentin 



 

69 

 

toimitusvarmuuteen muutamana viime vuotena.  Myös koneiden hienosuunnittelun 

laatiminen on yrityksessä ongelma, sillä muutamassa tuotantosolussa tällä hetkellä 

työntekijät itse määrittävät työjärjestyksen koneella olevista töistä. Tällöin 

vaiheajat voivat pidentyä, ja tarkkaa tietoa tuotteen valmistumisesta ei ole. Sen 

lisäksi työntekijät saattavat tehdä helpoimmat työt ensin, vaikka vaikeimmilla töillä 

olisi suurempi kiire.  

Tuotantostrategian tavoitteiden laatimista varten muodostettiin strategiatyöryhmä, 

johon kuului työntekijöitä kaikkialta kohdeyrityksestä. Jäseniä kerättiin 

kohdeyrityksen hallituksesta, Mussalon toimipisteen toimihenkilöistä sekä 

Hovinsaaren toimipisteen toimihenkilöistä. Edellä mainittujen toimijoiden lisäksi 

yrityksen pääluottamusmies, toimitusjohtaja sekä yrityksen talouspäällikkö olivat 

mukana tavoitteiden määrittämisessä. Monipuolisella työryhmällä saatiin kattava 

kuva koko yrityksen tuotannosta, jolloin jokaisen sisäisen sidosryhmän 

erityispiirteet sekä -vaatimukset tulevat huomioon. Monipuolinen strategiaryhmä 

sai aikaan monialaisia analyyseja tuotannon tilanteesta ja niistä saatiin monipuolisia 

vaihtoehtoja tavoitteiksi. Näin myös huomioidaan lisäksi tasapuolisesti jokainen 

yksikkö sen tarpeet sekä tavoitteet. Tällöin myös yrityksen koko henkilöstö on 

tietoinen strategiatoimenpiteistä, ja heidän on mahdollista osallistua tavoitteiden 

määrittämiseen. (Kamensky 2014, s. 91-92.) 

Kohdeyritys ja diplomityöntekijä päätyivät suosittamaan tuotantostrategisten 

tavoitteiden toimeenpanoajaksi neljää vuotta, jolloin tavoitteet ovat täytetty vuoteen 

2024 mennessä. Neljän vuoden sykli on tarpeeksi pitkä, jotta tavoitteet voidaan 

saavuttaa pitkäjänteisellä työllä. Toisaalta neljä vuotta on tarpeeksi lyhyt aika, mikä 

mahdollistaa tuotantostrategiset muutokset koko ajan muuttuvassa globaalissa 

liiketoiminnassa. Näin yritys pysyy kehityksessä mukana tulevaisuudessa. 

Työryhmälle painotettiin neljän vuoden aika jännettä, jotta tavoitteet tähtäävät 

visioon ja tulevaisuuteen eivätkä nykytilaan.  

Strategiatyöryhmä kokoontui luomaan tuotantostrategisia linjauksia 

kohdeyritykselle kolme kertaa. Tämä koettiin riittäväksi määräksi, sillä liiallinen 

tapaamismäärä olisi syönyt osallistujien motivaatiota. Sen lisäksi diplomityöntekijä 

pystyi tapaamisten ja tehtyjen päätösten pohjalta muodostamaan valmiin 
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yhteenvedon tuotantostrategisista tavoitteista.  Ensimmäisessä tapaamisessa 

avattiin tuotantostrategian määritelmää, koska tuotantostrategian määritelmän 

ymmärtäminen on tavoitteiden luomisen kannalta tärkeää. Toimitusjohtaja esitteli 

yrityksen elämäntehtävän sekä yrityksen strategian. Tämän jälkeen 

diplomityöntekijä avasi työryhmäläisille yrityksen nykytila-analyysin sisällön. 

Näin jokaiselle paikallaolijalle syntyi tarvittava kuva tavoitteiden miettimistä, 

analysoimista ja päättämistä varten. Ensimmäisen tapaamisen lopussa esiteltiin 

neljä linjausta, joiden ympärille yrityksen tuotantostrategiset tavoitteet 

muodostuvat. Nämä neljä linjausta ovat yleisesti käytössä eri yritysten 

tuotantostrategioiden pohjalla, jolloin ne soveltuvat myös kohdeyritykseen. Näiden 

linjausten avulla pystytään ratkaisemaan markkinoiden ja tuotantoresurssien sekä -

prosessien välinen yhteys. Nämä linjaukset ovat:  

• Kapasiteettia koskevat linjaukset 

• Arvoketjua koskevat linjaukset  

• Tuotantoprosessia koskevat linjaukset  

•  Kehittämistä ja organisoitumista koskevat linjaukset.  

 

Toinen tapaaminen järjestettiin kahden viikon päästä ensimmäisestä tapaamisesta, 

koska tällöin osallistujat olivat ehtineet miettiä operatiivisessa toiminnassa 

tuotantostrategisia tavoitteita. Kuitenkaan osallistujat eivät olleet unohtaneet 

ensimmäisessä tapaamisessa läpikäytyjä asioita, jolloin alusta alkaen pystyttiin 

keskittymään tavoitteiden määrittelyyn. Osallistujat jaettiin ryhmiin, ja heillä oli 

viisi minuuttia aikaa brainstormata yrityksen kasvun kannalta tärkeitä kohtia 

tuotantostrategisten linjausten avulla. Kun kaikki linjauskategoriat oli 

brainstormattu, diplomityöntekijä kirjasi jokaisen ehdotuksen taululle oikean 

otsikon alle. Samanlaiset kohdat yhdistettiin isoimmiksi kokonaisuuksiksi. Tämän 

jälkeen yrityksen alla oleva visio kirjattiin ehdotuksien viereen seuraavasti. 

”Yritys X on luotettava ja kasvava konepaja, jonka monet eri toimialan kumppanit 

ovat tyytyväisiä sen sertifioituihin tuotteisiin. Automatisoitu ja robotiikkaa 

hyödyntävä tuotanto on mahdollistanut tuotannon kasvun ja kapasiteetin 



 

71 

 

lisäämisen. Osaavat ja tietotaitoiset työntekijät ovat kuitenkin yrityksen tärkein 

voimavara, ja heitä koulutetaan jatkuvasti monipuolisiin tehtäviin.” 

Diplomityöntekijän johdolla keskusteltiin, miten yrityksen tuotanto voi auttaa 

yritystä kohti liiketoiminnan visiota. Keskustelun jälkeen kirjatut ehdotukset 

järjestettiin linjauskategorioiden alle. Tämän jälkeen jokaisesta linjauskategoriasta 

valittiin neljä visioon sopivinta ehdotusta, ja ne pisteytettiin toteutettavuuden ja 

tärkeyden mukaan.  

Toisen ja kolmannen tapaamisen välissä diplomityöntekijä kokosi jokaiseen 

linjauskategoriaan neljä tavoitevaihtoehtoa, joista kolmannessa tapaamisessa 

tultaisiin valitsemaan kaksi per kategoria. Tavoitteet on esitetty taulukossa yksi.  
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Taulukko 1. Tuotantostrategiset tavoitevaihtoehdot aivoriihen jälkeen.  

Kapasiteetti Arvoketju Tuotantoprosessi  Kehittäminen, 

tuotantoteknologia 

ja 

organisoituminen 

Tuotantosolut pyörivät 

jatkuvasti kahdessa 

vuorossa ja robottisolut 

kolmessa vuorossa. 

Suurin osa tuotteista on 

lopputuotteita. Pieni 

määrä tuotteista on 

lopputuotteen osia. 

Kumppanuusasiakkaiden 

kanssa päästään 

piensarjatuotantoon, 

vaikka erilaisia 

tuotevariaatioita olisi 

monia. 

Jokainen työntekijä käy 

ainakin yhden 

ammatillisen 

koulutuksen vuoden 

aikana.  

 

Hovinsaari integroidaan 

pikkuhiljaa laajentuvaan 

Mussalon 

toimipisteeseen.  

Arvoa tuottamaton aika 

on tuotantoprosessissa 

maksimissaan viisi 

prosenttia.  

Yrityksen 

toimitusvarmuus on yli 

80 prosenttia kaikille 

asiakkaille,  

Vuonna 2024 

neljäkymmentä 

prosenttia koneista 

toimii robotiikalla.  

Vanhoja koneita 

uusitaan robotiikkaa ja 

automaatiota 

hyödyntäviin koneisiin 

heti, kun siihen 

pystytään. 

Yrityksellä on kaksi 

kumppanuustoimittajaa, 

jotka pystyvät 

kustannustehokkaasti ja 

nopeasti toimittamaan 

2/3 kaikesta raaka-

aineesta.  

Väli- ja loppuvarastojen 

arvo laskee kymmenen 

prosenttia vuosittain  

Ainakin yksi 

tekoälyprosessi on 

yrityksessä vuonna 

2024 arkipäivää.  

Yksi työntekijä voi 

työskennellä 

samanaikaisesti 

kolmella eri koneella.  

Asiakas- ja sisäisiä 

reklamaatioita on 

maksimissaan 1,5% 

kaikista tuotteista. Yritys 

on tunnettu laadusta. 

Tuotteiden läpimenoaika 

saadaan vuosittain 

lyhenemään viisitoista 

prosenttia. Pullonkaulat 

tunnistetaan hyvissä 

ajoin  

Joka vuosi yritys saa 

uuden kumppanuuden, 

joka on tehnyt 

ostopäätöksen yrityksen 

kehittymishalun 

perusteella.  

 

Kolmannessa strategiatyöryhmän tapaamisessa muodostetut tavoitevaihtoehdot 

käytiin läpi. Keskustelun jälkeen työryhmä pisteytti vaihtoehdot. Pisteytys perustui 

vision saavutettavuuteen. Jokainen työryhmäläinen antoi pisteitä ykkösestä neljään, 

jossa ykkönen tarkoitti vähiten vision kanssa sopivaa vaihtoehtoa ja nelonen eniten 

vision kanssa sopivaa vaihtoehtoa. Jokaisesta kategoriasta kaksi eniten ääniä 

saanutta vaihtoehtoa valittiin kahdeksan tavoitteen tuotantostrategiaan. Muutama 

vaihtoehto aiheutti keskustelua, joten työryhmä päätti yhdistellä nämä ajatukset 
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yhdeksi isoksi tavoitteeksi. Yhdistettyjen vaihtoehtojen teemat ovat samaan 

aiheeseen liittyviä: ”Yrityksen toimitusvarmuus olisi yli 80 prosenttia. Sen lisäksi 

pullonkaulat tunnistetaan hyvissä ajoin” sekä ”Vuonna 2024 neljäkymmentä 

prosenttia koneista toimii robotiikalla, ja ainakin yksi tekoälyprosessi on 

yrityksessä arkipäivää”.  Kaikki tavoitteet löytyvät taulukosta kaksi.  

 

Taulukko 2. Kohdeyrityksen tuotantostrategiset tavoitteet vuodelle 2024.  

Kategoria  Tavoite  Tavoite  Tekoälyllä 

ratkaistava?  

Kapasiteetti  Vanhoja koneita 

uusitaan robotiikkaa ja 

automaatiota 

hyödyntäviin koneisiin 

heti, kun siihen 

pystytään. 

Tuotantosolut pyörivät 

jatkuvasti kahdessa 

vuorossa ja robottisolut 

kolmessa vuorossa. 

Molemmat kyllä  

Arvoketju Asiakas- ja sisäisiä 

reklamaatioita on 

maksimissaan 1,5% 

kaikista tuotteista. Yritys 

on tunnettu laadusta. 

Arvoa tuottamaton aika 

on tuotantoprosessissa 

maksimissaan viisi 

prosenttia.  

Molemmat 

mahdollisesti 

Tuotantoprosessi  Kumppanuusasiakkaiden 

kanssa päästään 

piensarjatuotantoon, 

vaikka erilaisia 

tuotevariaatioita olisi 

monia. 

Yrityksen 

toimitusvarmuus on yli 

80 prosenttia. Sen 

lisäksi pullonkaulat 

tunnistetaan hyvissä 

ajoin. 

Ensimmäiseen ei, 

toiseen mahdollisesti  

Kehittäminen, 

tuotantoteknologia 

ja 

organisoituminen 

Jokainen työntekijä käy 

ainakin yhden 

ammatillisen 

koulutuksen vuoden 

aikana.  

 

Vuonna 2024 

neljäkymmentä 

prosenttia koneista 

toimii robotiikalla, ja 

ainakin yksi 

tekoälyprosessi on 

yrityksessä arkipäivää.  

Ensimmäiseen ei, 

toiseen kyllä  
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Toteuttamalla nämä kahdeksan tuotantostrategisen tavoitetta yritys kokee 

pääsevänsä taas lähemmäs visiotaan. Tavoitteiden toteutuminen on realismia 

vuoteen 2024 mennessä. Uutta teknologiaa hyödyntämällä on mahdollista saavuttaa 

kolme yrityksen tuotantostrategisista tavoitteista sekä mahdollisesti myös kolme 

muuta tavoitetta. Nämä suoraan saavutettavat tavoitteet ovat ”Vanhoja koneita 

uusitaan robotiikkaa ja automaatiota hyödyntäviin koneisiin heti, kun se on 

mahdollista”, Tuotantosolut pyörivät jatkuvasti kahdessa vuorossa ja robottisolut 

kolmessa vuorossa” ja ”Vuonna 2024 neljäkymmentä prosenttia koneista toimii 

robotiikalla, ja ainakin yksi tekoälyprosessi on yrityksessä arkipäivää”. Jokaisessa 

kolmessa tavoitteessa on mainittu suoraan uuden teknologian hyödyntäminen, joten 

ainoa ratkaisu tavoitteiden täyttämiseksi on sen hyödyntäminen. Työvuorojen 

pyörittäminen kustannustehokkaasti kolmessa vuorossa vaatii myös teknologian 

hyödyntämistä, sillä silloin koneen käyttäjän tarvitsee vain asettaa oikea ohjelma 

koneeseen ennen kotiin lähtöä. 

Uusi teknologia ja tekoäly voivat mahdollisesti ratkaista kolme tuotantostrategian 

tavoitetta. Nämä kolme tavoitetta ovat ”Asiakas- ja sisäisiä reklamaatioita on 

maksimissaan 1,5% kaikista tuotteista. Yritys on tunnettu laadusta”, ”Arvoa 

tuottamaton aika on tuotantoprosessissa maksimissaan viisi prosenttia” sekä 

”Yrityksen toimitusvarmuus on yli 80 prosenttia. Sen lisäksi pullonkaulat 

tunnistetaan hyvissä ajoin”.  Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi teknologialla ja 

tekoälyllä voidaan luoda ohjelmistoja, joilla voidaan valvoa, parantaa, ohjata sekä 

ennustaa tuotantoa. Tavoitteet voidaan myös saavuttaa käyttämällä pelkästään 

ihmisälyä, mutta yhdessä ihmisäly ja tekoäly voisivat saavuttaa paremmat tuloksen. 

Esimerkiksi laadunhallintaan ja tuotannonsuunnitteluun voidaan suunnitella 

ohjelmistoja, joiden tehtävä on tehdä helpommaksi tuotannon ohjausta.  

Kuusi kahdeksasta tavoitteesta voidaan saavuttaa hyödyntämällä teknologiaa ja 

tekoälyä. Kolme tavoitetta voidaan saavuttaa suoraan hyödyntämällä tulevaisuuden 

teknologiaa ja kolmeen muuhun tavoitteeseen sitä voidaan hyödyntää. Yrityksen 

kannattaa kolmen mahdollisesti teknologiaa hyödyntävien tavoitteiden kohdalla 

miettiä, kuinka suuri kustannusteho teknologialla voidaan saavuttaa. 

Kohdeyrityksen tuotantostrategia tukee siis uuden teknologian hyödyntämistä 
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yrityksen tuotannossa, jolloin siihen investoiminen on yrityksen kannalta järkevää. 

Vaikka tilauskonepajan erilaiset ja monivaiheiset tuotantoprosessit asettavat 

haasteita teknologian hyödyntämisellä tilauskonepajatuotannossa, yritys näkee sen 

tuovan enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Myös toimitusjohtajan 

”päänsisäisestä” strategiasta, yrityksen visiosta sekä tuotantostrategian linjauksista 

voidaan päätellä samanlainen viesti.   
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8. TEKOÄLYRATKAISUT TUOTANTOON  
 

Tässä kappaleessa esitellään tuotantoprosessit, joita yrityksen kannattaisi siirtää 

tekoälyyn. Siirrettävien prosessien suunnittelussa on otettu huomioon yrityksen 

tuotanto sekä tuotannonohjauksen teoriatieto. Prosessit auttaisivat yrityksen 

tuotannollisten ongelmien ratkaisemisessa, mikä on lopputuloksen kannalta 

tärkeää. Yrityksen kannattaa harkita tulevaisuudessa yhden tai useamman 

tekoälyratkaisun käyttöönottoa.  Esitetyt tekoälyyn siirrettävät tuotantoprosessit 

ovat realistista siirtää tekoälyyn, ja tätä varten on konsultoitu teollisuuden 

ohjelmistoratkaisuihin erikoistunutta Skycode Oy:ta.  

 

8.1 KONENÄKÖINEN ASETUSJÄRJESTELMÄ 
 

Tällä hetkellä kohdeyrityksessä on muutama robotiikkaa hyödyntävä kone, jotka 

pystyvät jo melko itsenäisesti valmistamaan haluttuja tuotteita. Kuitenkin 

asetuksien ja ohjelmien suunnittelu vie tällä hetkellä työntekijöiltä paljon aikaa. 

Kun koneet olisi ohjelmoitu suunnittelemaan itse asetuksensa, ne pystyisivät vielä 

tehokkaampaan ja itsenäisempään työskentelyyn. Näin ollen asetusaikojen 

minimointi onnistuisi konenäköä ja muuta tekoälyä hyödyntämällä. 

Konenäöllä ja muulla tekoälyllä toimiva sekä robotiikkaa hyödyntävä kone 

nopeuttaisi asetusaikojen asettamista sekä alentaisi virheiden määrää. Suurin osa 

tällä hetkellä tehdyistä virheistä johtuu vääristä asetuksista. Tarkkojen asetusten 

takia asetusajat ovat myös pitkät. Konenäön avulla työntekijä pelkästään tarkistaisi 

ja tekisi mahdollisesti muutokset asetuksiin nopeammin ja helpommin. Näin 

työntekijä pystyisi käyttämään tehokkaasti useaa eri tuotantosolun konetta 

samanaikaisesti.  

Konenäkö pystyisi lukemaan teknisistä piirustuksista työn vaatimat tiedot, ja 

robotiikkaa hyödyntävä kone pystyisi siirtämään asetukset oikeille kohdille. Tämä 

vaatii algoritmeja, jotka koodattaisiin lokeroimaan ja tunnistamaan kuvista mitat, 

tasot, kierteet, viisteet, erilaiset pinnat sekä huomioimaan toleranssit. Teknisissä 

kuvissa käytetään globaaleja standardeja, mikä helpottaisi tekoälyn työskentelyä. 
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Kun konenäkö olisi käsitellyt teknisen piirustuksen, työntekijä tarkastaisi ja 

hyväksyisi sen. Näin tekoäly oppisi koko ajan mahdollisista virheistään. 

Ohjaamaton koneoppiminen oppisi oikeat tiedot hyödyntämällä sille syötettyjä 

kuvia.  

Konenäöllä toimivan robottikoneen yhteyteen olisi mahdollista liittää tekoälyinen 

mittausjärjestelmä, joka loisi sähköisen mittauspöytäkirjan. Tekoälyinen 

mittausjärjestelmä yhdistettynä esimerkiksi robotilla toimivaan huopakynään, 

pystyisi automaattisesti mittaamaan tarvittavat mitat valmiista tuotteesta. Kun nämä 

kaksi ominaisuutta olisi integroitu keskenään, oppisi konenäkö jatkuvasti mittojen 

ja toleranssien oikeanlaisuutta. Jos jokin tuote ei täytä säännöllisesti vaatimuksia ja 

toleranssi toistuvasti ohitetaan, käyttäjä yhdessä tekoälyn kanssa pystyisi 

selvittämään virheellisen asetuksen syyn.  

Tekoäly nopeuttaisi tässä tapauksessa asetusaikojen asettamista sekä minimoisi 

virheellisten mittojen syntymistä. Tämä tekisi jo melkein täysin itsenäisesti 

toimivista koneista vielä itsenäisempiä ja koneen käyttäjä olisi yleisesti vain 

tarkastusvastuussa mitoista ja koneen toimivuudesta. Asetusaikojen lyheneminen 

nopeuttaisi entisestään tuotteiden läpimenoaikaa ja mahdollistaisi kapasiteetin 

lisäämisen. Myös laatu säilyisi, sillä suurin osa virheistä syntyy inhimillisistä 

mittausvirheistä.  

Konenäköisessä asetusjärjestelmässä pitäisi ottaa huomioon valmistettavien 

materiaalien työvaro. Työvaro tarkoittaa tässä tapauksessa työstettävän materiaalin 

kokoa ja sen mahdollisia vaihteluita. Varsinkin metallileikkeiden kohdalla 

työstettävän raaka-aineen mitat voivat heitellä, jolloin materiaalia jää yli. 

Työvarojen asettaminen tulisi syöttää järjestelmään manuaalisesti, jolloin 

järjestelmä pystyisi laskemaan käytettävissä olevat työvarot. Varsinkin 

koneistuskoneissa työvarojen asettaminen on tärkeää, sillä ne heittelevät suuresti 

riippuen käytössä olevasta metallileikkeestä. Akselituotannossa työvarot ovat 

puolestaan pienempiä, jolloin ne voidaan jättää suurimmassa osassa akseleista 

huomioimatta. Tämän vuoksi kohdeyrityksen kannattaa pilotoida konenäköinen 

asetusjärjestelmä ensin akselituotantoon ja sen jälkeen vasta koneistuskeskuksiin 

sekä muihin mahdollisiin koneisiin.  
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Kohdeyrityksen suurin yksittäinen asiakas on myös hyödyntämässä tekoälyä ja 

robotiikkaa tuotannossaan. Yhteistyön syventäminen olisi hyvä vaihtoehto, jolloin 

kumppanuus säilyisi varmemmin myös tulevaisuudessa. Kohdeyritys voisi muun 

muassa sopia tietyn konenäölle parhaiten sopivan fonttikoon teknisiin piirustuksiin, 

jolloin konenäöllä on entistä helpompaa lukea kuvia. Varavaihtoehtona yritykset 

voisivat suunnitella viivakoodin lisäämistä kuvaan, jolloin tarvittaessa halutut 

asetuksen saadaan koneeseen viivakoodista. 

Toisaalta konenäköinen asetusjärjestelmä pystyttäisiin jo kehittämään 

järjestelmäksi, joka lukisi digitaalisen kuvan suoraan piirustusohjelmasta. Tällöin 

fyysiset piirustuskuvat olisivat vain työntekijän apuna. Tätä vaihtoehtoa myös 

pohdittiin, mutta sen todettiin olevan liian suuri kehitysaskel kohdeyritykselle. Näin 

päädyttiin ehdottamaan ensin konenäköistä asetusjärjestelmään, jota voisi 

myöhemmin kehittää digitaaliseen suuntaan.     

 

8.2 TEKOÄLYLLÄ TOIMIVA KUNNOSSAPIDON VALVONTA JA 

ENNALTAEHKÄISY  
 

Kohdeyritys palkkasi vuoden 2018 lopussa yrityksen ensimmäisen 

kunnossapitopäällikön, jonka työtehtäviin kuuluu koneiden ylläpito, korjaaminen 

sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. Kunnossapitopäällikön palkkaamisen suurin 

motiivi oli kasvavan konekannan kunnossapidon vaikeus vähäisillä resursseilla. 

Kunnossapito on yrityksessä tärkeää, sillä koneen rikkoontuminen vähentää 

käytössä olevaa kapasiteettia ja on yleensä kalliimpaa kuin ennakoiva 

kunnossapito. Kunnossapitopäällikön tueksi voidaan kehittää tekoälyllä toimiva 

sovellus, jonka tehtävänä olisi valvoa ja ennaltaehkäistä kunnossapitotarpeita. 

Koneiden kunnossapidon tarve on yksilöllistä, mutta pääsääntöisesti koneen 

elinkaaren alussa ja lopussa kunnossapidon tarve on suurempaa kuin elinkaaren 

keskivaiheilla.  

Tuotannon kannalta kriittisimpiin koneisiin asennettaisiin seuranta-anturit, jotka 

keräisivät tietoa koneiden toiminnasta. Anturien keräämän datan perusteella koneen 

huoltotarve pystytään ennustamaan tarpeeksi ajoissa, mikä mahdollistaa 
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reagoimisen ennen kuin on liian myöhäistä. Tekoälyinen sovellus käyttäisi 

esineiden internetin keräämää dataa ja pystyisi reagoimaan heti mahdollisiin 

riskeihin sekä määräaikaisiin huoltoihin. Koneiden tuottama data on niin valtavaa, 

että ilman sovellusta sen läpikäyminen veisi paljon työtunteja eikä kaikkia virheitä 

mahdollisesti huomattaisi. Sovelluksen tehtävä olisi kerätä sekä valvoa tuotettua 

dataa ja reagoida tarpeellisiin viesteihin.  

Anturit seuraisivat koneiden aiheuttamaa melua, ääntä ja polttoaineen kulutusta. 

Näitä tietoja hyödyntämällä sovellus pystyisi ennustamaan tulevat huoltotarpeet. 

Sovellus seuraisi myös koneiden ikää ja huoltohistoriaa, joiden avulla pystyttäisiin 

ennustamaan seuraavan huollon ajankohdan. Algoritmeilla on jo mahdollista 

ennustaa pörssikursseja, joten tekoälyinen kunnossapitosovellus käyttäisi 

samanlaista tekniikkaa.  

Sovellus pystyisi myös paikantamaan datasta koneen osan, joka tarvitsee 

kunnossapitoa. Tällöin konkreettiseen kunnossapitotapahtumaan ei kulu 

tarpeettoman paljoa aikaa ja kone saadaan taas nopeasti tuotannon käyttöön. 

Anturien avulla on myös mahdollista tarvittaessa seurata muitakin tärkeitä tietoja, 

joita ovat muun muassa käyttöaste, energiankulutus sekä tuotannon 

keskeyttämistapahtumien määrät. Sovellus pystyisi myös ehdottamaan erilaisia 

optimaalisia kunnossapitoaikatauluja.  

Tekoälyinen kunnossapitosovellus auttaisi kohdeyrityksen kunnossapitopäällikköä 

työssään, jotta hän pystyisi keskittymään huoltojen suunnitteluun sekä läpivientiin. 

Ennakoiva kunnossapito tuo yritykselle pitkällä aikajänteellä paljon enemmän 

hyötyjä verrattuna reagoivaan kunnossapitoon kuten kustannus- ja 

kapasiteettisäästöjä. 

 

8.3 TEKOÄLYLLÄ TOIMIVA KUORMITUSJÄRJESTELMÄ 
 

Tekoälyllä toimiva kuormitusjärjestelmä auttaisi yrityksen kaikkien 

tuotantoprosessien tuotannonsuunnittelussa, jolloin yritys pystyisi arvioimaan 

toimitusajat paremmin, muodostamaan tehokkaampia työjonoja tuotantosoluille 



 

80 

 

sekä ennustamaan tulevat pullonkaulat ennakkoon. Tekoälyllinen 

kuormitusjärjestelmä pystyttäisiin integroimaan osaksi C9000-

toiminnanohjausjärjestelmää, mikä yhdistäisi järjestelmät toimimaan helposti 

yhteen. Tekoäly mahdollistaisi parhaimpien työjonojen tunnistamisessa halutuin 

ohjein ja näin mahdollistaisi tuotteiden läpimenoajan nopeutumisen. Myös 

työpisteiden työtehokkuus nousisi, kun tuotteet olisi järjestelty oikeaan järkevään 

järjestykseen.    

Työkalun tarkoituksena olisi olla helppokäyttöinen ja tehokas työkalu tuotannon 

töiden optimointiin. Työt haettaisiin C9000-toiminnanohjausjärjestelmästä, jonka 

jälkeen työt kuormitettaisiin omasta käyttöliittymässä. Sen jälkeen työt vietäisiin 

takaisin toiminnanohjausjärjestelmään tietokantaan kirjoittamalla, jolloin datasta 

saataisiin raportteja. Töitä kuormitettaessa otettaisiin huomioon kaikki työn 

kuormitukseen vaikuttavat seikat, kuten toimitusaika, materiaalitilanne, konehäiriöt 

ja töiden väliset riippuvuudet. Manuaalisessa kuormituksessa työkalu ilmoittaa 

ongelmatilanteista värittämällä työvaiheet ja lisäämällä niihin ikonin. Lisäarvoa 

kuormituksesta saataisiin myös näyttämällä historiallista dataa varsinaisesta 

toteumasta, mikä helpottaisi ja mahdollistaisi paremman raportoinnin sekä 

työvaiheiden läpimenoajan suunnittelua.  

Tekoälyistä kuormitusjärjestelmää voitaisiin käyttää pöytätietokoneella, 

kännykällä ja tablettitietokoneella toimistossa sekä tuotantotiloissa. Työnjohdon 

tuotannonsuunnittelu tapahtuisi käyttöliittymän näkymästä, jossa johto pystyy 

suunnittelemaan tuotannon visuaalisesti Gantt-kaavioon. Sen lisäksi työnjohto 

pystyy asettamaan työvuorot ja lisäämään mahdollisen lisäkapasiteetin 

kuormitettavalle ajanjaksolle. Työntekijöille käyttöliittymä näkyisi 

yksinkertaistettuna, jolloin heidän näkymässään olisi vain kyseisen työvuoron työt 

aikajärjestyksessä, sekä vieressä ajan mittaamiseen tarvittavat toiminnot. 

Manuaalisen kuormittamisen lisäksi tekoäly pystyttäisiin valjastamaan työnjohdon 

avuksi. Tekoäly keräisi toiminnanohjausjärjestelmästä vuosien saatossa kertynyttä 

dataa ja pyrkisi datan perusteella päättelemään optimaalisimman järjestyksen 

työpisteen töiden järjestykseen. Tekoälyjärjestelmä tarjoaisi yhden tai useamman 

ehdotuksen, joista töitä suunnitteleva henkilö voisi hyväksyä käyttöön yhden 
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sellaisenaan tai muokata sopivaksi ennen hyväksymistä. Vahvistuskoneoppiminen 

pystyisi jatkuvasti analysoimaan toteutunutta kuormitusta, etsimään parempia 

kuormitusratkaisuja datasta ja pystyisi huomioimaan tarvittavat tuote-, vaihto- sekä 

työntekijäerot. Työntekijäerot tarkoittavat työn suoriutumiseen työntekijältä 

kulunutta aikaa, jolloin tekoäly voi ehdottaa tietyn tuotteen valmistamista tietylle 

työntekijälle. Tekoäly oppisi nopeasti myös uusien solujen ja tuotteiden 

läpimenoajat ja tuotannonsuunnittelu olisi alusta alkaen oikeanmukaista ja 

täsmällistä.  

 

8.4 KONENÄKÖINEN LAADUNVALVONTA  
 

Yrityksen yksi toiminnan lähtökohta on laadukas työ. Yritykselle onkin myönnetty 

Inspecta Sertifiointi Oy:n toimesta ISO 9001:2015 laatujärjestelmän sertifikaatti 

sekä hitsaukseen laatujärjestelmän mukainen ISO 3834-2:2005 -sertifikaatti. 

Molemmat laatujärjestelmät kertovat yrityksen tuottavan laadukkaita tuotteita 

hitsauksessa sekä muissa tuotantosoluissa. Sen lisäksi yrityksellä on 

tuotesertifikaatti EN1090-1:2009+A1:2011, joka oikeuttaa kantavien 

teräsrakenteiden valmistuksen. Näiden järjestelmien noudattamisen lisäksi 

yrityksen tavoite on olla tunnettu virheettömästä työstään. Kuitenkin inhimilliset 

virheet sekä suuri dokumentaation tarve aiheuttavat sekä sisäisiä että 

asiakasreklamaatioita. Moni yrityksen tuotteista käy läpi useamman eri työvaiheen 

ja näin ollen on mahdollista, että tuotteen ensimmäisissä työvaiheissa tapahtunut 

virhe huomataan tuotteen tuotantoketjun lopussa. Tällöin tuotteeseen on sitoutunut 

turhaan jalostusarvoa sekä mahdollisuus korjata tuotantoketjun alkuvaiheen virhe 

häviää.  

Kohdeyritys voisi ottaa käyttöön tekoälyisen laadunvalvontajärjestelmän, jossa 

konenäkö yhdessä algoritmien kanssa hyväksyisi työn jokaisen työvaiheen jälkeen. 

Ensin konenäkö skannaisi teknisen piirustuksen, jolloin konenäkö pystyisi 

havaitsemaan virheettömän tuotteen vaatimukset. Lisäksi tuotteen dokumenttien 

vaatimukset syötetään algoritmeihin. Varsinkin dokumenttien kohdalla olisi 

mahdollista käyttää viivakoodia tai RFID-tunnistetta, mutta tämä vaatisi syvempää 
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yhteistyötä asiakkaan kanssa. Syvempi yhteistyö olisi muutaman asiakkaan kanssa 

jo mahdollista. Kun konenäkö olisi tunnistanut tarvittavat tiedot, tutkisi se 

työvaiheen tuloksen läpikotaisin. Tutkimisen jälkeen järjestelmä ilmoittaisi 

tuotteen virheettömyyden tai havaitun virheen. Konenäkö pystyisi myös 

ilmoittamaan virheen paikan sekä yksinkertaisissa tuoterakenteissa virheen 

korjausmahdollisuuden. 

 Isommissa massatuotantokoneissa konenäkö voisi myös pysäyttää tuotannon 

havaitessaan virheellisen tuotteen, jota ei pystyttäisi myöhemmin korjaamaan. 

Tällöin virheellisen, mutta korjauskelpoisen, tuotteen kohdalla konenäkö ilmoittaisi 

käyttäjälle korjausehdotukset. Käyttäjä siis pystyisi keskittymään koneen 

käyttämiseen, laadunvalvonnan ylläpitoon ja mahdolliseen kehittämiseen.  

Konenäköinen laadunvalvonta alentaisi virheellisten tuotteiden määrää, mikä 

näkyisi vähentyneissä asiakas- sekä sisäisissä reklamaatioissa. Tämän lisäksi 

materiaali- ja työkustannukset vähenisivät, sillä korvaavia tuotteita ei tarvitsisi 

valmistaa. Laadukas työ on kilpailuetu verrattuna kilpaileviin yrityksiin, joten 

kohdeyritys voisi saada mahdollisesti uusia asiakkaita konenäköisen 

laadunvalvonnan ansioista.  

 

8.5 TEKOÄLYINEN VARASTO-OPTIMOINTI  
 

Varastojen optimointi on yritykselle yleinen tapa alentaa yrityksen toimintaan 

sitoutunutta pääomaa. Tällöin sitoutunutta pääomaa voidaan hyödyntää yrityksen 

toimintaa tehostaviin investointeihin, jolloin raha saadaan sijoitettua tuottavammin. 

Varsinkin raaka-aineisiin, muihin materiaaleihin, valmiisiin tai osavalmiisiin 

tuotteisiin sitoutunutta pääomaa on yleistä optimoida, jolloin varaston arvoa 

saadaan laskettua ja rahaa vapautettua muihin toimintoihin. Tämä vaikuttaa suorasti 

muihin varastointikustannuksiin, joita ovat esimerkiksi käsittely-, säilyttämis- sekä 

muihin riskikustannuksiin. Kohdeyrityksessä varastoihin sitoutuu paljon pääomaa, 

sillä raaka-aineet maksavat paljon ja tilattava määrä on aina vakio. Tämän takia 

varastoon jää aina ylimääräistä raaka-ainetta, vaikka tilausta sille ei vielä olisi.   
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Yleensä yrityksillä varastoja koordinoi oma henkilöstö, joka tekee tiivistä 

yhteistyötä yrityksen ostohenkilöstön kanssa. Kohdeyrityksellä varastoinnista ei 

vastaa oma henkilöstö, vaan jokainen työnjohtaja hoitaa varastoinnin ja ostot 

itsenäisesti. Heidän avukseen voitaisiin ottaa käyttöön tekoälyinen varasto-

optimointityökalu, jonka avulla varastotasoja sekä ostoja pystyttäisiin ennustamaan 

entistä tarkemmin. Tällöin ihmisten työksi jäisi tilausten tekeminen ja työkalun 

ehdotuksien mukaan toimiminen. Henkilöstö pystyisi keskittymään muihin 

tärkeisiin työtehtäviin, kun tekoäly optimoisi ostoja ja varastotasoja. 

Kohdeyrityksessä varastoja tai ostoja ei koordinoida yhtenäisesti, jolloin jokainen 

työnjohtaja on itse vastuussa varastotasoistaan. Kohdeyrityksessä on paljon 

tietotaitoa, mutta se valjastetaan kone- sekä tuotantoteknisiin asioihin. Näin 

panostaminen varastointiin jää vähälle. Tekoälyinen varasto-optimointityönkalu 

helpottaisi työnjohdon työtaakkaa. Työkalu pystyisi valvomaan ja kehittämään 

varastoja sekä ennustamaan tulevan tilauspisteen. Tämä integroitaisiin 

toiminnanohjausjärjestelmään ja se käyttäisi toiminnanohjausjärjestelmän tietoja 

analyyseissaan. Toiminnanohjausjärjestelmästä se saisi käyttöönsä tilaustiedot, 

tuotetiedot sekä toimittajien yleiset toimitusajat. Saatavien tietojen, asiakkaan 

kysyntäennusteiden sekä yleisen taloustilanteen pohjalta työkalu kertoisi, mitä ja 

millaisia muutoksia yrityksen kannattaa ostoihin sekä puolivalmisteiden tuotantoon 

tehdä. 

Tekoälyinen varasto-optimointi perustuu nykyisten tuotteiden menekkiin sekä 

tuotteiden myyntiennusteisiin. Lopputuloksena varaston arvoa saadaan minimoitua, 

mutta kuitenkin tarvitut tuotteet saadaan toimitettua asiakkaille sovitusti. Ennusteet 

voitaisiin muodostaa koodaamalla algoritmit seuraamaan yleisesti maailman 

taloustilannetta tai analysoida asiakkaan toimialaa regressioanalyysilla. Näin 

tekoäly voisi reaaliaikaisesti seurata varastotasoja ja asettaa tarvitut hälytysrajat 

tilausten sekä kysynnän mukaan. Tätä teknologiaa käytetään myös jo esimerkiksi 

pörssikurssien ennakoimisessa.  Tällöin myös varastonkiertonopeus kasvaisi, ja 

varmuusvarastoon sitoutunut pääoma vähenisi. Koneoppiminen kehittyisi ajan 

myötä, jolloin ennusteiden tarkkuus paranisi jatkuvasti.   
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Tekoäly auttaisi koko yrityksen ostoja, koska se ehdottaisi mahdollisuuksien 

mukaan ostojen yhdistämistä. Tekoäly pystyisi ennakoimaan valmistukseen 

tarvittavat materiaalit ja analysoimalla toimittajien toimitusaikoja määrittelisi 

optimaalisen tilauspisteen. Ostojen optimointi vähentäisi luonnon kuormittamista, 

kun raaka-aineet ja materiaalit tuotaisiin optimoiduissa tilauksissa. Näin se 

vähentäisi jätteen määrää ja vähentäisi kuljetuskustannuksia.  

Tilauskonepajaympäristössä varasto-optimointia pystyttäisiin tietyin rajoituksin 

soveltamaan hyvin. Useasti valmistettavien tuotteiden valmistamisessa sekä 

kokoonpanosoluissa varasto-optimointi toimisi hyvin, ja se vähentäisi kalliiden 

materiaalien varastoon sitoutunutta pääomaa. Isompien projektien ennustaminen 

olisi haasteellisempaa, koska niiden ennustaminen on melkein mahdotonta johtuen 

niiden kertaluontoisuudesta. Isommissa projekteissa puolestaan ostotilausten 

optimointi olisi tärkeää, sillä usein niiden ostot ovat määrältään suuria, ja ostojen 

saapumisen ajoittaminen projektin sujuvuuden kannalta tärkeää.  
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9. TEKOÄLYRATKAISUJEN INVESTOINTIJÄRJESTYS 

TUOTANTOSTRATEGIAN MUKAAN 
 

Kohdeyritykselle kehitettiin viisi erilaista tuotantoprosessia, jotka yritys pystyisi 

siirtämään tekoälyyn. Jokainen vaihtoehto parantaisi omalta osaltaan yrityksen 

tuotantoa ja mahdollistaisi entistä tuottavamman tuotannon. Kaikkia vaihtoehtoja 

ei kannata siirtää yhdellä kerralla teoriasta tuotantoon, sillä tämä olisi suuri 

investointi yritykselle ja tuotanto menisi sekaisin. Kohdeyritykselle luodut 

tuotantostrategiset tavoitteet haluttiin huomioida osana päätöksentekoa, jolloin 

siirtymäjärjestys olisi myös strategiatavoitteiden mukainen. Näiden syiden takia 

yritys haluaa edetä rauhallisesti ja valita ensin yhden tekoälyyn siirrettävän 

prosessin, joka pilotoidaan teoreettisesti yrityksen tuotantoon. Onnistuneen 

teoreettisen pilotoinnin jälkeen, prosessi siirretään konkreettisesti tuotantoon 

pidemmällä aikavälillä. Tällöin prosessin siirtymäaika on pidempi, ja tuotanto ei 

menisi muutoksesta sekaisin. Tällöin myös mahdollisen kehittämiskohteet saadaan 

helpommin korjattua. Kun yksi tekoälyä totteleva prosessi on otettu tuotannossa 

käyttöön, ja se on todettu toimivaksi ratkaisuksi yritykselle, harkitsee muiden 

prosessien siirtämistä tekoälyn alaisuuteen pitkällä aikavälillä.  

Tuotantostrategian linjaukset ovat tekoälyratkaisuja tukevia, joten tekoälyyn ja 

uuteen teknologiaan investoiminen on pitkällä aikavälillä yrityksen kannalta 

järkevää. Kuitenkin kohdeyritys halusi selvittää ensin mahdollinen 

tekoälyratkaisujen investointijärjestys, joka olisi tuotantostrategisesti järkevin 

toteuttaa. Tällöin jokainen investointi tukisi yrityksen suuntaa kohti omaa visiotaan, 

ja investoinnit parantaisivat oikeita kohtia tuotannosta.  Investointijärjestys 

tuotantostrategisten tavoitteiden mukaan auttaisi yhden siirrettävän 

tuotantoprosessin valitsemista, kun työntekijöiden mielipiteiden lisäksi olisi 

faktatietoa olemassa.  

Tekoälyratkaisujen investointijärjestyksen tekoa varten yhtiön toimitusjohtaja, 

molempien toimipisteiden konepajapäälliköt sekä diplomityöntekijä muodostivat 

työryhmän. Tämän kokoinen työryhmä koettiin riittäväksi, sillä muut toimihenkilöt 

haluttiin osallistuttaa ennen kaikkea yhden ratkaisun valintaprosessiin. Näin he 

pystyisivät antamaan rehellisen mielipiteen vaihtoehdoista. Työryhmän tarkoitus 
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oli peilata tuotantostrategian tavoitteita sekä tekoälyvaihtoehtojen hyviä puolia 

keskenään. Lisäksi ryhmän tarkoitus oli selvittää, miten ja missä järjestyksessä 

tekoälyratkaisut auttavat yritystä kohti visiota. Sen tehtävänä oli pisteyttää 

vaihtoehtojen mahdolliset hyödyt tuotantostrategian tavoitteiden kannalta, jotka 

olisi mahdollista ratkaista tekoälyllä. Näitä tuotantostrategisia tavoitteita on kuusi. 

Tällöin pystyttiin järjestämään tekoälyratkaisut tuotantostrategian mukaiseen 

investointijärjestykseen. Pisteytyksessä arvosana yksi kuvaa heikkoa hyötyä, ja 

arvosana viisi täydellistä hyötyä strategisen tavoitteen saavuttamisen kannalta. 

Taulukossa kolme on esitetty pisteytyksen tulokset.  

 

Taulukko 3. Tekoälyvaihtoehtojen pisteytys tuotantostrategian mukaan.  

  1 2 3 4 5 

Vanhoja koneita uusitaan robotiikkaa ja 

automaatiota hyödyntäviin koneisiin heti, kun siihen 

pystytään. 

2 2 2 2 2 

Tuotantosolut pyörivät jatkuvasti kahdessa vuorossa 

ja robottisolut kolmessa vuorossa. 

2 3,5 2 1 2 

Asiakas- ja sisäisiä reklamaatioita on maksimissaan 

1,5% kaikista tuotteista. Yritys on tunnettu laadusta. 

4 4 1 5 2,5 

Arvoa tuottamaton aika on tuotantoprosessissa 

maksimissaan viisi prosenttia.  

3 3 5 2 3 

Yrityksen toimitusvarmuus on yli 80 prosenttia. Sen 

lisäksi pullonkaulat tunnistetaan hyvissä ajoin. 

1,5 1 5 2 3,5 

Vuonna 2024 neljäkymmentä prosenttia koneista 

toimii robotiikalla, ja ainakin yksi tekoälyprosessi 

on yrityksessä arkipäivää.  

5 5 5 5 5 

Keskiarvo 2,9 3,1 3,3 2,8 3 

 

1 = Konenäköinen asetusjärjestelmä 

2 = Tekoälyllä toimiva kunnossapidon valvonta ja ennaltaehkäisy  

3 = Tekoälyllä toimiva kuormitusjärjestelmä 

4 = Konenäköinen laadunvalvonta  

5 = Tekoälyinen varasto-optimointi  
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Työryhmän pisteytyksen perusteella järjestys muodostui seuraavaksi: 

1. Tekoälyllä toimiva kuormitusjärjestelmä 

2. Tekoälyllä toimiva kunnossapidon valvonta ja ennaltaehkäisy 

3. Tekoälyinen varasto-optimointi 

4. Konenäköinen asetusjärjestelmä 

5. Konenäköinen laadunvalvonta. 

 

Vaihtoehtojen välinen hajonta oli pientä, mutta tekoälyllä toimiva 

kuormitusjärjestelmä erottui selvästi muista vaihtoehdoista. Tekoälyllä toimiva 

kunnossapidon valvonta ja ennaltaehkäisy sekä tekoälyinen varasto-optimointi 

saivat myös keskiarvokseen yli kolme. Kun taas konenäköinen asetusjärjestelmä- 

ja konenäköinen laadunvalvonta auttaisi työryhmän mielestä vähiten yritystä kohti 

visiota. Näiden tulosten pohjalta työryhmä muodosti yhteenvedon, jonka mukaan 

tulevan valintaprosessin päätöksenteon pohjana toimii tuotantostrategisten 

tavoitteiden mukainen investointilista. Yhteenvedossa työryhmä toteaa jokaisen 

tekoälyvaihtoehdon auttavan yritystä kohti visiota, mikä voidaan huomata 

pisteytyksen pienistä eroista.  
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10.  KOHDEYRITYKSEN SUORITTAMA VALINTAPROSESSI  
 

Kohdeyritys oli jo ennen tätä diplomityötä kartoittanut erilaisia ratkaisuja yrityksen 

tuotannonsuunnitteluksi. Kuitenkin yritys koki tarpeelliseksi vertailla kaikkia 

tekoälyyn siirrettäviä prosesseja keskenään tasapuolisesti, minkä vuoksi he 

palkkasivat diplomityöntekijän. Kohdeyritys myös halusi, että työntekijät ovat 

isossa roolissa päätettäessä tekoälyyn siirrettävästä prosessista. Tuotantostrategian 

mukainen järjestys antaisi suuntaa, mutta yritys ja sen työntekijät saisivat itse tehdä 

päätöksen. Tällöin tekoälyn hyödyntäminen ei jäisi pelkästään yhteen prosessiin 

liian pintapuolisesti, vaan se koskettaisi koko tuotantoa ja sitouttaisi koko 

henkilöstöä siirtymisessä tekoälyisiin prosesseihin. Diplomityöntekijän 

kehotuksesta hienokuormitussovellus laajennettiin koskemaan myös 

karkeakuormitusta, sillä tällöin siitä saataisiin enemmän hyötyä yrityksen 

tuotannolle.  

Valitsemista varten suunniteltiin prosessi, jonka tuloksena valittu vaihtoehto olisi 

mahdollisimman paras yritykselle, ja sen valintaan olisi osallistunut 

mahdollisimman paljon yrityksen tuotantoon kuuluvia henkilöitä. Henkilöiden 

lisäksi yritykselle luodut tuotantostrategiset tavoitteet olivat tärkeässä roolissa koko 

prosessin ajan. Prosessi muodostui kolmekierroksiseksi, jossa ensimmäisellä 

vaiheessa jokaisella toimihenkilöllä kysyttiin mielipidettä viidestä eri aihealueesta. 

Vaihtoehtojen esittelyn jälkeen kohdeyrityksen tuotantostrategiset tavoitteet käytiin 

yhdessä läpi, jotta ne olisivat toimihenkilöiden päätöksenteon tukena. Tavoitteiden 

esittelyn jälkeen toimihenkilöt pisteyttivät aihealueet yhdestä viiteen pisteeseen. 

Jokainen toimihenkilö suoritti pisteytyksen anonyyminä, jolloin jokaisen rehellinen 

mielipide tuli esille. Selvitettävät aihealueet on esitetty alla.  

• tuotantotehokkuus  

• tekoäly tuo lisäarvoa  

• kustannustehokas 

• helppokäyttöisyys 

• myynti työntekijöille 
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Toimihenkilöiden haastatteluiden jälkeen tehtiin jokaisesta vaihtoehdosta kaavio, 

jossa kaavioon arvot muodostuivat toimihenkilöiden antamien pisteiden 

keskiarvosta. Yhteensä annettujen pisteiden keskiarvo oli 2,5, joka vähensi 

vaihtoehtojen hajontaa ja vaikeutti päätöksentekoa. Alhainen keskiarvo kertoo 

mahdollisesti myös toimihenkilöiden kriittisestä asenteesta kyselyä kohtaan tai 

kriittisestä asenteesta muutosta kohtaan. Tämä kohdeyrityksen pitää ottaa 

huomioon pilotoinnissa. Jokaisen vaihtoehdon pisteytyksen tulokset löytyvät 

taulukosta neljä. 

 

 Taulukko 4. Toimihenkilöiden pisteet eri tekoälyvaihtoehdoille. 

 

 

Seuraavaksi diplomityöntekijä analysoi kyselyn tulokset, jotta jäljelle jäisi kaksi 

toteuttamiskelpoisinta ja yrityksen toimihenkilöiden mielestä parasta vaihtoehtoa. 

Diplomityöntekijä analysoi aihealueita antamalla jokaiselle aihealueelle kertoimen, 

joka painottaisi aihealueen tärkeyttä kohdeyrityksessä. Tuotantotehokkuus sekä 

tekoälyn tuoma lisäarvo saivat kertoimen kaksi, kustannustehokkuus sai kertoimen 

1,5 ja helppokäyttöisyys sekä idean myynti työntekijöille 1,25. Diplomityöntekijän 

luomat kertoimet mahdollistivat erojen syntymisen, sillä toimihenkilöiden 

vastausten perusteella selviä eroja ei ollut syntynyt. Kun arvoista diplomityöntekijä 

otti painotetun keskiarvonpainon, jäljelle jäivät tekoälyinen varasto-optimointi ja 

tekoälyinen kuormitusjärjestelmä.      

Tämän jälkeen vaihtoehdoista pyydettiin ohjelmistoyritys Skycode Oy:ltä suuntaa 

antava hinta-arvio. Hinta-arvio haluttiin selvittää vasta tässä vaiheessa, jotta 

tuotannon rehelliset tarpeet tulisivat selville eikä investoinnin suuruus vaikuttaisi 

päätöksentekoon. Kummankin vaihtoehdon karkeaksi hinta-arvioksi muodostui 

60 000€-70 000€, joka sisältäisi järjestelmän suunnittelun, toteuttamisen, 

kehittämisen ja mahdollisuuden hyödyntää sovelluksesta luotua beta-versiota. 
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Beta-version avulla kohdeyritys pystyisi harjoittelemaan sovelluksen käyttöä ja 

löytämään kehityskohtia, jossa yrityksen tuotanto vaatisi spesifioidun ratkaisun 

verrattuna ”normaaleina” pidettyihin tuotantoratkaisuihin. Tämä sovellus 

mahdollisuus olisi kohdeyrityksen tapauksessa hyvä ja toimiva, sillä 

tilauskonepajaympäristö eroaa merkittävästi muiden toimialojen tuotantotavoista.  

Ratkaisevan päätöksen tekivät yrityksen toimitusjohtaja, talouspäällikkö sekä 

molempien yksiköiden konepajapäälliköt, jotka ensin kuuntelivat 

diplomityöntekijän sekä konsulttiyrityksen mielipiteet molemmista vaihtoehdoista. 

Diplomityöntekijä konsultoi vaihtoehtoja tuotannonohjauksen näkökulmasta, ja 

konsulttiyrityksen edustaja taas teknologian näkökulmasta. Tämä mahdollisti 

kattavan kuvan luomisen vaihtoehtojen mahdollisuuksista sekä uhkakuvista. 

Konsultoinnin jälkeen työryhmä keskittyi peilaamaan, miten vaihtoehdot 

auttaisivat yritystä kohti tuotannolle luotuja strategisia tavoitteita.  Tämä 

muodostuikin tärkeimmäksi kriteeriksi päätöksessä, sillä investoinnin suuruuden 

takia valittavan vaihtoehdon pitää auttaa yritystä pääsemään kohti yrityksen visiota. 

Päätöksentekoprosessissa annettiin myös painoarvoa yrityksen toimihenkilöiden 

pisteytykselle, mutta siinä vaihtoehtojen välillä eroa oli vain 0,3 prosenttiyksikköä.  

Jokaisen vaihtoehdon kohdalla työryhmä mietti myös tietoturvariskejä, sillä 

tietoturvahyökkäyksen tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Tällä hetkellä 

teollisuuden tekoälyratkaisujen tietoturva on vielä puutteellista, mikä aiheuttaa 

ongelmia. Yritys halusi valita vaihtoehdon, jonka mahdollinen tietoturvavuoto 

aiheuttaisi yritykselle pienimmät vahingot. Kaikki vaihtoehdot ovat heikkoa 

tekoälyä, joten ihmisen toiminta on edellytys jokaisen vaihtoehdon toimivuudelle. 

Johtuen heikon tekoälyn hyödyntämisestä, työryhmän ei tarvinnut miettiä tekoälyn 

eettisen päätöksenteon näkökulmaa. Tekoälyisen sovelluksen ei tarvitse itse tehdä 

eettisiä päätöksiä, kun ihminen on tärkeässä roolissa päätöksenteossa. 

Vaihtoehtojen aihealueet ovat myös sellaisia, ettei eettisiä kysymyksiä niissä 

esiinny.     

Tulevaisuudessa tekoälyä ja uutta teknologiaa tullaan mahdollisesti verottamaan, 

koska ne tuovat suurta kilpailuetua yrityksille. Tämän takia työryhmä otti myös 

verotusmahdollisuuden huomioon päätöksenteossa. Vaikka tekoälyn verottamista 
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ei vielä tehdä, yrityksen työryhmä päätteli verotusperusteiksi tulevan joko 

teknologialla saatavan hyötysuhteen, fyysisen koon tai investoinnin suuruuden. 

Kaikki perusteet ovat vain arvauksia mahdollisista tulevista perusteista. Yritys 

kuitenkin halusi valita vaihtoehdon, jonka mahdollinen verotus ei olisi 

taloudellinen riski yritykselle. Työryhmä myös ennusti, ettei teknologian verotusta 

tulla muutaman vuoden sisällä aloittamaan tästä hetkestä. Teknologia kehittyy niin 

kovaa vauhtia, että perusteet voivat tulevaisuudessa olla hyvin toisenlaiset  

Näiden taustatietojen avulla yritys teki päätöksen pilotoida tekoälyisen 

kuormitusjärjestelmän teoreettisesti tuotantoon. Vaikka yritys oli alun perin 

kartoittanut erilaisia tuotannonsuunnittelun ratkaisuja, niin tekoälyisen 

kuormitusjärjestelmän valintaa tukivat myös yrityksen tuotantostrategiset 

linjaukset. Tekoälyisellä kuormitusjärjestelmällä pystyttäisiin suunnittelemaan 

tuotanto tehokkaaksi, jolloin tuotteen arvoa tuottamaton aika saataisiin minimoitua. 

Tekoäly osaisi ehdottamaan erilaisia kuormitusvaihtoehtoja, jolloin arvoa 

tuottamaton aika saataisiin minimoitua. Tekoälyinen hienokuormitusjärjestelmä 

pystyisi myös vaikuttamaan yrityksen toimitusvarmuuteen, sillä 

tuotannonsuunnittelusta pystyisi tarkistamaan tilanteen ennen toimituspäivän 

vahvistamista. Tekoälyn avulla kiireelliset tilaukset saataisiin kuormitettua 

tuotannon sekaan siten, ettei kaikkien tuotteiden toimitusaika kärsisi. Tällöin 

tekoäly pystyisi ihmistä paremmin laskemaan ja päättelemään siirrettyjen tilausten 

uudet läpimenovaihtoehdot. Tekoälyinen kuormitusjärjestelmä tukisi myös 

yrityksen tavoitetta päästä kumppanuusasiakkaiden kanssa piensarjatuotantoon, 

sillä tekoäly toimisi parhaiten juuri toistuvien ja samanlaisia variaatioita sisältävien 

tuotteiden kohdalla. Tekoälyisen kuormitusjärjestelmän koettiin myös auttavan 

tuotannon informaatiovirrassa, jolloin tiedon puute ja siitä johtuvat virheet 

vähenisivät.  
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11.  TEKOÄLYLLISEN KUORMITUKSEN SÄÄNNÖT JA 

OHJEET  
 

Tekoälyistä kuormitusjärjestelmää varten ohjelmistotalo Skycode Oy kehitti beta-

verkkosovelluksen, jonka avulla pystyttiin määrittelemään kuormitukseen liittyviä 

ohjeita ja sääntöjä tuotannonohjauksen näkökulmasta. Ohjeet ja säännöt liittyvät 

tuotteiden sekä tilausten avaintietoihin, kapasiteettirajoituksiin, sovellukselta 

vaadittaviin ominaisuuksiin, kerättävään historiatietoon ja opettamiseen yrityksen 

työntekijöille. Luotujen ohjeiden ja sääntöjen avulla kohdeyritykselle voidaan 

kehittää alusta alkaen sen tarpeisiin sopiva kuormitusjärjestelmä, jonka algoritmit 

käyttävät lähteenä oikeita tietoja. Järjestelmä otetaan samanaikaisesti käyttöön 

yrityksen molemmissa toimipisteissä.  Molempien toimipisteiden samankaltaiset 

työvaiheet jaetaan alatyövaiheisiin, jolloin pystytään erottelemaan kumman 

toimipisteen työ on kyseessä. Esimerkiksi kummassakin toimipisteessä tehdään 

levytöitä, jolloin yksi ainoa levytyötyövaihe kuormittaisi molempien toimipisteiden 

työt samaan kapasiteettiin.  

Tekoälyllinen kuormitusjärjestelmä luotaisiin ensin kokoonpano-, sorvaus-, sekä 

koneistussoluihin, minkä jälkeen järjestelmä otettaisiin käyttöön hitsaussoluissa. 

Kokoonpanosoluissa työvaiheet ovat loogisia, ja niiden toistuvuus on hyvä 

oppimisalusta tekoälylle. Kokoonpanosoluissa on käsin tehtävää työtä. Tämä 

mahdollistaa järjestelmän monipuolisen testaamisen sekä käsityötä että 

automaatiota hyödyntävissä työvaiheissa. Kokoonpanosoluissa 

kuormitusjärjestelmän perustoimintoja pystyttäisiin testaamaan ja kehittämään. 

Seuraavaksi kuormitusjärjestelmä otettaisiin käyttöön sorvaussoluissa, joissa 

tärkeäksi kehityskohteeksi tulisi vaiheaikojen asettaminen ja eri mittojen 

opettaminen tekoälylle.  Tällöin tekoälyn ehdottamat työjonot perustuisivat 

opittuihin mittoihin, ja tätä logiikkaa pystyttäisiin sitten testaamaan ja parantamaan 

pikkuhiljaa. Koneistussoluissa tuotteen valmistelu on tärkeässä roolissa ja ajoajat 

pitkiä. Koneistussoluissa pystyttäisiin testaamaan, toimiiko kuormitusjärjestelmä 

kokonaisuudessaan annetuilla ohjeilla ja säännöillä. Hitsaussoluihin 

kuormitusjärjestelmä laajennetaan viimeisenä, silloin koko yrityksen tuotanto on 

kuormitusjärjestelmän piirissä. Kaikki hitsaussolujen työt on merkitty levytöiksi, 
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joka vaikeuttaa suunnittelua. Todellisuudessa kaikki työt siirtyvät järjestelmässä 

yhteen työpisteeseen, vaikka työt tehtäisiinkin solun eri työpisteissä.  Tämän takia 

aluksi levytyötä vaativista tuotteista ensin kuormitetaan vain yksikertaiset levytyötä 

vaativat kappaleet sekä muiden solujen työstöä vaativat kappaleet.  

 

11.1 KERÄTTÄVÄT TIEDOT  
 

Kuormitusjärjestelmä tulee olemaan jatkuvasti keskustelemaan 

toiminnanohjausjärjestelmän kanssa, jolloin se saa tarvitsemansa tuote- ja 

tilaustiedot. Näiden tietojen etsiminen toiminnanohjausjärjestelmästä muodostaa 

kuormitusjärjestelmän pohjan, ja näitä tietoja tekoäly pystyy hyödyntämään 

kuormitusehdotuksissaan. Hyödynnettävät tiedot ovat esitetty taulukossa viisi.  

  

 Taulukko 5. Tarvittavat tuote- ja tilaustiedot toiminnanohjausjärjestelmästä. 
Tuotteet tunnus tuotetyyppi sisältävät 

materiaalit 

erikoisuudet 

(mitat) 

 

Materiaalit varastomäärä seuraava 

toimituspäivä 

edellinen 

tilauspäivä 

ostotilaukset  

 

 

Tilaus tilauspäivä toimituspäivä asiakkaan 

tunnus 

  

Tilausrivit tuotetunnus tilausmäärä positio   

Työvaiheet työvaiheen 

tunnus 

töiden määrät 

työvaiheella 

edellinen 

toteutunut 

kesto 

STO-ajat asetusajat 

Työt tuotetunnus työntekijän 

tunnus 

suunniteltu 

kesto 

aloituspäivä  

Työntekijät työntekijätunnus edellisen työn 

kesto 

lomat ja 

pekkaset 

  

Työkoneet toteutunut 

toimintasuhde 

virhetilanteiden 

tiheys 

   

 

 

Tuote- ja materiaalitietojen luominen sekä kerääminen on tuotannon kannalta 

oleellista pohjatietoa, koska ilman näitä tietoja ei yritys ja sen työntekijät eivät tiedä, 

mitä pitää valmistaa. Luonnollisesti tuotteen tunnus kertoo jokaiselle työntekijälle, 

mistä tuotteesta on kysymys. Tuotetyyppi taas erottelee tuotteet karkeasti toisistaan, 

jolloin tuotteiden erottelu, jakaminen ja etsiminen on helpompaa. Näiden kahden 

tiedon ansiosta etsitty tuote voidaan yksilöidä, ja sen matkaa tuotannossa pystytään 
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seurata tarkemmin. Tuotteiden materiaalit ja mitat taas kertovat, mitä vaaditaan 

tuotteen valmiiksi saattamiseen. Erikoisuudet voivat olla erikoismateriaaleja tai 

mahdollisia dokumentteja, joita tuotteen valmistaminen saattaa edellyttää. Myös 

tuotteen mitat ovat tärkeä tieto, sillä samanlaisten tuotteiden valmistaminen samalla 

kertaa voi lyhentää tuotteen läpimenoaikaa huomattavasti. Materiaalitietojen avulla 

pystytään ennakoimaan ja varautumaan materiaalin tarpeeseen, jolloin ei synny 

puutetiloja ja ostotilaukset tehdään tarpeeksi ajoissa.  

Tilaus- ja tilausrivitiedot antavat tuotannolle aloitusmääräyksen ja tuotanto aloittaa 

valmistamisen näiden tietojen pohjalta. Samoin näiden tietojen pohjalta tuotanto 

myös suunnitellaan, jotta tuote on valmis asiakkaan haluamana ajankohtana. 

Tilauksen toimitusaika on siis erityisen tärkeä tieto. Tilausriveiltä tärkeitä 

kerättäviä tietoja ovat halutun tuotteen tunnus, positio sekä tuotantomäärä. Nämä 

tiedot määrittelevät tuotteen valmistamiseen kuluvan ajan. Tilaus- ja 

tilausrivitietojen pohjalta asiakkaan tilaus yksilöidään, jolloin hän saa juuri 

haluamansa määrän tuotteita haluttuna aikana.  

Työvaiheiden tiedot ovat dataa, jossa yksilöidään kyseinen työvaihe ja siihen 

liittyvät tehtävät. Työvaiheen tunnus sekä yksilöi että asettaa työvaiheet 

numerojärjestykseen, jolloin jokainen työntekijä tietää mistä työvaiheesta on kyse. 

Töiden määrä työvaiheella taas kertoo työvaiheen kuormituksesta, jolloin 

mahdollinen pullonkaula huomataan heti. Edellisen tehdyn tuotteen toteutunut 

kesto taas antaa tuotannonsuunnittelijalle tiedon, kuinka kauan edellisen kyseisen 

tuotteen valmistamiseen meni aikaa. Tätä aikaa voidaan verrata suunniteltuun 

kestoon, ja suorittaa mahdollisesti vielä tarpeelliset muutoksen. STO-aika tarkoittaa 

aikaa, jota ennen kyseinen työvaihe on oltava valmis ennen sovittua toimitusta. 

STO-aika ilmoitetaan päivissä ja se toimii hienokuormituksena tilauksen sisällä. 

Näin pystytään suunnittelemaan tuotteen tuotanto, niin etteivät työvaiheet mene 

toistensa päälle. STO-ajat ovat myös tärkeitä töissä, jossa keskeneräinen työ 

käytetään alihankkijan tuotannossa ennen viimeisiä työvaiheita. Tällaisia 

alihankkijoilta ostettavia työvaiheita ovat esimerkiksi sinkitys ja hapotus. Jos STO-

aikoja ei aseteta, ei kuormitus välttämättä ota huomioon mahdollisesti viikkoja 

kestävään ulkopuoliseen työvaiheeseen.   
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Asetusajat kertovat aikaa, joka kertoo asetusten asettamiseen kuluvaa aikaa. Tämän 

tiedon ansiosta pystytään määrittämään töihin kuluvat vaihdeajat, jolloin 

kuormituksesta saadaan reaaliaikaisempaa. Toiminnanohjausjärjestelmä C9000:n 

erikoisuus on, että se asettaa asetusajat koko tuotettavalle sarjalle eikä yksittäiselle 

kappaleelle. Huomioitavan arvoista on myös, että kulunut aika lisätään 

automaattisesti suunniteltuihin tunteihin ja niitä ei siis tarvitse erikseen huomioida 

kuormituksessa.  

Työstä kerättävät tiedot ovat tuotetunnus, työntekijän tunnus, suunniteltu kesto sekä 

aloituspäivä. Tuotetunnus sekä työntekijän tunnus kertovat työn alla olevan työn ja 

sen tekijän. Suunniteltu aika kertoo, paljon työhön on suunniteltu kuluvan aikaa, 

mikä on taas tärkeää kuormituksen suunnitellussa. Aloituspäivän tieto auttaa 

hahmottamaan työn läpimenoajan. 

 Työntekijöistä ja työkoneista kerätään dataa, joiden avulla tuotantoa voidaan 

optimoida sekä suunnittelua helpottaa. Edellisen samanlaisen tuotteen 

valmistamiseen kulunut aika helpottaa kuormituksen suunnittelua, koska silloin 

saadaan selville työntekijän tehokkuus. Tuotteen valmistaminen voidaan siirtää 

tällöin toiselle työntekijälle, jos hän on selvästi tehokkaampi. Lomat ja muut 

poissaolot taas vaikuttavat kapasiteettiin ja ne pitää huomioida 

karkeasuunnittelussa. Työkoneiden kohdalla toteutuneen toimintasuhteen ja 

virhetilanteiden tiheyden selvittäminen mahdollistavat tuotannon seuraamisen ja 

kehittämisen.  

Kerättävän tiedon avulla sovellus saadaan toimimaan niin manuaalisesti kuin 

tekoälyllisesti. Manuaalisesti käytettynä tiedot kertovat, mistä tuotteesta on 

kysymys ja miten sen tuottaminen on aikaisemmin onnistunut. Tekoälylle tiedot 

ovat vielä tärkeämpiä, sillä kerätyt tiedot mahdollistavat tekoälyn suunnittelemaan 

erilaisia kuormitusvaihtoehtoja. Tekoäly esimerkiksi voi ehdottaa kuormittamista 

sellaisen työntekijän työvuorolle, joka on aikaisemmin valmistanut tuotteen 

tehokkaasti. Tekoäly voi myös kuormittaa samanlaiset kappaleet pieneen 

sarjatuotantoon, jos se on tietojen perusteella mahdollista. Koneoppiminen myös 

analysoi jatkuvasti tuotannonsuunnittelijan ratkaisuja, jolloin kuormittaminen 

nopeutuu jatkuvasti ja haluttu lopputulos saavutetaan.  
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11.2 KAPASITEETTI  
 

Tuotannonsuunnittelussa kapasiteetin hallinnalla on tärkeä merkitys, koska 

käytettävän kapasiteetin pohjalta tuotanto suunnitellaan. Kohdeyrityksen 

tuotannossa on paljon erilaisia tuotantosoluja, jotka toimivat eri tavoin. Osa soluista 

on robotisoitu, kun taas osa soluista tekee manuaalista kokoonpanoa. On siis 

tärkeää, että jokainen työnjohtaja laskee omalle solulleen kuormitettavan 

kapasiteetin käyttäen apunaan todellista toimintasuhdetta. Tällöin jokaisella 

työnjohtajalla on ajantasainen ja realistinen kuva tuotantosolujensa kapasiteetista ja 

he pystyvät kuormittamaan solujaan realistisesti ja oikeaoppisesti. Taulukossa 

kuusi on esitetty kahden ääripään tuotantosolun kuormitus käyttäen apuna todellista 

toimintasuhdetta vuodelta 2018. Solu X on kokoonpanosolu, jossa työtä tehdään 

käsin, kun taas solu Y on robotisoitu tuotantosolu. Yrityksen muiden 

tuotantosolujen kuormitettavuus saadaan laskettua 12,5 tunnin ja 13,5 tunnin 

välille.  Päivän aikana solua Y voidaan kuormittaa tunnin pidempään kuin solua X, 

mikä tarkoittaa vuositasolla isoa eroa. Kun kuormitus suunnitellaan tällä tavalla, 

ylikapasiteetin muodostumisen todennäköisyys alenee selvästi. 

   

Taulukko 6. Kohdeyrityksen kahden eri tuotantosolun kapasiteetti ja kuormitus.  

 

 

Päivittäin kuormitettavaan aikaan on otettu toimintasuhteen lisäksi huomioon 

kymmenen prosentin sääntö, jolla halutaan taata kapasiteetin riittävyys sekä 

mahdollistaa kiireisten hätätuotteiden siirtämisen työjonon ensimmäiseksi 

tarvittaessa. Tällöin kuitenkaan muu tuotanto ei viivästy, kun hätätuote ei käytä 

kuormitettua kapasiteettia. Vähentämällä kymmenen prosenttia todellisesta 

toimintasuhteesta turvattua tuotantoa, muttei kuitenkaan vähennetä liikaa 

Solu X Solu Y

Kapasiteetti (h/vk) 80 80

Todellinen kapasiteetti (h/vk) 71,17 71,17

Todellinen toimintasuhde (h/vk) (vuosi 2018) 62,39 68

Todellinen toimintasuhde (%) 78 % 85 %

Mahdollinen kuormitusaste (%) 89 % 89 %

kuormitus/päivä 12,50 13,50
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käytettävissä olevaa tuotantokapasiteettia tai lisätä kustannuksia. Kun tekoäly oppii 

tuotteiden läpimenoaikoja tarkemmin ajan saatossa, tarkoitus olisi mahdollisesti 

piilottaa kymmenen prosentin lisäys tasaisesti päivän kuormitettaviin työvaiheisiin. 

Tällöin voidaan suunnitella kuormitus tasaisesti koko päivälle ja todellisuudessa 

työvaiheet ehditään suorittaa päivän aikana.   

Toimintasuhteesta ja kapasiteetin riittävyydestä on kerättävä ja analysoitava 

jatkuvasti tietoa. Jos toimintasuhde kasvaa, pystyy yritys kuormittamaan 

kapasiteettia enemmän ja näin myös tuottamaan enemmän. Jos toimintasuhde 

laskee, yrityksen tuotanto alkaa laahaamaan.  

Kun tuotannonsuunnittelu perustuu mahdollisimman todenmukaiseen käytettävissä 

olevaan kapasiteettiin, helpottaa se myös pullonkaulojen tunnistamista tuotannossa. 

Pullonkaulojen ennaltaehkäiseminen nopeuttaa tuotteiden läpimenoaikaa sekä 

parantaa toimitusvarmuutta. Sovelluksen pitää myös tunnistaa lomat sekä muut 

poissaolot, jotka aiheuttavat kapasiteetin pienenemistä. Tällöin jo 

karkeasuunnittelussa pystytään ottamaan kapasiteettivaje huomioon ja pidentämään 

tarvittaessa toimitusaikoja.   

 

11.3 KOKONAISSUUNNITTELU, KARKEA– JA HIENOKUORMITUS  
 

Tekoälyllistä kuormitusjärjestelmää kuormitetaan karkeasti kaksi viikkoa eteenpäin 

ja hienokuormitus tehdään kerralla yhdeksi viikoksi. Kahden viikon 

karkeakuormitus on tarpeeksi pitkä aika siihen, että tuotantoa voidaan suunnitella, 

muuttaa tai tasata tarvittaessa. STO-aikojen avulla tekoäly pystyy rajaamaan halutut 

sisäiset toimitusaikaehdot.  Kuukausia kestävien isompien projektien kohdalla työt 

kuormitetaan alustavasti kokonaan, jonka jälkeen ne kuormitetaan vielä samalla 

tavalla kuin muut työt. Karkeakuormitettuja töitä ei vahvisteta, jotta niitä voidaan 

muuttaa tarvittaessa myöhemmin.  

Hienokuormitus tapahtuu viikko kerrallaan, jolloin työt sijoitetaan tarkasti 

tuotantojärjestykseen. Tekoälyn ja kattavien pohjatietojen avulla järjestelmä pystyy 

ehdottamaan tuotteiden sijoittamaista erilaisiin sopiviin järjestyksiin, jolloin se 
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ottaa huomioon tuotantosolun asetusajat sekä muut mahdolliset muuttujat 

esimerkkinä aiemmatkin kuormitetut työt. Vaikka työnjohto kuormittaa tuotannon 

tarkasti viikkotasolla, halutaan työntekijöille antaa vapautta ja vastuuta. 

Tuotantosoluntyöntekijät näkevät siis toistensa päivän työt, ja jos työntekijä kokee 

kehittäneensä paremman työjärjestyksen, hän voisi sen suorittaa omassa 

järjestyksessään. Kuitenkin on tärkeää, että informaatio kulkee sekä työntekijöiden 

välillä että työntekijöiden ja työnjohdon välillä. Kuormituksen toteutumisen 

suoriutumisesta kerätään jatkuvasti dataa, jota voidaan jatkuvasti käyttää tuotannon 

tehokkuuden parantamiseen. Tekoälyisessä kuormituksessa pystytään seuraamaan 

ja vaikuttamaan ratkaisevasti tuotteiden läpimenoaikoihin, koska tekoälyllä 

pyritään löytämään optimaalisimmat ratkaisut. Taukojen ja ruokatuntien varalle 

jätetään joka päivä tauot siksi, että päivälle suunniteltu kuormitus ei myöhästyisi. 

Tulevaisuudessa tekoäly pystyy ehdottamaan, milloin tauot ja ruokatauot olisi 

järkevä pitää, jotta tuotanto olisi mahdollisimman tehokasta.  

Yrityksen kokonaissuunnittelussa kuormitusjärjestelmästä on myös hyötyä, sillä 

järjestelmällä voidaan kerätä ja analysoida dataa toteutuneesta kapasiteetista ja 

tuotannosta. Tämän datan lisäksi yritys voi käyttää asiakkailtaan saamia 

myyntiennusteita, jolloin pystytään muodostamaan kattava kuva tulevista 

tuotantovolyymeista. Kohdeyrityksen kannattaa vähintään kaksi kertaa vuodessa 

analysoida toteutunutta toimintasuhdetta jokaiselta tuotantosolulta ja tehdä 

tarpeellisesti muutoksia kapasiteettiin. Kun kapasiteettimuutokset on tehty, 

yrityksen on helpompi tehdä muutoksia esimerkiksi varastotarpeisiin sekä muihin 

materiaalitarpeisiin.  

Tekoälyinen kuormitusjärjestelmä pystyisi mahdollisesti tulevaisuudessa 

suunnittelemaan tuotannon niin tarkasti, että tekoäly pystyy keräämänsä datan 

avulla suunnittelemaan parhaimmat kuormitusvaihtoehdot viikoiksi eteenpäin. 

Tällöin karkeakuormituksen tarve poistuisi, koska tekoäly pystyisi huomioimaan 

ihmistä tarkemmin erilaiset tuotantovaihtoehdot. Näin pystyttäisiin reagoimaan 

mahdollisiin muutoksiin nopeasti ja erilaisilla vaihtoehdoilla. Tätä ominaisuutta ei 

kuitenkaan vielä pystytä hyödyntämään, joten kahden viikon karkeakuormitus ja 

viikon hienokuormitus on tuotannon tarpeiden kannalta sopiva määrä.    
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11.4 MUUT OHJEET JA SÄÄNNÖT  
 

Edellä mainittujen ohjeiden sekä sääntöjen lisäksi on tärkeää tukea niitä 

muutamalla lisäsäännöllä ja -ohjeella. Kuormituksen kannalta on tärkeää, että 

toiminnanohjausjärjestelmään on merkitty suunnitellut työvaihetunnit oikein alusta 

alkaen. Jos suunnitellut ajat eivät pidä paikkaansa, tuloksena on yli- tai 

alikapasiteettia. Tekoäly pystyy analysoimaan dataa, mutta työ on mahdotonta, jos 

alkuarvot ovat vääriä. Lisäksi työntekijät suorittavat siivoustöitä sekä tekevät muun 

muassa logistiikkatöitä, joille pitää luoda oma työvaihe sovellukseen. Tällöin 

pystytään erottelemaan tuotantotöihin ja muihin töihin kuluvat ajat. Sen lisäksi 

kuormitus ei vääristy, kun siihen ei sisälly ylimääräisiä töitä kuten logistiikka- tai 

siivoustöitä.     

Työnjohto tulee käyttämään sovellusta tietokoneilta käsin, sillä varsinkin 

hienokuormitus vaatii tarkkaa työskentelyä. Sen lisäksi sovelluksen työpisteille 

luomat visuaaliset Gantt-kaaviot skaalautuvat paremmin tietokoneen kuin 

kännykän näytölle. Sovelluksen päänäkymä koostuu kolmesta osasta, jotka ovat 

tarkennus-, kuormitus- ja kuormittamattomien osa. Tarkennusosa mahdollistaa 

esimerkiksi vaihtoaikojen asettamisen sekä kapasiteetin riittävyyden 

varmistamisen. Se avautuu hiiren oikealla näppäimellä halutusta kohdasta. 

Kuormitusosassa voidaan valita haluttu aikajänne, johon valitut työt kuormitetaan. 

Kuormittamattomien osassa taas on listattu työt, joita ei vielä ole kuormitettu. Työt 

haetaan toiminnanohjausjärjestelmästä. Selkeys on hyvin tärkeää sovelluksen 

päänäkymässä. Kuvassa 15 esitetään hahmotelma työnjohdon 

kuormitusnäkymästä.  
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Kuva 15. Hahmotelma työnjohdon näkymäksi sovelluksessa (Skycode). 

 

Tuotanto taas käyttää sovellusta kännyköillä tai tablettitietokoneilla. Heidän 

näkymässään näkyvät vain päivälle kuormitetut työt. Jokaisessa työssä on 

mahdollisuus aloittaa työ, siirtyä tauolle sekä lopettaa työn. Kun työ lopetetaan, se 

häviää näkymästä ja työntekijä voi aloittaa seuraavana olevan työn. Ylhäällä on 

vaihtoehto, jota käytetään siivous- ja logistiikkatöissä. Kuvassa 16 esitetään 

hahmotelma työntekijöiden yksinkertaisesta sovellusnäkymästä.  



 

101 

 

 
Kuva 16. Hahmotelma työntekijöiden näkymäksi sovelluksessa. 

 

Työnjohdon välinen jatkuva kommunikointi on tuotannon sujuvuuden kannalta 

tärkeää. Keskustelun lisäämiseksi sovellus antaa jokaiselle työnjohtajalle 

mahdollisuuden nähdä jokaisen koneen työjono. Kuitenkaan kuormitettua työtä ei 

pysty siirtämään tai poistamaan kukaan muu kuin sen kuormittanut työnjohtaja. 

Näin varmistetaan, ettei kukaan pääse etuilemaan työjonossa ilman muiden 

työnjohtajien kanssa käytyjä keskusteluja.  

Varastosaldojen ja ostettujen materiaalien saapuminen pystytään myös 

integroimaan osaksi kuormitusjärjestelmää. Tämä helpottaisi varsinkin isojen 

projektien läpiviemistä ja kuormittamista, koska osia on paljon ja niiden 

työjärjestys tärkeä. Sovellus ilmoittaisi jo kuormitusvaiheessa, jos materiaalia ei ole 

ollenkaan tai tarpeeksi. Sovellus ilmoittaisi myös, kun tarvittavat materiaalit 

kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään. Näin informaatiokulku nopeutuisi ja työn 

pystyisi aloittamaan heti.  
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11.5 KUORMITUKSESTA SAATAVA DATA  
 

Syötettävien tietojen lisäksi kuormitusjärjestelmä pystyy myös keräämään dataa, 

jota hyödyntämällä kuormituksesta saadaan tehokkaampaa ja yleisesti tuotantoa 

paremmaksi. Tuotteiden valmistamisesta saadaan tarkkoja aikoja, joilla pystytään 

jatkuvasti seuraamaan sekä päivittämään tuotteiden, koneiden ja työntekijöiden 

suunniteltua työhön kuluvaa aikaa. Sen lisäksi koneiden seisokeista saadaan 

kerättyä tietoa, jos ne merkitään kapasiteettivajeen syyksi. Pitkällä aikavälillä 

pystytään myös seuraamaan ja analysoimaan tuotannon eri prosessien tehokkuutta 

ja toimintasuhdetta, jolloin mahdolliset tehottomat toiminnot löytyvät helpommin.  

Kohdeyrityksen pitää toimia avoimesti, kun he keräävät kuormituksesta dataa. 

Avoin toiminta mahdollistaa hyvän työympäristön, ja työntekijät tuntevat olevansa 

mukana yrityksen kehittämisessä. Jos datan keräämisestä ja analysoimisesta ei 

puhuta työympäristössä, voi seuraukset olla negatiiviset asian tullessa ilmi. 

Työntekijät saattavat tällöin sabotoida kuormitusjärjestelmää, jolloin data 

vääristyisi.  

 

      11.6 SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTON OPETTAMINEN 
 

Kuormitusjärjestelmän käyttöönotossa eritäin tärkeä asia on sovelluksen 

oikeanlainen opettaminen työntekijöille. Jos työntekijät eivät koe järjestelmää 

tarpeelliseksi, sitä vastaan voi syntyä suurta muutosvastarintaa. Puolestaan hyvin 

työntekijöille opetettu sovellus helpottaa kaikkien työntekoa ja on hyödyksi koko 

yritykselle. Opetustapahtumat kannattaa suorittaa tuotantosolukohtaisesti, jolloin 

jokaisen solun erikoispiirteet otetaan huomioon.  

Ensimmäiseksi sovellus opetetaan toimihenkilöille, joille sovelluksen hyötyjä 

voidaan perustella numerotiedoilla. Esimerkiksi toimihenkilöille voi perustella 

sovelluksen hyötyjä toimitusvarmuuden parantumisella esittämällä nykyisen 

toimitusvarmuuden lukuja. Aluksi sovelluksen käyttöönoton yhteydessä 

toimihenkilöiden työmäärä lisääntyy, koska kuormitus pitää tehdä manuaalisesti. 
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Kuitenkin ajan myötä työmäärä tasaantuu ja jopa vähentyy, kun tekoäly pystyy 

ehdottamaan erilaisia suunnitelmia tuotannon läpivientiin.  

Työntekijöille tärkein viesti on, ettei järjestelmä ole työajan- tai 

työvaiheajanseuranta sovellus, sillä tällöin vastarintaa syntyy varmasti. 

Työntekijöille sovellusta kannattaa perustella selvemmän informaatiovirran, 

toimitusaika- ja kapasiteettilaskennan kautta. Työntekijät saavat selvän tiedon siitä, 

mikä tuote pitää tehdä seuraavaksi. Tällöin he eivät enää saa erilaisia pyyntöjä eri 

työnjohtajilta siitä, mikä tuote pitäisi tehdä seuraavaksi. Kuitenkin työntekijöille on 

annettava mahdollisuus vaikuttaa työjonoon, sillä silloin heidän tietotaitoansa 

pystytään parhaiten hyödyntämään. Tästä on kuitenkin muistettava keskustella 

työnjohdon kanssa. Kapasiteetin ja toimitusaikojen merkityksestä kannattaa myös 

puhua työntekijöille, sillä töiden ollessa myöhässä heidän kiireensä kasvaa. 

Sovelluksen avulla kapasiteettia ja toimitusaikoja pystytään suunnittelemaan 

entistä tarkemmin, joten ylikapasiteetin luominen vähentyy. Työntekijöille pitää 

myös painottaa työvaihdeaikojen reaaliaikaista leimaamista, sillä ne luovat pohjan 

koko järjestelmälle. Jos ajat ovat väärät, kuormitus on vääristynyt.  

Sovelluksen käyttöönoton jälkeen sitä seurataan jatkuvasti, sillä mahdolliset 

virhetoiminnot pitää korjata nopeasti. Muuten muutosvastarintaa voi alkaa 

esiintymään. Jatkuva keskustelu työntekijöiden kanssa on tärkeää, koska tällöin 

käyttäjät kokevat pystyvänsä osallistumaan prosessiin. Sen lisäksi paras tietotaito 

löytyy tekijöiltä, joten heidän kuuntelemisensa on erittäin tärkeää. Myös tärkeiden 

mittaristojen käyttäminen ja analysoiminen on tärkeää, jotta nähdään kehityksen 

suunta. Toimitusvarmuus, toimintasuhde sekä läpimenoajat ovat tärkeitä mitattavia 

toimintoja. Niitä on hyvä seurata ja raportoida kuukausitasolla niin 

toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin keskuudessa.  
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12.  JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän diplomityön alussa asetettiin kolme tutkimuskysymystä, jotka muodostivat 

työn rungon. Kolmen runkokysymyksen lisäksi yhdessä runkokysymyksessä oli 

tarkentava alakysymys, joka selventää strategisten tavoitteiden ja teknologian 

kohtaamista kohdeyrityksen tulevaisuudessa. Diplomityöprosessin aikana heräsi 

uusia kysymyksiä, jotka eivät mahtuneet työn rajaukseen. Näitä kysymyksiä 

esitetään ja pohditaan kappaleen lopussa. 

Ensimmäiseksi ratkaistiin poikkeuksellisesti toisen tutkimuskysymyksen 

tarkentavan alakysymyksen ensimmäinen osa. Tarkentava alakysymys liittyi 

tuotantostrategisten tavoitteiden ja uuden teknologian väliseen yhteyteen. 

Kohdeyritykselle ei tehty koko tuotantostrategista prosessia, vaan keskityttiin 

luomaan strategiset tavoitteet, koska tavoitteiden luomisella nähtäisiin jo riittävästi 

yrityksen tuotantostrateginen suunta. Kahdeksasta tavoitteesta kuudessa 

pystyttäisiin mahdollisesti tai täysin varmasti hyödyntämään tekoälyä ja muuta 

uutta teknologiaa. Näiden tulosten sekä vision perusteella voidaan todeta, että 

yrityksen tuotantostrategiset tavoitteet tukevat tuotantoprosessien siirtämistä 

tekoälyllä toimiviksi.  

Seuraavana keskityttiin kartoittamaan, valvomaan ja analysoimaan 

tuotantoprosesseja, joita voitaisiin siirtää toimimaan tekoälyllä. Vaihtoehtoja 

siirrettäväksi prosesseiksi yrityksen tuotannosta löytyi useita, mutta 

diplomityöntekijä valitsi viisi yritykselle tarpeellisinta sekä kriittisintä 

tuotantoprosessia. Nämä viisi vaihtoehtoa olivat konenäköinen asetusjärjestelmä, 

tekoälyllä toimiva kunnossapidon valvonta ja ennaltaehkäisy, tekoälyllä toimiva 

kuormitusjärjestelmä, konenäköinen laadunvalvonta sekä tekoälyinen varasto-

optimointi. Vaihtoehtojen valinnan ja toimintaperiaatteiden luonnin jälkeen 

varmistettiin vielä konsulttiyritykseltä vaihtoehtojen toimivuus sekä tekoälyn 

hyödynnettävyys. Lopputulokseksi saatiin viisi vaihtoehtoa, joiden siirtäminen 

tekoälyyn parantaisi yrityksen tuotantoa omalta osaltaan ja parhaimmassa 

tapauksessa parantaisi koko tuotantoa.  
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Vaihtoehtojen muodostamisella ja kehittämisellä haluttiin ratkaista kysymys, mikä 

yrityksen tuotantoprosesseista kannattaisi siirtää toimimaan tekoälyllä ja miten. Sen 

lisäksi pohdittiin tuotantostrategian roolia tässä kysymyksessä. Tuotantostrategiset 

tavoitteet vaikuttivat päätöksentekoon paljon, sillä tekoälyisellä 

kuormitusjärjestelmällä päästäisiin lähemmäs neljää strategista tavoitetta. Tätä 

varten vaihtoehdot listattiin tuotantostrategian mukaiseen järjestykseen. 

Tekoälyinen kuormitusjärjestelmä auttaisi paljon enemmän kuin tekoälyinen 

varasto-optimointi, joka oli toinen mahdollinen vaihtoehto. Myös tekoälyinen 

kuormitusjärjestelmä koettiin tietoturvallisemmaksi vaihtoehdoksi, sillä silloin 

mahdollisesti vuotaneiden tietojen arvo olisi pienempi kuin esimerkiksi yrityksen 

varastointiin liittyvien tietojen arvo.  

Viimeinen tutkimuskysymys liittyi ohjeisiin sekä sääntöihin, joita tekoälyllinen 

hienokuormitusjärjestelmä tarvitsee. Tämän kysymyksen ratkaisun saamiseksi 

kohdeyritys sai käyttöönsä beta-sovelluksen kuormitusjärjestelmästä, jonka avulla 

sääntöjen ja ohjeiden luominen oli helpompaa. Tekoälyinen kuormitusjärjestelmä 

tarvitsee paljon erilaisia ohjeita ja sääntöjä, jotta sen toiminta olisi mahdollisimman 

tehokasta. Toimiakseen järjestelmän ja toiminnanohjausjärjestelmän pitää 

keskustella keskenään ja jakaa monia erilaisia tietoja. Ilman näitä tietoja ei 

optimoitu kuormitus toimi. Tietoja tarvitaan tuotteista, materiaaleista, tilauksesta, 

tilausriveistä, työvaiheista, työstä, työntekijöistä sekä työkoneista. Näiden tietojen 

avulla tekoälyinen hienokuormitus saa tarvittavat tiedot tehokkaaseen 

kuormitukseen. 

Tekoälyinen kuormitusjärjestelmä tarvitsee myös ohjeita kapasiteetin 

määrittämiseen, sillä teoreettinen maksimikapasiteetti ei ole sama kuin realistinen 

kapasiteetti. Tämän takia jokaiselle tuotantosolulle on laskettava toimintasuhde, 

jonka perusteella kuormitus tehdään. Tämän lisäksi jätetään kymmenen prosenttia 

kapasiteettia käyttämättä, jolla kiireelliset työt sekä mahdolliset tuotannon 

poikkeustilanteet otetaan huomioon. Kun tekoäly alkaa oppimaan todellisia 

vaiheaikoja, annetaan tekoälyn jakaa tuo kymmenen prosenttia tasan kaikkien 

päivän työvaiheiden kesken. Suunnitellut työtunnit ovat tärkeitä, jotta kuormitus 

onnistuisi.  
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Kohdeyritys tulee kuormittamaan karkeasti tuotantonsa kaksi viikkoa eteenpäin ja 

tarkasti aina viikoksi eteenpäin. Näin viikkotasolla tekoäly pystyisi optimoimaan 

tuotantosolun tehokkaimman tuotantovaihtoehdon. Kahden viikon 

karkeakuormituksella saataisiin riittävän paljon aikaa reagoida 

kapasiteettivaihteluihin, jolloin ei syntyisi yli- tai alikapasiteettia. Tekoälyinen 

kuormitusjärjestelmä saa puolestaan käyttöönsä dataa, jota voidaan käyttää 

kokonaissuunnittelussa. Mahdollisesti tulevaisuudessa karkeakuormituksen tarve 

vähenee, kun tekoälyn tiedon määrä lisääntyy. Tällöin pystyttäisiin tuotantoa 

hienokuormittamaan mahdollisesti viikoiksi eteenpäin erittäin tarkasti.  

Näiden tietojen lisäksi kuormitusjärjestelmä on oltava visuaalisesti selkeä, jolloin 

sen käyttämiseen ei kulu liikaa aikaa. Sen opettaminen olisi silloin helpompaa ja 

muutosvastarinta pienempää. Sen lisäksi mahdollisuus seurata varasto- ja 

ostomateriaaleja auttaa työnjohtajaa havainnoimaan tuotannon tilannetta ja näin 

vaikuttaa tuotteiden läpimenoaikoihin.    

Diplomityössä vastattiin jokaiseen tutkimuskysymykseen ja tulosten pohjalta 

pystyttiin suorittamaan prosessi tuotantostrategisten tavoitteiden luomisesta 

tekoälyisen kuormitusjärjestelmän ohjeiden sekä sääntöjen luontiin. Diplomityö on 

luotettava, koska kohdeyrityksen panostus työhön oli suuri ja jokaisen kohdan 

läpivientiin kohdeyritys oli valmis auttamaan. Kohdeyritys oli jo aikaisemmin 

pohtinut kuormitusjärjestelmän käyttöönottoa, mutta se ei vaikuta työn 

luotettavuuteen. Vain pieni joukko tiesi kuormitusjärjestelmän investointi-ideasta 

ja nämä avoimet keskustelut vakuuttivat tämän pienen joukon isomman projektin 

tarpeellisuudesta.  

Diplomityöprosessin aikana heräsi muutama uusi tutkimuskysymys, joiden 

tutkimisesta voisi saada toisen diplomityön aikaiseksi. Tekoäly kehittyy jatkuvasti 

ja sitä tullaan käyttämään teollisuudessa entistä enemmän. Monia eri 

tuotantoprosesseja on jo nyt mahdollista siirtää toimimaan tekoälyllä ja 

tulevaisuudessa mahdollisuuksien määrä varmasti kasvaa. Valtiot tulevat 

verottamaan teknologiaa tulevaisuudessa ja yrityksien kannalta olisi tärkeä tietää, 

kuinka paljon uskaltaa investoida teknologiaan, jotta se olisi myös 

kustannustehokasta tulevaisuudessa. Valtiot tulevat ottamaan verotuspäätöksiä 
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tehdessään varmasti huomioon kansalaistensa työpaikkojen säilyttämisen, joten se 

varmasti näkyy myös teknologian verotuksessa.  

Toinen prosessin aikana syntynyt uusi tutkimuskysymys liittyy tuotteen 

arvoketjuun. Varsinkin metalliteollisuudessa tuotteiden arvoketju on yleensä pitkä 

ja se sisältää useita eri toimittajia. Jos tuotteiden toimitusajat eivät pidä paikkaansa 

tuotteen arvoketjun alkupäässä, tuotteen toimitus loppuasiakkaalle viivästyy. 

Valmiin tuotteen myyjä varautuu tähän varmuusvarastolla, jolloin varastoon 

sitoutuu pääomaa. Toinen vaihtoehto on lisätä tuotteelle toimitusaikaa. 

Varmuusvarasto-ongelman ja toimitusaikojen lykkäämisen ongelman 

ratkaisemisessa tekoälystä voisi olla apua ja sen toimivuutta tällaisessa tilanteessa 

kannattaisi tutkia. Tekoäly pystyisi analysoimaan suurta massaa tietoa ja 

muutoksia. Jos tuotteen arvoketjun toimittajat investoisivat yhteiseen 

kuormitusjärjestelmään, pystyttäisiin optimoimaan koko arvoketjua ja varautumaan 

muutoksiin reaaliaikaisesti.  Investoinnin voisi melko nopeasti saada kannattavaksi, 

kun varmuusvarastoja saataisiin jokaiselta toimittajalta vähennettyä. Yhteinen 

järjestelmä vaatisi toimittajilta toiminnanohjausjärjestelmät, joiden tietoa 

pystyttäisiin käyttämään kootusti yhdessä yhteisessä järjestelmässä. Tämän lisäksi 

järjestelmä vaatisi suurta yhteistyötä kaikkien toimijoiden välillä, mikä voi 

muodostua haasteeksi.  
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13. YHTEENVETO  
 

Diplomityössä oli tarkoitus löytää tilauskonepajan tuotannosta prosesseja, joita 

voidaan ja kannattaa siirtää toimimaan tekoälyllä. Näistä prosesseista valittiin yksi, 

joka pilotoitiin teoreettisesti yrityksen tuotantoon. Pilotoitavan prosessin valintaan 

vaikuttivat yrityksen tuotantostrategiset linjaukset, jotka yritykselle myös luotiin. 

Tuotantostrategian linjausten avulla voitiin vastata kysymykseen, onko uuteen 

teknologiaan sekä tekoälyyn investoiminen yrityksessä järkevää.  

Diplomityöprosessi aloitettiin tutustumalla kohdeyrityksen toimintaan ja 

tuotantoon. Tästä muodostettiin yrityksen nykytila-analyysi, joka toimi hyvänä 

pohjana tuotantostrategisten tavoitteiden määrittämiselle. Ennen tavoitteiden 

luomista tutustuttiin tuotannonohjauksen teoriatietoon, sillä tuotannonohjaus on iso 

osa tuotantostrategiaa. Näiden tietojen avulla aloitettiin yrityksen 

tuotantostrategisten tavoitteiden luominen, minkä lopputuloksena syntyi kahdeksan 

tavoitteen tuotantostrategia vuodelle 2024. Näistä kahdeksasta tavoitteesta kuusi on 

ainakin mahdollisesti ratkaistavissa uudella teknologialla, joten tekoälyn 

hyödyntäminen yrityksen tuotannossa on kannattavaa yrityksen tuotantostrategian 

mukaan.   

Tämän jälkeen diplomityöntekijä tutustui pintapuolisesti uuden teknologian 

teoriatietoon. Pintapuolinen tutustuminen oli hyväksyttävää, sillä kohdeyrityksellä 

oli mahdollisuus konsultoida teollisuuteen erikoistunutta ohjelmistotalo Skycode 

Oy:tä. Pintapuolisen teoriatiedon omaksuminen antoi diplomityöntekijälle 

tarpeellisen tietotaidon miettiä mahdollisia tekoälyyn siirrettäviä 

tuotantoprosesseja. Kun pintapuolinen teoriatieto oli omaksuttu, diplomityöntekijä 

alkoi kartoittaa kohdeyrityksen tuotantoprosesseista mahdollisia vaihtoehtoja 

siirrettäväksi tekoälyyn. Vaihtoehtoja varten haastateltiin yrityksen työntekijöitä 

sekä seurattiin kriittisesti yrityksen eri tuotantoprosesseja. Lopulta 

diplomityöntekijä päätyi viiteen erilaiseen vaihtoehtoon.  

Diplomityöntekijä esitteli ensin viisi vaihtoehtoa Skycode Oy:lle, joka analysoi 

vaihtoehtojen realistisuuden ja toimivuuden. Kun diplomityöntekijä oli saanut 

hyväksynnän vaihtoehdoille, aloitettiin yhden vaihtoehdon valintaprosessi. Ensin 
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diplomityöntekijä muodosti tuotantostrategian mukaisen listan 

investointivaihtoehdoista, minkä jälkeen yrityksen toimihenkilöt suorittivat 

valintaprosessin. Valintaprosessissa oli kaksi osaa, jossa ensimmäisellä kierroksella 

toimihenkilöt saivat pisteyttää viisi vaihtoehtoa. Lopulta toimitusjohtajan 

muodostama päättävä työryhmä valitsi parhaan vaihtoehdon toteutukseen. Valittu 

prosessi oli tekoälyinen kuormitusjärjestelmä. Tämän takia diplomityöntekijä 

tutustui tuotannonsuunnittelun teoriatietoon, jota hyödyntämällä hän pystyi 

luomaan teoreettisesti pilotoitavalle kuormitusjärjestelmälle ohjeet ja säännöt. 

Työtä auttoi Skycode Oy:n luoma beta-versio sovelluksesta, jota hyödyntämällä 

tärkeiden ohjeiden ja sääntöjen luominen helpottui.  

Diplomityöprosessi oli seitsemän kuukauden mittainen ajanjakso, jonka ajan 

diplomityöntekijä työskenteli tuotantoinsinöörinä kohdeyrityksessä. Diplomityön 

tekeminen työskentelyn rinnalla oli raskasta, mutta työn toteutuksen kannalta 

oleellista. Kohdeyrityksen tuotannosta sai paljon paremmin kuvan, kun siihen 

osallistui päivittäin. Tilauskonepajaympäristö eroaa monella eri tavalla muiden 

toimialojen tuotannosta, joten sen liian pintapuolinen perehtyminen olisi tehnyt 

diplomityöstä pintapuolisen.   

Diplomityön onnistuminen ei olisi ollut mahdollista ilman kohdeyrityksen aitoa 

halua kehittää toimintaansa sekä ilman ohjelmistotalo Skycode Oy:ta. 

Kohdeyrityksen työryhmät tuotantostrategisten tavoitteiden määrittelyn yhteydessä 

sekä tekoälyyn siirrettävän prosessin valinnassa tekivät mahdolliseksi 

päätöksenteon lujuuden ja toivat prosessiin uusia huomionarvoisia näkökulmia. 

Lisäksi kohdeyrityksen työntekijöiden laaja tietotaito yrityksen tuotannosta on 

paljon suurempi kuin diplomityöntekijällä, mikä teki uusien näkökulmien 

toimivuuden analysoimisen kohdeyrityksen tuotannossa helpompaa. 

Ohjelmistotalo Skycode Oy taas varmisti, että teknologisen osuuden paikkaansa 

pitävyyden. Diplomityöntekijä keskittyi ennen kaikkea tuotannon ohjauksen 

näkökulmiin ja pintapuolisesti teknologian peruskäsitteisiin prosessivaihtoehtojen 

kehittämisessä, kun Skycode Oy puolestaan osallistui diplomityöntekijän 

kehittämien tekoälylliseen tuotantoprosessien toimivuuden analysoimiseen ja antoi 

kehitysehdotuksia. Tämän lisäksi ohjelmistoyritys loi beta-sovelluksen 
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tekoälyllisestä kuormitusjärjestelmästä, mikä helpotti ohjeiden ja sääntöjen 

kehittämistä.   
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