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Tuotetestaustoimialalla toimivan yrityksen tarpeena oli kehittää toimintaansa 

tuotantomaisempaan suuntaan. Yrityksessä ei kuitenkaan oltu tunnistettu, millä periaatteilla 

sen tulisi ohjata monimuotoista operatiivista toimintaansa. Tuotanto haluttiin saada 

järjestelmäohjautuvaksi, mutta yrityksen tarpeita toiminnanohjausjärjestelmälle ei oltu 

määritetty. 

 

Työn tavoitteena oli luoda tuotetestauslaboratoriolle soveltuva toiminnanohjausmalli sen 

tilaus-toimitusprosessin hallitsemiseen. Tämän pohjalta tuli määritellä uuden ohjausmallin 

vaatimukset järjestelmälle ja operatiivisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Työn tuotokset 

loisivat suuntaviivat toiminnan kehittämiselle ja mahdollistaisivat eri 

toiminnanohjausjärjestelmien vertailun. 

 

Työn empiirisessä osassa tutkittiin yrityksen operatiivista toimintaympäristöä ja 

nykyprosessia sekä kartoitettiin sidosryhmien tarpeita toiminnanohjaukselle. Tietoa kerättiin 

haastattelemalla strategista ja operatiivista johtoa sekä myyntiä. Sisäisen tutkimuksen aikana 

tunnistettiin nykyisen toimintamallin suurimmat kehittämiskohdat ja luotiin pääperiaatteet 

uudelle ohjausmallille. Alustavan ratkaisun tueksi haettiin tietoa toiminnanohjauksen teoria-

aineistosta. 

 

Tutkimuksen aikana tunnistettiin yrityksen toiminnanohjauksen rajoitteet ja sen tuotannon 

havaittiin olevan pitkälti yksittäistuotantoa. Yhden toiminnanohjausmallin sijasta tunnistettiin 

tarve kolmelle eri ohjausmallille, jotka huomioivat rajoittavat tekijät ja eri tyyppiset 

asiakastilaukset. Työ rajattiin keskittymään vain yhteen malliin, jonka avulla voidaan ohjata 

suurinta osaa testaustoiminnasta.  

 

Uusi ohjausmalli pyrkii lyhentämään asiakastilausten läpimenoaikaa ja lisäämään toiminnan 

ennustettavuutta sekä huomioi havaitut kehittämiskohdat. Se hyödyntää kaksitasoista 

tuotannonsuunnittelua ja perustuu tilaus-toimitusprosessin informaatiovirtojen hallintaan. 

Tavoitetilan ohjausprosessin avulla toimintaa voidaan ohjata tuotantomaisesti ja sillä on 

huomattava potentiaali parantaa tuottavuutta. Työssä kartoitettuja järjestelmävaatimuksia 

voidaan käyttää eri ERP-ratkaisujen vertailuun.
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An enterprise operating in a product testing industry needed to develop its operations to 

function in a more efficient way. However, no principles for managing its rather diverse 

testing operations had yet been defined. The strategic objective was to achieve system based 

operations, but requirements for an ERP-system were unclear. 

 

The objective of this Master’s Thesis was to create an operations management model suitable 

for managing testing laboratory’s order delivery process. Furthermore, requirements for this 

future state process had to be identified, regarding operational and system capabilities. 

Outcomes of this project would provide guidelines for development actions in the future and 

enable the comparison between different ERP-solutions. 

 

The empirical part of the study investigated the operating environment and current processes 

of the company. Needs for operations management were assessed by interviewing key 

stakeholders inside the company. The critical improvement needs and the main principles for 

new management model were identified during this phase. Operations management theory 

was utilized to support the initial solution. 

 

As an outcome of the study the operational constraints were identified and the nature of 

operations was found to match best High Mix Low Volume production category. Instead of 

creating one general model, three operating models were identified. These take into account 

constraints of testing operations as well as different types of customer orders. The decision 

was made to focus this project on defining only one model which encompasses the majority 

of testing operations. The new operations management model strives to cut order processing 

lead times, gaining the predictability of operations while noting improvement areas in the 

current process. It uses two stage planning and is based on managing the information flows in 

order delivery process. This future state process has remarkable potential regarding the 

operational efficiency. The requirements for the process were identified and may be used in 

comparison of different ERP-solutions.
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1 JOHDANTO 

 

Toiminnanohjausjärjestelmää voidaan pitää yrityksen selkärankana. Oikein toimiessaan se 

vähentää manuaalisen työn määrää, luo perustan toiminnan hallittavuudelle ja parantaa 

informaation kulkua läpi organisaation. Toiminnanohjausjärjestelmää hankkivan yrityksen 

tulee ensin tietää millä periaatteilla se toimintaansa ohjaa. Periaatteet muodostavat yrityksen 

toiminnanohjausmallin ja ne asettavat vaatimuksia toiminnanohjausjärjestelmälle. 

Toiminnanohjausperiaatteet määrittävät yrityksen keskeiset pelisäännöt ja toimintatavat, joita 

toiminnanohjauksessa noudatetaan. 

 

Eurofins Expert Services Oy on tuotetestaustoimialalla toimiva palveluyritys, joka siirtyi 

hiljattain VTT:n omistuksesta osaksi kansainvälistä Eurofins Groupia. Yrityksen liiketoimintaa 

haluttaisiin kehittää tuotantomaisempaan suuntaan, mutta sillä ei ole tällä hetkellä edellytyksiä 

toiminnanohjaukseen. Puutteita on ilmennyt nykyisen järjestelmän ominaisuuksissa ja testien 

nimikekoodistossa eli Master Datassa. Ongelmien taustalla vaikuttavat haasteet 

tietojärjestelmien käyttöönotossa yrityskaupan yhteydessä. Keskeinen ongelma on, että 

yrityksessä ei ole tunnistettu millainen olisi sen käyttöön soveltuva toiminnanohjausmalli. 

 

Järjestelmien käyttöönoton yhteydessä osa testien nimikekoodistosta jäi puuttumaan, jonka 

seurauksena koodistoa käytetään väärin ja järjestelmän tiedot eivät pidä paikkansa. Nykyisestä 

järjestelmästä saadaan hyvin vähän apua, jonka vuoksi eri testausalueilla vallitsevat omat 

käytäntönsä töiden ohjaukseen. Tieto töistä ei ole kootusti saatavilla, eikä tiimipäälliköillä ole 

realistista kuvaa alueidensa töistä, jolloin niiden ohjaaminen on mahdotonta. On myös 

huomattu, ettei nykyjärjestelmä sovi ominaisuuksiltaan Expert Servicesin kaltaiselle – hyvin 

monimuotoisen toimintaympäristön omaavalle yritykselle. Toiminnanohjausjärjestelmää 

tullaankin uudistamaan, joko hankkimalla valmisratkaisu tai kehittämällä itse nykyistä 

järjestelmää. 

 

Diplomityön tavoitteena on määritellä Eurofins Expert Servicesin käyttöön soveltuva 

toiminnanohjausmalli. Kohdeyrityksen kontekstissa toiminnanohjaus keskittyy operatiivisen 

testaustoiminnan ohjaamiseen. Lisäksi diplomityössä tutkitaan, mitä 

toiminnanohjausperiaatteiden toteuttaminen edellyttää yritykseltä ja sen 
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toiminnanohjausjärjestelmältä. Tutkimuksen lopputuloksena saadaan toiminnanohjausmalli, 

joka määrittelee toiminnanohjauksen periaatteet ja käytännön toteutuksen. Lisäksi 

diplomityössä tunnistetaan kehitysvaatimukset operaatioille ja vaatimusmäärittely 

toiminnanohjausjärjestelmälle, jotka antavat suuntaviivat niitä koskeville päätöksille 

tulevaisuudessa. 

 

1.1 Työn tausta 

 

Eurofins Expert Services Oy on osa kansainvälistä Eurofins Groupia, johon kuuluu yli 800 

testauslaboratorioita 47 maassa. Eurofins tarjoaa laajan valikoiman tuotteiden testauspalveluja 

monien eri toimialojen asiakkaille (Eurofins 2019). Eurofins Expert Services sai alkunsa 

vuoden 2018 kesällä, kun Eurofins Group osti VTT Expert Servicen ja yrityksen toiminta 

Espoon Otaniemessä, Tampereella ja Vihdissä jatkui uuden omistajan alaisuudessa. Yrityksessä 

työskentelee noin 200 eri alojen asiantuntijaa ja sen liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa 

vuodessa (Eurofins Expert Services 2019). 

 

Yrityksen missiona on tukea asiakkaitaan heidän tuotteiden ja palvelujen elinkaaren kaikissa 

vaiheissa. Expert Servicesin palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset asiantuntija-, sertifiointi- ja 

tuotehyväksyntä- sekä testaus- ja tarkastuspalvelut. Esimerkiksi Otaniemessä toimiva 

Construction liiketoimintayksikkö testaa erilaisia rakentamisen materiaaleja. Laajaan 

valikoimaan kuuluu testauspalveluja aina kemiallisesta analytiikasta tuotteiden 

paloturvallisuustestaukseen. (Eurofins Expert Services 2019). 

 

Organisaatio rakentuu liiketoimintayksiköistä ja niiden alayksiköistä. Tämän työn kannalta 

oleelliseen testauksen alaliiketoimintayksikköön kuuluu noin 50 henkilöä, joista 7 toimii 

esimies- tai johtotehtävissä. Testausoperaatiot koostuvat kemiallisen-, fysikaalisen-, 

mekaanisen-, ilma ja akustiikka- sekä palotestauksen tiimeistä. Tiimien vastuulle kuuluu eri 

testausalueita, joilla kullakin työskentelee 1-3 kyseisen alueen erikoisosaajaa. Esimerkiksi 

fysikaalisen testauksen tiimiin kuuluvia testausalueita ovat: vesikaluste-, putki-, vedeneriste-, 

eriste-, kermi- ja betonitestaus. Testausalueilla on omat asiantuntijansa, jotka vastaavat alueen 

myyntityöstä ja testaustulosten tulkinnasta ja raportoinnista asiakkaalle. 
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Testausoperaatioiden toiminta perustuu asiantuntijoiden myymiin testeihin ja asiakkaan 

testattaviksi lähettämiin näytteisiin. Perinteisestä tuotantoympäristöstä poiketen, toiminta on 

täysin tilausohjautuvaa eikä testauksessa käytetä juurikaan materiaaleja. Tärkeitä, jo 

tunnistettuja elementtejä toiminnanohjauksessa ovat tutkimuslaitteiden ja työntekijäresurssien 

hallinta. On arvioitu, että yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu jopa 4000 testiä, jotka tiukkoine 

laatuvaatimuksineen muodostavat omat haasteensa Expert Servicesin operatiiviselle 

toiminnalle. 

 

Yrityskaupan jälkeen vuoden 2018 loppupuolella Eurofins Expert Services siirtyi käyttämään 

uusia tietojärjestelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmäksi tuli Eurofinssin itse Tanskassa 

kehittämä EPM-järjestelmä, jonka avulla hallitaan näytteitä ja testausoperaatioita. EPM 

(Eurofins Production Management) kattaa lähinnä toimeksiantojen hallinnan, mutta 

toteutettujen integraatioiden kanssa se tarjoaa ERP:tä vastaavan ympäristön. Palveluvalikoiman 

eli testikoodiston ja niihin liittyvän tiedon hallinta siirtyi Comlims Offer järjestelmään ja 

tarjousten teko siirtyi Comlims Quotation järjestelmään. VTT:n aikaisen testikoodiston 

siirtäminen Comlims Offerin koodistoksi epäonnistui. Suurin osa valikoiman testeistä jäi 

puuttumaan, mutta uuteen järjestelmään siirtyi myös ylimääräisiä koodeja. Ongelmien taustalla 

vaikuttivat jo alkuperäisen koodiston määrittelyvirhe sekä kiireessä tehty uusien 

tietojärjestelmien käyttöönotto. 

 

Osa asiantuntijoista on myöhemmin muokannut vastuualueensa testikoodeja paremmin 

käyttöön soveltuviksi, mutta vakiintuneita yhteisiä käytäntöjä ei ole. Huonosti määritelty 

testikoodisto ja epästandardit tavat käyttää sitä johtavat operatiivisiin haasteisiin. Esimerkiksi 

yksi testikoodi voi sisältää useita eri testejä ja moninkertaisen määrän työtä, mutta 

järjestelmässä se näkyy operaatioille yhtenä testinä. Tämä tekee töiden suunnittelusta ja 

ohjauksesta mahdotonta, koska tiiminvetäjät eivät saa realistista käsitystä vastuualueensa töistä. 

 

Testikoodiston puutteiden lisäksi on havaittu, ettei nykyjärjestelmä vastaa ominaisuuksiltaan 

yrityksen tarpeita. Se ei mahdollista töiden suunnittelua, koska järjestelmästä ei nähdä 

kapasiteetin kuormitusta tai työvaiheiden vaatimaa aikaa. Vastaanotettu näyte ohjataan 

järjestelmässä sitä testaavan tiimin työjonoon, jonka jälkeen sen edistymisestä ei saada tietoa 

kunnes sen testit kuitataan tehdyiksi. Varsinainen töiden suunnittelu ja ohjaus tehdään 
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lattiatasolla erilaisin menetelmin, kuten henkilökohtaisten muistiinpanojen avulla. Tilanne 

koetaan kestämättömäksi, koska nykyinen toiminta ei ole hallittavaa ja yllätyksiin reagoidaan 

erityyppisten ad-hoc ratkaisujen avulla. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Yrityksessä on käynnistetty JärTo-projekti (järjestelmäperusteinen toiminnanohjaus), jonka 

tavoitteena on saada kaikki asiakastilaukset järjestelmän kautta ohjattaviksi ja varmistaa niiden 

tehokas prosessointi. Diplomityö toteutetaan osana tätä projektia ja sen tavoitteena on 

määritellä yrityksen käyttöön soveltuva toiminnanohjausmalli. Sen lisäksi perehdytään siihen, 

mitä mallin toteuttaminen edellyttää yritykseltä ja toiminnanohjausjärjestelmältä. Yrityksen 

nykytilassa toiminnanohjausmallin luominen on ensimmäinen askel toiminnan kehittämiseksi 

hallittavampaan suuntaan. Tutkimuskysymykset ovat muotoiltu näiden tavoitteiden pohjalta, 

jolloin päätutkimuskysymykset voidaan rajata seuraaviin: 

 

 Millainen on Eurofins Expert Servicesin käyttöön soveltuva toiminnanohjausmalli? 

 Miten se toteutetaan käytännössä? 

 Mitä kyvykkyyksiä operaatioilta vaaditaan? 

 Mitä ominaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditaan? 

 

Työ kattaa yrityksen sisäisen tutkimuksen, toiminnanohjausmallin määrittelyn, järjestelmän 

vaatimusmäärittelyn sekä operaatioiden kehitysvaatimusten tunnistamisen. Sisäisessä 

tutkimuksessa perehdytään yrityksen toimintaympäristöön. Tähän sisältyy toiminnanohjauksen 

nykytilan tutkiminen ja suurimpien kehityskohtien tunnistaminen. Tutkimus on rajattu aiemmin 

mainittujen testausoperaatioiden toiminnan analysointiin. 

 

Kehitettävä toiminnanohjausmalli keskittyy tuotannonohjaukseen, mikä kohdeyrityksellä 

tarkoittaa testaustoiminnan suunnittelua ja ohjausta. Toiminnanohjausmallin määrittely kattaa 

vaiheet toimeksiantojen vastaanotosta testien suorittamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmän 

vaatimusmäärittelyssä kartoitetaan järjestelmältä vaadittuja ominaisuuksia, jotta tavoitetilan 

ohjausmallia voidaan toteuttaa. Operaatioiden kehitysvaatimukset kuvaavat, mitä 

kyvykkyyksiä toiminnanohjausmallin toteuttaminen edellyttää operaatioilta. 
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1.3 Tutkimuksen ja raportin rakenne 

 

Tutkimus edellyttää yrityksen operatiivisen toiminnan ymmärtämistä ja tietämystä 

toiminnanohjausperiaatteista, joten siinä hyödynnetään kvalitatiivista tutkimusmetodiikkaa. 

Laadullinen lähestymistapa vastaa kysymyksiin millainen toiminnanohjausmallin tulisi olla ja 

miten sitä tulisi toteuttaa. Näin ollen se sopii diplomityön tavoitteeseen. Tässä kappaleessa on 

kuvattu tarkemmin tutkimuksen rakenne ja käytetyt menetelmät sekä arvioitu saatavien tulosten 

luotettavuutta. 

 

Tutkimuksen rakenne koostuu seuraavista työvaiheista: toiminnanohjausjärjestelmiin 

perehtyminen, ohjausmallien määrittelykehyksen luonti, ohjausmallien määrittely 

kohdeyrityksessä ja toiminnanohjausmallien suunnittelu. Työvaiheissa hyödynnetään 

iteratiivista työmenetelmää siten, että aiempia tuotoksia täydennetään ja tarkennetaan 

tutkimuksen edetessä. Tutkimusvaiheiden käyttämä tieto ja niiden tuotokset ovat esitetty 

kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1 Työsuunnitelma 

 

Tutkimus aloitetaan perehtymällä toiminnanohjaukseen ja sitä tukeviin tietojärjestelmiin. 

Tavoite on muodostaa yleiskuva aiheesta ja kerätä tausta-aineistoa tutkimuksen toteuttamiselle. 

Toiminnanohjausjärjestelmiä käsitellään tämän raportin kappaleessa 2. Tutkimusta jatketaan 

määrittelemällä viitekehys yrityksen toimintaympäristön analysointiin sekä perehtymällä 

teorian suosituksiin kohdeyritykselle soveltuvista toiminnanohjausperiaatteista. Ohjausmallin 

määrittelykehystä on käsitelty kappaleessa 3. 
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Kerätyn teoria-aineiston pohjalta jatketaan ohjausmallien määrittelyyn. Sen tavoitteena on 

ensin suorittaa yrityksen operatiivisen toimintaympäristön analyysi, jonka pohjalta luodaan 

korkean tason ohjausperiaatteet. Analyysissa perehdytään yrityksen toiminnanohjauksen 

nykytilaan, sen operatiiviseen toimintaympäristöön sekä tunnistetaan tarpeet 

toiminnanohjaukselle. Sen tuotoksena syntyvät toiminnanohjausperiaatteet, jotka luovat raamit 

ohjausprosessin määrittelyyn. Tiedonkeruu toteutetaan pääosin haastatteluina, joihin valitaan 

asiantuntijoita, tiiminvetäjiä ja operatiivisen johdon avainhenkilöitä (taulukko 1). 

Haastattelukysymykset ovat personoitu sopivaksi kunkin ryhmän rooleihin ja ne pyrkivät 

tuomaan esiin heidän näkökulmansa. Haastattelut ovat noin tunnin mittaisia ja ne noudattavat 

valmiiksi suunniteltuja kysymysrunkoja, jotka löytyvät työn liitteistä. Lisäksi tietoaineistona 

käytetään vuoden 2019 testausdataa, josta analysoidaan testien volyymeja eri alueilla. 

Ohjausmallien määrittelyä käsitellään tämän raportin kappaleessa 4. 

 

Taulukko 1 Yhteenveto haastatteluaineistosta 

Ryhmä Haastateltavat 

henkilöt 

Aiheet 

Strateginen johto 2 Strategia ja tavoitteet 

Operatiivinen 

johto 

2 Operatiivinen 

toimintaympäristö ja 

toiminnanohjaus 

Tiimipäälliköt 3 Tiimin toiminnan luonne, 

toiminnanohjaus, tarpeet 

toiminnanohjausjärjestelmälle 

Asiantuntijat 6 Testausalueen toiminta ja 

tarpeet, IT-järjestelmien 

käyttö, myynnilliset tarpeet 

 

Tutkimus päättyy toiminnanohjausmallien suunnitteluun, missä kuvataan tavoitetilan 

ohjausprosessi ja kartoitetaan sen vaatimukset. Järjestelmävaatimusten määrittelyn tuotoksena 

syntyy toiminnanohjausjärjestelmää koskeva vaatimusmäärittelydokumentti. Se auttaa 

tulevaisuuden järjestelmää koskevissa päätöksissä ja eri vaihtoehtojen vertailussa. Lopuksi 
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käsitellään uuden ohjausmallin käyttöönottoa ja arvioidaan sen tuomia operatiivisia 

kehittämisvaatimuksia. Toiminnanohjausmallia ja sen vaatimuksia on käsitelty kappaleessa 5. 

 

1.4 Työn tuotokset 

 

Yritys odottaa tärkeimpänä tuotoksena sen käyttöön soveltuvien toiminnanohjausperiaatteiden 

määrittelyä. Työn tarkoituksena on tutkia huolellisesti yrityksen toimintaympäristöä ja 

suunnitella siihen soveltuva toiminnanohjausmalli. Ratkaisun tulee olla perusteltu ja kattavasti 

pohdittu. Lisäksi odotetaan selvitystä siitä, mitä toiminnanohjausperiaatteiden noudattaminen 

edellyttää yritykseltä ja toiminnanohjausjärjestelmältä. Niiden esittämiseltä odotetaan 

luokittelua välttämättömiin ja hyödyllisiin vaatimuksiin. 

 

Tulosten luotettavuudessa on huomioitava, että kerätty tieto perustuu haastateltujen henkilöiden 

ja myös diplomityön tekijän henkilökohtaisiin havaintoihin yrityksessä. Päätösten 

oikeellisuuden varmistamiseksi työvaiheiden päähavainnot on esitetty ohjausryhmälle, joka on 

tehnyt tarvittavat linjaukset. Ratkaisuihin päätyminen on perusteltu tässä työssä, jotta niihin 

voidaan myöhemmin palata. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

 

Toiminnanohjaus kattaa yrityksen koko tilaustoimitusketjun suunnittelun ja hallinnan. Se 

käsittää tuotekehityksen, hankinnan, tuotannonohjauksen, myynnin ja jakelun ohjauksen. Siinä 

painotetaan yrityksen kokonaisvaltaista johtamista, jossa eri toimintoja ohjataan toisiaan 

tukevalla tavalla ja yrityksen strategian mukaisesti. Toiminnanohjausperiaatteilla viitataan 

keskeisiin pelisääntöihin ja toimintaperiaatteisiin, joita toiminnanohjauksessa noudatetaan 

(Haverila et al. 2009, s. 397-398). Slack et. al (2013, s. 6-9) mukaan toiminnanohjaus viittaa 

tuotteita ja palveluja tuottavien resurssien hallintaan. Ne voivat yrityksen toiminnasta riippuen 

olla koneita, osaamista, henkilöitä tai kumppaneita. Lähtökohtaisesti toiminnanohjaus 

koskettaa jokaista yritystä, joka valmistaa jotain tuotetta tai tuottaa palvelua. 

 

2.1 Toiminnanohjauksen tavoitteet 

 

Toiminnanohjauksella pyritään ohjaamaan yrityksen toimintaa niin, että tuotannon tavoitteet 

saavutetaan. Toiminnanohjauksen tavoitteiden voidaankin nähdä perustuvan tuotannon 

tavoitteisiin, kuten kustannustehokkuuteen, lyhyisiin läpimenoaikoihin, korkeaan laatuun ja 

joustavuuteen. Haverila et. al (2009, s. 402) määrittelee toiminnanohjauksen keskeisimmiksi 

tavoitteiksi kapasiteetin korkean tuottavuuden, vaihto-omaisuuden minimoinnin, 

toimitusvarmuuden ja lyhyet läpäisyajat. Toiminnanohjauksessa organisoidaan yrityksen 

resurssien käyttö niin, että asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. 

 

Slack et al. (2013, s. 58) määrittelevät viisi operatiivista suorituskykytavoitetta, joihin 

toiminnanohjauksella tähdätään. Ne ovat korkea laatu, lyhyet läpäisyajat, joustavuus, 

kustannustehokkuus ja toimitustäsmällisyys. Nämä tavoitteet soveltuvat jokaiseen 

operatiiviseen toimintaympäristöön ja niillä voidaan nähdä olevan sisäisiä riippuvuussuhteita. 

Käytännössä korkea laatu, lyhyet läpäisyajat, joustavuus ja toimitustäsmällisyys nostavat 

tuottavuutta ja näin ollen laskevat valmistuskustannuksia. Korkea laatu tarkoittaa vähemmän 

virheistä johtuvia kustannuksia. Lyhyiden läpäisyaikojen myötä keskeneräiseen tuotantoon 

sitoutuu vähemmän pääomaa. Joustavuus tarkoittaa yrityksen kykyä reagoida kysynnän 

muutoksiin ja toimitustäsmällisyys merkitsee luotettavia prosesseja. 
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Toisaalta tavoitteet ovat keskenään ristiriidassa. Haverila et. al (2009, s. 403-404) mukaan 

kustannustehokkuus edellyttää tyypillisesti kapasiteetin korkeaa käyttöastetta. Sen seurauksena 

vaihto-omaisuus eli varastoihin ja keskeneräiseen tuotantoon sitoutunut pääoma kasvaa. Jos 

keskeneräiseen tuotantoon sitoutunutta pääomaa halutaan vähentää, tulee pyrkiä pienentämään 

tuotannon eräkokoja. Tämä puolestaan syö sarjatuotannolla saavutettavaa kapasiteetin korkeaa 

käyttöastetta. Sen sijaan läpimenoaikojen lyhentäminen palvelee kaikkia toiminnanohjauksen 

tavoitteita. Pienentämällä läpimenoaikoja voidaan nopeammin reagoida kysyntään, mikä 

varasto-ohjautuvassa tuotannossa mahdollistaa pienemmät lopputuotevarastot ja näin sitouttaa 

vähemmän pääomaa. Tilausohjautuvassa tuotannossa läpimenoajan lyhentäminen näkyy 

asiakkaalle suoraan nopeampana toimitusaikana. 

 

2.2 Erilaiset toimintaympäristöt 

 

Toiminnanohjaus on oleellinen osa jokaista yritystä. Sovellettava toiminnanohjausmalli 

kuitenkin riippuu pitkälti yrityksen toimintaympäristöstä. Erilaisia tuotantotyyppejä kuvataan 

usein volyymin ja tuotevalikoiman matriisina (kuva 2). Browne et. al (1988, s. 9-11) jakavat 

tuotantokategoriat massa-, erä- ja yksittäis- tai piensarjatuotantoon. Massatuotannossa 

valmistetaan suuria määriä samaa tuotetta, kun taas erätuotannossa tuotevalikoima on 

suurempi, mutta volyymit pienemmät. Yksittäis- tai piensarjatuotannossa valmistetaan 

yksittäisiä kappaleita tai pieniä eriä, mutta tuotteet voivat olla hyvinkin tarkkaan asiakkaan 

mukaan speksattuja. 
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Kuva 2 Erilaiset tuotantotyypit volyymi-tuotevalikoima matriisissa 

 

Se mihin yritys sijoittuu volyymi-tuotevalikoima matriisissa vaikuttaa oleellisesti myös sen 

tuotannonsuunnitteluun ja –ohjaukseen. Massatuotannossa kysynnän ennusteilla on suuri 

merkitys tuotannonsuunnitteluun ja se toimii varasto-ohjautuvasti. Yksittäistuotanto 

ympäristössä tuotanto on tilausohjautuvaa. Tyypillisesti kysynnän ennustettavuus on heikkoa 

eikä tuotteita voida valmistaa etukäteen. Näin ollen asiakastilauksiin reagointi on suhteellisen 

hidasta. Päinvastoin varasto-ohjautuvassa tuotannossa asiakkaan tilauksiin reagoidaan 

nopeasti, tuotantosuunnitelmat tehdään pitkällä aikavälillä ja suunnittelun isoimmat päätökset 

koskevat tuotantovolyymeja. (Slack et al. 2013, s. 290-292). Yksittäistuotannon 

toimintaympäristöä on käsitelty laajemmin kappaleessa 3.8. 

 

Slack et al. (2013, s. 25) mukaan myös kysynnän luonteella ja tuotantoprosessin 

läpinäkyvyydellä on vaikutusta yrityksen toiminnanohjaukseen. Heidän esittämänsä neljän V:n 

malli (volume, variety, variation, and visibility) auttaa hahmottamaan yrityksen 

toimintaympäristöä ja toisaalta ohjaa, millaisia toiminnanohjauksen periaatteita yrityksen tulisi 

noudattaa. Yritykseltä, jolla on suuri tuotevalikoima, vähän tuotekohtaista volyymia, 

epätasainen kysyntä, ja jonka asiakkaalla on vaikutus tuotantoprosessiin, ei voida odottaa 

olevan suuria edellytyksiä kustannustehokkuuteen. Esimerkkinä tästä on asiantuntijapalveluja 

tuottava konsulttiyritys, joka suunnittelee ja toteuttaa projektit yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Toisaalta kustannustehokkuutta voidaan parantaa nostamalla tuotantovolyymia, pienentämällä 
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tuotevalikoimaa, vakioimalla kysynnän vaihtelua ja vähentämällä asiakkaan vaikutusta 

prosessiin. On kuitenkin huomioitava, että tekijät määräytyvät osittain sen mukaan, millä 

markkinoilla yritys toimii. 

 

2.3 Toiminnanohjausjärjestelmän rooli 

 

Haverila et al. (2009, s. 430-431) kuvailee toiminnanohjausjärjestelmän olevan nykyaikaisen 

suuren tai keskisuuren yrityksen elinehto. Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise 

Resource Planning) kokoaa kaikki toiminnanohjauksessa käytetyt ohjelmistot saman 

järjestelmän alaisuuteen. Se integroi tietojenkäsittelyn ja toiminnanohjauksen, jolloin 

kertaalleen syötettyä tietoa voidaan hyödyntää useissa eri toiminnoissa. Tämä mahdollistaa 

yrityksen resurssien tehokkaan johtamisen sekä tuotannon ja kysynnän yhteensovittamisen. 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla eri toimintoja voidaan suunnitella paremmin, käyttää 

resursseja tehokkaammin ja reagoida nopeammin tapahtumiin toimitusketjussa. 

 

Tarve koko organisaation laajuiselle toiminnanohjausjärjestelmälle tunnistettiin 1990-luvulla. 

Meneillään oli trendi, jolloin kaikki yritykset halusivat parantaa tuottavuuttaan ja luoda 

kilpailukykyä. Huomattiin, että toiminnan tehostaminen vaatisi muidenkin organisaation 

resurssien, kuin tuotannon, tehokasta hyödyntämistä. Käsite organisaation sisäisistä 

asiakkuuksista syntyi. Tuottaakseen tuotteita ja palveluita tehokkaasti loppuasiakkaalle, täytyi 

tietovirran kulkea saumattomasti myös organisaation sisällä. Se mahdollistaisi tehokkaan ja 

nopean päätöksenteon. Näihin tarpeisiin kehitettiin koko organisaation laajuista 

tietojärjestelmää eli toiminnanohjausjärjestelmää. (Ganesh et al. 2014, s. 6-7). 

 

2.4 Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä rakentuu määriteltyjen toimintamallien varaan. Yrityksen 

toimintaympäristön dynamiikka ja liiketoiminnan lainalaisuudet pyritään mallintamaan 

toiminnanohjausjärjestelmää varten.  Yrityksen prosessien tulee olla kuvattu ja niiden tulee olla 

tarpeeksi vakioituja, eli organisaatiossa noudatetaan standardia toimintatapaa. Tämä on 

edellytyksenä, jotta prosesseja voidaan ohjata järjestelmän kautta. Toisaalta järjestelmään 

kytkeytyvät prosessit vaikeuttavat yrityksen mukautumista muuttuvaan toimintaympäristöön. 
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Jatkuvan muutoksen keskellä olevan yrityksen toiminnan mallintaminen on vaikeaa, eikä siihen 

pystytä luomaan täydellistä järjestelmäratkaisua. Yleensä yritys joutuu muuttamaan omia 

toimintatapojaan järjestelmän mukaisiksi. (Kettunen & Simons 2001, s.50; Haverila et al. 2009, 

s.432). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää organisaation eri toiminnot ja niiden prosessit yhden 

järjestelmän alaisuuteen. Ne ovat jaettu järjestelmässä eri komponentteihin, joiden vastuulla on 

tiettyjen prosessien tukeminen. Järjestelmäkomponentit mahdollistavat yhdessä tietyn 

toiminnon, kuten materiaalinhallinnan toteuttamisen. Yleensä toiminnanohjausjärjestelmän 

rakenteesta puhuttaessa käytetään moduuli käsitettä. Moduulit on tyypillisesti luotu vastaamaan 

organisaation eri toimintoja, kuten taloutta, tuotannonohjausta tai asiakashallintaa. Yritys ei 

toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessaan ota välttämättä kaikkia moduuleja käyttöön, vaan 

osa saatetaan toteuttaa integraatioilla muihin käytössä oleviin järjestelmiin. Tämä on usein 

kustannussyistä suositeltavaa, jos toteutustavalla ei ole käytännön merkitystä loppukäyttäjälle. 

(Ganesh et al. 2014, s. 7-8). 

 

Järjestelmän moduulit hyödyntävät yhteistä, keskitettyä tietokantaa. Se kattaa kaikkien 

toiminnanohjausjärjestelmän alaisten toimintojen tarvitseman informaation; muun muassa 

tiedon asiakkaista, tuoterakenteista, materiaaleista, tuotantokapasiteetista ja toimittajista. 

Tietokannan toimintaperiaatteena on kerätä tieto järjestelmään kertaalleen ja linkittää se 

useisiin tietueisiin eri toimintojen käytettäväksi. Organisaatioyksiköt hyötyvät reaaliaikaisesti 

informaatiosta, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena. (Martinsuo 2016; Ganesh et al. 

2014, s. 15). 

 

ISA-95 (International Society of Automation) standardi esittää kuinka organisaation 

liiketoiminnalliset tietojärjestelmät tulisi integroida tuotannonohjauksen järjestelmien kanssa. 

Alla olevan kuvan 3 elementit vastaavat toiminnanohjausjärjestelmän moduuleja. Moduulien 

välillä olevat nuolet kuvastavat tietovirtoja. Esimerkiksi kustannuslaskenta asettaa tuotannolle 

kustannustavoitteita ja tuotanto viestii takaisin toteutuneesta suorituskyvystä. Sininen alue 

havainnollistaa tuotannon ja liiketoiminnan rajapintaa. Standardin mukaan niiden välillä tulisi 

kulkea neljän tyyppistä informaatiota: tietoa tuoterakenteesta, tuotannon kapasiteetista, 

tuotannon aikataulusta ja tuotannon suorituskyvystä. (Johnsson, 2004). 
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Kuva 3 Toiminnanohjauksen elementit (ISA-95 part 1) 

 

ERP-järjestelmät noudattavat yleensä tietynlaista toimintalogiikkaa (kuva 4). Sen mukaan 

määräytyvät myös tietojärjestelmän perustiedot ja tietorakenteet. Niitä ei voida juurikaan 

muuttaa, joten yrityksen toimintamallin tulisi perustua järjestelmän logiikkaan, käsitteisiin ja 

tietorakenteisiin. Tietorakenteista etenkin tuoterakenteeseen liittyy usein ongelmia, jos yritys 

toimittaa asiakastarpeisiin räätälöitäviä tuotteita. Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollisuudet 

tuotteiden muokkaamiselle ovat rajoitetut ja näin ollen tuoterakenteen määrittely on tehtävä 

huolella. (Kouri & Vilpola 2006, s. 41). 
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Kuva 4 ERP-järjestelmän toimintalogiikka (Kouri & Vilpola 2006) 

 

2.5 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt yritykselle 

 

Yleinen toiminnanohjausjärjestelmän tuoma hyöty on informaation jakaminen eri toimintojen 

välillä. Jos organisaatioyksiköt käyttävät eri järjestelmiä, ei tietoa voida helposti jakaa tai 

uudelleen käyttää. Tässä tilanteessa arvokasta tietoa jää joko saamatta tai tehdään turhaa työtä 

syöttäessä tietoa uudelleen toiseen järjestelmään. Toiminnanohjausjärjestelmä ja keskitetty 

tietokanta mahdollistavat sen, että data kerätään vain kerran ja sitä voidaan käyttää koko 

organisaation laajuisesti. Kerätystä tiedosta voidaan esimerkiksi tuottaa raportteja eri 

yksiköiden tarpeisiin. Näin ollen toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa päätöksentekoa, 
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vähentää manuaalista työtä ja parantaa tiedon kulkua organisaatiossa. (Ganesh et al. 2014, s. 

14-15). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat hyödyt riippuvat siitä, mitä toiminnanohjauksen 

moduuleja yrityksellä on käytössään. Tuotannonohjauksen näkökulmasta ERP-järjestelmään 

voidaan määritellä tuoterakenne, jonka pohjalta tehdään tarvelaskentaa. Tuoterakenne 

määrittelee, mistä raaka-aineista ja komponenteista jokin tuote koostuu. Se kuvaa myös 

tuotantoprosessin vaiheet ja eri vaiheiden kapasiteettivaatimukset. Tarvelaskenta tehdään 

tuoterakenteessa määriteltyjen materiaali- ja kapasiteettitarpeiden pohjalta. Sen avulla 

lasketaan tuote-erän vaatima aika tuotannossa ja ajoitetaan tuotantoprosessin vaiheet. Työn 

ajoitus ohjaa materiaalivirtaa ja kertoo milloin materiaalien pitäisi olla valmiina 

tuotantolinjalla. Nämä toiminnallisuudet mahdollistavat resurssien tehokkaan johtamisen sekä 

tuotannon ja kysynnän paremman yhteensovittamisen. (Haverila et al. 2009, s. 433-434). 

 

Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tuotteen standardikustannuslaskennan, jota 

käytetään tuotteiden hinnoittelussa ja tuotannon eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa.  

Standardikustannuslaskenta saa tiedot tuoterakenteesta, jossa tuotteen materiaaleille sekä kone-

ja työntekijätunneille on määritetty kustannukset. Tuotannon kustannustehokkuutta seurataan 

jälkilaskelman avulla, joka kertoo toteutuneen materiaalin ja kapasiteetin kulutuksen. 

Vertaamalla jälkilaskelmaa standardikustannuslaskelmaan voidaan arvioida valmistuksen  ja 

tuotteen hinnoittelun onnistumista. (Haverila et al. 2009, s. 436). 

 

2.6 Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän elinkaari kuvaa asiakasyrityksen näkökulmasta, mitä vaiheita 

järjestelmän hankintaan kuuluu. Ganesh et al. (2014, s. 10-11) kuvailevat 

toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan koostuvan projektin suunnittelusta, toteutuksesta ja 

varsinaisesta järjestelmän käyttöönotosta. Projektin suunnittelussa asiakkaan tulee määritellä 

toiminnanohjausjärjestelmän kattavuus eli mitä toimintoja se haluaa tuoda järjestelmän piiriin. 

Tyypillisesti valitaan sellaiset keskeiset toiminnot, joita järjestelmällä halutaan kehittää ja jotka 

ovat strategisesti merkittäviä. Samalla hahmotellaan liiketoiminnan prosessien tavoitetilaa, 

jonka toteuttamisen uusi järjestelmä mahdollistaisi. Myös prosessien nykytila kuvataan. Sen ja 
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tavoitetilan välinen kuilu osoittaa, mitä uuden järjestelmän pitäisi mahdollistaa ja auttaa myös 

arvioimaan projektin kustannuksia. 

 

Kourin & Vilpolan (2006, s. 19) mukaan yrityksen tulee ensin määrittää tavoitteet ERP-

hankkeelleen, jotta myöhemmin voidaan verrata hankkeen onnistumista asetettuihin 

tavoitteisiin. Tavoite ohjaa myös sitä, että hankkeen aikana keskitytään oikeisiin asioihin. 

Tämän jälkeen voidaan määritellä tavoitetilan toimintamalli, joka tukee parhaiten tavoitteiden 

saavuttamista. Tavoitetila puolestaan ohjaa vaatimusten järjestelmävaatimusten määrittelyä – 

mitä järjestelmän pitäisi mahdollistaa? 

 

Kun projektin tavoitteet ja rajaukset ovat selvillä, tehdään toiminnanohjausjärjestelmää 

koskeva vaatimusmäärittely. Järjestelmän loppukäyttäjiltä kerätään tietoa ja tarkennetaan 

tavoitetilan prosessien vaatimuksia järjestelmälle. Vaatimusmäärittelydokumenttia käytetään 

tarjolla olevien järjestelmäratkaisujen vertailuun. Valitulle toiminnanohjausjärjestelmälle 

laaditaan tarkka tekninen suunnitelma, joka käsittelee muun muassa tietokantaratkaisuja, 

käyttöönoton vaiheita ja järjestelmän yrityskohtaista hienosäätöä. Toteutusvaihe sisältää myös 

loppukäyttäjien koulutusta uuden järjestelmän pariin. Tätä voidaan hyödyntää samalla 

palautekanavana järjestelmän kehitykselle. Loppukäyttäjät osallistuvat järjestelmän 

testaukseen, jonka tavoitteena on löytää ja poistaa mahdollisia bugeja. Kun 

toiminnanohjausjärjestelmä on testattu ja data integroitu sen tietokantaan, käyttöönotto voidaan 

todeta valmiiksi. 

 

Kettusen ja Simonsin (2001, s. 21-24) mukaan tietojärjestelmien käyttöönoton elinkaareen 

kuuluu myös käyttöönoton jälkeinen kehittämisvaihe. Kyseinen vaihe on elintärkeä, koska 

eräiden tutkimusten mukaan uusi järjestelmä alittaa aina suorituskyvyltään korvattavan 

järjestelmän. Tämä johtuu siitä, että tekninen muutos on sosiaalinen prosessi eikä tekninen 

ajattelu riitä yksinään viemään muutosta läpi. Vain määrätietoisesti kehittämällä voidaan 

hyödyntää järjestelmähankinnan täysi potentiaali. Jatkuvalla kehittämisellä parannetaan 

järjestelmän vastaavuutta tietoteknisiin ja liiketoiminnallisiin tarpeisiin. Kehittämistoiminnan 

tulisi koskea myös organisaation toiminnanohjausta ja sen prosesseja, jolloin järjestelmästä 

saadaan jatkuvasti enemmän irti. 

 



19 

 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on pitkä ja haastava prosessi ja järjestelmä itsessään 

on kallis hankinta. Käyttöönottoon liittyy siis suuria taloudellisia riskejä. Keskeisiä syitä 

epäonnistuneiden käyttöönottojen taustalla ovat: asiakkaan epärealistiset odotukset, 

järjestelmätoimittajan ja asiakkaan väliset kommunikointiongelmat, sekä liian 

teknologiapainotteinen hankintaprosessi. Järjestelmähankinnassa tulisi kiinnittää huomiota 

liiketoiminnan kehittämisen tavoitteisiin ja siihen, miten uusi järjestelmä auttaa haasteiden 

taklaamisessa. Toisaalta tulee huomioida käyttäjien valmiudet ja tarpeet järjestelmälle ja 

järjestelmän käyttökonteksti. (Haverila et al. 2009, s. 432; Kettunen & Simons 2001, s. 7). 
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3 OHJAUSMALLIN MÄÄRITTELYKEHYS 

 

Tässä osiossa on esitelty yrityksen toiminnan analysoinnissa käytettyä C-CEI-menetelmää sekä 

ohjausmallin määrittelyssä hyödynnettyä teoriaa tuotannonsuunnittelusta ja -ohjauksesta. Ne 

muodostavat viitekehyksen ohjausmallin määrittämiselle. C-CEI-menetelmä kertoo, miten 

operatiivista toimintaympäristöä tulisi tarkastella. Tuotannonsuunnittelun- ja ohjauksen teoria 

tuo esiin yleisiä toimintaperiaatteita sekä erityisesti yrityksen toimintaympäristöön soveltuvia 

suosituksia, joita on hyödynnetty ratkaisun muodostamisessa. 

 

3.1 C-CEI-menetelmä järjestelmähankinnassa 

 

C-CEI-menetelmä (Customer Centered ERP Implementation) on pk-yritysten tarpeisiin 

kehitetty menetelmä toiminnanohjausjärjestelmän valintaan. Sen tavoitteena on pienentää 

yrityksen riskiä ERP-hankkeessa ja auttaa valitsemaan omaan toimintaansa soveltuva ratkaisu. 

Menetelmän kehittämisen taustalla on tunnistettu haaste, ettei pk-yrityksillä ole usein resursseja 

hankkia tarpeisiinsa räätälöityä ERP-ohjelmistoa, vaan valinta kohdistuu valmisratkaisuihin. 

(Kouri & Vilpola 2006, s. 5).  

 

Eurofins Expert Services on keskisuuri yritys ja sen vaihtoehtoina ovat nykyjärjestelmän 

kehittämisen lisäksi esikonfiguroidun tai täysin standardin ERP-tuotteen hankinta. C-CEI-

menetelmä tarjoaa siis yritykselle soveltuvan viitekehyksen järjestelmähankintaan. Menetelmä 

koostuu kolmesta vaiheesta: toiminto-, toimintaympäristö- ja riskianalyysista. Diplomityön 

rajaus huomioiden työssä sovelletaan C-CEI-menetelmän toimintoanalyysia, jonka tuloksena 

syntyvät tavoitetilan toimintamalli ja sen vaatimusmäärittely. Tämä osio esittelee 

toimintoanalyysin ja vaatimusmäärittelyn toteuttamisen. 

 

3.2 Toimintoanalyysi 

 

Toimintoanalyysissa tunnistetaan yrityksen nykytilan kriittiset toiminnot. Se aloitetaan 

kartoittamalla yrityksen strategia ja tavoitteet johtoryhmän kanssa. Niistä johdetaan ERP-

hankkeen tavoitteet, jotka tulee sisällyttää hankkeen kuvaukseen. Jos uudesta toimintamallista 

on jo selkeä visio, sitä pidetään hankkeen lähtökohtana. Johdon haastattelussa tulee kartoittaa 
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myös odotettavat muutokset liiketoimintaympäristössä ja arvioida niiden vaikutuksia 

toiminnanohjaukseen. (Kouri & Vilpola 2006, s. 22, 32). 

 

Tämän jälkeen kerätään tietoa yrityksen toiminnoista, esimerkiksi osastojen johtajia tai tiimin 

vetäjiä haastattelemalla. Jokaisesta toiminnosta tulisi selvittää: 

 

- prosessit; millaisia tehtäväkokonaisuuksia ja työvaiheita niihin kuuluu 

- toimintamallit; millä periaatteilla toimintaa ohjataan 

- tietojenkäsittelytarpeet; varsinkin uudistettavien toimintojen osalta 

- määrälliset suureet; kuten henkilöstömäärä, työvaiheiden kesto ja suoritteiden määrät 

(Kouri & Vilpola 2006, s. 23). 

 

Tuotannonohjauksen osalta tulisi selvittää sen pääperiaatteet; onko tuotanto tilaus- vai varasto-

ohjautuvaa, missä määrin valmistetaan projekti- ja standardituotteita sekä onko tuotanto 

luonteeltaan yksittäis-, sarja- vai prosessituotantoa. Valmistusprosessien osalta kartoitetaan eri 

tuotteiden ja tuoteperheiden valmistusmäärät sekä miten erilaiset tuotevariaatiot valmistetaan. 

Valmistusprosessin päävaiheet tunnistetaan ja pullonkaulat analysoidaan huolellisemmin. 

Lisäksi tuotannonohjauksen roolit selvitetään ja määritetään suunnittelussa käytettävät 

kuormitusryhmät. (Kouri & Vilpola 2006, s. 32). 

 

Kerätyn tiedon perusteella muodostetaan kokonaiskuva yrityksen nykytilasta ja sen 

kehityskohdista. Tyypillisiä kehityskohtia ovat erot eri osastojen käytännöissä, joihin tarvitaan 

standardia toimintamallia uuteen toiminnanohjausjärjestelmään siirryttäessä. 

Toimintoanalyysin lopputuloksena saadaan tavoitetilan toimintamalli sekä vaatimusmäärittely 

toiminnanohjasjärjestelmälle. (Kouri & Vilpola 2006 s. 23). 

 

Tavoitetilan toimintamallissa toiminnanohjausperiaatteet on määriteltävä uusiksi, jotta ne 

tukisivat yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittämistä. Lisäksi 

järjestelmähankkeesta ei saada juurikaan hyötyä, jos toiminnanohjausperiaatteita ei kehitetä. 

Tavoitetilan toimintamallin tulee olla pääpiirteittäin selvillä, jotta sen perusteella voidaan 

määrittää ohjelmistovaatimukset. Hankittavan järjestelmän toimintaperiaatteet tulevat 

perustumaan uuteen toimintamalliin ja siksi toiminnanohjausperiaatteiden muuttaminen 
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jälkeenpäin on miltei mahdotonta. Uusi toimintamalli implementoidaan järjestelmän 

käyttöönoton yhteydessä. 

 

Toimintamallin suunnittelussa luodaan ensin sen pääperiaatteet, jonka jälkeen mallia 

tarkennetaan tehtävien ja tietojenkäsittelyn tasolle. Suunnittelun roolit ovat jaettu analysoijiin 

ja päätöksentekijöihin. Analysoijat laativat kuvauksen nykyisestä toimintamallista ja tuovat 

esiin sen kehityskohdat. Niiden perusteella he esittävät päätöksentekijöille realistisia 

ratkaisuvaihtoehtoja sekä arvioivat niiden heikkouksia ja vahvuuksia. Ratkaisujen tulee vastata 

kehitystavoitteisiin ja nykyisen toimintamallin kehityskohtiin. Lisäksi niiden tulee olla 

toteutettavissa ERP-ohjelmistojen perustoimintojen puitteissa. Kun ratkaisusta on yhteinen 

näkemys, sen toteutus suunnitellaan vielä tarkemmin. Tässä vaiheessa päätetään esimerkiksi 

tuotannonsuunnitteluperiaatteista. (Kouri & Vilpola 2006, s. 36-38). 

 

3.3 Vaatimusmäärittely 

 

Vaatimusmäärittely on tietojärjestelmähankkeen vaihe, jossa tunnistetaan yrityksen tavoitteet 

ja eri käyttäjäryhmien tarpeet kehitettävälle tietojärjestelmälle. Huolellinen vaatimusmäärittely 

on erittäin tärkeää, koska järjestelmän myöhemmät kehitysvaiheet perustuvat esitettyihin 

vaatimuksiin. Puutteellinen toteutus voi kostautua ja estää yritystä saavuttamasta järjestelmälle 

asetettuja tavoitteita. (Kettunen & Simons 2001, s. 124-125). 

 

Määrittely on asiakaslähtöistä eli ohjelmiston toiminnot ovat johdettu asiakasvaatimuksista, 

joiden taustalla ovat liiketoiminnalliset tavoitteet. Esimerkiksi yrityksen liiketoiminnallinen 

tavoite voi olla tuotannonohjauksen tehostaminen ja asiakasvaatimuksena tuki laitekapasiteetin 

hallinnalle. Asiakasvaatimusten toteuttamiseksi luodaan ohjelmistovaatimuksia, jotka kuvaavat 

miten haluttu ominaisuus tarjoillaan käyttäjälle. Edellä mainitun asiakasvaatimuksen 

ohjelmistovaatimuksia voivat olla: tarkista käytössä oleva laitekapasiteetti, ilmoita käyttäjälle 

seuraava mahdollinen ajankohta ja varaa ajankohta. (Haikala & Mikkonen, 2011, s. 62). 

 

Vaatimukset kuvastavat ohjelmistotuotteen haluttuja ominaisuuksia tai sen mahdollistamia 

asioita. Ne esitetään muodossa ”mitä järjestelmältä vaaditaan”, ottamatta kantaa käytännön 

toteutukseen. Asiakasvaatimukset voidaan luokitella toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin 
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vaatimuksiin sekä reunaehtoihin. Toiminnalliset vaatimukset kuvaavat järjestelmän toimintoja 

ja ei-toiminnalliset liittyvät järjestelmän suorituskykyyn, esimerkiksi vasteaikoihin. 

Reunaehdot koskevat muun muassa käyttöjärjestelmäympäristöä, ohjelmointikieltä ja muita 

kehitystä rajaavia tekijöitä. Ne voivat olla peräisin lakivelvoitteista, yrityksen tietotekniikka 

strategiasta tai emoyhtiön politiikasta. Vaatimusten hierarkiaa on havainnollistettu kuvassa 5. 

(Haikala & Mikkonen, 2011, s. 61; Kettunen & Simons 2001, s. 125). 

 

 

Kuva 5 Vaatimusten luokittelu 

 

Vaatimusmäärittelyn tehtävänä on kartoittaa, ryhmitellä, muokata ja priorisoida vaatimuksia. 

Kartoittamisessa käytettyjä menetelmiä ovat tyypillisesti sidosryhmien haastattelut ja erilaiset 

työpajat. Tunnistetut vaatimukset ryhmitellään niiden samankaltaisuuden perusteella ja 

pyritään muodostetaan yhteinen näkemys. Lopputuloksena on usein jonkinlainen kompromissi. 

On tärkeää huomioida, että vaatimusten tulee perustua toiminnan tavoitetilaan eli tukea 

tavoitetilan prosessien toteuttamista. Vaatimusten priorisointi on oleellinen osa 

vaatimusmäärittelyä, koska useimmiten kaikkien vaatimusten toteuttaminen ei ole realistista. 

Priorisoinnissa vaatimukset asetetaan tärkeysjärjestykseen taloudellisin tai teknisin perustein. 

Vaatimusmäärittelyn tuloksena syntyy dokumentti nimeltä toiminnallinen määrittely. 

Dokumentointi on tärkeää, jotta vaatimusten toteutumista voidaan seurata läpi projektin. Tätä 
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kutsutaan vaatimusten hallinnaksi. (Haikala & Mikkonen 2011, s. 66-68; Kettunen & Simons 

2001, s. 125). 

 

Vaatimusmäärittelyn rooli ja ajoittuminen hankintaprosessissa riippuu siitä, minkä tyyppistä 

järjestelmää yritys on hankkimassa. Pk-yrityksille realistisia ratkaisuja ovat esikonfiguroidut 

tai täysin standardoidut ohjelmistotuotteet. Niiden kohdalla osa vaatimusmäärittelystä tehdään 

ennen järjestelmätoimittajan valintaa ja osa yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. 

Ensimmäisen vaatimusmäärittelyn tulisi sisältää yrityksen tavoitteiden ja tarpeiden 

kartoituksen sekä keskeisten ja ehdottomien vaatimusten tunnistamisen. Tässä vaiheessa on 

tarpeen käydä läpi yrityksen toimintaa ja ohjauksen kokonaisprosesseja. Kartoituksen pohjalta 

voidaan arvioida, miten markkinoilla olevat tuotteet soveltuvat yritykselle. Loput 

vaatimusmäärittelystä tehdään järjestelmätoimittajan kanssa, jonka pohjalta valittu ohjelmisto 

parametroidaan yrityksen toimintaan soveltuvaksi. (Kettunen & Simons 2001, s. 128). 

 

3.4 Tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus 

 

Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus on keskeisin osa kohdeyritykselle rakennettavaa 

toiminnanohjausmallia. Kohdeyrityksen tuotanto on suhteellisen yksinkertaista, koska siihen ei 

kuulu materiaalinhallintaa. Toiminta on täysin tilausohjautuvaa, jolloin suunnittelu- ja 

ohjaustoimet toteutetaan lyhyellä aikavälillä. Tämän perusteella kappaleessa esitettävä teoria 

keskittyy karkea- ja hienosuunnitteluun, jossa suunnittelun aikajänne on muutamista viikoista 

tunteihin. Lisäksi kappaleessa käsitellään yleisesti tuotannonsuunnittelun ja –ohjauksen roolia 

ja tavoitteita yrityksissä. 

 

Slack et al. (2013, s. 290-299) kiteyttää tuotannonsuunnittelun- ja ohjauksen tavoitteeksi 

kysynnän ja tuotannon yhteensovittamisen. Tähän kuuluvia keskeisimpiä tehtäviä ovat 

resurssien käytön suunnittelu, työjärjestyksen hallinta, töiden aikataulutus sekä toteuman 

seuranta. Suunnittelu ja ohjaus ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta ne ovat silti eri toimintoja. 

Tuotannonsuunnittelu ottaa kantaa, miten tulevaisuudessa on tarkoitus toimia. Siihen liittyy 

aina epävarmuuden aspekti, mikä on tärkeää huomioida. Työntekijät voivat sairastua, raaka-

aineiden tai osien toimitukset eivät ole ajallaan tai tuotantolaitteet rikkoutuvat. 
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Tuotannonohjaus on prosessi, jolla hallitaan näitä muutoksia. Usein yllätyksiin joudutaan 

reagoimaan nopeasti ja suunnitelmia muuttamaan. 

 

Tuotannonsuunnittelun- ja ohjauksen tulee tukea yrityksen tuotannon tavoitteita. 

Tuotantoyrityksen on pysyttävä hallitsemaan resurssejaan niin, että se valmistaa oikeita 

tuotteita oikeaan aikaan, parhaalla mahdollisella laadulla ja mahdollisimman 

kustannustehokkaasti. Varsin haastavan tavoitteen onnistumisen edellytyksenä on toimiva 

suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Hyvä järjestelmä kykenee kertomaan: mitä valmistetaan, mitä 

resursseja ja materiaaleja se edellyttää, mitä yrityksellä on ja mitä vielä tarvitaan. (Arnold et al. 

2012, s. 16). 

 

Yritysten tuotannonsuunnittelu- ja ohjausprosessit ovat usein ainutlaatuisia. Niiden vaiheet ja 

sisältö riippuvat yrityksen toiminnan luonteesta. Haverila et. al (2009, s. 409-410) esittämä 

yleinen tuotannonohjausprosessi (kuva 6) sisältää myyntiennusteiden laatimisen, 

kokonaissuunnittelun, tuotannon karkean- ja hienosuunnittelun, valmistuksen ohjauksen ja 

valmistuksen. Yksinkertaisissa tuotantoprosesseissa voidaan käyttää kahta tai jopa yhtä 

suunnittelutasoa. 

 

 

Kuva 6 Tuotannonsuunnittelun vaiheet (Haverila et al. 2009, s. 409). 
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Martinsuo et al. (2016) mukaan yrityksissä on eroteltu tavanomaisesti kokonaissuunnittelu, 

karkeasuunnittelu ja hienosuunnittelu. Suunnittelutoimenpiteiden organisoinnille on erilaisia 

vaihtoehtoja, joista osa keskitettyjä ja osa hajautettu eri organisaation tasoille. Hajautettua 

mallia suositellaan yksittäis- ja sarjatuotantoon, kun taas keskitetty tuotannonohjaus soveltuu 

suurivolyymisiin yhtenäis- ja prosessituotantolaitoksiin. Hajautetussa mallissa keskijohto ja 

tuotannonsuunnittelijat keskittyvät karkeasuunnitteluun, jossa tuotannon resurssit sovitetaan 

kysyntään ja luodaan karkea tuotantosuunnitelma. Työnjohto ja työntekijät ovat yleensä 

vastuussa lattiatason hienosuunnittelusta, jossa luodaan tarkempi töiden aikataulutus.  

 

Tuotannonsuunnittelussa hyödynnetään usein rullaavan suunnittelun periaatetta, jossa alustavia 

suunnitelmia tarkennetaan seuraavilla suunnittelutasoilla. Keräämällä tietoa kysynnästä hyvissä 

ajoin, voidaan resursseja mitoittaa paremmin, vaikkakin informaation tarkkuus paranee 

aikajänteen lyhentyessä. Tosin yksityiskohtaisia tuotantosuunnitelmia joudutaan usein 

uudelleensuunnittelemaan ja koordinoimaan. Siksi yksityiskohtaista suunnittelua pyritään 

lykkäämään mahdollisimman pitkälle. (Haverila et al. 2009, s. 410). 

 

3.5 Kapasiteetin määrittäminen 

 

Tuotannonsuunnittelu tehdään kapasiteettiin pohjautuen. Kapasiteetti kuvaa kuormitusryhmän 

enimmäissuorituskykyä aikayksikössä. Käytettävien kuormitusryhmien kattavuus vaihtelee ja 

ne voivat koskea resurssia, työaluetta tai tuotantolinjaa. Kapasiteetti ilmoitetaan, joko 

tuoteyksikkönä (kpl/tunti) tai tuotantoresurssin käyttöaikana (8 tuntia/työvuoro). Mikäli 

tuotteilla on eri kapasiteettivaatimukset, esimerkiksi ne vaativat eri ajan työstöä samalla 

koneella, kannattaa yksikkönä käyttää aikaa. Tuotannon karkeasuunnittelussa käytetään 

kattavia kuormitusryhmiä, esimerkiksi tuotantolinjoja tai työalueita. Hienosuunnittelussa 

käytetään suppeampia kuormitusryhmiä. (Haverila et al. 2009, s. 399). 

 

Prosessin kapasiteetti viittaa joko työntekijä- tai konekapasiteettiin tuotantoympäristöstä 

riippuen. Työntekijäkapasiteetti voidaan laskea kertomalla päivittäinen tehokas työaika tiimin 

keskimääräisellä käytettävyydellä. Tehokas työaika saadaan vähentämällä työajasta lounas- ja 

kahvitauot sekä muut keskeytykset, kuten kokoukset ja työpisteen siivoukseen käytetty aika. 

Usein esimerkiksi kahdeksasta tunnista noin 6,8 tuntia on tehokasta työaikaa. Keskimääräinen 
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käytettävyys lasketaan tiimin keskimääräisten poissaolopäivien perusteella. Näin ollen 

käytettävyysprosentti saattaa olla 90 prosenttia, jolloin päivittäinen työntekijäkapasiteetti on 

6,1 tuntia. Laskentatapa olettaa, että resurssia voidaan kuormittaa täydellä tehokkuudella eli 

työpäivän aikana ei tapahdu yllättäviä keskeytyksiä. On siis suositeltavaa määritellä 

kapasiteetin käyttöaste realistisesti, esimerkiksi 90 prosenttiin. Tämä suo pienen liikkumavaran 

muutoksiin, jotka muutoin joudutaan paikkaamaan ylitöillä. Kapasiteetin määrittämisessä tulee 

huomioida kuukausittaiset lomat ja pyhäpäivät. Sen ei voida siis olettaa pysyvän samana joka 

kuukausi. (Van Wyhe 2019). 

 

Konekapasiteetin määrittämisessä käytetään yleensä KNL-laskentaa (käytettävyys, nopeus, 

laatu), joka kuvaa koneen kokonaistehokkuutta. Sen laskenta koostuu kolmesta tekijästä: 

käytettävyydestä, nopeudesta ja laadusta. Kertomalla nämä keskenään saadaan koneen 

kokonaistehokkuus eli nettokapasiteetti. Se on tyypillisesti vain 50-90 prosenttia koneen 

teoreettisesta maksimikapasiteetista. Käytettävyys muodostuu ajasta, jonka kone on vapaana. 

Sitä vähentävät pidempikestoiset laiteviat sekä koneeseen tehtävät asetukset ja säädöt 

vaihdettaessa tuotelajista toiseen. Nopeus tarkoittaa koneen tuottavuutta eli montako kappaletta 

se pystyy valmistamaan aikayksikössä. Sitä heikentävät lyhyet pysähdykset tuotannossa sekä 

koneen alentunut käyntinopeus. Laadulla tarkoitetaan valmistettavien tuotteiden laatua eli 

vastaavuutta spesifikaatioihin. Mainittujen tuotannon hukkatekijöiden lisäksi 

kokonaistehokkuutta syövät materiaalipuutteet, heikko tuotannonsuunnittelu sekä 

työntekijöiden sairaslomat ja poissaolot. (Haverila et al. 2009, s.400-401; Slack et al. 2013, 

s.331-332.) 

 

3.6 Karkeasuunnittelu 

 

Karkeasuunnittelu kattaa muutaman viikon ajanjakson ja sen tavoitteena on sovittaa 

valmistuksen resurssit kysyntään. Kysynnässä huomioidaan tilauskanta ja myyntiennusteet 

kyseiselle ajanjaksolle. Karkeasuunnittelussa määritetään tarvittava henkilö- ja laitekapasiteetti 

sekä tehdään päätöksiä kapasiteetin lisäämisestä tai vähentämisestä. Tätä varten on tiedettävä 

valmistettavien tuotteiden kapasiteettivaatimukset. Standardoiduille vakiotuotteille ne ovat 

yleensä tiedossa, mutta projekteille joudutaan hyödyntämään arvioita kapasiteettitarpeista. 

(Haverila et al. 2009, s. 416; Arnold et al. 2012, s 49). 
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Arnold et al. (2012, s. 31, 50) tarkentaa, että tilausohjautuvassa tuotannossa suunnittelu tehdään 

yleensä tilauskannan perusteella. Tilauskanta kuvaa tuotteita, jotka tulisi valmistaa 

tulevaisuudessa. Sen työjono voi olla useita viikkoja, mutta valmistaja itse määrittää kuinka 

pitkälle ajalle tilauskanta ulottuu. Tuotantosuunnitelma luodaan sovittamalla haluttu 

tuotantomäärä tilauskannasta tietylle ajanjaksolle, jolloin voidaan laskea tarvittava viikoittainen 

tuotantokapasiteetti. Joissain yrityksissä saatetaan tuotantomäärän sisällyttää myös ennustettua 

kysyntää. Karkeasuunnittelu siis määrittää yrityksen toimituskyvyn. Tilausohjautuvassa 

tuotannossa asiakkaalle luvatut toimitusajat perustuvat kapasiteetin kuormitukseen 

tulevaisuudessa ja asiakkaalle voidaan luvata seuraava vapaa tuotantoajankohta. 

 

Karkeasuunnittelussa muodostuu alustavan tuotantosuunnitelman lisäksi 

kuormitussuunnitelma. Tätä kutsutaan myös karkeakuormitukseksi, jota kuvataan 

kuormituspiirroksen avulla (kuva 7). Se visualisoi viikkotasolla kapasiteetin kuormituksen ja 

erottelee tilauskannan, ennakkotilaukset ja ennusteen eri väreillä. Karkeasuunnittelussa 

kapasiteettia ei ole tarkoitus mitoittaa yksityiskohtaisesti, vaan käytetään laajempia 

kuormitusryhmiä, kuten tuotantolinjaa. Tämän suunnittelutason on tarkoitus toimia perustana 

hienosuunnittelulle. Suunnittelu tehdään yleensä kokonaissuorituskykyä rajoittavien 

pullonkaulakuormitusryhmien mukaan. (Haverila et al. 2009, s. 416-417). 
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Kuva 7 Karkeasuunnittelun kuormituspiirros (Haverila et al. 2009, s. 417) 

 

3.7 Hienosuunnittelu 

 

Tuotannon hienosuunnittelu tarkoittaa yksityiskohtaista suunnittelua, jossa tuotannolle luodaan 

tarkka tuotantosuunnitelma. Se kertoo tuotannon eräkoot, työvaiheiden ajoituksen ja resurssien 

käytön. Tuotantoeriä pyritään optimoimaan siten, että tuotannon tavoitteet saavutetaan 

mahdollisimman hyvin. Eräkokojen suunnitteluun vaikuttaa erityisesti laitteen tai 

tuotantolinjan asetusaika vaihdettaessa tuotelajista toiseen. Töiden ajoitus edellyttää tietoa 

prosessin vaiheajoista, kauanko työvaihe vie resurssin työaikaa. Töiden ohjausta suositellaan 

nykyään toteutettavan korkeammalla tasolla, kun taas ennen ohjattiin jopa yksittäisiä 

työvaiheita. Tällä halutaan edistää prosessien itseohjautuvuutta, mikä toisaalta se vähentää 

tarvetta uudelleensuunnittelulle. Sopivia kuormitusryhmiä tuotannon hienosuunnittelulle ovat 

esimerkiksi tuotantosolut. (Haverila et. al 2009, s. 417-418). 

 

Resurssien käytön suunnittelussa valitaan, miten resursseja kuormitetaan. Kuormitus kertoo 

kuinka paljon työtä resurssille on osoitettu tietylle ajanjaksolle. Kuormittaminen voidaan tehdä 

resurssin kapasiteetin rajoissa tai allokoimalla resurssille kapasiteettia enemmän töitä. 

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa työkuormaa voidaan joutua paikkaamaan ylitöillä. Sitä 

sovelletaankin erikoistapauksissa, joissa kuormitusta ei voida rajoittaa tai työ otetaan sisään 
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asiakkaan menettämisen pelossa. Pääsääntöisesti resurssin kuormitus tehdään kapasiteetin 

sallimissa rajoissa ja sitä ohjataan työjonon avulla (Slack et al. 2013, s. 299-301). Arnold et al. 

(2012, s. 49) muistuttaa, että hienosuunnittelun tulee olla mahdollisimman realistinen tuotannon 

kapasiteetin suhteen. Muutoin tuotanto voi ruuhkautua ja luvattuihin toimitusaikoihin ei päästä, 

mikä heikentää yrityksen toimitusvarmuutta. 

 

Hienosuunnittelussa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota pullonkaularesurssien huolelliseen 

suunnitteluun. Pullonkaulalla tarkoitetaan yksittäistä tekijää systeemissä, joka rajoittaa eniten 

sen suorituskykyä. Tuotantoprosessissa se voi olla työvaihe tai kone, jonka prosessivaihe on 

pitkäkestoisin. Pullonkaulassa menetetty tunti lisää tunnin työn läpimenoaikaan. 

Nyrkkisääntönä pullonkaularesurssien kuormitusaste kannattaa pitää korkeana, vaikka 

systeemi toimisi muutoin virtaustehokkaasti. (Haverila et al. 2009, s. 418; Torkkola, 2015, s. 

99). 

 

3.7.1 Tuotannon ajoitus 

 

Osana hienosuunnittelua tehdään tuotannon ajoitus, eli määritellään eri töiden 

suoritusajankohdat ja –järjestys. Ajoitus perustuu työvaiheiden vaatiman kapasiteetin 

laskentaan, jonka perusteella tiedetään, kauanko kukin vaihe vaatii aikaa. Tämän perusteella 

tuotanto ajoitetaan, tyypillisesti käyttäen taaksepäin ajoituksen periaatetta, jossa 

valmistumispäivämäärästä vähennetään työn vaatima aika ja saadaan työn aloitusajankohta. 

Taaksepäin ajoituksen etuna tuotantoon sitoutuu vähemmän vaihto-omaisuutta, koska tuotanto 

ajoitetaan niin, että valmis tuote etenee toimitusketjussa eteenpäin. Se on myös vähemmän altis 

asiakkaasta johtuville aikataulun muutoksille. Toimintamallin riskinä ovat sen sijaan 

tuotannossa tapahtuvat myöhästymiset, sillä työvaiheiden myöhästyminen viivästyttää myös 

valmistumispäivää. (Haverila et al. 2009, s. 419; Slack et al. 2013, s. 308). 

 

Työjonon suoritusjärjestyksen määrittelyyn hyödynnetään prioriteettisääntöjä. Niitä voidaan 

soveltaa suhteellisen yksinkertaisissa tilanteissa, joissa selkeällä suoritusjärjestyksellä päästään 

hyvään lopputulokseen. Yhtä prioriteettisääntöä käytetään yleensä tietyn kuormitusryhmän 

työjärjestyksen ohjaamiseen. Haasteena on, ettei yhden kuormitusryhmän optimointi ei ole 

välttämättä optimaalista muille arvoketjun kuormitusryhmille. (Haverila et al. 2009, s. 420.) 
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Slack et al. (2013, s. 308) mukaan prioriteettisäännöt ovat tuotannonsuunnittelussa erityisen 

tärkeitä, koska ne luovat pääperiaatteet töiden suoritusjärjestykselle. Ilman niitä 

tuotannonsuunnittelussa olisi lähes rajaton määrä vaihtoehtoja töiden suorittamiselle.  

 

Tilausohjautuvaan tuotantoon kaksi tyypillisintä suoritusjärjestystä ovat FIFO (First in First 

out) ja Priority Critical Ratio. Niitä voidaan soveltaa yksittäisten prosessien ohjaamiseen, kuin 

myös koko tehtaan tasolla toiminnan luonteesta riippuen. FIFOn etuna voidaan nähdä sen 

yksinkertaisuus ja sen käyttäminen auttaa minimoimaan yksittäisten töiden prosessointiaikoja 

(cycle times). Priority Critical Ratio puolestaan edistää toimitusvarmuutta ja prosessointiajat 

pysyvät keskimäärin tyydyttävinä. (Hermann, 2006, s. 226; Slack et al. 2013, s. 304). 

 

FIFO eli First in, First Out tarkoittaa, että työt suoritetaan niiden saapumisjärjestyksessä. 

Priority Critical Ratio pyrkii nimensä mukaisesti järjestämään työjonon prioriteettien mukaan 

eli suorittamaan ensin työt, joilla on eniten kiire. Se lasketaan jakamalla työn jättämä jäljellä 

olevalla prosessointiajalla. Jättämä saadaan vähentämällä työn eräpäivästä (due date) nykyinen 

päivämäärä. Negatiivinen Critical Ratio kertoo jo myöhässä olevasta työstä. Jos luku on 0-1 

niin työ on todennäköisesti jättämässä. Jos CR on puolestaan yksi tai enemmän on työ 

aikataulussa. Työjonon ohjaaminen menetelmän avulla perustuu siihen, että resurssin 

vapautuessa työn alle otetaan tilaus, jonka CR luku on pienin. (Herrmann, 2006, s. 226-227). 

 

3.7.2 Työntö- ja imuohjaus 

 

Tuotantoprosessin työvaiheita ohjataan joko työntö- tai imuohjausperiaatteella. Tämä vaikuttaa 

siihen kuinka virtausyksikkö, esimerkiksi yksi tuote, liikkuu tuotantoprosessissa. 

Työntöohjauksessa prosessivaiheita ohjataan keskitetysti tuotannonohjausjärjestelmän kautta. 

Prosessivaiheilla on omat tuotantotavoitteensa ja –aikataulunsa, joiden ylläpidosta vastaa 

tyypillisesti tuotannonsuunnittelutiimi. Työntöohjauksessa edellinen prosessivaihe siis työntää 

yksiköitä eteenpäin prosessissa riippumatta siitä, onko seuraava prosessivaihe valmis 

vastaanottamaan niitä. Periaatetta on käytetty eniten tuotannonohjauksessa ja se soveltuu 

lähtökohtaisesti kaikkiin tuotantomuotoihin. Työntöohjaus edellyttää kuitenkin hallittavissa 

olevaa tuotantoprosessia, koska suuri vaihtelu valmistusketjun prosessien suorituskyvyssä tai 

epätarkat tuotantosuunnitelmat johtavat välivarastojen syntymiseen. 
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Imuohjauksessa tuotantoprosessi toimii päinvastoin. Seuraava prosessivaihe antaa edelliselle 

signaalin, kun se on valmis ottamaan töitä vastaan. Ilman tätä signaalia prosessivaihe ei voi 

tuottaa enempää. Virtausyksikön näkökulmasta se etenee nopeammin läpi prosessin, eikä 

prosessivaiheiden välille kerry keskeneräistä tuotantoa. Kappaleita valmistetaan siis vain 

tarpeeseen, joka lopulta kytkeytyy loppuasiakkaan kysyntään. Imuohjausta voidaan soveltaa 

menestyksekkäästi vakiotuotteiden valmistuksessa, joiden kysynnässä ei ole suurta vaihtelua. 

Se edellyttää myös, että prosessin läpimenoaika on verrattain lyhyt. Tuotannonohjaus voi olla 

myös yhdistelmä työntö- ja imuohjausta. Esimerkiksi lopputuotteen valmistuksen aikataulu 

voidaan suunnitella työntöohjausperiaatteella, mutta siihen liittyvien komponenttien 

kokoonpano voidaan ohjata imuohjauksella. (Slack et al. 2013, s. 311-312; Haverila et al 2009, 

s. 422-423.) 

 

3.8 Tuotannonohjaus yksittäistuotannon toimintaympäristössä 

 

Eurofins Expert Services sijoittuu tällä hetkellä parhaiten yksittäistuotannon 

toimintaympäristöön. Koska tällaisen yrityksen toiminnanohjaus eroaa huomattavasti 

massatuotannosta, pyritään tässä kappaleessa tuomaan esiin periaatteita, joita vastaavissa 

yrityksissä ollaan sovellettu. Niiden on tarkoituksena ohjata toiminnanohjausmallin luomista 

kohdeyrityksen toimintaympäristöön soveltuvaksi. 

 

Yksittäistuotanto (eng. High Mix Low Volume, Lane 2007) viittaa tuotantoon, jossa lukuisia 

tuotevariaatioita valmistetaan pienillä volyymeilla. Tuotanto perustuu useimmiten asiakkaan 

tekemiin tilauksiin, joiden ennustaminen on hankalaa. Työvaiheet voidaan aloittaa vasta, kun 

tilaus on vahvistettu eli tuotanto toimii imuohjautuvasti. Näin ollen tuotannosta ei synny 

lainkaan loppuvarastoa. Päinvastoin massatuotannon haasteena on sovittaa tuotantomäärä 

kysyntään. Sitä ohjataan tyypillisesti ennusteiden perusteella, jonka riskinä on liika tuotanto ja 

lopputuotteiden varastoon jääminen. Tuotannonsuunnittelun keskeisenä tavoitteena on kehittää 

tuotantoa vastaamaan todelliseen kysyntään ja minimoimaan varastoja läpi systeemin. 

Tilausohjautuva tuotanto toimii jo lähtökohtaisesti tällä periaatteella, mutta sen 

toimintaympäristöön liittyvät omat haasteensa. (Lane, 2007, s. 9; Bozzone, 2002, s. 5-6). 
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Tyypillinen esimerkki yksittäistuotannosta on konepajateollisuus, josta kirjallisuudessa 

käytetään nimeä job shop production (esim. Browne et al.: Production Management Systems). 

Valmistettaessa lukuisia eri tuotteita, tärkein yritykseltä vaadittu ominaisuus on sen tuotannon 

joustavuus. Tuotantolaitteiden tulee olla monitoimisia ja henkilöstön moniosaavaa. 

Tuotevalikoiman kasvaessa myös prosessien valikoima kasvaa ja yrityksellä tulee olla 

kyvykkyys hallita edelleen niitä kaikkia. 

 

Yksittäistuotannossa ei voida saavuttaa suuruuden ekonomiaa ja sitä kautta alhaisia 

tuotantokustannuksia, kuten massatuotannossa. Sen fokuksena ei ole myöskään sovittaa 

tuotantomääriä kysyntään. Sen sijaan tuotannon suorituskyvyn määrittää se, kuinka nopeasti 

saatuihin tilauksiin pystytään reagoimaan ja toimittamaan tuote tai palvelu asiakkaalle. 

Fokuksen tulee olla läpimenoajan lyhentämisessä, koska tilausohjautuvassa tuotannossa 

asiakkaan odotusaika sisältää tuotannon ja joskus jopa tuotteen suunnitteluun vaaditun ajan. 

Varasto-ohjautuvassa tuotannossa puolestaan asiakkaan tarpeet täytetään lähes välittömästi, 

koska tuote on jo valmistettu. (Browne et al. 1988, s. 9, 165; Bozzone 2002, s. 10). 

 

3.8.1 Tuotannonsuunnittelu yksittäistuotannossa 

 

Tuotannonsuunnittelussa prosessin läpimenoaika on yksi tärkeimmistä parametreista, jotta 

tuotanto voidaan ajoittaa ja noudattaa Just in Time-periaatetta. Tuotannon suunnittelutiimi 

aikatauluttaa tuotannon tarkasti prosessi- ja laitetasolle asti hyödyntäen läpimenoaikaa, 

tuotantomääriä ja käytettävissä olevaa kapasiteettia. Perinteiset tuotannonohjausjärjestelmät 

olettavat läpimenoajan pysyvän vakiona. Sen sijaan yksittäistuotannossa läpimenoajat voivat 

muuttua jatkuvasti, jolloin suunnittelu hankaloituu. Tämä riippuu tuotteiden 

stardardointiasteesta eli kuinka paljon asiakas vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin. (Lane 2007, 

s. 46). 

 

Joissain tuotantoympäristöissä saatetaan tehdä projekteja ja standardituotteita samoilla 

resursseilla. Seurauksena on usein ongelmia varsinkin, jos kahta eri tilaustyyppiä ohjataan 

samalla mallilla. Käytännössä projektien vaatimia kapasiteettitarpeita pystytään vain 

arvioimaan. Jos ne pyritään sovittamaan tuntitason suunnitteluun, on seurauksena suunnitelman 

epätarkkuutta ja aikataulujen venymistä, mikä myöhästyttää standardituotteiden valmistusta. 
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Eri tilaustyyppien arvovirrat tulisi hahmottaa ja projekteja tulisi hallita standardituotteista 

erillään. (Bozzone 2002, s. 60-63). 

 

Bozzone (2002, s. 44-47) erottelee tuotannonohjauksessa tuotantoa edeltävät vaiheet ja 

varsinaisen tuotannon. Edeltäviä vaiheita ovat muun muassa tilausten syöttö järjestelmään, 

tuotannonsuunnittelu ja materiaalihankinnat. Hänen mukaansa edeltävissä vaiheissa on 

varmistettava tuotannon edellytykset, kuten tieto- ja materiaalitarpeet, jotta tuotanto voidaan 

suorittaa suunnitellusti. Puuttuva tieto johtaa väistämättä viivästyksiin tuotannossa. Uudet 

tilaukset tulisi pyrkiä syöttämään järjestelmään nopeasti, koska viivästykset tuotantoa 

edeltävissä vaiheissa johtavat todennäköisesti viivästyksiin tuotannossa. Toisaalta tilausta ei 

tulisi päästää tuotantoon, mikäli sille ei ole resursseja vapaana. Tämä johtaa keskeneräisen työn 

kasvuun ja pidempiin tuotannon läpimenoaikoihin, kun jo työn alla olevan tilauksen työstö 

joudutaan keskeyttämään. 

 

Koska yksittäistuotannon toimintaan sisältyy paljon muuttujia, tulisi tuotannonsuunnittelun 

tapahtua lattiatasolla. Tuotannon aikataulun määrittämiseen suositellaan käytettävän tuntitason 

Day-by-Hour tauluja. Ne soveltuvat parhaiten prosesseille, joiden kapasiteetti on jaettu eri 

tuotteille ja joita ei ohjata ennusteiden varassa. Esimerkiksi yhdelle koneelle, jolla valmistetaan 

osia eri tuotteisiin, on suositeltavaa luoda oma Day-by-Hour taulu. Sen tarkoitus on auttaa 

lattiatason töiden suunnittelussa, sovittaa työalueen kapasiteetti tilauksiin, verrata tuotannon 

toteumaa suunnitelmaan ja osoittaa työkuorman epätasapaino. Perusidea on luoda jokaiselle 

työalueelle oma aikataulu. Aikataulutuksen tarkkuuteen vaikuttaa työvaiheiden kesto,  mutta se 

tehdään yleensä vähintään tuntitasolla. Menetelmään sisältyy myös jatkuva suunnittelun 

kehittäminen. Tuotannossa ilmenneet ongelmat nostetaan esille, jotta viivästyksiä voidaan 

jatkossa ehkäistä ja näin parantaa suunnitelman tarkkuutta. (Lane 2007, s. 46-48). 

 

Massatuotannossa tuotantotahdin määrittää yleensä tahtiaika. Se saadaan jakamalla 

käytettävissä oleva työaika asiakkaan tilausmäärällä, ja se kertoo käytännössä kauanko yhden 

kappaleen valmistaminen saa kestää. Tahtiaika soveltuu ohjaamaan prosesseja, jotka 

valmistavat vain tiettyjä tuotteita tai joiden päivittäiset tuotantomäärät ovat ennalta tiedossa. 

Käytännössä tuotteita valmistetaan varastoon ennusteisiin tai kulutukseen pohjautuen. 

Tahtiaika ei sovellu tilausohjautuvaan tuotantoon, koska kysyntä muuttuu päivittäin ja myös 
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tahtiaikaa tulisi jatkuvasti päivittää. Sillä ei myöskään voida ohjata prosessia, jolla ei ole 

tarkkaan rajattua tuotevalikoimaa. Näin ollen tahtiaika toimii harvoin yksittäistuotannossa, 

mutta sen korvaajana voidaan käyttää esiteltyä Day-by-Hour menetelmää. (Lane 2007, s. 36-

37). 

 

3.8.2 Tuotannon aikataulutus 

 

Yksittäistuotannossa työt suunnitellaan usein sen perusteella, millä on eniten kiire. 

Tuotannonohjaus ei perustu tarkkaan töiden aikataulutukseen, vaan seuraava työ aloitetaan 

edellisen valmistuttua. Lattiatasolla vallitsee ”kaikki aikanaan” mentaliteetti, mutta siellä 

tuntuu silti olevan jatkuva tulipalokiire. Lanen (2007, s. 35-36) mukaan priorisoituun 

työjärjestykseen perustuva aikataulutus ei ole tuotantosuunnitelma, vaan pelkkä lista 

prioriteetteja. Se ei auta pysymään aikataulussa, jos se ei kerro kauanko työ saa kestää. Näin ei 

voida myöskään ymmärtää resurssien kuormitusta ja tasapainottaa sitä. 

 

Myös Kallage (2014) kuvailee aikataulutuksen olevan yleinen haaste konepajateollisuudessa. 

Monet yritykset tunnistavat ongelmiksi huonon tuotannonsuunnittelun tai jatkuvat muutokset 

töiden prioriteeteissa. Harva uskoo näiden olevan kuitenkaan todellisia juurisyitä. 

Tuotannonsuunnittelun onnistuminen pohjautuu tuotantoprosessin parametrien määrittelyyn. 

Siinä prosesseille määritetään muun muassa kapasiteetti, läpimenoaika ja sen todellinen tehokas 

käyttöaste. Tämä auttaa tekemään prosessin toiminnasta ennustettavaa, mikä on edellytys 

tuotannonsuunnittelulle. 

 

Aikatauluihin pohjautuvan tuotannon on havaittu parantavan tuottavuutta merkittävästi – 

arviolta noin 10-15 prosenttia. Parannus selittyy jo sillä, että työntekijät ovat työpisteillä 

ajallaan, tekevät ennalta määritettyjä töitä, eivätkä prioriteetit vaihdu jatkuvasti. Silloin voidaan 

arvioida työntekijäkohtaisesti, milloin työn pitäisi valmistua ja milloin seuraava tulisi aloittaa. 

Näin voidaan seurata onnistumista ja reagoida ongelmiin, kun taas ilman aikataulutusta ei voida 

tietää ollaanko nyt ajoissa vai myöhässä. (Lane 2007, s. 45). 

 

Tuntitason aikataulutus voi tuoda mukanaan myös ongelmia. Työn myöhästyminen johtaa 

muiden töiden myöhästymiseen ja aikataulua joudutaan hiomaan uusiksi. Yksittäistuotannossa 
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tätä tapahtuu jatkuvasti ja sen seurauksena tuotannonsuunnittelu tuntuu olevan hallitsematonta. 

Tuotannonsuunnittelun täytyy olla dynaamista ja yrityksen tulee hyväksyä se tosiasia, että 

muutokset ovat väistämättömiä. Suunnittelua voidaan kehittää tekemällä se mahdollisimman 

lähellä lattiatasoa niin, että muuttuvat olosuhteet tiedostetaan välittömästi. Myös 

suunnittelustrategian laatiminen on välttämätöntä. Se kertoo, millä tarkkuudella 

tuotannonsuunnittelu tapahtuu ja millä tasolla työtä ohjataan. (Bozzone 2002, s. 124-128).  

 

3.8.3 Tuotannon tasoitus  

 

Tuotannon tasoitus pyrkii tasoittamaan tuotantovolyymia ja tuotevalikoimaa siten, että eri 

tuotteita valmistetaan verrattain pienissä erissä lyhyinä ajanjaksoina. Niistä muodostuu 

tuotekohtainen tuotantojärjestys, joka on usein ajanjaksoittain toistuva kuvio. Näin ollen 

jokaista tuotetyyppiä valmistetaan esimerkiksi yhden työvuoron aikana. Tuotannon tasoituksen 

tavoitteena on sovittaa tuotantovolyymi kapasiteetin mukaan, ehkäistä ylituotantoa ja resurssien 

epätasaista kuormitusta. Menetelmä on tullut tunnetuksi osana Toyotan tuotantojärjestelmää ja 

sitä on sovellettu lähinnä toistuvassa tuotannossa, jossa on rajattu määrä tuotevariaatioita. 

(Bohnen et al.) 

 

Tilausohjautuvassa tuotannossa ei ole ylituotannon riskiä, mutta sen sijaan tekeminen voi olla 

pirstaloitunutta ilman toistuvia prosesseja. Optimaalisin tapa ei ole välttämättä tehdä kaikkia 

töitä sekaisin keskenään. Bohnen et. al esittelevät mallin, jonka avulla tuotannon tasoitusta 

voidaan soveltaa yksittäistuotannon toimintaympäristössä. Malli perustuu tuoteperhetasolla 

tehtävään tuotannon tasoitukseen. Tuotteet jaetaan tuoteperheisiin samankaltaisten 

prosessivaiheiden, laitteiden ja resurssien mukaan. On myös tärkeää, että tuoteperheen sisällä 

eri tuotteilla on mahdollisimman pieni asetusaika. Ideana on, että saman tyyppisiä tuotteita 

kannattaa valmistaa erissä, koska se on ajankäytöllisesti tehokkaampaa. Tuoteperheiden 

määrittelyn jälkeen niille määritetään tuotantojärjestys, joka toistuu tietyin intervallein (kuva 

8). Ne tuotteet, jotka eivät ominaisuuksiensa puolesta sovi muihin kategorioihin, voidaan 

yhdistää sekalaisten tuotteiden kategoriaan. 
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Kuva 8 Tuoteperheiden tuotantojärjestys EFEI (Every family every interval) –periaatteella (Bohnen et al.) 

 

Kannattaa huomioida, että menetelmän käyttö tilausohjautuvassa toimintaympäristössä lisää 

yksittäisten tilausten läpimenoaikaa. Kuten aiemmin todettiin, tilausohjautuvan tuotannon 

ensisijainen fokus tulisi olla läpimenoaikojen pienentämisessä. Toisaalta tasapainottelu 

virtaustehokkuuden ja resurssien korkean käyttöasteen välillä on yrityksen strateginen 

kysymys. Yritys ei voi painottaa kumpaakaan täysin, koska silloin toinen kärsii merkittävästi. 

Tätä kuvaa kaava, jonka mukaan läpimenoaika kasvaa, mitä suurempi resurssien käyttöaste on. 

Tämä johtuu prosesseissa vallitsevasta vaihtelusta, joka voi johtua niin systeemin ulkoisista 

kuin sisäisitä tekijöistä (Modig & Åhlström 2013, s. 40-43). 
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4 OHJAUSMALLIEN MÄÄRITTELY KOHDEYRITYKSESSÄ 

 

Tässä osiossa on kuvattu yrityksessä tehty sisäinen tutkimus, jonka viitekehyksenä on sovellettu 

C-CEI-menetelmän toimintoanalyysiä. Tutkimuksessa tarkastellaan testausoperaatioiden 

toimintaympäristöä, strategiaa, toimintoja sekä toiminnanohjauksen nykytilaa. Osion lopussa 

esitetään analyysin pohjalta tunnistetut kriittiset toiminnot ja niiden kehittämiskohdat, joihin 

uuden toiminnanohjausmallin tulisi vastata. 

 

4.1 Operatiivinen toimintaympäristö 

 

Eurofins Expert Services keskittyy toimittamaan asiakkailleen tuloksia ja ratkaisuja eli se 

voidaan määritellä palveluorganisaatioksi. Vaikka yritys onkin virallisesti testauslaboratorio, 

muistuttaa sen operatiivinen toiminta pitkälti konepajaa. Sillä on paljon tuotantomaisia piirteitä 

– esimerkiksi tarve hallita konekapasiteettia ja ohjata henkilöresursseja. Operaatioiden 

työympäristö on hyvin monipuolinen, sillä yrityksen palveluvalikoimaan kuuluu laaja 

valikoima erilaista testejä. 

 

Vuoden 2019 aikana testausoperaatioissa suoritettiin noin 500 uniikkia testiä. Todellisuudessa 

testejä suoritettiin enemmän, sillä testikoodien kattavuudessa on huomattu olevan puutteita. 

Volyymillisesti noin 20 prosenttia testikoodeista kattaa 80 prosenttia koko testausvolyymista. 

Joitain testejä suoritetaan jopa tuhansia kappaleita vuodessa, mutta suurimmassa osassa 

volyymit ovat kymmenistä testeistä muutamiin satoihin. Testikoodien volyymien jakaumaa on 

havainnollistettu kuvaajassa 1. Käytetty data on poimittu EPM-järjestelmästä. 
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Kuvaaja 1 Pareto-kuvaaja vuoden 2019 aikana suoritetuista testeistä 

 

Testauskyvykkyyden ylläpitäminen edellyttää erityyppisiä testauslaitteita ja -tiloja sekä 

työntekijöiden osaamista. Suurin osa testaustoiminnasta on päivittäin erilaista, eivätkä 

testausprosessit ole toistuvia. Yrityksen toimintaympäristön voidaan siis todeta vastaavan 

yksittäistuotantoa. 

 

Testausoperaatioiden toimeksiannot voidaan luokitella laadunvalvontaan, tuotteiden 

tyyppihyväksyntään, tuotekehitykseen ja muihin asiakastoimeksiantoihin. Kaikilla niillä on 

omat tunnuspiirteensä – osa testauksesta on pidemmälle standardoitua ja osa projektiluontoista. 

Laadunvalvonnassa asiakkaan tehtaalta saapuu tietyin väliajoin näytteitä testattavaksi, joista 

selvitetään niiden ominaisuudet ja verrataan asetettuihin vaatimuksiin. Tyyppihyväksynnässä 

asiakkaan tarpeena on saada tuotteelleen jokin hyväksyntä, kuten CE-merkintä ja tuotteelle 

suoritetaan standardin edellyttämät testit. Tuotekehityksessä toimitaan asiakkaan kumppanina 

ja asiakas on usein itse mukana suorittamassa testausta. Muu asiakastoimeksianto on asiakkaan 

pyyntö selvittää jokin tuotteensa ominaisuus, jonka motiivina voi olla vain puhdas mielenkiinto. 
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Toimeksiantojen prioriteetti vaihtelee sen tyypin ja asiakkaan mukaan. Lähtökohtaisesti kaikki 

testit tulisi pyrkiä suorittamaan ajallaan, mutta asiakkaan puolesta osa tilauksista on 

kriittisempiä kuin toiset. Esimerkiksi tarkastuskäyntien jälkeisten laadunvalvontanäytteiden 

testaaminen ei tyypillisesti ole kriittistä aikataulullisesti. Asiakkaalla saattaa mennä näytteiden 

toimittamisessa kuukausia tai se voi jopa unohtua kokonaan. Tämä antaa ymmärtää, ettei 

näytteen testaamiselle ole kiirettä. Poikkeuksena ovat laadunvalvontanäytteet, jotka saapuvat 

asiakkaan uudelta tuotantolinjalta ja jotka tulee testata nopeasti linjan käynnistämiseksi. Toinen 

esimerkki aikataulun kriittisyydestä on betonilieriöiden puristuskoe. Puristuspäivämäärä 

määräytyy betonin kuivumisajan mukaan, joka lasketaan siitä milloin kappale on valettu 

asiakkaan työmaalla. Voidaankin todeta, että tilaukset, jotka kytkeytyvät asiakkaalle tärkeisiin 

tai yhteisesti sovittuihin aikatauluihin ovat prioriteetiltaan korkeita. 

 

4.2 Strategia ja tavoitteet 

 

Operaatiota koskeva strategia lähivuosille on tunnistaa ja erotella standardi- ja projektitestit, 

joita hallitaan omilla toiminnanohjausmalleilla. Käytännössä projektien hallinnassa korostuu 

niiden kannattavuuden laskenta ja ohjaukseen käytetään projektinhallinnan menetelmiä. 

Standarditesteissä korostuu operatiivinen tehokkuus, mitattuna toimitustäsmällisyydellä ja 

testien läpimenoajoilla. Diplomityössä luodaan toiminnanohjausmalli standarditesteille osana 

suurempaa kehitysprojektia. Yrityksen visiona on tuotteistaa standarditestit niin, että jatkossa 

myös projektit voitaisiin kasata standarditesteistä.  

 

Toinen keskeinen tavoite on kehittää valikoitujen alueiden testauskyvykkyyksiä 

kokonaisvaltaisesti. Kehitettävät alueet ovat priorisoitu niille odotetun liikevaihdon kasvun 

mukaisesti. Alueiden myytävät testit tuotteistetaan, niiden raportointi automatisoidaan, 

työalueita ja prosesseja kehitetään sekä moniosaamista lisätään. Toimilla tavoitellaan 

operatiivisen tehokkuuden parantumista. Toiminnanohjausmallia ajatellen tämä asettaa 

vaatimuksia varmistaa testien nopea läpäisyaika. On esimerkiksi varmistettava, ettei usean 

testausalueen läpi kulkeva näyte joudu jonottamaan pitkään testien välillä. Lisäksi korkean 

prioriteetin työt pitäisi pystyä hahmottamaan järjestelmästä, jotta ne voidaan huomioida 

tuotannonohjauksessa. 
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Toiminnanohjausjärjestelmälle asetettuja tavoitteita on saada tuotannonohjaus hallintaan eli 

kaikkea testaustoimintaa tulee pystyä ohjaamaan järjestelmän kautta, määriteltyjä 

toimintamalleja noudattaen. Sen halutaan poistavan nykyisiin toimintatapoihin liittyvää riskiä, 

missä töiden suorittamiseen liittyvä tieto ei ole kootusti saatavilla. Tavoitteena on myös saada 

edellytykset tuotannonsuunnittelulle, jotta ohjauksessa päästäisiin tuntitason töiden 

suunnitteluun. 

 

4.3 Operatiiviset toiminnot 

 

Yrityksen operatiiviset toiminnot on havainnollistettu prosessikartan avulla (kuva 9). 

Ydinprosessi koostuu näytteiden vastaanotosta ja niiden logistiikasta, töiden suunnittelusta ja 

ohjauksesta sekä testauksesta. Prosessin syötteitä ovat asiakkaan toimeksiannot ja testattavat 

näytteet. Sen tuotoksia ovat testien tulokset, jotka toimitetaan asiantuntijoille raportoitaviksi. 

Johtamisesta vastaa ensisijaisesti tiimipäällikkö, jonka työtehtäviin kuuluu tiimin 

päivittäisjohtaminen ja resurssien hallinta. Päivittäisjohtamista tukee joka-aamuinen 

tiimipalaveri, jonka tarkoituksena on käydä läpi tiimin tilanne ja suorituskykymittarit. 

Resurssienhallinta tarkoittaa tiimin moniosaamisen kehittämistä ja resurssien ohjaamista 

työalueiden kuormituksen mukaan.  

 

Tukiprosesseja ovat näytteiden varastointi ja hävitys, hankinta sekä laitteiden ja tilojen huolto. 

Testauksen ja tulosten raportoinnin jälkeen näytteet varastoidaan kuukaudeksi, jonka jälkeen 

ne hävitetään, ellei asiakas halua näytettä sinä aikana takaisin. Pienimuotoinen hankinta 

voidaan nähdä myös tukiprosessina. Työalueille hankitaan testauksessa kuluvia työvälineitä, 

materiaaleja ja suojavälineitä. Laitteiden ja tilojen huolto on olennainen tukiprosessi, mutta sille 

ei ole määritelty vielä toimintamalleja, kuten huoltosuunnitelmia. 
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Kuva 9 Operatiivinen prosessikartta 

 

Operatiivinen ydinprosessi kuvaa, miten saapuvia näytteitä hallitaan ja miten resursseja ja 

näytteille kohdistuvia testejä koordinoidaan. Prosessi on suunniteltu seuraavasti: 

testauslaboratorioon saapuu asiakkaan lähettämä näyte-erä, joka otetaan vastaan ja kirjataan 

EPM-järjestelmään. Näytteille voi kohdistua yksi tai useampi testi, jotka suoritetaan 

useimmiten yhdellä testausalueella. Joissain tapauksissa samaa näytettä voidaan testata 

useammalla eri alueella. Vastaanottaja vie näytteen oikealle testausalueelle tai varastoi sen 

myöhemmin testattavaksi. Näyte-erä siirtyy järjestelmän saapuneiden näytteiden listalle, jonka 

jälkeen asiakastuki yhdistää sen oikeaan tarjoukseen ja määrittää sille suoritettavat testit, 

kohdetiimin ja vastuuhenkilön. 

 

Testien suorittamiselle valitaan ajankohta ja järjestelmä laskee testin deadlinen testikoodille 

asetetun TAT:n mukaisesti. TAT (Turn Around Time) kuvaa näytteen testauksen 

läpimenoaikaa, testin aloittamisesta sen valmistumiseen. Suoritettavat testit nähdään näyte-

erälle liitetystä tarjouksesta, jolla asiantuntija on erotellut kullekin näytteelle suoritettavat testit. 

Suunnittelutoimenpiteiden jälkeen näytteet siirtyvät järjestelmässä kohdetiimin laboratorio 

listalle, joka on käytännössä tiimin työjono. Tiimipäällikkö ohjaa alueensa töitä ja testien 

valmistuttua hän kuittaa ne listalta tehdyiksi. Testaajat noudattavat testien suorittamisessa 

testeille liitettyjä standardityöohjeita. 
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Todellisuudessa prosessin noudattamiselle ei ole edellytyksiä. Tuotannonsuunnittelu ei ole 

mahdollista, koska järjestelmässä ei ole näkyvyyttä resurssien kuormituksesta eikä voida nähdä 

milloin testausalueella olisi kapasiteettia. Testikoodeille asetetut TAT:it kuvaavat 

kokonaisläpimenoaikaa, mutta eivät kerro mistä työvaiheista testausprosessit koostuvat tai 

mille työalueille ne kohdistuvat. Testausoperaatiot eivät pysty hahmottamaan, mitä työaluetta 

testit kuormittavat ja paljonko ne vaativat resursseja. Työnohjauksessa ei voida luottaa 

testikoodeihin, koska niiden kattavuus ja tarkkuus vaihtelevat eri alueilla. 

 

Muita haasteina nykyisessä toimintamallissa on havaittu näyte-erän liittämisessä tarjoukselle ja 

suoritettavien testien valinnassa. Tarjousten laatimisessa ei aina noudateta ohjeistusta eritellä 

jokaiselle näytteelle suoritettavat testit. Sen seurauksena asiakastuki ei pysty valitsemaan 

saapuneille näytteille oikeita testejä, mistä aiheutuu selvitystyötä. Nykyprosessiin sisältyy siis 

kohtalainen virheen mahdollisuus valita väärät testit. Lisäksi järjestelmä ei ohjaa näytteen 

kulkua, minne se pitäisi seuraavaksi viedä testauslaboratoriossa. Vastaanottajan kyky viedä 

näyte oikealle testausalueelle perustuu hänen henkilökohtaiseen tietoonsa eri alueilla 

työskentelevistä asiantuntijoista.  

 

4.4 Testaustoiminta 

 

Testaustoiminnassa testataan asiakkaan lähettämiä näytteitä määriteltyjen menetelmien 

mukaisesti. Tavoitteena ovat luotettavat tulokset sekä aikataulussa pysyminen. 

Testausmenetelmät pohjautuvat tuotteita koskeviin standardeihin ja monet testeistä ovat 

akkreditoituja eli kolmannen osapuolen auditoimia. Testaustoimintaa rajoittavat tila- ja 

laitekapasiteetin sekä osaajaresurssin saatavuus. Niiden painotukset vaihtelevat alueittain, 

mutta oikeanlaisen osaajan saatavuus on yleisesti merkittävin rajoite työn aloittamiselle. On 

arvioitu, että noin 60 prosenttia testeistä on yhden henkilön osaamisen varassa. Tämä 

muodostaa merkittävän riskin toiminnan jatkuvuuden kannalta. 

 

Tilarajoitteisiksi testausalueiksi luetaan alueet, joissa tilaa varataan asiakkaan näytteen 

testaamiseen jopa päiviksi kerrallaan. Yrityksessä on jo kehitetty tähän soveltuva toimintamalli, 

jossa tila varataan hyvissä ajoin asiakkaan käyttöön ja molemmat osapuolet sitoutuvat 

aikatauluun. Laitekapasiteetin rajoittamissa testeissä monta testausaluetta käyttää samaa 
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laiteresurssia tai testit kestävät pitkään. Testaaminen sitoo työntekijäresurssin lähinnä testin 

alussa ja lopussa, mutta päärajoitteena on laitteen käytettävyys. 

 

Testauksesta vastaavat testausoperaatiot, jotka koostuvat mekaanisen-, fysikaalisen-, 

kemiallisen-, ilma- ja akustiikka- sekä palotestauksen tiimeistä. Tutkimuksen aikana tiimien 

toiminnan havaittiin eroavan toisistaan, joten sitä päätettiin tutkia tiimikohtaisesti. Tässä 

kiinnitettiin huomiota prosessien luonteeseen, nykyisiin toimintamalleihin, testivalikoimaan ja 

testausvolyymeihin sekä tulevan työkuorman ennakoitavuuteen. Tiedot kerättiin 

haastattelemalla alueiden tiimipäälliköitä sekä EPM-testausdataa analysoimalla. Yhteenveto 

havainnoista on esitetty taulukossa 2. 

 

Taulukko 2 Yhteenveto testaustiimien luonteesta 

 Tiimi A Tiimi B Tiimi C Tiimi D Tiimi E 

Prosessien 

luonne 

Syklisiä, 

pitkäkestoisia 

Kerralla 

valmiiksi 

Pitkäkestoisia Kerralla 

valmiiksi 

Pitkäkestoisia 

Ohjauksen 

fokus 

Osaajaresurssi Osaajaresurssi, 

laite ja tila 

Osaajaresurssi 

ja tila 

Osaajaresurssi Tila 

Valikoima 204 13 36 106 103 

Volyymi 8058 631 871 2422 937 

Työkuorman 

ennakoitavuus 

Viikon 

tarkkuudella 

Viikon 

tarkkuudella 

1 – 7 päivän 

tarkkuudella 

1 – 7 päivän 

tarkkuudella 

Päivän 

tarkkuudella 

 

 

4.4.1 Prosessien luonne ja ohjauksen fokus 

 

Tiimissä A testauksessa prosessit ovat pääosin pitkäkestoisia ja näytteelle tehdään lukuisia 

lyhyitä työsuoritteita. Tämän kaltaisista prosesseista käytetään termiä sykliset prosessit. Testi 

voi edellyttää näytteen syklittämistä eri olosuhteissa tai sen ominaisuuksia mitataan tietyin 

väliajoin. Työsuoritteet kestävät usein muutamista minuuteista puoleen tuntiin. Yhdellä 

testaajalla on käynnissä monia testejä samanaikaisesti. Alla on kuvattu erään testin kulku (kuva 

10), joka on tyypillinen esimerkki tiimin toiminnasta. 
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Kuva 10 Esimerkkitestin 1 työnkulku 

 

Näyte otetaan aamulla lämpökaapista ja laitetaan vesialtaaseen. Sitä syklitetään standardin 

määräämän aikataulun mukaisesti pakastimeen ja taas vesialtaaseen. Työpäivän päätteeksi 

näyte laitetaan yön ajaksi lämpökaappiin ja sama prosessi jatkuu seuraavana työpäivänä. 

Viikonlopun ajan näytettä säilytetään olosuhdehuoneessa, jotta sen fysikaaliset ominaisuudet 

eivät muutu. Työalueella on meneillään lukuisia vastaavanlaisia testejä. Tällä hetkellä 

aktiviteetteja ohjaavat henkilökohtaiset Outlook-kalenterit, puhelimien muistutukset ja 

muistilaput. 

 

Viime vuonna testausalueella suoritettiin yli 200 uniikkia testiä, joiden volyymi oli noin 8000 

kappaletta. Suuren testivalikoiman vuoksi tiimin suurin rajoite testaamiselle on osaajaresurssin 

saatavuus. Alueella on selkeä tarve lisätä moniosaamista ja toiminnanohjauksen tulisi keskittyä 

osaajaresurssien ohjaamiseen. Sen lisäksi työtehtäviä tulisi ohjata kootusti järjestelmän kautta, 

jotta toimintaa voitaisiin ohjata luotettavasti ja pienemmällä riskillä. 

 

Tiimissä B testauksen alueella monet testeistä voidaan suorittaa alusta loppuun lyhyessä 

aikaikkunassa. Alla on kuvattu tyypillinen testausprosessi (kuva 11), jossa näytteelle 

suoritetaan taivutuskoe, vetokoe ja suhteellisen harjapinta-alan mittaus (FR-mittaus). Prosessin 

vaiheajat ovat mitattu aiemmin yrityksessä tehdyssä kehitysprojektissa. Tällaisten ”kerralla 

valmiiksi” suoritettavien prosessien ohjaaminen on yksinkertaisempaa tuotannonsuunnittelun- 

ja ohjauksen kannalta. Esimerkiksi kyseisen prosessin vaatima henkilökapasiteetin tarve on 

noin 2,6 tuntia. Kyseisellä työalueella on käytettävissä kolme henkilöä, joiden tehokas 

yhteenlaskettu työaika on noin 20,4 tuntia (6,8 h /henkilö). Laskennallisesti työalueen 



46 

 

 

 

kapasiteetti olisi 7,8 kyseistä testisarjaa päivässä. Mekaanisen testauksen suurin rajoite on myös 

osaajaresurssin saatavuus, mutta joissain tilanteissa myös tila- ja laitekapasiteetit rajoittavat 

toimintaa. Sen lisäksi on huomioitava, että hydrauliikkatoimisiin laitteisiin liittyy rajoitteita, 

jolloin kaikkia ei voida käyttää yhtä aikaa. Taulukon 2 esittämä testivalikoima ei pidä paikkansa 

tiimin B kohdalla, koska monille alueen testeistä ei ole luotu lainkaan testikoodeja. 

 

 

Kuva 11 Esimerkkitestin 2 työnkulku 

 

Myös tiimissä C testauksessa näytteiden testaus on verrattain nopeaa. Näytteiden analyysit 

suoritetaan laitteilla, jonka ajo kestää noin 0,5 – 2 tuntia per näyte. Näytteitä pyritään 

kerryttämään niin, että yhdellä ajolla voitaisiin analysoida useampi näyte. Näytteiden testaus 

edellyttää esikäsittelyn, joka sitoo noin yhden työpäivän henkilötyöaikaa. Testausta rajoittaa 

eniten osaajaresurssien saatavuus, jolloin ohjauksen fokuksen tulisi olla ensisijaisesti 

henkilöresurssien hallinnassa. Laitteiden ei ole huomattu muodostavan pullonkaulaa 

testaamiselle. 

 

Tiimissä E prosessit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia ja ne varaavat testausalueen koko ajaksi. 

Tyypillisesti testin läpimenoaika on 3-5 työpäivää tuotteesta riippuen, josta näytteen 

esivalmistelu vaatii vähintään 2 työpäivää. Esivalmisteluun kuuluu muun muassa tukirakenteen 

muuraus, koekappaleen asennus tukirakenteeseen ja termoelementtien kiinnittäminen 

kappaleeseen. Tiimissä rajoitteena ovat tilan käytettävyys ja käytössä olevat laitteet. Suurin 

rajoite koko toiminnalle on kuitenkin savunpoisto, jonka vuoksi vain tietty määrä testejä 

voidaan suorittaa yhtäaikaisesti. 

 

Tiimissä C toiminnanohjaus muistuttaa luonteeltaan tiimin E toimintaa. Testien läpimenoaika 

on pääsääntöisesti muutama vuorokausi ja koko testausalue on varattu täksi ajaksi. 

Testauslaitteiston valmistelu ja näytteen asennus vievät suurimman osan ajasta. Toiminnan 

rajoitteena on pääsääntöisesti tilan saatavuus, mutta joissain tilanteissa vastaan tulee myös 
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osaajaresurssin puute. Erityispiirteenä ovat tietyissä mittauksissa vastaantulevat 

desibelirajoitukset, jolloin muita testauksia ei voida suorittaa saman aikaisesti. 

 

4.4.2 Työkuorma ennakoitavuus 

 

Tutkimuksessa selvitettiin työkuorman ennakoitavuutta haastattelemalla alueiden 

asiantuntijoita ja tiimipäälliköitä. Ennen haastatteluita, aiemmissa tutkimusvaiheissa oli 

muodostunut käsitys, että työkuorman ennakointi olisi heikkoa ja näytteet saattavat saapua 

täytenä yllätyksenä. Uuden toiminnanohjausmallin kannalta olisi tärkeä tietää, kuinka paljon 

näkyvyyttä tuleviin töihin on mahdollista saada. 

 

Haastatteluista selvisi, että näytteiden saapuminen voidaan arvioida pääsääntöisesti vähintään 

viikon tarkkuudella. Etenkin isompien, vakiintuneiden asiakkaiden kanssa näytteiden 

saapumisen ennakointi on helpompaa. Parhaissa tapauksissa asiakkaat toimittavat 

logistiikkayhtiön seurantatiedon, jolloin näytteen saapuminen tiedetään päivän tarkkuudella. 

Joissain tapauksissa asiakkaat toimittavat näytteet itse testattavaksi, jolloin niiden saapuminen 

tiedetään tunnin tarkkuudella. On myös tapauksia, joissa asiakkaat eivät hyväksy saamaansa 

tarjousta, mutta lähettävät näytteet silti testattaviksi. Tällaisissa tapauksissa näytteen 

saapumista ei voida mitenkään ennustaa. 

 

Vaikka näytteen saapumisajankohta tuntuu olevan tiedossa, ei nykyjärjestelmässä ole paikkaa 

tiedon syöttämiselle. Näin ollen testausoperaatioissa ei voida ennakoida työkuormaa eri 

testausalueille. Haastatteluissa ilmeni myös, että myyntiprosessissa olisi parannettavaa 

asiakkaan ohjeistamisen kannalta. Asiakkaan tulisi ensin hyväksyä tarjous ja ilmoittaa, milloin 

hän aikoo lähettää näytteet testattavaksi. Osapuolten välisen informaationkulun parantaminen 

olisi molempien etu; tulevat työt voitaisiin suunnitella aiemmin, jolloin niiden testaus voitaisiin 

aloittaa aiemmin ja asiakas saisi tulokset nopeammin. 

 

4.4.3 Toiminnanohjaus eri testausalueilla 

 

Tutkimuksessa kartoitettiin toiminnanohjauksen nykytilaa eri testausalueilla. Haastatteluissa 

ilmeni, että tiimipäälliköiltä puuttuvat perusedellytykset työn johtamiselle. Kun heidän 
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kanssaan laskettiin monenko testaajan työt löytyvät järjestelmästä, vastaukset vaihtelivat 

alueittain 33 ja 100 prosentin välillä. Osalla tiimien testausalueista ei ole lainkaan testikoodeja 

ja jotkut testikoodit ovat kohdennettu väärille alueille, jolloin ne eivät näy tiimin työjonossa. 

 

Syynä töiden puuttumiselle on testikoodien puutteellinen määrittely, mikä on ollut ongelmana 

jo järjestelmän käyttöönotosta lähtien. Tutkimuksessa kysyttiin asiantuntijoilta, kuinka paljon 

heidän myymistään testeistä löytyy järjestelmän testikoodeista. Vastaukset vaihtelivat noin 10 

prosentin kattavuudesta lähes täydelliseen kattavuuteen. Tähän vaikutti testien 

standardointiaste eli kuinka suuri osa testauksesta miellettiin projektiluonteiseksi testaukseksi. 

Testausalueilla, joilla lähes jokainen toimeksianto on erilainen ei myöskään ole pyritty 

standardoimaan testikoodistoa, koska se koetaan vaikeaksi. 

 

Tutkimuksen toinen havainto oli tuotannonohjauksessa sovellettavat erilaiset menettelyt. 

Tiimipäälliköt kuvailivat, että töitä ohjataan eri tavoin, riippuen kenen asiantuntijan myymiä 

testit ovat. Osan kanssa töiden ohjaus ja priorisointi tapahtuu viikoittaisessa palaverissa, jossa 

asiantuntijat kertovat työjärjestyksen tilausten kiireellisyyteen perustuen. Toiset asiantuntijat 

lähettävät viikoittaisen Excel-listauksen töistä, mutta on myös töitä, joista tiimipäällikkö ei saa 

lainkaan tietoa. Päällekkäiset ohjausmallit johtavat ongelmatilanteisiin, joissa testaaja saa osan 

töistä asiantuntijalta ja osan tiimipäälliköltä. Tämän voidaan nähdä johtavan 

ylikuormittumiseen ja töiden myöhästymiseen. 

 

4.5 Kriittiset toiminnot ja kehittämiskohdat 

 

Yrityksen kriittiset toiminnot (kuva 12) tunnistettiin tutkimuksen aikana. Ne ovat 

palvelutuotannon kannalta kriittisiä ja ydinprosessi ei toimisi ilman yhtäkään niistä. Niiden on 

tarkoitus määritellä toiminnanohjauksen osa-alueet ja kuvata, mitä toimintoja järjestelmän 

pitäisi tukea. Myös raportointi esitetään kriittisenä toimintona, vaikkakin sen tutkiminen ja 

kehittäminen ei kuulu diplomityön rajaukseen, koska se on osa asiatuntijatyötä. 

 

Suurimmat kehittämistarpeet painottuvat tuotannonsuunnitteluun ja –ohjaukseen. 

Tutkimuksessa havaittiin, ettei nykyjärjestelmä tarjoa niiden vaatimia ominaisuuksia. Sen 

lisäksi nykyinen systeemi on suunniteltu reagoimaan vasta, kun näyte saapuu 
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testauslaboratorioon. Se ei siis tue parhaalla mahdollisella tavalla virtaustehokasta toimintaa, 

jolla pyritään vastaamaan nopeasti kysyntään ja minimoimaan asiakkaan odotusaikaa. 

 

 

 

Kuva 12 Kriittiset toiminnot 

 

Tuotannonsuunnittelun tulisi tapahtua etupainotteisesti ja siinä tulisi hyödyntää aikaa, jolloin 

näyte on matkalla testauslaboratorioon. Etupainotteinen suunnittelu lyhentäisi näytteen 

läpimenoaikaa, koska töiden suunnittelu voitaisiin aloittaa jo ennen näytteen saapumista. 

Alustavan testausajankohdan varaus tässä vaiheessa myös nopeuttaisi testauksen aloittamista 

näytteen saavuttua. Periaatteena, mitä aiemmin testausajankohta voidaan varata, sitä aiemmin 

työ voidaan myös aloittaa. Operaatiot saisivat aiemmin tietoa kysynnästä ja voisivat varautua 

tuleviin töihin, muun muassa ohjaamalla resursseja työalueiden kuormituksen mukaisesti. 

Edellä mainitut periaatteet tarkoittavat suunnittelutoimenpiteiden jakamista karkea- ja 

hienosuunnittelutasoille. Hienosuunnittelu eli tuotannon ajoittaminen tuntitasolla tehtäisiin 

näytteen saavuttua testauslaboratorioon ja se perustuisi karkeasuunnittelussa tehtyyn 

päivätason aikataulutukseen. Testauksen karkeasuunnittelu voitaisiin laatia jo tilauksen 

vastaanottamisen jälkeen, ennen näytteen saapumista. 

 

Lisäksi nykyistä prosessia läpikäydessä havaittiin tarve yksinkertaistaa näytteiden kirjaamista 

järjestelmään ja testien valintaa. Nykyiseen toimintamalliin sisältyy riski valita väärät testit, 

Tilauksen 
vastaanotto

Näytteiden 
vastaanotto

Suunnittelu 
ja ohjaus

Testaus

Raportointi



50 

 

 

 

johon vaikuttaa merkittävästi luotujen tarjousten rakenne. Näytteiden vastaanottoon ja 

logistiikkaan liittyy kehitystarve ohjata näytteen kulkua laboratoriossa järjestelmän tuella. 

Järjestelmän tulisi ilmoittaa käyttäjälle, minne näyte kuljetetaan seuraavaksi. Testaamiseen 

liittyvä kehitystarve on saada kootusti hallintaan pitkäaikaistesteille suoritettavat päivittäiset 

mittaukset. Järjestelmän tulisi antaa ilmoituksia testaajille eri testeille kohdistuvista tehtävistä, 

joita etenkin fysikaalisen testauksen alueella on monia. 
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5 TOIMINNANOHJAUSMALLI 

 

Tässä osiossa on esitelty Eurofins Expert Servicesin käyttöön suunniteltu toiminnanohjausmalli 

sekä sen asettamat tarpeet toiminnanohjausjärjestelmälle ja operaatioiden kyvykkyyksille. 

Toiminnanohjausmalli on kuvattu ensin periaatetasolla, joka muodostui sisäisen tutkimuksen 

aikana. Siinä määritellään toiminnanohjausmallin pääperiaatteet, joiden käytännön toteutus on 

kuvattu myöhemmissä osiossa. Toiminnanohjausmalli on rakennettu kappaleessa kuusi 

käsiteltyjen yrityksen strategian, tavoitteiden, toimintaympäristön ja toimintojen perustalta sekä 

hyödyntämällä teoriaa tuotannonsuunnittelusta ja –ohjauksesta. 

 

Toiminnanohjausmalli koostuu periaate-, toiminta- ja järjestelmätasosta. Periaatetaso 

määrittelee toiminnanohjauksen tavoitteet ja pääperiaatteet. Toiminnantaso kuvaa kuinka 

toiminnanohjaus toteutetaan prosessitasolla ja järjestelmätaso määrittelee järjestelmältä 

vaaditut ominaisuudet, jotka mahdollistavat toiminnanohjauksen toteuttamisen (kuva 13). 

Toiminnanohjausmallin edellyttämät operatiiviset kyvykkyydet ovat kuvattu mallin 

yhteydessä. 

 

 

Kuva 13 Toiminnanohjausmalli 
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5.1 Toiminnanohjausperiaatteet 

 

Kohdeyrityksen toiminnanohjausmalli keskittyy operatiivisen testaustoiminnan ohjaamiseen. 

Se käsittää testausoperaatioiden suorittamat standarditestit, jotka löytyvät yrityksen 

myyntikatalogista. Asiakkaan arvoketjusta malli käsittää toiminnot tilausten vastaanottamisesta 

testien suorittamiseen. Myös myyntiprosessi on huomioitu, koska sen aikana kerätyt tiedot 

vaikuttavat toiminnanohjauksen sujuvuuteen. Toiminnanohjauksen tavoitteita ovat 

toimitustäsmällisyys, lyhyet läpäisyajat sekä kapasiteetin joustavuus. 

 

Toimitustäsmällisyys mittaa asiakkaan näkökulmasta, pystyykö yritys raportoimaan 

testaustulokset ajallaan. Korkea toimitustäsmällisyys kertoo, että tuotannonsuunnittelussa ja –

ohjauksessa ollaan onnistuttu. Läpäisyaikojen lyhentämisen tavoite on perusteltua 

tilausohjautuvassa tuotannossa ja se on myös yrityksen strategian edellyttämää. Suuri valikoima 

erilaisia testauspalveluja puolestaan vaatii joustavaa tuotantokapasiteettia, jota on lisättävä 

työntekijöiden moniosaamista kehittämällä. 

 

Tavoitteiden toteutuminen edellyttää systeemiä, joka reagoi nopeasti kysyntään. Näkyvyyttä 

tulevaan työkuormaan on lisättävä, jotta siihen voidaan reagoida ennen kuin näytteet saapuvat 

testauslaboratorioon. Työsuunnittelun tulee tapahtua etupainotteisesti ja soveltaa kahta 

tarkkuustasoa: karkea- ja hienosuunnittelua. Karkeasuunnittelun tarkoitus on varata alustavat 

testausajankohdat ja toimia pohjana hienosuunnittelulle, jossa laaditaan tarkempi aikataulutus 

näytteen saavuttua testauslaboratorioon. Suunnittelulla pyritään työaluekohtaiseen tuntitason 

töiden aikataulutukseen. Töitä ohjataan prosessivaiheina, jotka koostuvat työvaiheista. 

 

Sisäisessä tutkimuksessa operaatioiden toiminnan huomattiin olevan monimuotoista ja eri 

testausalueiden eroavan toisistaan niiden ohjausta ajatellen. Todettiin, että yhden yleisen 

toimintamallin luominen on haastavaa, koska se ei ota huomioon alueiden välisiä eroja. 

Toiminnanohjauksen tulisi toteutua kolmen mallin avulla, jotka perustuvat testausalueen 

rajoittavan tekijän hallintaan sekä toimeksiannon prioriteettiin. Mallit määrittelevät, missä 

vaiheessa toimitusajankohta luvataan asiakkaalle, kuinka tarkalla tasolla se luvataan, mihin 

työnsuunnittelu perustuu ja miten toiminnanohjausta mitataan. 
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Diplomityössä päätettiin keskittyä malliin, jonka avulla ohjataan henkilöresursseja ja 

laiterajoitteisia testausalueita. Niiden ohjaamisessa havaittiin olevan yhtäläisyyksiä, sillä töiden 

suunnittelussa on tarkastettava sekä osaajaresurssin saatavuus, että testilaitteen käytettävyys. 

Lisäksi tuleva työkuorma tiedetään noin viikon tarkkuudella, jolloin tuotannonohjauksessa 

voidaan hyödyntää useampaa suunnittelutasoa. Niinpä resurssi- ja laiteohjautuvien alueiden 

toiminnanohjaukseen päätettiin luoda yksi ohjausmalli, joka kattaa suurimman osan 

testausoperaatioiden töistä. Rajaus on perusteltua myös sillä, että tilarajoitteisten alueiden 

ohjaamiseen on jo kehitetty yrityksessä toimintamalli. Kolmas malli ohjaa niin sanottuja 

pakkotahtisia töitä, esimerkiksi betonipuristuksia, joiden aikataulutus perustuu betonilieriön 

valupäivään. Myös niiden ohjaukseen on jo aiemmin määritelty käytännöt. 

 

5.2 Toiminnanohjausmalli 

 

Resurssi- ja laiteohjattaville alueille luotiin prosessi, joka kuvaa toiminnanohjausmallin 

toteuttamisen käytännössä. Sen tavoitteena on reagoida nopeammin kysyntään, lisätä 

näkyvyyttä tulevaan työkuormaan ja parantaa kommunikaatiota myynnin ja operaatioiden 

välillä. Mallin avulla saavutetaan parempi ennustettavuus ja kysyntään vastaaminen on 

nopeampaa. Mallin prosessikuvaus on työn liitteenä (2) ja prosessin kulku selitetty tässä 

kappaleessa. Prosessikuvauksessa on määritelty työnkulku, roolit, eri vaiheiden käyttämä ja 

synnyttämä tieto sekä käytettävät tietojärjestelmät. 

 

Prosessi alkaa myyjän ja asiakkaan välisillä keskusteluilla asiakkaan tarpeesta, tarjouksen 

sisällöstä ja alustavasta toimitusajankohdasta. Myyjä näkee järjestelmästä operaatioiden 

kuormituksen viikkotasolla ja pystyy sen perusteella antamaan arvion näytteiden 

testausajankohdasta. Arvioituun toimitusajankohtaan on huomioitava myös raportointiin 

vaadittava aika. Tarjouksessa jokaiselle asiakkaan näytteelle erotellaan sille suoritettavat testit, 

jotka valitaan Comlims Offerin nimikekoodistosta. 

 

Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen, hän ilmoittaa samalla ajankohdan, jolloin näytteet 

lähetetään testauslaboratorioon. Myyjä luo tilauksen valitsemalla oikean tarjouksen, jonka 

tiedot siirtyvät Comlims Quotationista ERP:iin. Sen lisäksi hän asettaa arvioidun näytteiden 

saapumisajankohdan ja toimeksiannon kiireellisyyteen perustuvan prioriteetin. 
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Laskentaperusteena toimitusajalle voidaan käyttää esimerkiksi kotimaassa kolmea päivää ja 

Euroopasta saapuville näytteille viikkoa. Tilauksen lisäksi myyjä luo järjestelmään 

testaussuunnitelman eli työmääräimen kyseiselle tilaukselle. Se sisältää tarvittavat lisätiedot 

testien suorittamiselle, joita testeille liitetyt standardityöohjeet eivät kata. 

 

Tilauksen kirjaamisen jälkeen tuotannonsuunnittelija tekee tilauksen perusteella tuotannon 

karkeasuunnittelun. Karkeasuunnittelussa näytteiden testausajankohdat varataan päivätasolla 

käyttäen kuormitusryhminä testausalueita, esimerkiksi puutestausta. Testauksen 

aikataulutuksessa on huomioitava joustovara, esimerkiksi lisäämällä arvioituun 

saapumispäivään kolme työpäivää. Testille asetettu TAT kertoo näytteen vaatiman ajan 

testausoperaatioissa työpäivinä. Aikataulutus toimii pohjana myöhemmin tehtävälle 

hienosuunnittelulle. Karkeasuunnittelun muodostaman kuormitusnäkymän avulla voidaan 

viestiä myyntiin, milloin testauskapasiteettia on vapaana. 

 

Näytteiden saavuttua testauslaboratorioon avataan näyte-erää koskeva tilaus järjestelmästä. 

Tilaukselta avataan yksi näyterivi kerrallaan, katsotaan sitä vastaava saapunut näyte ja kirjataan 

se rivin kohdalle saapuneeksi. Saapuneesta näytteestä otetaan kuva, joka liitetään riville. 

Näytteelle tulostetaan viivakooditarra, jossa on näytekohtainen numero sekä näytteen nimi. 

Työvaiheet toistetaan jokaiselle saapuneelle näytteelle. Näin toimimalla prosessia voidaan 

yksinkertaistaa ja varmistaa, että testit kohdistuvat oikeille näytteille. Vastaanottaja näkee 

järjestelmästä karkeasuunnittelussa laaditun testausaikataulun ja sen perusteella vie näytteet 

joko suoraan testausalueelle tai varastoi ne myöhemmin testattaviksi. 

 

Näytteiden vastaanoton jälkeen tiimipäällikkö laatii tuotannon hienosuunnittelun. Hänellä on 

paras tilannekuva tiimin tilanteesta ja lisäksi hienosuunnittelu on suositeltua tehdä 

mahdollisimman lähellä lattiatasoa. Hienosuunnittelussa testit aikataulutetaan tuntitasolla ja 

kuormitusryhminä käytetään työalueita, esimerkiksi puuntaivutuskonetta. Jokaiselle 

työalueelle muodostuu oma tuntitason aikataulu, joka määrää alueen tuotantotahdin ja päivän 

aikana suoritettavat työt. Kun työ on aikataulutettu, asiakkaalle lähtee vahvistus tulosten 

toimituspäivästä. Tuntitason aikataulutuksella parannetaan testaustoiminnan tehokkuutta ja 

ennustettavuutta. Hienosuunnittelu perustuu testeille määritettyyn reititykseen, joka kuvaa 

testauksen vaiheet, niiden vaatiman kone- ja työajan sekä vaiheen suorituspaikan eli työalueen. 
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Hienosuunnittelu muodostaa aluekohtaisen työjärjestyksen ja se tehdään enintään viikoksi 

eteenpäin. Tämä työjärjestys ohjaa lopulta henkilöresursseja ja yhdessä päivittäisjohtamisen 

kanssa varmistetaan aikataulun mukainen testaus. Tiimipäällikön vastuulla on myös vastata 

aikataulun päivittämisestä ja tuotannon uudelleensuunnittelusta. Tilauksille asetetut prioriteetit 

auttavat tilanteissa, joissa on valittava mitkä työt joudutaan lykkäämään. Jokainen testaaja saa 

päivittäin työjärjestyksen, joka kertoo eri työalueilla suoritettavat työt. Testaajien pitäisi pystyä 

vastaamaan kysymyksiin: mikä testi on kyseessä, kauanko se kestää, milloin se pitää aloittaa ja 

mihin mennessä sen tulee valmistua. Töitä koskevan ohjeistuksen hän näkee testeille liitetyistä 

työohjeista sekä asiantuntijan luomasta työmääräimestä. Testin suoritettua työntekijä kuittaa 

työn valmiiksi, jolloin se siirtyy raportoitavaksi. 

 

5.3 Suunnitteluperiaatteet 

 

Suunnitteluympäristö on monimutkainen eri luonteisten testausprosessien vuoksi. Osa töistä 

suoritetaan kerralla loppuun, kun taas osa prosesseista kestää pitkään ja sisältää kone- ja 

tasaantumisaikoja. Näin ollen esimerkiksi FIFO-periaatteen soveltaminen olisi ongelmallista. 

Töiden aikataulutuksessa tulisi siis hyödyntää Due Date-periaatetta, joka perustuu näyte-erälle 

annettuun deadlineen eli asiakkaan tilausta koskevaan toimituspäivään. Kaikki näyte-erän työt 

ajoitetaan taaksepäin tästä päivämäärästä alkaen, jolloin jokaiselle työlle muodostuu niiden oma 

deadline. Näistä puolestaan muodostuu työaluekohtainen aikataulu testien suorittamiselle. 

Ohjauksen voidaan nähdä perustuvan työntöohjaukseen, koska alueita ohjataan keskitetysti 

järjestelmän kautta. Imuohjauksen soveltaminen ei tässä toimintaympäristössä ole mahdollista, 

koska työalueilla tehdään erityyppisiä töitä, joilla on eri läpimenoajat.  

 

Mikäli kyseessä on useamman työalueen läpi kulkeva näyte, ohjataan sitä pullonkaulaan 

perustuen. Näytteen töiden aikataulutus tehdään sen työalueen mukaan, jolla on suurin 

kuormitus. Keskittymällä pullonkaula-alueen ohjaukseen on näytteen testaaminen nopeampaa, 

koska pullonkaulassa menetetty aika kertyy näytteen kokonaisläpimenoaikaan. Jos näytteen 

läpimenoaika haluttaisiin minimoida, tulisi näytteen ohittaa muut työjonossa olevat näytteet. 

Tämä ei ole kuitenkaan suositeltua, koska silloin muut työt jouduttaisiin aikatauluttamaan 

uudelleen. 
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Toiminnanohjausmallin suositus on aikatauluttaa työt mahdollisuuksien mukaan tilaus 

kerrallaan suoritettaviksi. Se tukee virtaustehokasta toimintaa ja vähentää keskeneräistä työtä. 

Haittapuolena toiminta saattaa olla pirstaloitunutta ja testejä suoritetaan yksittäin tai muutamia 

kappaleita kerrallaan. Tietyillä testeillä, joilla on tarpeeksi kysyntää, voisi olla aiheellista 

kerryttää näytteitä ja testata kerralla kaikki viikon aikana kertyneet näytteet. Esimerkiksi 

metalliraudoitetestauksen volyymi ja prosessin luonne voisivat tukea tätä toimintamallia. 

Alueelle voitaisiin määritellä tuoteperheet, esimerkiksi näytteiden koon ja käytettävien 

laitteiden mukaan, joita testataan määritetyllä viikkotahdilla. Tuotannon tasoittaminen on 

järjestelmällisyyttä luova suunnitteluperiaate, mutta toisaalta pidentäisi hieman tilausten 

läpimenoaikaa. 

 

5.4 Vaatimukset toiminnanohjausjärjestelmälle 

 

Toiminnanohjausmallin määrittelyn yhteydessä kartoitettiin järjestelmältä vaaditut 

ominaisuudet, joita mallin toteuttaminen edellyttää. Vaatimukset ovat esitetty työn liitteenä (3) 

olevassa vaatimusmäärittelydokumentissa, jossa myös arvioitu niiden prioriteetteja. 

Vaatimukset kohdistuvat Master Datan hallintaan, tilausten syöttämiseen, näytteiden 

vastaanottoon ja logistiikkaan sekä tuotannonsuunnitteluun ja –ohjaukseen. Sen lisäksi 

yrityksellä on myös muihin toimintoihin liittyviä vaatimuksia, mutta niiden tunnistaminen ei 

kuulu työn rajaukseen. 

 

Master Dataan eli testien rakenteiseen ja parametreihin liittyy keskeinen vaatimus määritellä 

nimikekoodisto riittävän tarkalle tasolle. Käytännössä yksi testikoodi tulisi pilkkoa 

operaatioiden toimintaa ohjaaviin prosessivaiheisiin, jotka sisältävät tiedon mitä laitetta, tilaa 

tai osaamista vaaditaan ja paljonko työtä on ajallisesti. Työvaiheiden vaatima aika eritellään 

työntekijä- ja koneaikaan. Eri työvaiheille pitäisi pystyä liittämään niihin liittyvät työohjeet. 

Testikoodeille tulisi liittää myös testisuunnitelma eli reititys, joka kuvaa vaiheiden 

oletusjärjestyksen. Operaatioita ohjaavan rakenteen tulee kohdistua Comlims Offerin 

myyntiartikkeleihin. Master datan tulisi olla muokattavissa yrityksen puolesta, koska testien 

rakenteita on usein tarve päivittää. 
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Tilausten syöttöön liittyvä vaatimus on muuttaa järjestelmälogiikkaa niin, että tilaukset voidaan 

syöttää järjestelmään jo ennen näytteiden saapumista. Tilaukset pitäisi pystyä syöttämään 

muodossa näyte-erä, sen näytteet ja kullekin suoritettavat testit. Näyte-erälle pitäisi pystyä 

asettamaan asiakkaan tarpeisiin perustuva prioriteetti ja sen arvioitu saapumispäivä. Myös 

testisuunnitelma pitäisi pystyä liittämään näyte-erälle. Tilausten syötön on toimittava niin, että 

ERP hakee oikean tarjouksen Comlims Quotation tarjouskannasta, eikä tietoja jouduta 

syöttämään uudelleen. 

 

Näytteiden vastaanotossa tulee pystyä kirjaamaan saapuvat näytteet järjestelmään ja liittämään 

niille dokumentit, kuten kuvat ja skannatut asiakirjat. Näytteet pitää pystyä kirjaamaan 

järjestelmässä olevien tilauksien riveille. Järjestelmän tulee kertoa, mistä näyte löytyy, minne 

se kuljetetaan seuraavaksi ja myös uuden paikan tallentamisen tulee olla mahdollista. 

Järjestelmän tulee antaa myös ilmoitus, kun näytteen raportoinnista on kulunut 30 päivää ja se 

voidaan hävittää. Näytteet täytyy myös pystyä poistamaan järjestelmästä. 

 

Tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus edellyttää, että järjestelmään voidaan määritellä eritasoisia 

kuormitusryhmiä. Niille tulee pystyä määrittämään kapasiteetti, joka tehdään pääsääntöisesti 

käyttämällä henkilötyötunteja. Kapasiteettia tulisi pystyä tarkastelemaan eri pituisina 

ajanjaksoina ja eri kuormitusryhmiä käyttäen. Järjestelmän tulee tukea karkea- ja 

hienosuunnittelua. Lisäarvoa toisi, jos järjestelmä ehdottaisi käyttäjälle seuraavia mahdollisia 

tuotantoajankohtia. Testien etenemää pitäisi pystyä seuraamaan nykyistä tarkemmin eli 

järjestelmän tulisi kerätä aikaleimat prosessin eri vaiheista. 

 

Työt tulee pystyä jakamaan testaajille, jotta niistä voidaan muodostaa henkilökohtainen 

työlista. Testaajalla tulee olla mahdollisuus aloittaa työ ja kuitata se valmiiksi. Lisäarvoa 

tuottaisi, jos järjestelmä antaisi ilmoituksia pitkäkestoisten testausten mittauksista. 

Mobiilikäyttöliittymä soveltuisi näihin käyttötarkoituksiin parhaiten, koska testaajat eivät vietä 

koko päiväänsä omalla työpisteellään. 
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5.5 Operaatioiden kyvykkyysvaatimukset 

 

Järjestelmään perustuva tuotannonohjaus vaatii paljon määrittelytyötä testausprosessien 

parametrien parissa. Prosessit on ensiksi kuvattava auki ja päätettävä millaisina vaiheina niitä 

ohjataan järjestelmässä. Tämän jälkeen prosessivaiheille tulee määrittää vaiheajat, 

suorituspaikat, käytettävät laitteet ja vaadittu osaaminen. Ottaen huomioon testausprosessien 

lukumäärän, työmäärä on huomattava. Lisäksi tulee hahmottaa ja määritellä eritasoiset 

kuormitusryhmät ja luoda periaatteet niiden kapasiteetin määrittämiselle. Lähtökohtaisesti 

kapasiteetin määrittämiseen voidaan käyttää työntekijätunteja. Kuormitusryhmät voidaan jakaa 

esimerkiksi testaustiimi, testausalue ja työalue jaottelulla. Käytännössä tämä vastaisi jaottelua: 

Mechanical testing, puutestausalue ja puuntaivutuskoneen työalue. 

 

Kriittinen tutkimuksen aikana havaittu kehittämistarve on lisätä testaajien moniosaamista. 

Tuotantokapasiteetin joustavuus on yksi merkittävin yksittäistuotantoa harjoittavan yrityksen 

ominaisuuksista. Moniosaamisen kehittäminen mahdollistaisi resurssien ohjaamisen 

testausalueiden kuormituksen mukaisesti. Se antaa myös uusia haasteita työntekijöille ja 

kannustaa kehittämään omaa osaamistaan. 

 

Toiminnanohjausmalli korostaa tuotannonsuunnittelun roolia ja se edellyttää kokopäiväistä 

tuotannonsuunnittelijaa. Hänen tehtävänkuvansa olisi vastata kaikesta karkeasuunnittelusta ja 

avustaa tiimipäälliköitä töiden hienosuunnittelussa. Tuotannonsuunnittelulle tulisi luoda myös 

toimintamallit, joilla mitataan ja kehitetään tuotannonsuunnittelun tarkkuutta. Tätä kautta 

päästään kiinni myös jatkuvaan kehittämiseen, kun tunnistetaan ja poistetaan ongelmia, jotka 

johtavat töiden myöhästymiseen. 

 

Suunniteltu toiminnanohjausmalli perustuu siihen, että tarvittavat tiedot ovat saatavilla ennen 

näytteen vapauttamista testaukseen. Operaatioiden lisäksi se asettaa vaatimuksia myös 

prosessin alkuun myynti- ja tarjousvaiheeseen. Se edellyttää, että tarjousten laadinta on 

standardoitu ja, että myyntiartikkeleita käytetään tarkoituksen mukaisesti. Lisäksi asiakkaan on 

noudatettava annettua ohjeistusta ja sitouduttava aikatauluun. Sovitun toimintamallin 

noudattaminen on molempien osapuolten etu – asiakas saa testaustulokset nopeammin ja tilaus-

toimitusprosessi toimii jouhevammin. 
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Lopuksi on huomioitava, että tuotannonohjauksen vieminen tälle tasolle on iso muutos 

testausoperaatioille, joissa on aiemmin totuttu itseohjautuvuuteen. Toisaalta toimintamallin 

muutos poistaa töiden suunnittelun vastuun testaajien hartioilta ja he voivat keskittyä vain 

seuraamaan henkilökohtaista aikatauluaan. Toiminnanohjausmalli edellyttää myös muutoksia 

ajattelumalleissa, eikä sen implementoinnin voida olettaa koskevan vain järjestelmiä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä osiossa on arvioitu ratkaisun toimivuutta, annettu suosituksia sen implementointiin ja 

pohdittu tarvetta jatkotutkimuksille. Toiminnanohjausmallin lähtökohtana on ollut suunnitella, 

miten yrityksen testaustoimintaa tulisi ohjata tavoitetilassa. Suunniteltu malli on tavoitteellinen, 

mutta mahdollista toteuttaa. Sen käyttöönoton ei voida silti olettaa tapahtuvan nopeasti, koska 

muutokset koskettavat operaatioiden lisäksi myynnin ja asiakkaiden toimintaa, unohtamatta 

järjestelmän kehittämistarpeita. 

 

Toiminnanohjausmallia voidaan soveltaa testausalueilla, joiden ohjaus keskittyy henkilö- ja 

laiteresurssien ohjaamiseen. Sillä voidaan ohjata vain standarditestejä, joiden testausprosessit 

ovat kyllin vakioituja. Tämä on kaiken järjestelmään perustuvan toiminnanohjauksen 

lähtökohta. Yrityksen strategiaan nojaten voidaan olettaa, että suurin osa testaustoiminnasta 

tulevaisuudessa koostuu standarditesteistä. Ennen ERP-hankkeeseen ryhtymistä tulisi yrityksen 

selvittää, kuinka suuri osa töistä kuuluu nykyisellään standardi- ja projektitesteihin. Sen lisäksi 

tulisi tarkentaa, miten suuri osa testaustoiminnasta tullaan standardoimaan. Näin voidaan 

arvioida hankkeen tuomaa hyötyä. 

 

Toiminnanohjauksen nykytilassa on paljon kehittämispotentiaalia ja järjestelmään perustuvalla 

toiminnanohjauksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. Toisaalta hankkeiden hinnat ja 

niiden vaatimat työmäärät ovat korkeita. Teoriakappaleessa esitetyn arvion mukaan tuotannon 

aikatauluttaminen parantaisi tuottavuutta noin 10-15 prosentilla. Tämä on suuntaa antava luku 

tuottavuuden kehityspotentiaalista, mutta kohdeyrityksessä tulisi vielä tarkentaa kuinka suurta 

osaa tuotannosta se koskee. Mikäli standarditestien osuus on pieni, 

toiminnanohjausjärjestelmällä ei saavutettaisi toivottua tehokkuuden kasvua. Tässä tapauksessa 

olisi suositeltua kehittää nykyistä järjestelmää. 

 

Toiminnanohjausmallin täysi implementointi vie aikaa ja on iso muutosprosessi, joten se täytyy 

toteuttaa osissa. Voidaan odottaa, että hyötyjä saavutetaan jo muutosprosessin aikana. Ensin 

kaikki työ on saatava järjestelmän kautta ohjattaviksi. Tämä edellyttää, että kaikille myytäville 

testeille määritetään omat JW-koodit ja niitä käytetään oikein tarjousta laadittaessa. Töitä 
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ohjataan batch-tasolla, joiden deadlinet perustuvat myynniltä saatuihin tietoihin. Näin jokaiselle 

testaajalle saadaan työjono, joka kertoo missä järjestyksessä näyte-erät testataan. 

 

Toinen askel on pilotoida hienosuunnittelua valikoiduilla testausalueilla, joiden prosessit ovat 

kyllin standardoituja. Pilotissa hiotaan hienosuunnittelun toimintamallia ja periaatteita, joita 

voidaan myöhemmin soveltaa muille testausalueille. Tässä vaiheessa käytössä tulee olla jo 

järjestelmä, joka mahdollistaa kapasiteettiin perustuvan tuntitason töiden aikataulutuksen.  

 

Kolmas vaihe on ottaa käyttöön moduuli, johon tilaukset kirjataan asiakkaan hyväksyttyä 

tarjouksen. Tilauksille liitetään myös tarvittavat tiedot sisältävä testaussuunnitelma. Niiden 

avulla operaatiot saavat tietoa kysynnästä ja tarvittavan tiedot testien suorittamiseen. Moduulin 

käyttöönotto mahdollistaa myös näytteiden vastaanottoprosessin muuttamisen niin, että 

saapuvat näytteet yhdistetään olemassa oleville tilausriveille. 

 

Neljäs vaihe on ottaa käyttöön kaksitasoinen tuotannonsuunnittelu. Karkeasuunnittelu 

edellyttää, että näytteiden saapumispäivät ovat tiedossa eli asiakkaiden tulisi sitoutua 

toimittamaan näytteet sovittuun päivään mennessä. Toinen jatkotutkimuksen aihe on selvittää, 

kuinka paljon asiakasta voidaan ohjata. Karkeasuunnittelua kannattaa pilotoida ensin 

asiakkaiden kanssa, joilla on intressi saada nopeammin testaustuloksia. Jakamalla kokemuksia 

puolin ja toisin saataisiin tähänkin kehitettyä soveltuva toimintamalli.  
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7 YHTEENVETO 

 

Diplomityössä luotiin yritykselle uusi toiminnanohjausmalli. Sen tavoitteena on reagoida 

nopeammin kysyntään, lyhentää asiakkaan odotusaikaa, parantaa näkyvyyttä tulevaan 

työkuormaan sekä yksinkertaistaa prosessia ja pienentää virheen mahdollisuutta. 

Tutkimuksessa kartoitettiin yrityksen tarpeet toiminnanohjaukselle hyödyntäen viitekehyksenä 

C-CEI-menetelmän toimintoanalyysia. Analyysi keskittyi yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin, 

sen toimintaympäristöön sekä kriittisiin toimintoihin ja kehittämiskohtiin. 

 

Työn lähtökohtana oli, ettei yrityksellä ole määriteltyä toiminnanohjausmallia. Tutkimuksessa 

selvisi, että yrityksellä on määritelty prosessi, mutta ei edellytyksiä sen toteuttamiselle. 

Suurimmat puutteet liittyivät nykyjärjestelmän ominaisuuksiin, joka ei tukenut 

tuotannonsuunnittelun perustoimintoja, esimerkiksi kapasiteettiin perustuvaa töiden 

aikataulutusta. Sen lisäksi havaittiin, ettei nykyinen prosessi tue yllämainittuja 

tuotannonohjauksen tavoitteita. Sen todettiin reagoivan kysyntään liian hitaasti ja olevan 

tietyiltä osin monimutkainen. Kyseiset kehittämistarpeet huomioitiin uutta toimintamallia 

luodessa. 

 

Ratkaisun muodostamisessa hyödynnettiin kerätyn tutkimustiedon lisäksi 

tuotannonsuunnittelun ja –ohjauksen teoriaa sekä esimerkkejä vastaavista 

toimintaympäristöistä. Yrityksen toiminnan tunnistettiin olevan pitkälti yksittäistuotantoa, joka 

loi viitekehyksen toimintamallin periaatteille. Kerätyn tutkimus- ja teoriatiedon avulla 

muodostettiin ratkaisu, jonka avulla yritys pystyisi ohjaamaan testaustoimintaansa 

tuotantomaisesti. Keskeisin muutos oli kaksitasoisen tuotannonsuunnittelun käyttöönotto, 

jonka avulla testaustoiminta pystytään aloittamaan nopeammin näytteen saavuttua 

testauslaboratorioon. 

 

Tutkimuksen aikana luotiin jaottelu tila-, laite- ja henkilöresurssi ohjautuvista testausaluista, 

joka perustui pullonkaulojen tunnistamiseen. Uusi toimintamalli soveltuu laite- ja 

henkilöresurssi ohjattavien alueiden ohjaukseen eli sillä voidaan ohjata valtaosaa 

testausoperaatioiden toiminnasta. Yrityksessä oli jo ennestään luotu hyväksi havaittu malli 

tilaohjattavien alueiden ohjaukseen, joten työssä ei keskitytty sen arvioimiseen. 



63 

 

 

 

Toiminnanohjausmallin perusteella kartoitettiin sen järjestelmävaatimukset sekä operaatioiden 

kyvykkyyksiä koskevat kehittämisvaatimukset. Havaittiin, että mallin käyttöönotto asettaa 

myös muita organisaatioyksiköitä koskevia muutostarpeita. Sen käyttöönotto on mittava 

muutoshanke, joka on syytä toteuttaa osissa. Yritykselle jää päätettäväksi kehittääkö se itse 

nykyjärjestelmää vai ryhtyykö se uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Diplomityön 

tuotoksena sillä on nyt suunta, miten toimintaa tulisi tavoitetilassa ohjata sekä tiedossa 

toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditut ominaisuudet. Suosituksena ennen 

järjestelmähankkeeseen ryhtymistä on selvittää, kuinka suurta osaa testaustoiminnasta voidaan 

ohjata tuotantomaisesti. Tämä osuus vaikuttaa suoraan järjestelmällä saavutettavaan 

kehityspotentiaaliin. 
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Liite 1. Haastattelukysymysten rungot 

   

 

Strategisen johdon haastattelu 

Strategia ja tavoitteet 

- Mikä on Eurofins Expert Servicen visio? 

- Mikä on yrityksen strategia lyhyellä (noin vuoden) aikajänteellä? 

- Mitkä ovat strategisia tavoitteita operatiivisesta näkökulmasta? 

- Mitkä näkisit kriittisinä menestystekijöitä, jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin? 

 

Operatiivisen johdon haastattelu 

Operatiivisen toiminnan lähtökohdat 

- Millä tavoin Eurofins Expert Servicen toiminta eroaa teollisuusyrityksen toiminnasta? 

- Miten kuvailisit operaatioiden toiminnan tasoa tällä hetkellä? 

- Millainen on operaatiota koskeva strategia? 

- Mitkä näkisit suurimpina kehityskohteina? 

Toiminnanohjaus 

- Millaiset toiminnanohjauksen elementit koskevat meidän toimintaamme? 

- Millaisia asioita pitäisi huomioida työnohjauksessa? 

- Millaisia perusominaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmältä pitäisi löytyä? 

 

Tiimipäälliköiden haastattelu 

Tiimin ja tiimipäällikön toiminnan luonne 

- Kuvaile oman tiimisi toiminnan luonnetta? 

- Millainen on roolisi työnjohtajana? 

- Mitä tietoa tarvitset töiden suunnittelua ja ohjaamista varten? 

Toiminnanohjaus 

- Mitkä näet tärkeinä toiminnanohjauksen elementteinä yrityksen kontekstissa? 

- Millaisia periaatteita hyödyntäisit työn johtamisessa omalla alueellasi? 

Toiminnanohjausjärjestelmä 

- Kuinka järjestelmä palvelee tällä hetkellä tarpeitasi? 

- Saatko järjestelmästä riittävästi ja luotettavaa tietoa, voidaksesi ohjata tiimisi 

toimintaa? 

- Mitä tarpeita sinulla on järjestelmän ominaisuuksien suhteen, toisin sanoen mitä 

tarvitset onnistuaksesi paremmin tiimin työn ohjaamisessa? 

 

 

 



Liite 1. Haastattelukysymysten rungot 

   

 

Asiantuntijoiden haastattelu 

Testausalueen toiminta ja tarpeet 

- Minkä tyyppisiä testejä vastuualueellesi kuuluu? 

- Kuinka tarkkaan voit arvioida saapuvien näytteiden ajankohtaa? 

- Kuinka kattavasti testikoodisto (Comlims myyntiartikkelit) vastaavat 

palveluvalikoiman testejä? 

- Onko koodiston käyttö loogista vai joudutko käyttämään samaa testikoodia eri 

tarkoituksiin? 

Järjestelmien käyttö 

- Miten käsität seuraavat termit: batch, sample ja JW-koodi? 

- Millä tavoin käytät järjestelmiä ja testikoodistoa myydessäsi testin asiakkaalle?  

- Millaisia haastetita olet havainnut? 

Myynnilliset tarpeet 

- Millainen testikoodirakenne tukisi myynnillistä näkökulmaa? 

- Mitä koet asiakkaan arvostavan toiminnassamme? 

 

  



Liite 2. Toiminnanohjausprosessi 

   

 
 



Liite 3. Vaatimusmäärittelydokumentti 

   

 

Prioriteetti: 1 = välttämätön, 2 = hyödyllinen 

 

 


