
 
 

LAPPEENRANNAN-LAHDEN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalous  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
Joona Siltanen 

 

KUNNOSSAPITOYRITYKSEN MATERIAALI- JA TIETOVIRTAPROSESSIEN 
KARTOITUS JA KEHITTÄMINEN 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tarkastaja:   Professori Janne Huiskonen  



 
 

 

 

TIIVISTELMÄ 
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 

School of Engineering Science 

Tuotantotalouden koulutusohjelma 
 

Joona Siltanen 

 

Kunnossapitoyrityksen materiaali- ja tietovirtaprosessien kartoitus ja kehittäminen 

 

Diplomityö 
2020 

89 sivua, 16 kuvaa, 2 taulukkoa ja 1 liite 

Tarkastaja:  Professori Janne Huiskonen  

 
Hakusanat: kunnossapito, materiaalivirta, tietovirta, materiaalihallinta, Theory of Constraints 

 

Kunnossapitotoiminnassa voi olla materiaali- ja tietovirranhallinnan kannalta hyvin 

monimutkaisia prosesseja, joiden kontrolloitavuus riippuu käytettävissä olevan datan 

määrästä ja laadusta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut kartoittaa kohdeyrityksen 

toimintayksikön materiaali- ja tietovirranhallintaa, ja luoda siitä nykytila-analyysi tukemaan 

yrityksen tulevaisuuden kehitysprojekteja. Tutkimuksessa haastateltiin tarkasteltavan 

toimintayksikön henkilöstöä ja hyödynnettiin käytettävissä olevaa dataa tukemaan esille 

nousseita asioita. Näiden tietojen pohjalta muodostettiin nykytila-analyysi, jossa esitetään 

yrityksen datan nykyinen laatu, ja sen vaikutukset toiminnan eri osa-alueille. Nykytila-

analyysin pohjalta määritettiin tehokkaan toiminnan rajoitteita aiheuttavia juurisyitä ja 

analysoitiin eri vaihtoehtoja niiden minimoimiselle. Analyysi osoitti ongelmien johtuvan 

henkilöstön järjestelmäkoulutuksen puuttumisesta sekä materiaalihallinnan toteuttamisesta 

yhdellä suurella varastoalueella, jossa materiaalien todellista sijaintia ja määrää ei pystytty 

ylläpitämään järjestelmässä reaaliaikaisesti. Toiminnan kehitysehdotuksissa tarkasteltiin 

kuinka varastoalueita olisi mahdollista hyödyntää nykyisen toiminnan selkeyttämiseksi ja 

materiaalihallinnan prosessien kontrollin kasvattamiseksi. 
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Maintenance, repair and overhaul business can have complex material- and information 

processes, where the controllability of the system depends on the data quantity and quality 

available. The purpose of this study was to map the targeted units’ material- and information 

flow processes and create an analysis of the current state, which is later meant to help the 

company on future development projects. The study was conducted by interviewing 

employees of the targeted unit, and data-analysis was used to find confirmation of the 

findings discovered during interviewing process. Based on this information, current state 

analysis was created, which presents the effects of data quality on different departments of 

the studied unit. This analysis was used to find the root cause of the problems encountered 

in the system, from which recommendations were proposed on how to minimize the 

constraints. The analysis showed that the problems emerged from lack of system training for 

the workforce and from controlling the whole material management process with one storage 

location in the system. This led to a system which could not track in real time where the 

stock was located and in what quantity. This study analyses how more storage locations 

could be used to clarify operation and increase the control of the material management 

system. 



 
 

ALKUSANAT 

 

Haluan kiittää tutkimuksen teettävää kohdeyritystä, joka mahdollisti mielenkiintoisen 

tutkimuskysymyksen sekä tutkimusympäristön työn tekemiselle. Työssä tarkastellussa 

konepajassa tuettiin tutkimustyön tekemistä ja työntekijät olivat valmiita käyttämään omaa 

aikaansa konepajan nykytilannekuvan selventämiseksi.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta ja ongelman kuvaus 

 

Tutkimuksen kohdeyritys on kunnossapitopalveluita tarjoava yritys, joka on suurten 

muutoksien edessä, kun lähitulevaisuuden tavoitteena on siirtää nykyinen toiminta 

seuraavalle aikakaudelle uusimalla yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä. Tämä hanke on 

ollut koko yritystä ajava voima ja hankkeen onnistumiselle on erittäin tärkeää tarkastella 

nykyisiä toimintamalleja, oppia niistä, ja havainnollistaa niihin liittyviä ongelmia. Tämän 

tutkimustyön teettämisen tarve kumpusikin johtoportaan tarpeesta ymmärtää yrityksen 

toiminnan eri osa-alueita tarkemmin. 

 

Kohdeyritys koostuu useista kunnossapitoa suorittavista toimintayksiköistä ympäri Suomea, 

mutta tämä tutkimustyö haluttiin rajata koskettamaan vain yhtä yksikköä. Tutkimukseen 

valikoidun toimintayksikön kunnossapitotoiminta on hyvin moninaista ja siellä suoritetaan 

erilaisia raskaskaluston huoltotöitä, muutostöitä sekä yksittäisten vaihto-osien kunnostusta. 

Nämä huoltotyöt ja vaihto-osien kunnostukset tarvitsevat toteutuakseen erilaisia resursseja, 

kuten työvoimaa, materiaaleja, työkaluja ja työtiloja. Yritys koki tarpeellisena paneutua 

tutkimukseen valikoidun toimintayksikön materiaaliresurssien hallintaan, jota haluttiin 

nykytilassa ymmärtää paremmin. Materiaalihallinnan tutkimisen tarkennuksena teettäjien 

taholta haluttiin keskittyä yrityksen vaihto-osiin.  Kunnossapidossa hyödynnettävät 

materiaalit omaavat usein omavalmisteista tuotantoa monimutkaisemmat reitit, ja niiden 

hallinta aiheuttaa omanlaisia haasteita kunnossapidon materiaalitarpeiden epävarmuuden 

seurauksena. Materiaalihallinnan on tiedetty olevan tutkimuksen toimintayksikössä 

haastavaa, mutta ei ole täysin ymmärretty syitä sen takana. Tutkimuksen osalta teettäjä 

tarjosi suhteellisen laajan haarukan siitä informaatiosta, mitä tutkimukselta toivottiin, sillä 

niin suuri osa-alue yksikön toiminnasta koettiin teettäjän toimesta tuntemattomaksi. 

Toimintayksikön materiaalinhallinta ajateltiin toimivat tutkimuskohteena hyvin, sillä sen 

pohjalta pystytään avaamaan laaja-alaisesti tutkittavaa yksikköä monelta eri osa-alueelta.  

   

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena oli tehdä kartoitus yrityksen sisäisestä materiaalihallinnasta. 

Toiminnanohjausjärjestelmähankkeen seurauksena erityishuomiota haluttiin asettaa 

materiaalihallinnan käyttämälle sekä tuottamalle datalle, sillä ymmärrys nykymenetelmän 
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käyttämästä ja tuottamasta datasta tuo näkökulmaa sille, kuinka tulevaisuuden järjestelmän 

halutaan toimivan. Materiaalihallinnan tuottaman datan tärkeys on sen toiminta pohjatietona 

päivittäiselle operatiiviselle toiminnalle, jonka perusteella yrityksen eri osastot toimivat. 

Materiaalihallinnan käyttämällä datalla taas viitataan siihen dataan, jota sitä hallitseva taho 

tarvitsee sisääntulona toimiakseen tarkoitetulla tavalla. 

 

Tätä pohjustusta käyttäen tarkasteltiin, mitkä ominaisuudet toimintayksikön nyky-

ympäristössä aiheuttavat suurimmat haasteet selkeän ja tarkan materiaalihallinnan 

toteutumiseen, sekä mitä vaikutuksia nykyisellä mallilla on kokonaisuuden toiminnan 

suhteen. Tältä pohjalta työssä oli tavoitteena käydä läpi haasteiden juurisyyt, ja pohtia 

menetelmiä, joilla poistaa tai minimoida ongelman aiheuttajia. Tutkimus pyrki vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat konepajan materiaalihallinnan ja sen toimintaan perustuvan datan laadun 

haasteet, ja kuinka ne tulevat esiin päivittäisessä toiminnassa 

2. Mitkä ovat näiden haasteiden juurisyyt, ja niiden vaikutukset 

3. Millä toimenpiteillä juurisyitä voidaan poistaa tai minimoida 

 

Työlle asetettu alkuperäinen rajaus oli hyvin laaja toimintayksikön omatessa suuren määrän 

erilaisia tuotantosoluja, joissa on omat yksityiskohtaiset erityispiirteensä, vaikka ne toisaalta 

monilla tapaa samoin periaattein toimivatkin. Tämän vuoksi tutkimuksessa tarkoituksena oli 

rajata materiaalihallinnan tutkiminen selkeämmin vaihto-osien osalta yhden tuotantosolun 

materiaalihallinnan ongelmiin. Tässä tuotantosolussa olevat materiaalihallinnan ongelmat 

osoittautuivat kuitenkin olevan osittain heijastusvaikutuksia toisesta, raskaskaluston 

huoltotyötä suorittavasta tuotantosolusta, jota päädyttiin myös käsittelemään työssä 

kokonaiskuvan saamiseksi. Työn teettämistarkoitus oli tuottaa tietoa nykyprosesseista, joten 

vaihto-osista erillisen raskashuoltolinjaston sisällyttäminen töihin palveli työn tarkoitusta, 

vaikka se teki rajauksesta monimutkaisemman. 
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1.3 Työn toteutus 

 

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen vaati laaja-alaista tuntemusta toimintayksikön 

prosesseista, jotta toisiinsa vaikuttavat palaset saatiin yhdistettyä. Tätä varten työssä 

hyödynnettiin haastatteluja eri asemassa olevien henkilöiden kanssa kokonaiskuvan 

hahmottamiseksi. Näissä haastatteluissa oli tarkoitus saada tietoa henkilön työtehtävistä, ja 

löytää niistä materiaalihallinnan kannalta oleelliset toiminnot ja haasteet. Haastattelut 

omasivat lyhyen formaalisen muodon riippuen haastateltavan henkilön toimenkuvasta, sekä 

usein pidemmän epäformaalisen osuuden, jossa haastateltava avasi omaa näkökulmaansa 

vallitsevasta tilanteesta. Nämä haastatteluissa nousseet epäkohdat muodostivat hyvin pitkälti 

tämän tutkimuksen punaisen langan, jolla muodostetaan kuva yrityksen materiaalihallinnan 

nykytilasta, ja sen vaikutuksista eri osastojen toimintaan. 

 

Työn tekemistä varten yritys tarjosi mahdollisuuden nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän 

tietoihin, joita tässä työssä hyödynnettiin mahdollisuuksien mukaan. 

Tuotannonohjausjärjestelmän tietoja pyrittiin hyödyntämään haastatteluissa esiin 

nousseiden asioiden todentamiseen ja ongelmien havainnollistamiseksi konkreettisina 

lukuina. Toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi dataa työlle saatiin yksittäisten työntekijöiden 

itse ylläpitämistä, tutkimuksen hyväksi jaetuista tiedoista. 

 

Työssä hyödynnettin myös kunnossapitoa, materiaalihallintaa, sekä yrityksen 

toimintamallien tarkastelua käsittelevää kirjallisuutta, jotka auttoivat nykytilan prosessien 

ymmärtämisessä, ja tarjosivat kehitysideoita toiminnan parantamiseksi. 

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn ensimmäinen kappale käsittelee johdannossa työn teettämisen perusteet, mitä sillä 

pyritään saavuttamaan sekä kuinka tutkimuksen aineistoa kerätään. Työ jatkuu 

teoriaosuudella, joka on jaettu kappaleisiin 2 ja 3. Kappaleessa 2. käsitellään 

kunnossapitotyön toimintaa ja kuinka sen alaisuudessa oleva materiaalihallinta toimii, sekä 

datan hallitsemisen tärkeyttä kokonaisuuden osalta. Työssä teoriaosuutta jatketaan 

esittämällä ”Theory of constraints” työkalu, jonka tarkoituksena on tuoda keinoja yrityksen 

kohtaamien ongelmien juurisyiden ratkaisemisessa. 
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Kappale 4 jatkaa työtä tutkimuskohteeseen paneutumisella, jossa tärkeintä on luoda 

pohjustusta niille toiminnoille, joita yrityksessä on käytössä liittyen 

tutkimuskysymyksemme aiheeseen. Kappaleessa 5 avataan kohdeyrityksen prosesseja 

tarkemmalla tasolla, ja havainnollistetaan niistä löytyviä ongelmia muun muassa ”Current 

reality tree”:n muodostamisella sekä erilaisilla data-analyyseillä. Luvussa 6 jatketaan 

kohteena olevan toimintayksikön parissa ja pohditaan mahdollisia kehitysehdotuksia 

vähentämään aikaisemmissa kappaleissa esiin nousseita ongelmia. Viimeinen luku 7 sitoo 

yhteen tutkimustyössä esiin tulleet asiat. 
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2 KUNNOSSAPITOTYÖN MATERIAALIHALLINTA 

2.1 Kunnossapitotoiminnan periaatteet 

Kunnossapito toimialana omaa hyvät mahdollisuudet tulevaisuudessa kasvattaa rooliaan 

liiketoiminnan osa-alueena. Yritykset haluavat parantaa resurssienhallintansa kestävyyttä, 

mikä johtaa suurempaan panostukseen omaisuuden käyttöasteen parantamiseksi, ja sitä 

kautta suurempiin voittoihin. Yritykset ovat eriyttämässä kunnossapitotoimintaa entistä 

enemmän omaisuuden operatiivisesta käytöstä, ja tätä kehitystä tukee muun muassa 

laitteiden ja järjestelmien monimutkaisuuden kasvaminen. Pitkän käyttöiän omaavilla 

sektoreilla, kuten energiateollisuudessa tai kuljetustoiminnassa liikkuvat jo nyt suuret 

liikevaihdot ja tuotot kunnossapidon liiketoiminnassa. (Uhlmann et al., 2015, s.130)  

 

Kunnossapidon perusperiaatteena on pitää kunnossapidettävä omaisuus sille määritetyssä 

toimintakyvyn tasossa. Tämä voi tarkoittaa kunnossapidon suorittamista joko reaktiivisesti 

tai preventiivisesti. Reaktiivisen toiminnan ajurina voi toimia havainnot toimintakyvyn 

heikentymisessä tai esimerkiksi komponentin siirtyessä toimintakyvyttömään tilaan. 

Preventiivisessä kunnossapidossa määritettyjä toimenpiteitä voidaan tehdä kalustolle, mikäli 

halutaan välttyä vikaantumisien aiheuttamilta suunnittelemattomilta huolloilta. 

Kunnossapidon tavoite taloudellisessa mielessä onkin pitää kunnossapidettävä kalusto 

mahdollisimman hyvässä käyttöasteessa minimiresursseilla. (Shenoy ja Bhadury, 2005, s.6, 

23) Laitteiden toimintakyvykkyyden ylläpitämisen lisäksi kunnossapitotoiminta voi myös 

sisältää laitteiden kehittämistä entistä tehokkaammaksi, esimerkiksi sen hyödyntämän 

teknologian päivittämistä modernimmilla ratkaisuilla.  (Uhlmann et al., 2015, s.130) 

 

Omaisuuden toimintakyvyn tarkastelu on usein myös merkittävässä roolissa 

kunnossapitotoiminnassa, mikä vaatii kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja (Uhlmann et al., 

2015, s.132). Informaatioteknologiat ja ohjelmistot mahdollistavat helpon tavan johdolle 

noutaa ja prosessoida tietoa, minkä avulla kunnossapitoprosessien suunnittelu ja 

hallitseminen helpottuu (Ben-Daya, 2009). 

 

Kunnossapidon toiminnot koostuvat useista eri osa-alueista: 

- Kunnostuksen suunnittelu 

o Töiden aikataulutus 
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- Resurssien hallinta työn tekemiseksi 

o Varaosat, työvoima, työkalut, toimitilat 

- Kunnossapitotyön ohjaaminen 

o Tehokas resurssien käyttö 

o Suorituksen tarkkaileminen 

- Kunnossapitotöiden prosessien määrittäminen 

o Työtehtävien prosessien määrittäminen, laadunvarmistus 

- Kustannusten hallinta 

o Budjetin luominen, tehokkuuden nostaminen minimoimalla operatiivisia 

kustannuksia 

(Shenoy ja Bhadury 2005, s.7) 

 

Korkean investoinnin omaavat laitteet tuottavat tulosta vasta pitkällä aikavälillä, ja niiden 

toimintakyvyn ylläpitäminen vaatii yleensä varaosien vaihtoa tai komponenttien kunnostusta 

Uhlmannet al., 2015 s.145). Näistä kunnostettavista komponenteista käytetään termiä 

”vaihto-osa”. Laitteiden huoltojen ulkopuolella kunnostettavien vaihto-osien hyöty saadaan 

siitä, että laitteita ei yleensä huolleta kokonaan kerralla, vaan niiden moduulista rakennetta 

hyödyntämällä laiteesta voidaan irrottaa vaihto-osia, ja korvata niitä uusilla tai huolletuilla 

käyttövalmiilla osilla. Vaihto-osien ennakoivalla valmistamisella ja vaihtamisella saadaan 

nostettua omaisuuden käyttöastetta sen sijaan, että vaihto-osia huollettaisiin vasta päätason 

laitteen ollessa fyysisesti paikalla huoltopisteessä. (Arts ja Flapper, 2015) Näillä vaihto-

osilla voi olla päälaitteesta erillisesti seurattavat huoltorajat käyttöajoille tai 

kilometrimäärille, minkä jälkeen ne tarvitsevat huoltoa. (Arts ja Flapper, 2015) Sahay, A. 

(2012, s.71, 73-75) esitti vaihto-osien kunnostuksen kulkevan seuraavia askeleita:  
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Kuva 1. Vaihto-osien kunnossapitoprosessi 

 

Kunnossapitotyölle ominaista on myös sen matala automatisoinnin taso, sillä 

lopputuotteiden kunnostus on yleensä hyvin manuaalista työtä, jonka työtehtävät vaihtelevat 

yksilökohtaisesti huollettavan tuotteen kunnosta (Kurilova-Palisaitiene et. al., 2017). 

 

2.2 Materiaalihallinnan ominaispiirteet 

 

Kunnossapitoyrityksen toiminnan monimutkaisuus riippuu hyvin pitkälti sen huollettavan 

kaluston monimutkaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme 

muun muassa vaihto-osien kunnostusta, jota voi usealla tavalla käsitellä alkuperäisen 

tuotannon (original equipment manufacturing, OEM) tuotannon tavoin. Tämä tarkoittaa 

suunnitelman luomista, siihen tarvittavien resurssien ohjaamisesta työlle, ja työn 

toteutumisen seuraamista. Kunnossapidon epätietoisuuden elementit tulevat kuitenkin 

yllättävistä korjaustarpeista, epätarkasta kysynnästä, rajallisista resursseista sekä 

monimutkaisista huoltoprosesseista (Ren ja Zhang 2014). Kunnossapitotoiminnalle 

ominainen rajallinen resurssi on huoltokierrossa olevien aihioiden määrästä, sekä kuinka 

paljon niitä on jo valmiina huollettuna. (Arts ja Flapper, 2015) Tuotantoa pitää siis ylläpitää 

sisään tulevien aihioiden tahdin mukaan, sillä ylimääräinen kapasiteetti seisoisi 

toimettomana. 
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Aihiot tuovat mukanaan myös lisätoimenpiteitä tuotantoprosessiin. Ne vaativat erillistä 

varastointia, tarkastusta, puhdistusta ja osien purkua (Östling, 2005). Ne voivat myös luoda 

lisähaastetta tuotannon materiaalivirran prosessin tarkkuudelle tapauksissa, joissa laitteista 

irtoaa aihioita, joiden tulee huoltokierron jälkeen päätyä samaan laitteeseen asennettavaksi 

(Daniel Guide 2000). Tällaisen kierron aiheuttajia voivat esimerkiksi olla laitekohtaisesti 

tehdyt vaihto-osien fyysisten mittasuhteiden muokkaukset. 

 

2.3 Huollettavien nimikkeiden materiaalitarpeen tiedonsiirto 

 

Kunnossapitoyrityksen työn tarve tulee suunnitelluista ja suunnittelemattomista töistä, jotka 

ovat niitä materiaalitarpeen ajureita, joihin yrityksen tulee pystyä vastaamaan vaihto-osilla 

ja varaosilla. Materiaalitarpeen informoimista tulee tapahtua vaihto-osien osalta sekä 

tuotannolle, että materiaalitarpeiden muodossa hankinnalle. 

 

Tuotannossa tapahtuvat materiaalivirrat tarvitsevat aina impulssin, eli syyn virran liikkeelle. 

Tämän impulssin synnyttää yleensä tuotantotilauksella oleva materiaalitarve jossain päin 

tehdasta, johon pitää vastata tarvittavan nimikkeen toimittamisella oikeaan paikkaan oikeaan 

aikaan. Tähän materiaalitarpeen informaation viestimiseen on kirjallisuudessa tutkittu 

erilaisia mahdollisuuksia.  

 

Näistä yksi tunnetuimpia on toiminnanohjausjärjestelmissäkin yleisesti käytetty 

materiaalitarvelaskenta (material requirements planning, MRP). Materiaalitarvelaskennan 

avulla halutaan vastata seuraaviin kysymyksiin, joilla pyritään aukaisemaan tarve, ja 

täsmällistämään puutetilanteet: 

- Mitä valmistetaan? 

- Mitä tarvitaan kyseiseen valmistamiseen? 

- Mitä meillä on? 

- Mitä meidän pitää hankkia? 

(Wong, Cary M ja Kleiner B. H., 2001) 

Pohjatietona kysymyksille hyödynnetään tuotantosuunnitelmaa, varastotietoja sekä 

tuoterakennetta (BOM). (Wong, 2001) Tuoterakenteen tarkoitus on esittää osaluettelona 

numeroituna kaikki yhden nimikkeen valmistamiseen tarvittavat komponentit. (Heisig, 

Gerald, 2002) Näiden tietojen pohjalta materiaalitarvelaskenta hyödyntää tietokoneohjelma 
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pohjaista laskentaa, joka purkaa nämä kysymykset tuotanto ja ostohankintatarpeisiin. 

(Wong, 2001) MRP vaatii oikeellisen laskennan edellytykseksi tarkkaa dataa kysynnästä, 

varastomääristä, ja tuoterakenteista, minkä lisäksi henkilöstön osaamiseen kuuluu ymmärtää 

MRP pohjainen toiminta, jotta sitä sen toimintaperiaatetta osataan hyödyntää oikein. (Wong 

2001). 

 

MRP laskentaa ei alun perin ole kehitetty tukemaan kunnossapidon resurssisuunnittelua, 

johon kuuluu materiaalihallinta pohjautuen osittain ennalta tunnistamattomiin työtehtäviin. 

MRP toimii parhaiten ympäristössä, jossa tuoterakenne ja työn yksikköajan tiedot ovat 

vakioita, ja kysynnän ennustettavuuden oikeellisuus omaa vain vähän epävarmuutta 

(Shenoy, 2014, s.50). Nämä eivät ole kunnossapitotyölle ominaisia ominaisuuksia, vaan 

materiaalitarve sekä työaika riippuvat usein yksilökohtaisesti kunnostettavan kappaleen 

tilasta. MRP laskentaa voidaan kuitenkin hyödyntää myös kunnossapitotöiden resurssien 

tarpeen määrittämisessä, mikäli töiden materiaali- ja työaikaresurssit pystytään arvioimaan 

halutulla tarkkuustasolla. (Shenoy, 2014, s. 50, 52) MRP toimivuuden omaavista haasteita 

huolimatta sitä on suositeltu hyödyntämään myös kunnossapitotoiminnassa (Ren, M., ja 

Zhang H., 2012). 

 

Hautaniemi ja Pirttilä, (1999) kartoitti materiaalin hankintaa, jossa MRP menetelmän ohessa 

hyödynnetään myös muita täydentämisen keinoja, kuten tilauspiste menetelmää tai 

visuaalisen täydennyksen keinoja. Hyödynnettävän menetelmän valinta tulisi tehdä 

hallittavan materiaalin tarpeiden mukaan, vaikka usean menetelmän käytöllä voi olla 

kokonaisuutta monimutkaistava vaikutus. Kunnossapitotoiminnassa vaihto-osat voivat 

omata myös hyvin erilaisia tarpeita, ja olla tuotantotarpeeltaan erilaisia. On vaihto-osia, 

joiden tarpeet ovat suunniteltavissa ja niitä ei vikaannu käytössä, ja voi olla myös vaihto-

osia, joita kuluu tasaisesti sekä suunnitellusti että suunnittelemattomasti. Tällaisten osalta on 

kyseenalaista, onko MRP pohjainen materiaali- ja tietovirtahallinta paras hallintatapa.  

 

Visuaalisiin ohjaustapoihin kuuluvaa Kanban metodia on tutkittu ja suositeltu 

uusiovalmistuksen puolella, ja se nähtiin hyödylliseksi menetelmäksi jakaa informaatiota 

yrityksen sisäisistä materiaali tarpeista. (Kurolova-Palisaitiene ja Sundin, 2015) Menetelmä 

perustuu Kanban kortteihin tai laatikoihin, joiden tarkoitus on viestittää nimikekohtaisesta 

tarpeesta ja luvasta tuotannon aloittamiselle tai materiaalisiirrolle. (Ghelichi, A., ja 
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Abdelgawad, A., 2014). Tämän menetelmän etuna on saada todellisen tarpeen informaatio 

kulkemaan tuotantoketjussa ylävirtaan, joka taas ohjaa materiaalivirtoja alavirtaan. 

(Kurilova-Palisaitiene, J. et. al 2017) Kanban menetelmän heikkoutena kuitenkin on usein 

sen luomien siirtotapahtumien näkymättömyys yrityksen hallinnointijärjestelmissä. (Wan 

Hung-da, Chen F. Frank, 2008) Kanban menetelmän kehittämistä informaatiojaon osalta on 

tutkittu hyödyntämällä helposti luettavaa RFID-teknologiaa materiaaliseurannassa, joka 

ohjaisi Kanban kierron tietoja järjestelmään näkyville. (Ghelichi A, Abdelgawad A, 2014)  

 

2.4 Varastonhallinta 

 

Varastoitiin sitten raaka-aineita, keskeneräisiä tuotteita tai lopputuotteita, varastonhallinta 

nousee tärkeäksi osaksi kunnossapitotoimintaa. Varastonhallinnan tehtäviin kuuluu useita 

rooleja, joista tärkeimpinä on kontrolloida yrityksessä käytettävien materiaalivirran hallintaa 

läpi järjestelmän toimintojen (Vrat ja Perm, 2014, s.3).  Materiaalit näyttelevät merkittävää 

roolia yrityksessä tuotettavien hyödykkeiden tai palveluiden kokonaiskustannuksina (Vrat 

ja Perm, 2014, s.2), mikä luo varastonhallinnalle merkittävän roolin kustannusten 

kontrolloijana.  

 

Varastonhallinnan tehtävät sisäisissä prosesseissa on vastata materiaalitilausten 

toimittamisesta oikeaan paikkaan, oikealla määrällä ja oikeaan aikaan. Impulssi 

materiaalisiirtoon voi tulla joko ulkoiselta asiakkaalta tai tuotannolta. Tuotannon 

tarvitsemiin varastonhallinnan palveluihin voi kuulua raaka-aineiden, osakokoonpanojen 

sekä lopputuotteiden varastointi. (Ross D.F. 2015) 

 

Varastoitavien nimikkeiden käsittelyyn varastonhallinnassa vaaditaan täsmällistä dataa, joka 

liittyy muun muassa varaston saldoarvoihin, varastopaikkoihin, materiaalisiirtoihin sekä 

nimikkeen olinpaikan paikantamiseen. Varastonhallinta tarvitseekin toimiakseen 

informaatio- ja kommunikaatiojärjestelmän, joka vastaa täsmällisen datan varastoinnista ja 

esityksestä, sekä kommunikoinnista materiaalitarpeiden täyttämiseksi. Tähän toimintaan 

kuuluu saldojen määrän kontrollointi niille asetetuilla varastopaikoilla sekä tapahtuneiden 

materiaalisiirtojen seuranta. Materiaalisiirrolla tarkoitetaan sitä tapahtumaa, kun materiaali 

joko lähtee tai saapuu kontrolloinnin alaisena olevalta varastoalueelle. Nämä 

siirtotapahtumat tulee kirjata manuaalisesti tai automaattisesti varastonhallintajärjestelmään, 
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jotta varastoalueiden omaavat saldot järjestelmässä pysyvät oikeina suhteessa niiden 

todelliseen määrään alueella. Materiaalisiirtojen tehokkuuteen varastonhallinta voi vaikuttaa 

järjestämällä siirtoa vaativien keräilylistojen työt järkeviksi 

materiaalikeräilykokonaisuuksiksi, jolloin suurempia määriä materiaalia saadaan liikutettua 

kerralla. (Rehman, Khan ja Yu, 2019) 

 

2.4.1 Varastointijärjestelmän virhetiedot  

 

Materiaalihallinnan tehokkuutta yrityksessä voidaan arvioida sen päätöksentekoa tukevan 

tietohallinnan perusteella (Vrat ja Perm, 2014, s.4). Päätöksenteko taas vaatii tarkkaa dataa, 

joten kaikki virhetiedot heikentävät tietokantojen oikeellisuutta. Materiaalihallinnan osalta 

tarkkaa dataa vaaditaan varastoitujen nimikkeiden paikkakohtaisista saldoista, jossa 

esiintyvällä virheellisyydellä tarkoitetaan eroa todellisen, fyysisen varaston ja 

tiedonhallintajärjestelmässä pidettävän tiedon välillä (Kök ja Shang, 2014). 

 

Varastonhallinnassa virheiden muodostuminen voi johtua useasta eri asiasta. Rehman Khan 

ja Yu (2019) mainitsevat yleisimmäksi ongelmaksi varastonhallinnan toimimattomuudessa 

sopimattomat ja puutteelliset varastonhallintajärjestelmät, joissa informaatiohallinta ja 

kommunikointi ei vastaa yrityksen tarpeita. Datan syöttövaiheen on myös esitetty olevan 

usein saldovirheiden takana, ja todennäköisyys virheille kasvaa erityisesti pitkän 

tapahtumaketjun omaavilla nimikkeillä. (Kumar, 2005, Emmett, 2005) Syöttövirhe voi 

toisaalta olla myös peräisin nimikkeen väärästä tunnistamisesta (Emmett, 2005) tai väärin 

lasketusta inventaariosta (Kök ja Shang, 2014). Saldovirheeseen voi myös johtaa nimikkeille 

tehtyjen tapahtumien dokumentoinnin puute, jolloin tietoa sen liikkeistä ei tapahdu (Emmett, 

2005) 

Järjestelmän ja reaalimaailman ero varastotiedoissa voi johtaa seuraaviin ongelmiin: 

• Yllättäviä puutetilanteita 

• Sisäiset käyttäjät hamstraavat omia käsivarastoja, jotka ovat järjestelmän ulkopuolisia 

• Ylisuuret varastot, mikäli tilataan materiaalia tietämättä nykyisten olemassaolosta 

• Keräilijät turhautuvat, mikäli keräiltäväksi tulee järjestelmän perusteella materiaaleja, 

joita ei fyysisesti ole 

• Tilauksia ei voida toimittaa 

(Emmett, 2005) 
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Virheet varastosaldossa heikentävät myös varastointijärjestelmien automatisointia. 

Automaattista varastohallintaa käytetään usein tilausten tekemisessä, ja tekee tarvittaessa 

tilauksen niin, että ihminen on mahdollisimman vähän prosessissa mukana. Näin 

tapahtuvissa tilauksien päätöksenteon mahdollistaa vain luotettava järjestelmän tiedon 

oikeellisuuteen. (Kang ja Gershwin, 2004) Automaattiostot voivat esimerkiksi perustua 

määritetyn palveluasteen ylläpitämiseen. Mikäli todellista saldoa on järjestelmän antamaan 

arvoon verrattuna vähemmän, tämä hallinnon asettama palveluaste ei kuitenkaan toteudu 

saldoon perustuvissa hankinnoissa, ja materiaalin riittoisuus on sen seurauksena haluttua 

palveluastetta huonompi. (Kumar, 2005). Usein hyödynnetty menetelmä reaalimaailman ja 

järjestelmän välisien saldovirheiden korjaamiseksi on manuaalinen varastosaldojen 

laskeminen. (Kang ja Gershwin, 2004) 

 

Varaston virhetapahtumien kontrolloinnissa henkilöstö näyttelee myös omaa osaansa. 

Hyvätkin järjestelmät tuottavat virheitä, mikäli työntekijät ovat epämotivoituneita. 

Henkilöstöstä pitää saada paras mahdollinen käyttö irti, missä koulutus on 

merkityksellisessä roolissa. Suoritettavassa koulutuksessa on hyvä opettaa koulutettavan 

henkilön työn prosessien lisäksi myös laajempaa ymmärrystä yrityksen toiminnasta, ja mitä 

mahdollisista työtehtävien virheistä aiheutuu kokonaiskuvassa. (Emmett, 2005) 

 

Henkilöstön työmotivaation hallintaan on myös muistettava panostaa tehokkaan toiminnan 

varmistamiseksi, jonka myötä tehokas toiminta on mahdollista. Työmotivaatiota kasvattavat 

hyvä työskentely-ympäristö, työn varmuus, toimiva kommunikaatioyhteys esimies-

henkilöstötasolla ja osallistuttaminen kehitykseen. Heikko työmotivaatio voi aiheuttaa 

negatiivisuutta yritystä kohtaan, mikä lisää ajan tuhlaamista, sääntöjen rikkomista, ”me 

vastaan he” ajattelua. (Emmett, 2005) 

 

2.5 Elinkaarihallinta 

 

 Elinkaarihallinta on yrityksen toimintaa, jolla mahdollisimman tehokkaasti pidetään yllä 

tietoja yrityksen tuotteista läpi niiden elinkaaren, sisältäen suunnittelua, tuotantoa, käyttöä 

ja huoltoa. (Stark, 2011, s.1-2) 

Elinkaarihallinnan tehtävät yrityksessä: 
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1) Elinkaarihallinnan tehtävänä on tarjota käytössä olevista nimikkeistä päivitettyä 

tietoa.  

2) Jäljittää muutoksia, rakenteita ja vaihtoehtoisia osia hallittavista nimikkeistä 

3) Hallita nimikkeiden elinkaaren aikana muodostunutta informaatiota 

4) Hallita eri informaatioiden integrointia eri elinkaaren vaiheilta 

5) Tukea datan ja informaation muuttamista hyödynnettäväksi tiedoksi 

6) Hallita luotua tuotetietoa 

(Frey, 2011) 

Dokumenttien hallinnan tehtäviin kuuluu kaiken nimikkeen elinkaaren aikana tapahtuneen 

tiedon dokumentointi. Tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa muodostuneet ohjeet, selitteet ja 

suunnitteludokumentit tulee olla dokumentoituna ja hyödynnettävissä myöhemmissä 

elinkaaren vaiheissa. (Frey, 2011) Elinkaarihallintajärjestelmän tarkoitus on kerätä tietoa 

läpi tuotteen elämän ja tarjoavat ne helposti käytettävässä muodossa käytettäväksi. 

Kunnossapitotoiminnassa voidaan hyödyntää huollon ja korjauksien yhteydessä 

elinkaarihallintajärjestelmään tallentuvia tietoja, kuten materiaalikäyttöjä sekä huollon 

suorittamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. (Romero ja Viera, 2014) Nämä tiedot kasvattavat 

yrityksen ymmärrystä huoltotoimenpiteistä, mikä voi edesauttaa tulevaisuuden huoltojen 

laatua sekä vähentää ajankäyttöä ja kustannuksia. (Romero ja Viera, 2014)   

 

Yrityksen omistamien tai hallinnoimien tuotteiden materiaalitietoja pidetään yllä 

tuoterakenteella (Bill-of-Materials, BOM). Tuotantorakenteita koskevassa kirjallisuudessa 

BOM:ia on lähdetty hyödyntämään monella eri tapaa elinkaarihallinnan mukaisesti.  

Yrityksen tietojärjestelmässä voi usein olla määritettynä erillinen BOM eri elinkaaren 

vaiheisiin. Suunnitteluvaiheessa tulisi luoda suunnittelu BOM (engineering BOM, eBOM), 

joka pitää sisällään suunnitteluvaiheelle tarpeellista tietoa, kuten valmistusvaiheessa 

käytettyjä osia ja piirustuksia tuotteesta. Manufacturing BOM (mBOM) taas vastaavasti 

pitää sisällään tuotannon näkökulmasta tarvittavaa tuoterakennetietoa, jonka avulla tuote 

saadaan valmistettua. Mikäli elinkaarenhallintaan kuuluu tuotteen huoltoa, voidaan käyttää 

huoltorakennetta sBOM (service BOM), joka kuvaa huoltoinsinöörin näkökulmasta 

tuoterakennetta. Tämän tulisi sisältää huoltoon tarvittavat komponentit ja huolto-ohjeita 

(Romero ja Viera, 2014)   
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Sekä eBOM että mBOM elinkaarivaiheiden tietoja tulisi käyttää huoltorakenteen pohjana, 

sillä nämä kertovat, kuinka tuote on alun perin rakennettu. Kunnossapitopalveluiden 

tuottajia voivat olla alkuperäinen valmistaja, laitteita operoiva taho tai kolmannen osapuolen 

kunnossapitoyritys. Näin ollen alkuperäisellä valmistajalla on suurin etu 

kunnossapitopalveluiden tuottamiseen, sillä heidän hallinnassaan on tarkkaa tietoa siitä, 

miten laitteet on suunniteltu ja valmistettu. Heillä on näin ollen paremmat edellytykset datan 

osalta tehdä kattava huoltorakenne. (Zhou et al., 2018) 

 

Kattavan huoltorakenteen tulisi ylläpitää yksilökohtaista tietoa laitteen eri komponenteista, 

jotka voivat sisältää seurattavia komponentteja, vaihtoehtoisia komponentteja tai 

muutoskomponentteja. Nämä ominaisuudet luovat huoltorakenteesta hyvin dynaamisen 

verrattuna valmistusrakenteeseen. Komponenttien seurantaan tulee laitteiden 

huoltorakenteeseen pystyä liittämään myös operatiivisessa käytössä tapahtuvia toimintoja, 

kuten kilometrien kertymistä, huoltoaikaa ja tarkastuskirjanpitoa. (Zhou et al., 2018). 

Tällaisten huoltorakenteiden luominen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, ja kunnossapitoa 

harjoittavan yrityksen voi olla haastavaa saada täydellistä dataa saatavuus alkuperäiseltä 

valmistajalta tai operoivalta toimijalta. Huoltotyön tekemistä varten saadut laitteen 

suunnitteludokumentaatioista voi olla vain paperimuodossa tai saaduissa suunnittelu- ja 

huoltotiedoissa sekä siinä käytettävistä osto-osista on selkeitä puutteita. (Müller et al. 2012) 

 

2.6 Tiedonhallinta yrityksessä 

 

Tiedonhallinta on yksi ratkaisevimmista tekijöistä yrityksen kyvyssä toimia tehokkaasti ja 

menestyä kasvavassa kilpailussa. Kunnossapitoa tarjoavan yrityksen on hallittava suurta 

määrää erilaista dataa liittyen asiakkaisiinsa, huollettavaan kalustoon ja operatiivisen 

toiminnan ylläpitämiseen. Tämä operatiivinen toiminnan tarvitsema data perustuu hyvin 

oleellisesti muun muassa MRP järjestelmän toimivuuteen.  

 

Yrityksessä hyödynnettävä data voidaan jakaa kolmeen datatyyppiin, master data, transaktio 

data ja historiallinen data. Vayghan et al. (2007) kuvasi master datan olevan sellaista 

perusdataa, joka kattaa yrityksen eri toiminnallisuuksia ja tietoja, kuten asiakastiedot, 

tuotetiedot, työntekijät ja toimittajat. Tuotannon näkökulmasta tärkeää master dataa on 

materiaalit, BOM ja Routing tiedot (Dickersbach et al., 2007) Transaktiodata hyödyntää 
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pohjanaan master dataa ja niillä kuvataan yrityksen tapahtumia, kuten tilaukset, maksut, 

saapumiset, varastomäärät. Materiaalihallinnan ja varastonhallinnan kannalta oleellinen 

tieto toiminnanohjausjärjestelmässä on myös hyödykkeen siirroista syntyneet tiedot 

järjestelmään, Nämä siirrot aiheuttavat aina muutosta varaston tasoissa ja luovat 

toiminnanohjausjärjestelmään reaaliaikaista dataa varaston senhetkisestä tilanteesta. 

(Dickersbach et al., 2007) 

 

Tietokoneohjelmat ovat useimmiten kaiken toiminnan suunnittelun pohja, ja datan suhteen 

niihin soveltuukin tärkeä muistisääntö; mikäli roskaa syötetään sisään, saadaan roskaa ulos. 

Tietokoneen hyödyntäminen suunnittelussa on kuitenkin elintärkeää, sillä suunniteltava 

toiminta ja siihen vaikuttavat elementit ovat niin monimutkaisia, ettei niitä ilman asiaan 

sopivia ohjelmia pystyisi tekemään. Näiden ohjelmien tuottamaan tulokseen yrityksellä on 

kuitenkin mahdollisuutta vaikuttaa oikeilla toimintamalleilla. (Kempf et al. 2011) 

 

Käytettävissä olevan datan pohjalta tehtyihin suunnitelmiin ja analyyseihin on tärkeää 

ymmärtää datan laatu. Datan laatua voidaan arvioida määrittämällä dataa täydellisyyden, 

oikeellisuuden ja johdonmukaisuuden perusteella. (Kempf et al. 2011) Laatuongelmia 

voidaan määrittää datassa olevan silloin, kun yhden tai useamman laatukriteerin osalta data 

määritellään täysin tai lähes kokonaan hyödyttömäksi. (Storm et al. 1997)  
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3 THEORY OF CONSTRAINTS 

Tuotannon toimintojen kehittäminen on haastavaa ja tehokkaamman tuotannon 

saavuttamiseksi onkin kehitetty useita eri työkaluja ja teorioita auttamaan jäsentämään 

kokonaisuutta sekä löytämään järjestelmän toimintaa haittaavat tekijät. Yleisesti käytettyjä 

työkaluja ovat MRP, LEAN, Just-in-Time (JIT), Total-quality-management (TQM), six 

sigma ja Business process re-engineering (BPR). Ongelmien juurisyiden ratkaisemiseksi on 

myös kehitetty omia metodeja, kuten Cause-and-effect diagram (CED), Interrelationship 

diagram (ID) sekä Current Reality tree (CRT). Tässä tutkimuksessa sovelletaan ”Theory of 

constraints” menetelmää tutkimuskysymyksiin vastauksien etsimiseksi sekä yrityksen 

toimintojen avaamiseksi toisiinsa sitoutuneina prosesseina.   

 

3.1 Theory of constraints 

 

Yrityksen toimintakyvykkyyttä voidaan tutkia tarkennetusta, yksittäisiä prosesseja 

tarkastelevasta perspektiivistä tai laajemmasta, koko toimintajärjestelmän kattavasta 

näkökulmasta. Yrityksen ovat kokonaisuudessaan monimutkainen toisiinsa vaikuttava 

organismi, jossa muutokset päätöksillä on usein monimuotoiset heijastusvaikutukset läpi eri 

prosessien. Yrityksen kokonaiskuvan ja sen toimintojen yhteyden tutkimiselle ”Theory of 

Constraints” työkalu toimii erittäin hyvin, sillä sen avulla on helppo avata useita prosesseja 

auki välittämättä tarkoista prosessirajoista. (Scheinkopf, 1999 s.12) 

”Theory of constraints” (TOC) idea pohjautuu Goldratt E.M. kirjaan “The Goal”, jossa 

esitettiin tarinamuodossa ongelmanratkaisun periaatteet yrityksen tuloksen teon 

parantamiseksi. Perusperiaate TOC:ssa on, että paremman tuloksen tekemiseksi, 

järjestelmän rajoitukset on löydettävä ja korjattava. Rajoituksen määritellään olevan 

”…mikä tahansa, mikä estää järjestelmää saavuttamasta parempaa suorituskykyä 

tavoitteeseensa nähden.” (Scheinkopf, 1999 s.15)  

 

Yrityksen suorituskykyä parantavia muuttujia ovat myyntitulon nostaminen sekä 

toimintakustannusten että muuttuvien kustannusten laskeminen. Näitä muuttujia käyttäen 

voimme muodostaa seuraavat kaavat, joiden perusteella yrityksen kykyä tuottaa tulosta 

tutkitaan: 

Tuotto: T=SR-VC (Myyntitulo – muuttuvat kustannukset) 
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Nettovoitto: NP = T-OC (Tuotto – toimintakustannukset) 

 

Tuottavan yrityksen tarkoitus on luoda lisäarvoa hankkimalleen materiaalille, jota se voi 

myydä kalliimmalla hinnalla eteenpäin. Arvon taas voidaan määrittää sillä hinnan 

erotuksella, joka sisäänostohinnan ja eteenpäin myynnin välille tulee. Tuottoa saadaan, 

mikäli yritys pystyy saamaan prosessin muuttuvat ja operatiiviset kustannukset tuotettua 

arvoa alhaisemmalle tasolle. (Scheinkopf, 1999, s.14) 

 

TOC teoria kuitenkin painottaa lisätuoton tavoittelussa tarkastelemaan koko järjestelmän 

toimivuutta. Tuoton nostamiseksi tehtyjen paikallisten päätösten vaikutuksia tulee 

tarkastella kokonaiskuvassa, sillä järjestelmän suorituskyky koostuu kaikista sen 

komponenteista, eli osastoista. Yrityksessä osastot ovat toisistaan riippuvaisia, joten 

muutokset yhdessä osastossa vaikuttaa aina jossain määrin vähintään toiseen yrityksen 

osastoon. (Dettmer, 1995) 

 

TOC periaatteita on mahdollista hyödyntää myös perinteisen tuotannon ulkopuolella yritystä 

rajoittavien tekijöiden löytämiseksi. ”Theory of Constraints” perustui alun perin fyysisiin 

rajoitteisiin tehtaalla, mutta todellisuudessa rajoitteet voivat olla tuotannon ulkopuolisia, 

kuten yrityksen kulttuuri ja toimintamallit. (Walker ja Cox, 2006) 

 

3.2 TOC – Thinking Process 

 

TOC teoriaan sisältyy erilaisten työkalujen hyödyntäminen avaamaan tarkasteltavaa 

toimintaa ja sen rajoitteita. Tämä kokoelma työkaluja on saanut nimen ”Thinking Process” 

(TP), joka perustuu Goldratt, M. E. (1994) kirjaan, ”It’s Not Luck”.  Tämän ajatusprosessin 

hyödyntämisen tarkoitus on toimia johtamisen tukena ongelmanratkaisussa, jotta 

kehittämiseen käytetyt voimavarat voidaan kohdistaa oikeaan paikkaan. TOC-TP työkalun 

hyödyntämisellä on tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin 1) Miksi muuttua? 2) Mitä 

tulee muuttaa? 3) Mikä on muutoksen suunta? 4) Kuinka muutos pannaan toimeen? (Gaspar, 

Cristovão ja Terena, 2019) 

 

TOC – TP ajatusprosessin tarkoitus on tunnistaa järjestelmän toimintaperiaatteista ydin 

ongelmakohtia, ydinvahvuuksia tai järjestelmää ohjaavia ydinajureita. (Scheinkopf, 1999, s. 
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144) Tässä tutkimuksessa hyödynnetään TOC-TP metodista nykytila-analyysiä varten 

kehitettyä ”Current reality tree” (CRT) työkalua, joka hyödyntää nykytilan ongelmien ja eri 

toimintojen yhteyksien kuvaamiseen puuta muistuttavaa kaaviota. CRT hyödyntäminen 

ongelmanratkaisussa on todettu muodostavan visuaalisen kuvan tilanteesta, mikä auttaa 

luomaan vuoropuhelua ja pohdintaa tutkittavasta aiheesta. (Doggett 2005) CRT on todettu 

toimivan hyvin myös monimutkaisten strukturoimattomilta vaikuttavien ongelmien 

jäsentämisessä, jossa tutkittavan järjestelmän päämäärän selvittämisellä, yhteyksien 

esittämisellä ja juurisyiden löytämisellä kokonaiskuva voidaan havainnollistaa.   (Walker ja 

Cox, 2006) 

 

Työkalun hyödyntämisperiaate lähtee määrittämällä tutkittavan järjestelmän analyysin 

laajuus, ja määritellyn laajuuden alta otetaan ylös 5-10 asiaankuuluvaa tapahtumaa, jotka 

kuuluvat ei toivottujen tapahtumien piiriin. Näitä ei-toivottujen tapahtumien välisiä 

yhteyksiä tutkitaan määrittämällä seuraus-syy-seuraus metodilla. Muodostettua kaaviota 

lähdetään tämän jälkeen purkamaan palasiksi ja pureudutaan tarkemmin CRT kaaviossa 

esitettyihin toimintoihin. Ei-toivottuja tapahtumia voidaan lisätä tutkimusprosessissa, mikäli 

uusia seuraus-syy-seuraus yhteyksiä nousee esiin, jotta päästään käsiksi ongelmia 

aiheuttavaan juurisyyhyn. (Scheinkopf, 1999, s.144) 

 

Scheinkopf (1999, s.145) opasti CRT käytön skaalan alkuperäisen määrityksen koskevan 

sellaista laajuutta, josta tutkijalla on kokemusperäinen intuitio, eli aavistus tapahtumien 

todellisesta luonteesta. Seuraus-syy-seuraus suhteiden selvittämiseen on hyödyllistä liittää 

organisaatiossa eri asemassa työskenteleviä henkilöitä, sillä toiminnan tarkastelu eri 

positioista katsottuna antaa analyysille paremman todennäköisyyden vastata organisaation 

todellista tilannekuvaa.  
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4 CASE YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

Tämän tutkimuksena tarkoituksena on tuottaa analyysiä kunnossapitoa harjoittavan 

toimintayksikön materiaalihallinnan ja sen tiedonhallinnan nykytilan osalta. 

Materiaalihallinta on kunnossapitotoiminnassa erittäin keskeisessä roolissa, koska sillä on 

merkittävä vaikutus operatiivisen toiminnan sujuvuuteen ja kustannuksiin. Tässä 

kappaleessa avataan konepajan toimintaa ja niitä pohjatietoja, joita materiaalihallinnan 

nykytilan analyysia varten on hyödyllistä tietää. 

 

4.1 Konepajan tuotanto 

 

Tutkimuskohteeksi yrityksen sisältä tarkentui konepaja, jossa suoritetaan vaihto-osien 

kunnostusta sekä raskaskaluston kunnostus- ja muutostöitä. Entiseen toimintaan tuli suuria 

muutoksia, kun vuonna 2018 yrityksen toinen suuri konepaja lakkautettiin ja tuotantoa 

siirrettiin tutkimuskohteen konepajalle. Tämä toi merkittävää nimikekohtaista kasvua 

vaihto-osatuotannon osalta, kun konepajalle siirretiin toisesta toimintayksiköstä lakkautettua 

kunnossapitoa. Kohdeyrityksen koko kunnossapidon tuotannonsuunnittelua oli hallinnut 

yksi henkilö ennen vuotta 2018, jolloin vaihto-osatuotanto sai oman 

tuotannonsuunnittelijansa kasvaneen nimikemäärän ja tarpeen myötä. 

 

Vaihto-osien tuotanto oli vuosien varrella rakentunut vahvojen rutiinien omaavaksi 

ympäristöksi, jossa oli pieniä kehitystoimenpiteitä lukuun ottamatta toimittu samoilla 

periaatteilla vuosia. Tuotanto on hyvin monimuotoista ja kaikilla eri vaihto-osia tuottavilla 

tuotantosoluilla on kehittynyt omat toimintatapansa riippuen niissä kunnostettavista 

nimikkeistä ja niiden vaatimista erityistarpeista sekä tarpeen ennustettavuudesta. 

Esimerkiksi parin tunnin vaihto-osan huolto-operaatio omaa erilaisen tuotanto- ja 

materiaaliprosessin, kuin päiviä kestävä vaihto-osan huolto. Tuotannonsuunnittelun tahtotila 

on ollut tehostaa ja yhtenäistää sisäisiä tuotantoprosesseja, joita konepajalla on tällä hetkellä 

useita erilaisia. Materiaalihallinnan osalta tämä tarkoittaa niitä mekanismeja, joilla 

toiminnasta saataisi hallittavampaa, ja nykyhetkestä olisi saatavilla oikeellisempaa tietoa. 

Vaihto-osien tuotanto omaa tällä hetkellä tilauspisteisiin perustuvia tuotanto- ja 

materiaalikuljetusmenetelmiä, sekä Kanban-järjestelmää, jota on hyödynnetty Kanbanin 

periaatteen mukaisesti itseohjautuvasti vaihto-osien tarvetietojen ja materiaalitarpeiden 

siirtämisessä tuotantosolusta toiseen. Kanban mekanismi omaa näin ollen hyvin paljon 
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informaatiota sisäisesti muodostuvista materiaalitarpeesta. Toiminnassa olevaan Kanban 

mekanismi ei kuitenkaan ole kytketty tiedonhallintajärjestelmään, vaan se toimii tästä 

erillään. 

 

Tarkasteltavassa yrityksessä on määritetty kolme erityyppistä työmääräintä, erottelemaan 

tehdyt työt työtyypeittäin. Näitä ovat tuotantotilaus, huoltotyö sekä vikatyö, joiden 

ominaisuudet nähdään taulukosta 1. Tuotantotilausta käytetään vaihto-osatuotannossa ja se 

omaa monelta osin OEM tuotannon kaltaista valmistusprosessia, ottaen huomioon 

kunnossapidon omat erikoisuudet, kuten tuoterakenteeseen vaihteleva materiaalitarve sekä 

prosessin aihiohallinta. Vaihto-osia valmistetaan usein ylätason kalustosta erillään ja niitä 

on mahdollista valmistaa varastoon tulevaa huoltoa varten. Tästä syystä tuotantotilauksien 

ominaispiirre on niiden valmistavan nimikkeitä varastoon. Huoltotyöt taas ovat suunniteltuja 

huoltoja, jotka kohdistuvat järjestelmässä yksilökohtaisesti seuratuille laitteille. Näitä 

huoltoja varten laite kutsutaan suunnitellusti konepajalle, missä sille suoritetaan ennalta 

määritellyt työt, jotka sisältävät myös huollossa vaihdettavat ennalta määritellyt materiaalit. 

Vikatyöt ovat samaisille laitteille tehtäviä suunnittelemattomia huoltoja, joissa jokin laitteen 

ominaisuus on vioittunut. Vian ollessa toiminnan kannalta merkittävä, voidaan laitteelle 

tehdä erilliskutsu korjattavaksi, tai vikatyö voidaan myös suorittaa tarpeen tullen normaalin 

huoltotyön yhteydessä. Selkeimpänä erona tämän tutkimuksen osalta tuotantotilauksen ja 

huoltotyön/vikatyön välillä on tuotantotilauksen kohdistuvan saldoarvon omaaville vaihto-

osille, kun taas huoltotyöt kohdistuvat uniikin laitetunnuksen omaaviin kalustoihin. 

Tuotantotilaus Huoltotyö Vikatyö 

- Suunnitelmallista sekä 

itseohjautuvaa 

- Valmistuu saldoille 

- Suunnitellut kustannukset 

o BOM 

o Työtunnit 

- Suunniteltua – tilattu 

omistajalta 

- Ei valmistu saldoille 

- Rakenne 

o huoltotyön BOM 

 

- Suunnittelematonta 

- Ei valmistu saldoille 

- Ei rakennetta 

Taulukko 1. Eri työtyyppien ominaisuudet 

4.2 Toiminnanohjausjärjestelmän kuvaus 

Yrityksessä on käytössä KunTo toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla eri osastojen 

toiminnot on integroitu saman ohjelman alle. Järjestelmän ominaisuuksiin kuuluu tämän 

työn käsittelyalueen osalta huollettavan ratakaluston laitetietojen hallinta, huoltojen ja 

huoltovälien hallinta, vaihto-osien, varaosien ja raaka-aineiden varastohallinta, 
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elinkaarihallinta, kustannusten seuranta sekä laskutus. Järjestelmä tukee laitteiden 

seurattavuutta uniikeilla laitetunnuksilla ja sitä tehdään asiakkaan huollettavien päälaitteiden 

osalta. Vaihto-osia on myös mahdollista seurata uniikeilla laitetunnuksilla, mitä tätä tehdään 

valikoiduille komponenteille. Uniikit laitetunnukset ovat erityisen tarpeellisia vaihto-osille, 

joille suoritetaan järjestelmän ylläpitämiä ja laskemia kilometripohjaisia huoltoja tai ne 

kuuluvat jonkun muun yksilökohtaisesti seurattavan testauksen piiriin. 

 

Tuotannon kustannusten seuraamisen osalta Kunto-järjestelmän yhteydessä toimii JotBar-

ohjelmisto, joka on työajanseurantajärjestelmä. Tehtyjen töiden kustannusten seuranta 

tapahtuu näiden kahden järjestelmän yhteistoiminnasta. Kunto- järjestelmästä saadaan 

työmääräimelle käytettyjen materiaalien kustannukset ja JotBar kohdistaa työtunnit 

työmääräimelle. Tällä tavalla kustannukset kootaan niin tuotantotilauksille, huoltotöille, 

kuin vikatöillekin. 

 

Jokaisen vaihto-osa- huolto- tai vikatyön osalta toiminnan lähtökohtana on se, että sille tulee 

löytyä tuotanto-/huoltotilaus, jota kutsutaan yleisnimellä työmääräin. Tälle yksilöidylle 

työmääräimelle kirjautuvat asentajan työtunnit ja kunnossapitotyön tehtyään asentaja 

merkitsee työmääräimelle kaikki kunnossapitotyössään käyttämät materiaalit. 

Työmääräimen tuoterakenne (BOM) omaa näytön (kuva 2), jossa näkyy nimikekohtaisesti 

vaihto-osan kunnostamiseen tai huoltotyön tekemiseen aina vaihdettavien osien määrä 

(ottomäärä), sekä tarvittaessa vaihdettava, parhaaseen arvioon perustuva 

tarvelaskentamäärä. Nämä osat voivat olla joko alikokoonpanona olevia vaihto-osia tai 

ulkopuolelta hankittavia varaosia.  Vaihto-osien ja huoltotöiden tuoterakennetta käytetään 

tuotannonsuunnittelussa määrittämään pidemmän aikavälin suunnitelmia, sillä ylätason 

tarpeet pystytään näin purkamaan alatason tarpeiksi. Tarvelaskentamäärää hyödyntämään 

myös materiaalihankinnan puolella, mutta hyvin rajallisesti. Osasyynä tähän on KunTo 

järjestelmän tukemattomuus selkeään ja visuaaliseen MRP laskentaan, minkä seurauksena 

yritys on joutunut hankkimaan materiaalitarvelaskentaa tukevaa erillistä ohjelmistoa. Tämän 

lisäksi luotto tuoterakenteen ulkoa ostettavien materiaalien asetettuihin tarvelaskentamääriin 

on heikko, mikä asettaa siihen perustuvalle ostolle epävarmuutta.  
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Kuva 2. Työmääräimen tuoterakenne 

 

4.2.1 Elinkaarihallinta 

 

Tutkittavassa yrityksessä hallitaan suurta määrää laitteiden elinkaarihallintaan liittyvää 

tietoa. Näitä ovat muun muassa huollettavien laitteiden ja vaihto-osien piirustuksia, 

tuoterakenteita, huolto-ohjeita ja tarvittaessa yksilökohtaisia kilometrimääriä ja tehtyjä 

huoltotöitä.  

 

Vaihto-osien elinkaarihallinnassa merkittävää roolia näyttelee tuoterakenne (BOM). 

Kunnostettavien nimikkeiden tuoterakenteet ovat vuosien varrella kehittyneet ja kasvaneet 

sitä mukaa, kun uusia vaihdettavia osia on ilmaantunut kunnostuksen suorittamisessa. 

Tämän prosessin lopputulos on se, että joillakin vaihto-osilla BOM voi kattaa täydellisesti 

kaikki sen sisältävät alikokoonpanot ja varaosat, kun taas tosilla vaihto-osilla BOM ei ole 

kasvanut täydelliseksi kuvaukseksi nimikkeen materiaaleista. Näin hallittua tuoterakenteen 

menettelyä voisi kutsua kirjallisuudessa määritellyiksi huolto BOM:iksi (sBOM), jolloin 

tuoterakenteella on vain huollettavana kuluvat komponentit. Tämä BOM on ainoa 

nimikekohtainen tuoterakennelista, joka nimikkeiltä järjestelmästä löytyy, eli nimikkeiden 

taustalla ei ole erillistä suunnittelu tai valmistus BOM:ia. Tapauskohtaisesti kasvavan 

tuoterakenteen ongelma on, että aikaisemmin vaihtamattoman varaosan kohdalla työn 

tekeminen pysähtyy, sillä taustalla ei ole suunnittelu tai valmistus BOM:in tietoja 

valmistuksessa käytetyistä materiaaleista. Tämä on kuitenkin hyvin tyypillistä 

kunnossapitotoiminnassa, sillä vaihto-osien tarkkoja piirustus ja rakennetietoja on harvoin 

saatavilla OEM valmistajilta ja kaikkien vaihto-osien takaisinmallintaminen täydellisiin 

suunnittelu BOM:eihin veisi hyvin paljon toimihenkilöiden resursseja. Tuoterakenteiden 

elinkaarihallinnan tietojen osalta selkeää keskittämistä ei ole vielä tehty, vaan tiedot ovat 

osittain hajallaan järjestelmässä sekä paperimuodossa. 
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4.3 Nimikkeiden varastonhallinta 

 

Sujuva tuotanto tarvitsee tehokasta ja selkeää varastonhallintaa tuekseen, jota ylläpitämään 

toimintayksikössä on erillinen yksikkö, johon viitataan tässä työssä nimellä 

”Logistiikkakeskus”. Logistiikkakeskuksen vastuulla on vastaanottaa saapuvaa materiaalia 

ja lähettää sitä, hallita varaston nimikkeistöä sekä toimittaa tarvittavaa materiaalia 

tuotantoon oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.  

 

Kunnossapitotyöhön liittyen yrityksen toimintayksikössä varastoidaan huollettavasta 

raskaskalustosta irtoavia vaihto-osien aihioita, valmistuneita vaihto-osia sekä vaihto-osiin ja 

huoltotöihin käytettäviä varaosia. Vaihto-osien varastoitavat aihiot ovat kaluston 

ulkopuolisia, huoltokierrossa olevia aihioita, joiden ennakoivan kunnostamisen tarkoitus on 

lyhentää asiakkaan kaluston huoltotyöaikaa ja siten parantaa laitteen käyttöastetta. 

Huoltokierrossa olevilla aihioilla voidaan myös mahdollistaa erätuotantoa tuotantosoluissa, 

mikä parantaa materiaalikuljetusten tehokkuutta ja lyhentää tuotantoaikaa per yksikkö.  

 

Saldoarvon omaavia nimikkeitä järjestelmässä ovat varaosat, valmistuneet vaihto-osat, sekä 

kalliimpien vaihto-osien aihiot. Logistiikkakeskus on määrittänyt uniikit varastopaikat 

kaikille toiminnanohjausjärjestelmän tiedoista löytyville varastoitaville nimikkeille. Näiden 

nimikkeiden saldot eivät kuitenkaan ole paikkakohtaisesti tiedossa, vaan yrityksessä on 

käytössä järjestelmässä vain yksi varasto, joka kattaa koko konepajan, eikä sen sisällä ei 

tehdä varastopaikkakohtaisia siirtoja. Syynä tähän on materiaalien käyttöasetus, joka voi 

perustua vain yhteen varastopaikkaan, mitä käsitellään kappaleessa 4.3.1.. 

 

Varastonhallinnan tehtävänä on vastata logistiikkakeskuksen päävaraston lisäksi myös 

tuotannon materiaalitarpeen täyttämisestä, johon tällä hetkellä kuljetetaan materiaalia 

usealla eri tavalla. Osa materiaaleista on määritetty siirrettäväksi suoraan tuotantosoluihin 

niiden saavuttua toimittajalta, mikäli tuotantosolu on niiden ainoa käyttöpaikka. Tämän 

lisäksi jatkuviin täydennyksiin hyödynnetään Kanban menetelmää, jossa trukkikuskin 

tehtävänä on käydä katsomassa tuotantosolussa materiaalitäydennyksen piiriin merkityt 

materiaalit ja täydentää sen mukaan varastoja logistiikkakeskuksen materiaalivarastosta. 

Kanban menetelmää hyödynnetään varaosien lisäksi myös vaihto-osien täydennyksessä ja 

aihioiden kuljetuksessa tuotantosolujen välillä. Kanban kierrossa huollon yhteydessä irtoaa 
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aihio, jolla täydennetään kyseiseen aihiotyyppiin suunniteltua Kanban laatikkoa. Kun 

laatikko täyttyy, se kuljetetaan vaihto-osatuotantoon ja huolletut vaihto-osat tuodaan 

linjastolle.  

 

Logistiikkakeskus hyödyntää materiaalikuljetuksissa myös järjestelmän mahdollistamaa 

materiaalikeräilyä. Työmääräimelle voidaan asettaa kunnostustyön tekemiseksi tilattavat 

materiaalit ja tilauspäivämäärä, jonka mukaan logistiikkakeskus toimittaa tarvittavat tavarat 

haluttuun aikaan. Näiden menetelmien lisäksi yksittäisiä nimikkeitä tai pienimuotoisia 

keräilyjä voidaan tilata puhelinsoitoilla tai tekstiviesteillä asentajien toimesta. 

 

Materiaalihallinta tutkittavassa ympäristössä hyödyntää hyvin paljon erilaisia 

tilausmenettelyjä, jotka omalta osaltaan ovat muotoutuneet tuotannon tarpeiden mukaan. 

Automaattisia täydennyksiä pystytään esimerkiksi tekemään tuotantosoluihin, joissa tehdään 

viikkotasolla hyvin samantyyppistä vaihto-osan kunnostusta ja siellä on tilaa varastoida 

materiaaleja. Keräilyä sen sijaan tehdään alueille, joissa suoritetaan pidempikestoisia 

kunnostuksia, eikä ylimääräistä varastotilaa ei ole käytettävissä. Puhelinsoitolla hoidettavaa 

tilausta hyödynnetään yleensä tarkastuksessa ilmaantuneiden harvinaisempien osien tarpeen 

kommunikoimiseksi. 

 

4.3.1 Materiaaliotot järjestelmän varastosta 

 

Kunto järjestelmään on luotu ”toimintayksiköt”, jotka erottelevat sisäisiä 

toimintakokonaisuuksia toisistaan. Toimintayksikköjä löytyy suurempien yksiköiden osalta 

useampia, kun taas pienemmät yksiköt on useimmiten sisällytetty yhden toimintayksikön 

alle. Esimerkkinä kohdeyrityksen konepaja omaa järjestelmässä määritetyt toimintayksiköt 

”Kompo”, ”Knp”, ”Kone” ja ”Raskas”, kun taas esimerkiksi Kouvolan toimipiste omaa vain 

yhden toimintayksikön ”KOUVOLA”. Näiden toimintayksiköiden periaatteena on kohdistaa 

yrityksen toimintoja tarkempiin osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuotannon eritellä toisistaan 

fyysisesti erossa olevat tuotannot tai niiden tuotantotyypin mukaan. Tällä saadaan selkeyttä 

eri osastojen seurantaan ja kohdistamiseen. Toimintayksiköillä on myös tämän tutkimuksen 

osalta vaikutusta materiaalihallintaan. Nimikkeet omaavat master datassa jokaisen 

toimintayksikön alla tarvelaskentatiedot, joihin on merkitty oletusvarastot ja tarkemmalla 

tasolla varaston sisällä sijaitseva varastopaikka, erilaisille nimikkeelle tehtäville toiminnoille 
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suhteessa sen varastopaikkaan (kuva 3). Erilaisia oletusvarastotyyppejä ovat (1) 

myyntivarasto – josta nimike myydään, (2) ostovarasto – mihin nimike hyllytetään 

ostettaessa, (3) valmistusvarasto – mihin varastoon nimike siirtyy valmistuessa, sekä (4) 

käyttövarasto – mistä varastosta materiaalia käytetään. Toimintayksikkö voi omata useita eri 

varastoja, jotka voidaan luokitella varastoalueiksi, mutta koska tarkasteltavan konepajan 

osalta on käytössä vain yksi varasto, kaikki nimikettä koskevat käyttötapahtumat on liitetty 

varastoon ”100” , sekä tarkennetulla tasolla nimikekohtaisesti määritettyyn varastopaikkaan. 

 

Kuva 3. Toimintayksikön alle määritettävät oletusvarastot 

 

Tuotannon osalta nimikkeille määritetty käyttövarasto on tärkeä, sillä sitä käytetään 

työmääräimien materiaaliotoissa. Kun työmääräimelle kirjautuu materiaalia, nämä 

materiaalit syödään järjestelmässä käyttövarastopaikalta. Tällä järjestelmän 

toiminnallisuudella on tarpeensa, sillä samoja töitä voidaan tehdä eri paikkakuntakohtaisilla 

toimintayksiköillä. Tämän ominaisuuden avulla eri toimintayksikön alaisuuteen luotu 

tuotantotilaus syö materiaalia kyseisen toimintayksikön tarvelaskentatietojen alle kirjatun 

käyttövaraston perusteella. Näin saadaan ohjattua materiaalikulutus tapahtumaan oikean 

toimintayksikön varastosta. 

 

4.3.2 Aihioiden seuranta 

Kunnossapitotoiminnassa kunnostettavien aihioiden seuranta tuo lisämahdollisuuksia 

toiminnan ja tuotannon hallitsemiselle, mitä myös KunTo toiminnanohjausjärjestelmään 

tukee. Huollettavasta kalustosta tai huollettavaksi tulleet vaihto-osat voidaan näin ollen 

lisätä saldolle aihioina. Tällaista aihioseurantaa tehdään muutaman tärkeimmän vaihto-osa 

nimikkeen kohdalla, minkä lisäksi yrityksessä on käytössä kolmannen osapuolen ohjelma, 

jossa aihioseurannassa saadaan mukaan myös uniikit laitetunnukset. Seurattavat vaihto-osat 

on valikoitu niiden hinnallisen kustannuksen takia sekä kunnossapitokierron hallitsemiseksi. 

Suurimpaan osaan vaihto-osia ei kuitenkaan ole hyödynnetty aihioseurantaa. Tämä 
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tarkoittaa sitä, kun kaluston huollon yhteydessä vaihto-osan aihio irtoaa, ei tästä 

tapahtumasta rekisteröidy mitään tietoa järjestelmään. Aihiotietojen puuttuminen heikentää 

tietoa huoltokierrossa olevien aihioiden määrästä, joilla kysyntään tulisi pystyä vastaamaan. 
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5 TOC – TP ANALYYSI NYKYTILAN ONGELMIEN 

HAHMOTTAMAISEKSI 

Tämän kappaleen tarkoitus on käsitellä päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa esiintyviä 

ongelmia kohdeyrityksen toiminnassa. Havaitut ongelmat, niiden seuraukset ja juurisyyt 

kartoitetaan ja esitetään. Tarkastelemme tilannetta materiaalihallinnan näkökulmasta, joka 

on merkittävä osa tuotannon läpimenoaikaa, kustannuksia, sekä järjestelmällisyyttä. Tämän 

tutkimuksen osalta materiaalihallinnan toimivuuden tarkastelu kattaa sisällään sekä 

tuotannon että sen informaatiojärjestelmän ratkaisut sekä työntekijöiden roolin osana 

prosessin toimivuutta. 

 

5.1 TOC hyödyntäminen materiaalihallinnan analyysinä 

 

Materiaalihallinnan ongelmien kartoittamiseksi hyödynnämme tutkimuksessa rajoitteiden 

teoriaa (TOC). Työssä halutaan selvittää, mitkä ovat tällä hetkellä niitä rajoittavia tekijöitä 

toimivassa materiaalihallinnassa, minkä takia se on koettu yrityksen johtoportaassa 

ongelmaksi. Tavoitteena on kartoittaa toimintayksikön henkilöstön kokemia ongelmia 

kokonaisuudessa, sekä tarkastella näitä ongelmia kustannuksellisesta näkökulmasta. Näille 

ongelmille halutaan löytää juurisyyt, sekä mahdollisia keinoja parantaa nykytilannetta 

toimivampaan suuntaan. 

 

TOC hyödyntävät yksinkertaiset tuloksentekoperiaatteet toimivat myös materiaalihallinnan 

tarkastelun osalta: 

Tuotto = myyntitulo – muuttuvat kustannukset 

Nettovoitto = tuotto – toimintakustannukset 

Tuotannon prosesseissa kuluvat yksikkökohtaiset kiinteät kustannukset ja muuttuvat 

kustannukset ovat työn kannalta kiinnostavia muuttujia, joihin materiaalihallinnalla voidaan 

vaikuttaa ja siten parantaa yrityksen tuloksenteko kykyä. Tämä tuloksenteon paraneminen 

näkyy suoraan kiinteähintaisissa huoltotöissä, joissa kustannusten lasku toisi lisää katetta 

toimintaan. Parantunut tehokkuus toisi myös tulevaisuudessa enemmän mahdollisuuksia 

pärjätä tarjouskilpailuissa, jotka ovat kunnossapitoliiketoiminnalle ominaisia. 

Tarjouskilpailuiden ollessa usein pitkäkestoisia ja laajoja, yrityksen kilpailukyvyn 

tarkistuksia ei tule markkinoita yhtä usein, kuin useimmissa OEM tuotannoissa, jossa oman 
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tuotteen arvoa voi verrata kilpailijoihin hintamuutoksia tekemällä, eikä pieni määrä kokeilun 

vuoksi menetettyjä asiakkaita ei omaa huoltosopimuksien häviämisen omaavaa painoarvoa. 

Näin ollen kunnossapitoyrityksessä tulee olla erityisen aktiivinen toiminnan rajoitusten 

etsimisessä, jotta tulevissa tarjouskilpailuissa pystytään voittamaan kilpailijat.  

  

5.2 Ongelmankuvauksen lähtökohdan kartoitus 

 

Materiaalihallinnan tehtävä on tukea tuotantoa ja tarjota sille tarvittavat palvelut sekä 

resurssit tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi. Tätä perustetta noudattaen, 

materiaalihallinnan esteet ja ongelmat tuotannon optimaaliselle toteutumiselle on selkeä 

lähtökohta tarkasteltavan toimintayksikön prosessien avaamiselle, sillä kyseiset tekijät 

vaikuttavat tuotannon läpimenoaikaan. Näiden esteiden tunnistamiseksi työssä haastateltiin 

tuotannosta vastaavia toimihenkilöitä, joilla oli operatiivista näkemystä konepajan 

toiminnasta pitkältä aikaväliltä. Heidän kohtaamat ongelmat liittyivät pääosin erilaisiin 

epävarmuuden elementteihin liittyen puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin. Merkittävimmät 

elementit olivat materiaalihallintaan liittyen puutteelliset tiedot tuotannon valmistukseen 

käytettävien aihioiden määrästä, järjestelmässä ylläpidettävien nimikkeiden saldovirheet, 

useat eri menettelytavat tuotantosolujen välillä, materiaalien virheelliset kirjaukset työlle 

sekä kunnostettavien vaihto-osien tuoterakenteiden puutteet. 

1. Aihiomäärien tiedon puute: suurella osalla nimikkeistä ei ole aihiosaldoja 

järjestelmässä ja toteuttamiskelpoisen tuotannonsuunnitelman luomiseksi tulisi 

suunnittelijan tietää, mitä tuotannon on mahdollista tuottaa sille saatavilla olevilla 

materiaaleilla. Tietämättömyys aihioiden määrästä näin ollen aiheuttaa osittain 

toteutumiskelvottomia tuotannon viikkosuunnitelmia. 

2.  Järjestelmän saldovirheet: järjestelmän ylläpitämien nimikkeiden saldon sekä 

fyysisen konepajalta löytyvän saldon välillä on suuria eroja vaihto-osissa sekä niihin 

käytettävissä varaosissa ja materiaaleissa. Vaihto-osien saldovirheet vaikeuttavat 

tuotannonsuunnittelua, sillä täsmällisestä reaaliaikaisesta lähtötasosta ei ole 

suunnittelulla tietoa. Tämän takia esimerkiksi halutun varastotason säilyttäminen 

tietyllä vaihto-osalla vaatii arvailua sen todellisesta saldomäärästä, mikä perustuu 

ajan saatossa kertyneeseen suunnittelijan omaan tietoon. Vaihto-osien saldot voidaan 

kuvata näin ollen joutuneen ainakin osittain ”hiljaisen tiedon” piiriin, jossa 

järjestelmän dataa tutkiessa ei saa oikeaa kuvaa nykytilanteesta. Varaosien 
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saldovirheet taas johtavat suunnitellun työn toteutumattomuuteen materiaalien 

hankintaketjun takia. Varaosien tilaamiseen on käytössä tilauspistemenetelmä, joka 

hälyttää hankinnalle nimikkeen saldot alittaessa sille asetetun tilauspistearvon. 

Mikäli järjestelmän saldo on fyysistä saldoa suurempi, hankinnalle tulee impulssi 

varaosan tilaamisesta liian myöhään, mikä pahimmassa tapauksessa johtaa tuotannon 

pysähtymiseen varaosan puutteen takia. 

3. Materiaaliotot työlle: kunnossapitotyön monimutkaisuus tulee esiin suunniteltujen 

töiden työmääräimien materiaaliotoissa. Työmääräimelle tulee määrittää, mitä 

materiaalia tehdyssä työssä käytettiin ja kirjata nämä otot järjestelmään tehdyn työn 

alle. Mikäli kirjauksia ei tehdä oikein toteutumien mukaan, järjestelmään luodaan 

ristiriitaista tietoa todellisuuden tapahtumiin perustuen. Tällä datalla on myös 

vaikutuksia tulevaisuuden työhön, sillä sitä käytetään tarkennettaessa 

kunnostettavien vaihto-osien materiaalitarpeen arvioita. Mikäli epäluottamusta 

esiintyy materiaaliottojen tuottamaan dataan, heikentää se myös luottamusta tämän 

datan perusteella tehtyihin analyyseihin tulevasta menekistä. Materiaaliottojen 

virheellisyys antaa myös virheellistä kuvaa tuotetun tuotteen kustannusten osalta. 

Tekemättä jättämättömät materiaaliotot aiheuttavat kustannusten näkymisen 

todellisuutta pienempänä, ja liialliset materiaaliotot, joita voi myös syntyä, 

näyttäytyvät järjestelmässä todellisia kustannuksia suurempina. On myös 

mahdollista, että työmääräimelle kirjataan väärää materiaalia, jolloin kustannusten 

osalta heittoa voi tapahtua kumpaan tahansa suuntaan. 

4. Yrityksessä tehdään montaa erityyppistä tuotantoa erityyppisissä tiloissa, joissa 

myös kirjauskäytännöt ovat erilaisia. Yhtenäisiä prosesseja ja käytäntöjä kirjausten 

tekemiseksi ei ole asetettu. 

5. Rakenteiden virheet: Tällä hetkellä tuotannon rakenteissa esiintyy virheitä. Sieltä 

saattaa puuttua huollettavia osia tai olla päivittämättä jääneitä vääriä osia. Tämä 

omalta osaltaan aiheuttaa myös vääriä materiaaliottoja tuotannossa. 

Nämä epävarmuustekijät ja mahdolliset virheet toiminnassa aiheuttavat vaikutuksia, jotka 

näkyvät muun muassa tuotteiden valmistushinnoissa, sekä materiaalien saldojen virheinä. 

Datan virheellisyys taas kantautuu eteenpäin sen perusteella tuotannonsuunnitteluun ja 

muuhun hallintaan. 
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5.2.1 Saldovirheet 

 

Haastatteluissa esiin nousseiden saldovirheiden määrän tutkimiseen voidaan hyödyntää 

järjestelmän dataa saldon korjauksien määristä kuukausitasolla. Perusperiaate 

toimintayksikössä toteutettavalle inventaariolle on, että yksi suuri inventaarion laskenta 

tehdään kerran vuodessa, jossa lasketaan kaikki yrityksen nimikkeet, minkä lisäksi tehdään 

jatkuvaa inventaariota, jos halutaan varmistaa esimerkiksi jonkun osa-alueen tai yksittäisen 

nimikkeen varastosaldojen paikkansapitävyys tai korjata havaittuja virheitä reaktiivisesti. 

Järjestelmän dataa voidaan hyödyntää näiden korjaustapahtumien määrien tutkimiseen, sillä 

korjaustapahtumat kirjautuvat järjestelmän tietoihin. Korjaustapahtuman luomasta 

datapisteestä käy selville mitä nimikettä on korjattu, mistä varastosta, kuinka monen 

kappaleen korjaustoimenpide on suoritettu sekä mikä nimikkeen hinta on korjaushetkellä, 

mistä saadaan korjauksen taloudellinen vaikutus. Tutkimusta varten järjestelmästä haettiin 

vuoden 2019 helmi- joulukuun välisenä aikana inventoitujen nimikkeiden määrät, joissa oli 

järjestelmään joutunut kirjaamaan korjausta saldon suhteen. 

 

Analysoitavaan dataan ei otettu mukaan järjestelmään tehtyjä korjauksia tammikuulta, koska 

sen osalta oli tehty erityisen paljon aiemmin mainitun lakkautetun konepajan siirrosta 

aiheutuneita saldojen virhekorjauksia järjestelmään. Näiden lakkautetun konepajan 

materiaalisiirtojen virheet vaikuttivat mahdollisesti myös loppuvuoden tarkasteltavan 

ajanjakson, eli helmi-joulukuun välisiin arvoihin, joilla voi olla tuntematon heikentävä 

vaikutus data-analyysiin kohdeyrityksen konepajalla aiheutuneesta materiaalihävikistä. 

Syynä suuriin virhekorjauksiin oli aiemmin lakkautetun konepajan materiaalien siirron 

epäonnistuminen. Järjestelmän tietoihin joutui paljon virheellistä dataa saldojen osalta, sillä 

materiaalisiirroista vastannut yritys ei ollut suorittanut inventointia siirtovaiheessa 

huolellisesti, mistä tästä saatiin selvyys vasta järjestelmän datakirjausten jälkeen.  
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Kuva 4. Nimikemäärällisesti korjatut järjestelmän saldot 

 

Järjestelmästä saadusta inventointidatasta muodostettiin kuva 4, jossa on 

kuukausikohtaisesti esitetty harmaalla palkilla ne nimikkeet, joille järjestelmään oli lisätty 

saldoa, oranssilla nimikkeet, joilta oli vähennetty. Kokonaisuudessaan vuoden aikana 

saldomuutosta tehtiin nimikekohtaisesti 1514 kertaa, joista uniikkeja nimikkeitä oli 1481 

kappaletta. Näin ollen saldovirheitä syntyy hyvin suurelle määrällä erilaisia käytössä olevia 

nimikkeitä ja saldokorjauksia oli tehty merkittäviä määriä molempiin suuntiin. Fyysisesti on 

siis sekä ollut löytymättä järjestelmän esittämä määrä, että löytynyt järjestelmän esittämää 

määrää enemmän tarkasteltavaa nimikkeitä. Löytämättä jääneitä on kuitenkin huomattavasti 

suurempi osuus eri nimikkeistä (71 %) tarkasteluajan tapahtumista. Näiden nimikkeiden 

saldokorjausten määrä nähdään kuvasta 5, jossa on esitetty kappalemäärällisesti, kuinka 

paljon korjauksia on tehty suuntaan tai toiseen minäkin kuukautena. Kuvasta nähdään, että 

helmi-marraskuun välillä suurempi määrä inventoiduista nimikkeistä on korjattu saldojen 

summan osalta alaspäin, kuin lisätty saldoille. Poikkeuksena trendiin on joulukuu, jolloin 

suuria määriä nimikekappaleita lisättiin saldoille. Listatut nimikkeet eivät kuitenkaan ole 

samanarvoisia, vaan pienet nippelinimikkeet, kuten tiivisteet korostuvat ylisuuresti kappale 

määrällisessä analyysissä. Näitä ei kuitenkaan saa täysin suodatettua pois tarkastelusta, sillä 

nimikkeiden metadata ei tätä täysin mahdollista. 
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Kuva 5. Kappalemäärällisesti korjatut järjestelmän saldot 

 

Inventaariossa korjattujen nimikkeiden taloudelliset vaikutukset on esitetty kuvassa 6. 

Euromäärällisesti on esitetty, kuinka paljon kunkin kuukauden saldokorjaukset ovat 

muuttaneet varastoarvoa. Kokonaisuudessa tarkasteluaikavälin aikana oli nimikkeiden 

saldojen korjauksella järjestelmän varastoarvosta vähennetty materiaalia 402 849 € edestä ja 

lisätty 139 842 €. Näiden nettosumma toimipisteelle on varastoarvon laskeminen -263 007 

€ vuodessa inventaariokorjauksilla. Suurimpien kustannusten inventoinnin aiheuttamaa 

arvonmuutosta tarkistettiin tutkimustyössä varastosta vastuussa olevan työnjohtajan kanssa, 

jotta tarkastelussa olisi vain materiaalihallinnassa tapahtuvien virheiden synnyttämiä saldon 

korjauksia. 

 

Kuva 6. Euromäärällisesti korjatut varaston saldot 

 

5.2.2 Saldovirheellisten nimikkeiden varastopaikat 

 

Tutkimuskohteena olevan toimintayksikön alueella on järjestelmässä käytössä vain yksi 

varasto (100), jossa on omat oletusvarastopaikat kullekin nimikkeelle. Mikäli nimikettä 

siirretään fyysisesti tältä oletusvarastopaikalta toiselle paikalle, emme pysty järjestelmän 
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perusteella tunnistamaan, missä nimikettä fyysisesti sijaitsee järjestelmän esittämän 

saldomäärän verran. Tämän takia datan perusteella on haasteellista selvittää, missä virheet 

tapahtuvat sekä miltä fyysiseltä alueelta inventointivirheisiin johtuvat tapahtumat ovat 

peräisin. Voidaan kuitenkin analysoida, mistä oletusvarastopaikalta lähtöisin olevissa 

nimikkeissä on ollut eniten virheitä. Analyysia varten käytimme samaa 11 kuukauden 

inventaariodataa, joiden paikkakohtaiset tulokset on havainnollistettu kuvassa 7. Datan 

perusteella voimme todeta suurimman osan virheellisestä inventaariomäärästä olevan 

peräisin nimikkeistä, joita säilytetään lähtökohtaisesti logistiikkakeskuksen päävarastoissa 

lämpimällä ja kylmällä puolella, venttiiliosastolla sekä konepajahallissa, jossa suoritetaan 

raskaskaluston huolto- ja korjaustöitä. 

 

Kuva 7. Varastopaikkakohtaiset saldokorjaukset 

 

5.2.3 Saldovirheiden vaikutukset operatiivisessa toiminnassa 

 

Saldovirheet voivat itsessään olla ongelma menetettyjen tuottojen osalta, ja niistä aiheutuvat 

vaikutukset operatiiviseen toimintaan voivat heikentää toiminnan tehokkuutta. 

Saldovirheiden vaikutusta toimintayksikön eri osa-alueisiin käydään läpi, jotta 

ymmärrämme kuinka tärkeää saldovirheitä on minimoida toimintakyvyn kannalta. 

 

Saldovirheiden korjaukseen sijoitettavaa resurssimäärää arvioitaessa tulee käydä läpi 

virheistä aiheutuvat kustannukset yritykselle, jotka ovat sekä välillisiä, että välittömiä. Vain 

seurauksien vakavauuden perusteella voimme arvioida, kuinka tärkeää ei-toivottu toiminta 

on korjata, sekä kuinka paljon siihen halutaan käyttää resursseja. 
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Konkreettisin saldovirheiden seuraus on menetetyt taloudelliset hyödyt. Saldovirheen 

tapahtuman mahdollisuuksia voi olla erilaisia, mutta tarkastelemme työlle kirjaamatta 

jättämättömän materiaalin vaikutuksia tuloksenteolle. Konepajan toiminnan 

hinnoittelumalleina toimii osassa töistä kiinteähintainen hinnoittelu ja osassa 

suoritusperäinen hinnoittelu. Kiinteähintaiset huoltotyöt eivät aina omaa kiinteää 

huoltorakennetta, ja niissä voi näin ollen esiintyä kirjausvirheitä. Nämä eivät kuitenkaan 

pääse muodostamaan taloudellista tappiota, mutta vääristävät töihin kuluneiden kulujen 

seuraamista. Suoritusperusteisien hinnoittelun töillä, kuten vaihto-osien kunnostuksessa 

sekä vikakorjaustöillä, kirjaamattomana jääneet materiaalit näkyvät suoraan asiakkaalle 

lähetettävän laskun myyntihinnassa. Näistä laskutuksista voi jäädä puuttumaan sekä 

materiaalin hinta, että myös sen päälle asetettava kateprosentti.  

 

Töiden kirjauksiin perustuvat materiaaliotot luovat myös kunnossapitotöiden kulutusdataa, 

johon pohjautuu arviot tulevaisuuden menekistä, jota yleensä tarkastellaan vuositasolla. 

Kulutusdataa voisi myös hyödyntää tarvelaskentamäärien asettamisessa, mikäli 

tuoterakenteiden nimikekohtaiseen kulutusdataan voidaan luottaa. Nämä tukisivat MRP 

laskennan nykyistä laajempaa hyödyntämistä yrityksen materiaalitilauksissa. 

Tarvelaskentamäärät olisi tärkeä asettaa kuvaamaan todennäköistä materiaalikulutusta 

kustannusten seurannan osalta, jolloin toteutuneita huoltotöitä olisi mahdollista verrata 

tuoterakenteelle arvioituihin kustannuksiin. 

 

Saldovirheiden todettiin vaikuttavan heikentävästi myös materiaalihankinnan työhön. 

Virheelliset tiedot materiaalien oikeasta määrästä aiheuttavat suoraan virheellisen 

lähtökohdan materiaalihankinnalle, joka kunnossapitotyön luonteen luoteen takia on jo 

itsessään haastavaa. Tutkimusta koskevassa toimintayksikössä materiaalihankinta perustui 

hyvin pitkälti asetetun tilauspisteeseen laukeamiseen, minkä toimintaperiaate on suoraan 

sidonnainen saldon oikeellisuuteen. Aiemmin havainnollistimme kuvassa x, kuinka suuren 

määrän nimikkeitä saldoa oli korjattu alaspäin, eli inventoitaessa ei ollut löydetty yhtä paljon 

materiaalia mitä järjestelmä esitti. Tällaisten nimikkeiden fyysisen saldon alittaessa 

tilauspiste, joka on määritetty perustuen arvioituun kulutukseen ja toimitusaikaan, ei 

”laukaise” tilausta eteenpäin hankinnalle oikeaan aikaan. Väärään aikaan syntynyt 

ostoimpulssi johtaa määritettyä myöhäisempään materiaalin varastotäydennykseen, mistä 



38 
 

 

 

syntynyt viive voi pahimmillaan johtaa tuotannon pysähtymiseen. Liian myöhäisestä ostosta 

tapahtunutta tilannetta yritetään usein paikata hankinnan osalta materiaalikuljetusten 

kiirehtimisellä toimittajalta. Tällaisten jatkuvien toivomusten esittäminen taas ei näyttäydy 

toimittajaa kohtaan hyvänä, sillä häneltä pyydetään ylimääräistä joustoa omassa 

toiminnassa. Kirjaamatta jääneet materiaaliotot eivät aiheuta vain lyhyen aikavälin 

ongelmia, vaan ne vääristävät myös arviota tulevaisuuden kysynnästä, jonka perusteella 

tulevaisuuden kunnossapitotyöhön tarvittavien materiaalien tilausmäärien tulisi perustua. 

 

5.3 Ongelmien juurisyiden lähtötason kuvaus TOC - TP periaatteella 

 

TOC teoriaa on yleisimmin hyödynnetty yksittäisten pullonkaulojen löytämiseen 

tuotannosta, jotka määritetään kokonaisuutta rajoittavaksi, heikoimmaksi lenkiksi. Tässä 

työssä TOC menetelmää hyödynnetään hieman strukturoimattoman ongelmaan, sillä ei-

toivottujen seurauksen syitä haastattelujen perusteella löytyy useista eri paikoista, eikä 

ongelmat ole aina tuotantoprosessiin konkreettisesti sidonnaisia.    

 

Tutkimuskohteena olevan konepajan materiaalihallinnan kehittämiselle on hyvä lähtökohta 

saldovirheiden vähentäminen järjestelmän toiminnasta. Kuten kappaleessa 5.2.3 todettiin, 

saldovirheillä on suuri merkitys moneen eri osa-alueeseen. Näiden virheiden takia hävitään 

taloudellisesti rahaa, tuotanto voi kohdata hetkittäistä pysähtymistä, sekä luodaan sekava 

työympäristö, jossa aiheutuu paljon ylimääräistä resursseja kuluttavaa selvitystyötä 

henkilöstölle. 

 

Läpimenolaskennan ja nettotuloksen laskentakaavaa hyödyntämällä voimme todeta 

esittelemiemme tapahtumien vaikutukset tuloksen tekemiseen. Läpimenoon vaikuttavat 

myyntitulot pienenevät, mikäli yritykseltä jää töitä veloittamatta ottamatta jääneiden 

materiaalien seurauksena. Kappalekohtaiset muuttuvat kustannukset taas voivat nousta 

tuotteiden kohdalla lattiatasolla tehdyn ylimääräisen selvitystyön seurauksena. 

Nettotuloksen toiseen muuttujaan, toimintakustannuksiin vaikuttavat muut selvitystyöt, joita 

tuotannon ulkopuolella joudutaan tekemään liittyen tapahtuneisiin virheisiin. Näitä virheitä 

selvittelevät jälkikäteen työnsuunnittelijat, tuotannonsuunnittelijat, materiaalisuunnittelu 

sekä laskutuskoordinaattorit. Toimintakustannuksia nostavat myös mahdolliset 

työntekijöiden odottelut materiaalien saamiseksi sekä saldovirheinä inventoidut nimikkeet. 
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Järjestelmällisempi toiminta, joissa saldoja ei katoa ja selvitystyötä joudutaan tekemään 

vähemmän, vaikuttaisi suoraan näiden kustannusten kertymiseen. 

 

Kohdeyrityksen toimintayksikön tuotanto on hyvin moninaista ja se koostuu monista eri 

elementeistä. Tässä tutkimuksessa halutaan löytää niitä kokonaisuuteen vaikuttavia osa-

alueita, jotka mahdollisesti ovat aiheuttamassa ei-toivottuja tapahtumia. Tutkimuksessa 

hyödynnetään TOC – TP työkalun ”Current reality tree”:tä analysoimaan järjestelmän ei-

toivottujen tapahtumien juurisyitä. Työkalun alkaa listaamalla 5-10 ei-toivottua tapahtumaa, 

joihin halutaan puuttua. Alustavien haastattelujen ja data-analyysin pohjalta esille nousseita 

ei-toivottuja tapahtumia ovat toimintayksikön osalta: 1) Saldovirhe, 2) Työlle ei oteta 

materiaalia oikein 3) Tuotannon pysähtyminen materiaalipuutteeseen 4) Työaikaa kuluu 

virheiden selvittelyyn 5) Menetetyt tuotot 6) Virheellistä historiatietoa 7) Tilauspiste ei 

laukea 8) Kiireelliset materiaalitoimitukset toimittajalta 9) Tuotantosuunnitelma ei ole 

toteutettavissa. Näistä ei-toivotuista tapahtumista luodaan syy-seuraus-syy periaatteella 

kuvaaja, joka esittää listattujen tapahtumien väliset mahdolliset yhteydet.  

 

Kuvaajan (kuva 8) tarkastelulla voidaan todeta, että monet listatuista ei-toivotuista 

tapahtumista johtui työlle tehdystä väärästä kirjauksesta. TOC – TP mukaisesti haluamme 

päästä käsiksi juurisyiden ratkaisemiseen, jotta syy-seuraus-suhteiden ei-toivotut tapahtumat 

saadaan poistettua tai minimoitua. Ajatusmallia seuraten lähdemme tutkimaan niitä syitä, 

mitkä vaikuttavat työlle otettavan materiaalin oikeinkirjaamiseen. Emme voi kuitenkaan 

poissulkea myös muita mahdollisia syy-seuraus-tapahtumien aiheuttajia, jotka eivät ole vielä 

nousseet esiin. Ajatusmallin tarkoitusperällinen hyödyntäminen on pureutua 

mahdollisimman syvälle löydettyihin ongelmakohtiin ja päivittää CRT löydettyjen syy-

seuraus ketjun tapahtumien mukaan. 
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Kuva 8. Nykytilaselvityksen alustava CRT-kuvaaja 

 

5.4 Saldovirheiden muodostuminen  

Saldovirheiden muodostumisen syyt voivat olla moninaiset, sillä toimintayksikön sisällä on 

niin paljon erilaista toimintaa, jotka omaavat omia erikoisuuksiaan huollettavan kaluston 

mukaisesti. Lähdemme työssä etsimään saldovirheiden muodostumista kahden toisiinsa 

yhteydessä olevan tuotantosolun myötä, jotka omaavat toisiinsa yhteydessä olevat 

materiaali- ja informaatiovirtaprosessit. Saldovirheiden käsittelyä varten käymme läpi esiin 

nousseita virhemahdollisuuksia, sekä laajemmin epävarmuutta aiheuttavia ominaisuuksia 

kunnossapitoprosessien osalta. 

 

Kunnossapitotoiminta voi työtehtävien osalta olla määrittämättömämpi, kuin OEM 

tuotannon työtehtävät, sillä vaihto-osan kunnostaminen ei useinkaan seuraa yhtä tarkkoja 

toimintaohjeita ja komponentteja. Monimutkaisempi ja vaihteleva työnkuva johtaakin 

herkemmin virhetapahtumiin prosesseissa, ellei perusedellytykset toiminnalle ole selkeitä ja 

hyvin määriteltyjä. Työn tekemisen ja kirjaamisen osalta monimutkaisuudella tarkoitetaan 

tässä tapauksessa sitä prosessin ominaisuutta, että työmääräin ei suoraan esitä kaikkia 

kunnostettavalle nimikkeelle on vaihdettava osia, vaan ilmoittaa työtä tekevälle asentajalle 

vain pakolliset vaihdettavat materiaalit, jotka kuluvat automaattiotolla järjestelmän 



41 
 

 

 

varastosaldosta työn leimaamisen yhteydessä. Ennalta määritettyjen materiaalien lisäksi 

työhön voi kulua muita rakenteella olevia osia, joiden kirjaaminen työmääräimelle otoksi jää 

asentajan tehtäväksi. Tämä on se ominaisuus joka luo saldojen seuraamiselle erityisen 

haastavan ympäristön OEM tuotantoon verrattaessa. 

 

Kuvassa 9 on esitettynä perusperiaate huollettaville vaihto-osille, jossa aihio puretaan, siihen 

tarvittavat osat määritellään sekä hankitaan, jonka jälkeen vaihto-osa kunnostetaan. Tämän 

prosessin läpiviemisessä on eroja se osalta, kuinka monta henkilöä ketjussa on työstämässä. 

Pienitöisten vaihto-osien osalta ”Asentaja_1” voi suorittaa koko kunnossapitoketjun aihion 

purkamisesta materiaalien keräilyyn ja nimikkeen lopulliseen kunnostustyöhön. 

Suuremmissa vaihto-osa kokonaisuuksissa taas voi olla useampi henkilö työstämässä samaa 

aihiota valmiiksi osaksi, jossa ”Asentaja_1” purkaa aihion ja ”Asentaja_2” tekee 

kunnossapitotyön. Kunnossapitotyö voi joissain tapauksissa olla niin pitkä, että siinä on 

mukana myös ”Asentaja_3”, esimerkiksi ryhmässä tehtävän työn tai työvuorojaottelun 

(aamu/iltavuoro) mukaan. Tämän prosessin materiaalihallinnan perusperiaatteita 

käsittelimme kappaleessa 4.3, eli jatkuvan kunnossapitotarpeen omaavilla nimikkeillä 

pyritään kunnossapitotyöhön tarvittavaa materiaalia pitämää mahdollisimman hyvin 

työntekijän ulottuvilla. Näin pystytään vähentämään mahdollisimman paljon yksittäisten 

kunnossapitotyöhön käytettävien varaosien kuljetusta työpisteelle. Yksittäisiä 

materiaalitoimituksia tilataan trukkikuskilta puhelinsoitolla tai joissain tapauksissa 

materiaalia käydään hakemassa itse, mikäli asentaja tietää missä sitä sijaitsee. Omatoimisia 

hakuja perusteltiin asentajien puolesta sillä, että puhelintilauksella kestää liian pitkä aika 

toimituksissa, mikäli materiaalilla on kiire. 

 

Kuva 9. Vaihto-osien kunnossapitotyön prosessi 
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Kuvan 9 prosessin toimivuuteen liittyen tutkimukseen haastateltiin työsolujen 

tuotantoprosesseja hallitsevia toimihenkilöitä, sekä prosessissa toimivia asentajia. 

Haastateltavat henkilöt antoivat esimerkkejä siitä, mitä prosessissa voi tapahtua tai on joskus 

tapahtunut: 

1. Jos asentaja tekee nimikettä 20 kpl sarjan verran ennen kirjaamista, muistaako hän 

mitä komponentteja tuli käytettyä työn tekemiseksi kirjausvaiheessa 

2. Asentaja voi kirjata tuotantotilaukselle otetuksi sellaisia materiaaleja, jotka kuluvat 

järjestelmästä automaattiotolla. Tämä johtaa saman nimikkeen kulutuksen 

kirjautuvan työlle otoksi kahdesti 

3. Automaattiottona oli kulunut eri materiaalia, mitä valmistamiseen oli käytetty 

o Rakenteella on ollut automaattiottona uusi vaihto-osa ja kunnossapitotyössä 

on käytetty huollettua osaa. Tällöin uusien osien järjestelmän varastosaldo on 

virheellisesti vähentynyt ja huollettujen vaihto-osien saldo on pysynyt 

samana, vaikka niitä on käytetty 

4. Kirjattu väärää materiaalia otoksi 

o Kunnossapitotyössä käyttökelpoisilla materiaaleilla voi olla rakenteen osalta 

vaihtoehtoisia osia, jotka kelpaavat vaihto-osan kunnostukseen. Näiden 

osalta on kirjattu väärää materiaalia työlle 

5. Työntekijöiden vuoronvaihdon aikana ei ole kulkeutunut informaatiota mitä 

edellinen vuoro on tehnyt. Tämä on voinut johtaa materiaalien kirjaamatta 

jättämiseen. 

6. Mahdolliset kirjaamatta jättämiset, kun ei ole ollut osaamista käyttää järjestelmää 

Edellä luetellut kohdat (1-6) kuvastivat sitä tilannetta, kun virhe syntyy, mutta niiden alla 

piilee syitä, mistä esitellyt kohdat johtuvat. Haastattelujen aikana nousi paljon erilaisia 

tapahtumia ja historiatietoa toimipisteen toiminnasta, jotka auttoivat pureutumaan 

syvemmälle edellisten kohtien listaamien asioiden osalta. Yhteenvetona arvioiduista 

juurisyistä voi nostaa esille (1) puutteet osaamisessa (2) toiminnan seurauksien 

tiedostamattomuus (3) konepajan kulttuuri (4) järjestelmän vaikea käyttö 

 

Haastattelujen perusteella konepajan kulttuurin voi nostaa tärkeimmäksi elementiksi 

nykyisen tilanteen selittämisenä, joka pitää sisällään henkilöstön osaamisen tason. Nykyistä 

yrityskulttuuria ja toimintatapoja selittää yrityksen entinen yritysmuoto. Tutkittava 
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kohdeyritys toimi osana suurempaa yhtymää, ja toimiessaan sen kustannuspaikkana, 

materiaalien kirjaustapoihin ei kiinnitetty sen vaatimaa huomiota kertyneiden kustannusten 

osalta, sillä kustannukset ja myynti ovat tapahtuneet yhtiön sisällä. Yritysmuodon 

vaihduttua, tarve tarkennetuille prosesseille kasvoi merkittävästi, minkä seurauksena 

aikaisemmat toimintatavat aiheuttavat nyt ongelmia. Toimintayksikön nykyisen kulttuurin 

muodostumiseen on myös vaikuttanut vuosien varrella olleiden erilaisten johtajien omat 

johtamismallinsa. Tuotannon osalta on jäänyt elämään periaate, jossa materiaalihallinta 

järjestelmässä tapahtuu tuotanto edellä. Tällä voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa järjestelmä 

estää nimikkeen valmistamisen automaattiottona kirjattavan osan 0-saldon takia, mutta 

työntekijät ovat oppineet ohittamaan nämä virheilmoitukset joko itse tai opastettuna, jotta 

tehty nimike saadaan kirjattua valmistuneeksi. Muun muassa tällaisten opittujen toimintojen 

osalta on jäänyt osittain elämään periaatteet siitä, ettei oikeaoppisilla materiaaliotoilla ole 

niin paljon merkitystä, kunhan tuotanto pyörii. 

 

Materiaalien kirjausvaatimuksia ei ole yleisesti vaadittu koko henkilöstöltä, on vain 

painotettu yleisesti materiaalien kirjaamistärkeyttä. Yleinen havainto konepajan 

tuotantosolujen kirjaustoiminnassa on ollut asentajien itse määrittämät roolijaot 

työpisteittäin, jossa tietyt henkilöt ovat hoitaneet kaikki työpisteen valmistumiskirjaamiset. 

Tällainen keskittynyt osaaminen voi mahdollisesti heikentää kokonaisuuden toimivuutta. 

Keskittynyt osaaminen herättää myös kysymyksen, kuinka hyvin järjestelmää 

käyttämättömät henkilöt ymmärtävät järjestelmän toimivuuden kokonaisuuden periaatteet ja 

sitä kautta ymmärtävät oikeellisen materiaalikäytön tiedon jakamisen tärkeyden töitä 

kirjaaville henkilöille. Työpisteiden sisäisten roolijakojen ongelma on, että niistä ei 

välttämättä kantaudu tieto työvuoroja suunnittelevalle resurssisuunnittelijalle, jolloin voi 

aiheutua tilanteita, joissa kirjaaja ei ole paikalla töissä, jolloin kukaan ei pysty kirjaamaan 

materiaaliottoja töille tai kirjaamaan tehtyjä kunnossapitotöitä valmiiksi.  

 

5.4.1 Ilmajarruosaston materiaalihallinta 

 

Ymmärtääksemme paremmin esittämiämme haasteita materiaalihallinnan osalta, sekä 

oikeellisen tiedonpuutteen aiheuttamia ongelmia, analysoimme tässä työssä tarkasteltavan 

konepajan ilmajarruosastoa, joka kuuluu vaihto-osien kunnossapitotoimintoihin. 

Ilmajarrussa huollettaviin vaihto-osiin kuuluu pieniä ja keskisuuria vaihto-osia, kuten 
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venttiilejä, sylinterejä ja jarruyksiköitä. Tehtävä kunnossapitotyö on monilta osin 

piensarjakunnostusta ja kunnostettavat vaihto-osat omaavat jonkin verran viikoittaista 

nimikekohtaista vaihtelua. Kunnossapidon perusperiaatteen osalta tuotantosolu on hyvin 

pitkälti kuvan 9 prosessin mukainen, jossa työmääräin kertoo, mitkä komponentit huollon 

yhteydessä tulee aina vaihtaa, minkä lisäksi asentajan tulee määrittää tapauskohtaisesti mitä 

muuta vaihdetaan vaihto-osan huollossa, jonka jälkeen materiaalit tulee keräillä itse tai tilata 

harvemmin kuluvien osien tapauksessa logistiikkakeskukselta toimituksen. Ilmajarrun 

vaihto-osien rakennepurun perusteella voimme todeta, että sen osto-osat vastasivat noin 

37 000 € / -4223 kpl kokonaisuudessa inventaarion yhteydessä kadonneista komponenteista 

ja 24 000 € / +4013 kpl löytyneistä komponenteista. Näiden lukemien merkityksellisyys 

omaa kuitenkin haasteita. Emme voi näistä nimikkeistä tarkalleen todeta, oliko kaikki 

saldovirheet ilmajarrussa syntyneitä virheitä, vai onko materiaaleille ollut väärin kirjauksia 

jossain toisessa tuotantosolussa tai kuinka suuri osa näistä virheistä tuli järjestelmään 

huonosti toteutetun lakkautetun konepajan materiaalisiirtojen seurauksena. Ilmajarru ei siis 

ole suurin taloudellisen tappion luoja, mutta sen valinta tarkastelun kohteeksi on hyvä, sillä 

tämä tuotantosolu kuvastaa kattavasti nykyistä tilannetta konepajalla. Ilmajarrun 

kunnossapitoprosessin kuvaaminen tuo esiin tuotannosta löytyvää epävarmuutta tiedon 

osalta. Nämä kaikki epävarmuudet ja virhetiedot luovat hyvin reaktiivisen ympäristön niin 

tuotannonsuunnittelulle, materiaalisuunnittelulle kuin ilmajarrussa työskenteleville 

asentajille. 

 

Kuvassa 10 on esitetty ilmajarrun yleisimmin vaihto-osille tapahtuva vaihto-osien 

kunnossapitokierto. Kuvan 10 prosessi kuvastaa läheisemmin keskisuurten vaihto-osien 

kunnossapitoprosessia, sillä niiden materiaalikierrossa on käytössä Kanban kortteja ja 

laatikoita tai kantotelineitä, jotka on muokattu usein kuljettamaan tietynlaista vaihto-osaa. 

Materiaalihallinnan ja tuotannonsuunnittelun osalta tiedonpuute tulee esiin jo 

kunnossapitoprosessin alkuvaiheessa, sillä ilmajarrussa valmistettavien vaihto-osien aihioita 

ei ole saldoilla. Tämä tarkoittaa suunnittelun osalta sitä, ettei täysin tiedetä, kuinka paljon 

varastossa on kunnossapitoa vaativia aihioita, joita pystyisi ottamaan työn alle.  

Ilmajarrun tuotantosolulle tehdään viikoittainen tuotantosuunnitelma, johon 

tuotannonsuunnittelu on määrittänyt tärkeimmät komponentit, joita tuotantosolun tulisi 

viikon sisään valmistaa. Suunnittelussa käytetään hyvin paljon tilauspisteitä, sillä tarkkoja 

viikoittaisia tarvetietoja on saatavilla vain harvoista vaihto-osista, eikä tarvetiedot ohjaudu 
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kattavasti järjestelmän kautta suunnitteluun. Viikoittaiset suunnittelun tarpeet tulevat näin 

ollen alittuneista tilauspisteistä tai muusta tarkemman tason tiedossa olevasta kysynnästä, 

johon ilmajarrussa kunnostettavien vaihto-osien tulisi vastata. Tarkan viikoittaisen 

suunnitelman tekeminen on osoittautunut hyvin haasteelliseksi, sillä suunnitelma joudutaan 

tekemään osittain puutteellisen sekä virheellisen datan perusteella. Suuri osa 

viikkosuunnitelmasta perustuu tilauspisteeseen, mutta haastetta tähän menetelmään 

pohjautuvaan suunnitteluun aiheuttaa ilmajarrun vaihto-osien suuret saldovirheet. Näin ollen 

tuotannonsuunnittelussa ei voida täysin tietää, mitä vaihto-osia tulisi kunnostaa haluttujen 

reaalimaailman varastosaldojen saavuttamiseksi. Tämä taas vaikuttaa kysyntää vastaavaa 

riittoa analysoitaessa, sillä vaihto-osia tulisi olla käytettävissä siinä vaiheessa, kun 

kunnossapidettävä laite tulee huoltoon.  

 

Virheellisten vaihto-osien saldojen sekä osittain puutteellisten tarvemäärien seurauksena 

suunnitelma ei aina kohtaa tarvetta, vaan suunnitelman ohi tulee muuta työtä ilmajarruun 

kunnostettavaksi. Ilmajarrun työnjohdon ja asentajien haastattelujen perusteella tällaisia 

suunnittelemattomia töitä ilmenee usein ja niihin on myös reagoitava hyvin nopealla 

aikataululla. Näitä töitä ilmaantuu yleensä Kanban kuljetuksella tuotantosolun lattialle ja 

niistä antaa lisäinformaatiota trukkikuski. Hänellä on usein työn luonteen takia viimeisin 

tieto sisäisistä vaihto-osatarpeista, jota tarpeen tullen jaetaan tuotantosoluille. Kuvassa 10 

esitetyn ”informaation tuotannon tarpeesta” muodostavat näin ollen tuotannonsuunnittelijan 

tekemä viikkolista, sekä viikon aikana tuleva täsmentävänä tieto trukkikuskilta.  

 

Kuvan yläosassa esitetyt täysin ”suunnittelemattomat pienerätuotannon” viittaavat lähinnä 

säiliöpuolen vaihto-osiin, jotka omaavat monilta osin erittäin puutteellisia tietoja. Osalla 

säiliöpuolen vaihto-osista on hyvin puutteelliset tuotantorakenteet (BOM) ja pääasiassa vain 

niitä hoitava asentaja tietää tarvittavat osat työlle. Tuotannonsuunnittelun näkökulmasta 

nämä vaihto-osat ovat haastavia, sillä niitä on hyvin vähän huoltokierrossa, eikä viikkotason 

suunnitelmassa tiedetä tarkkaa kysyntää raskaskaluston huoltojen puolelta, jonka perusteella 

suunnitelma tulisi tehdä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kysyntä vaihto-osille tulee 

suoraan raskaskaluston asentajilta ja niihin vastaa säiliöpuolen asentaja. Niiden säiliöpuolen 

vaihto-osien osalta, joissa on ylimääräisiä aihioita huoltokierrossa, tilauspisteiden 

täyttämisestä ja vaihto-osien valmistussuunnitelmasta vastaa säiliöpuolen asentaja. Hän 

tarkistaa saldoja Kunto järjestelmästä, sekä käy raskaskaluston puolella katsomassa 
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varastohyllyn todellista saldotilannetta. Näiden tarkastusten pohjalta asentaja ilmoittaa, 

mikäli saldovirheitä on syntynyt säiliöpuolella virheellisien materiaaliottojen seurauksena. 

 

Suoritetun kunnossapidon jälkeen vaihto-osa varastoidaan ilmajarrun läheisyydessä olevaan 

varastoon tai kuljetetaan suoraan sitä tarvitsevaan tuotantosoluun. Näistä materiaalisiirroista 

ei kuitenkaan jää mitään jälkiä järjestelmän tietokantaan, joten vaihto-osien liikkeitä on 

mahdotonta seurata jälkikäteen, eikä saldoilla olevien valmiiden kappaleiden tarkkoja 

olinpaikkoja voi nähdä järjestelmässä olevien tietojen perusteella. Vaihto-osien kuljetus 

tapahtuu useimmiten Kanban laatikoiden avulla, eli kun seuraavassa tuotantosolussa, kuten 

esimerkiksi raskaskalusto-osastolla on käytetty Kanban laatikoiden sisältö, uudet aihiot 

siirtyvät takaisin ilmajarruosastoon, joko varastotiloihin tai tuotantosolun lattialle heti 

valmistettavaksi riippuen sen hetkisistä tarvetiedoista. 

 

Kuva 10. Ilmajarrun tuotannon prosessikuvaus 

Kuvassa 10 on esitetty tuotantosolussa tapahtuvat prosessit ja punaisessa laatikossa on 

esitetty ongelmakohdat. Kuvasta nähdään selkeästi, kuinka suuri osa ongelmista on 

sidoksissa viikkosuunnitelmaan tai tiedonkulkuun materiaalien osalta.  

 

Ilmajarrun viikkosuunnitelman toteutumisesta tarkasteltiin tutkimushetkellä kuluneelta 

puolelta vuodelta, jossa verrattiin viikkotason tuotantosuunnitelmia ja sitä vastaavia 
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toteutumisia (kuva 11). Kuvasta nähdään, että suunnitellun määrän toteutumista on 

tapahtunut hyvin vähän, keskimäärin 6,8 % kuukaudesta. Kuvasta nähdään myös, että useita 

nimikkeitä on tehty vähemmän kuin niitä on suunniteltu. Näistä suunniteltujen, mutta 

tekemättömien töiden tapauksista työnsuunnittelija osasi kertoa, että osa on johtunut 

tarvittavien aihioiden puutteesta tai niitä ei ole löydetty tuotantosolun asentajien toimesta. 

Aihiopuutteita koskevia kommentteja nousi myös asentajilta puolelta kysyttäessä 

viikkosuunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Koettiin, että joitakin aihioita oli 

huoltokierrossa käytettävissä niin vähän, että ne olivat jatkuvasti ”kädestä suuhun” 

menetelmällä liikenteessä, joka aiheutti kiireen takia ylimääräistä stressiä työympäristöön. 

Tämän kommentin tueksi ei kuitenkaan pystytä tällä hetkellä millään tavalla tutkimaan 

järjestelmän antamia tietoja, sillä ei voida tehdä valmiiden sekä aihioiden yhteismäärällistä 

varastoarvoanalyysiä, jolla huoltokierrossa olevien aihioiden määrä tulisi selville.  

Puutteellisten aihioiden lisäksi varaosamateriaalit ovat olleet myös omalta osaltaan 

aiheuttamassa valmistumattomuuksia. Varaosamateriaalien puuttuminen on voinut johtua 

jostain pienestäkin tiivisteen kaltaisista lähirautakaupasta saatavista nimikkeistä, joita ei ole 

ollut kunnostettavan vaihto-osan tuoterakenteella eikä ulkopuolisen materiaalitoimittajan 

ylläpitämänä vendorisointitavarana, vaan käytetty omista käsivarastoista. Käsivarastoksi 

kyseinen materiaali on saattanut päätyä, kun kunnostuksessa on huomattu yllättäen uusi 

vaihdettava nippelitavara, jota on kiireen vuoksi käyty ostamassa läheisestä myymälästä. 

Näiden käsivarastojen väheneminen taas ei ole luonnollisesta syystä laukaissut tilauspistettä, 

mitä kautta väheneviä osia olisi tilattu lisää. 

 

Kuvasta nähdään myös jokaisen kuukauden osalta suuri määrä nimikkeitä, joita on 

valmistettu ilman suunnitelmaa. Nämä nimikkeet ovat Kanban järjestelmän tai trukkikuskin 

kautta tulleen tarvetiedon perusteella tehtyjä töitä.  
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Kuva 11. Suunnitellut ja toteutuneet työt 

 

Ilmajarrussa kunnostettavien vaihto-osien suunnittelun ja tuotantosolun toiminnan 

sekavuuden pohjalla on hyvin merkittävässä roolissa vaihto-osien saldojen virheellisyydet 

sekä suunnittelun käytettävissä olevat tarvetiedot. Nämä asettavat tuotantoon toiminnan 

tehokkuuden rajoitteita, suunnitelmien tarkkuuden ja niiden toteutettavuuden osalta. 

Puutteelliset tiedot suunnitteluvaiheessa johtavat myös toteuttamiskelvottoman 

suunnitelman tekemiseen, johon etsitään osia ilmajarrun asentajien toimesta. 

Kirjauskäytäntöjen osalta asentajat eivät ilmaisseet haastatteluissa mitään puutetta 

osaamisessa, mutta koulutusta heille ei ollut pidetty, eikä työpisteeltä löytynyt 

kirjauskäytäntöihin ohjeita. Kirjauskäytännöt oli yleensä opettanut pidempään yrityksessä 

työskennellyt kollega. Haasteena asentajien esittämälle osaamisen todentamiselle tekee 

tapahtuneiden virhekirjausten jäljittäminen järjestelmän historiatiedoista, jossa ei 

yksittäisten työmääräimien materiaaliottojen perusteella voi todeta, onko virhettä tapahtunut 

vai ei, sillä työt ovat yksilöllisiä. Ottojen vertaaminen esimerkiksi kuukausitasolla asetettuun 

tarvemäärään on mahdollista, mutta siinä tapauksessa tulisi luottaa tarvelaskentamäärien 

oikeellisuuteen esittää arviota tapahtuvasta materiaalikäytöstä. 

 

Ilmajarrussa tapahtuvaan tuotantoon ei kuitenkaan vaikuta vain sen omat toiminnot, vaan 

myös ulkopuolella käytettävät ilmajarrussa huolletut vaihto-osat, joiden kirjaamattomuus 

huoltotöille kasvattaa kyseisten vaihto-osien saldoa. Kanban menetelmällä pyörivä tuotanto 

ei ota kantaa järjestelmän saldoihin, vaan tilaa aina lisää kunnostettua materiaalia. Ilmajarrun 

saldovirheen omaavien vaihto-osien ylärakenteesta voimme määrittää, että suurta osaa niistä 

käytetään raskaskalustojen huolloissa. Näin ollen korjataksemme ilmajarrun vaihto-osien 
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saldovirheitä ja sitä kautta kokonaistoimintaa, on tutkimuksessa perusteltua tarkastella myös 

raskaskaluston huoltojen toimintatapoja, jotta pääsemme käsiksi niihin tekijöihin, jotka 

aiheuttavat ilmajarrun saldovirheiden muodostumista. 

 

5.4.2 Raskaskalustolinjan materiaalihallinta 

 

Tutkittavan konepajan raskaskalustopuolella tehdään suunniteltuja huoltotöitä, joille asiakas 

on tilannut esimerkiksi käyttöiän jatkosaneerauksen tai peruskorjauksen. Näihin 

huoltotöihin tarvittavia materiaaleja toimitetaan osastolle pääasiassa kahdella eri tavalla, 

Kanban menetelmällä sekä huoltotyötä tekevän asentajan puhelinsoitto pyynnöllä 

logistiikkakeskukselta. Kanban menetelmä toimii materiaalin hälytys sekä 

kuljetusmekanismina raskaskalustolinjan ja ilmajarrun vaihto-osien välillä, josta ilmajarrun 

osalta kerrottiin kappaleessa 5.4.1.. Tässä Kanban menetelmässä esimerkiksi 6 kpl 

kunnostettuja vaihto-osia sisältävä Kanban laatikko tuodaan työlinjalle ja raskaskalustosta 

irronneet vaihto-osa aihiot täytetään samanlaiseen Kanban laatikkoon, joka viedään 

ilmajarruun kunnostettavaksi. Näin ollen kyseisten vaihto-osien kierto tapahtuu visuaalisen 

ohjauksen keinoin, kuten Kanban menetelmässä on perinteisesti tapana. Kanban 

menetelmän lisäksi huoltotöille hankitaan materiaalia asentajan toimesta soittamalla 

trukkikuskille, joka toimittaa linjastolle tarvittavia materiaaleja. Tällaisia voi olla 

esimerkiksi harvemmin huoltotyön ohessa kuluvat vaihto-osat tai varaosat.  

 

Materiaalikuljetuksen sekä puuteinformaation osalta Kanban menetelmä on näennäisesti 

toiminut hyvin ja sillä on pystytty automatisoimaan materiaalitarpeiden informaatio vaihto-

osatuotantoon, jota tässä voidaan käsitellä ilmajarruna. Materiaalikuljetukset Kanban 

menetelmällä ovat myös olleet kustannustehokkaita, sillä nämä laatikot on muokattu usein 

kuljettamaan tietynlaista vaihto-osaa, jolloin niitä saadaan kuljetettua useita samalla kertaa 

raskaskalustolinjalle. Useat vaihto-osat ovat hyvin raskaita ja yksittäin kuljetettuina ne 

vaativat huomattavasti enemmän työtä ei vain matkan kertautumisen vuoksi, vaan myös 

niiden yksittäin liikuttamisen haasteellisuuden takia, johon logistiikkakeskuksella ei ole tällä 

hetkellä sopivia työkaluja. 

 

Suunnitellut huoltotyöt ovat suureksi osaksi ennalta määritettyjä, huoltotyön BOM mukaan 

tehtäviä töitä, mutta niissä on myös eroja käytettävien vaihto-osien osalta, mikä mutkistaa 
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tilannetta huomattavasti. Kappaleessa 5.4.1 arvioitiin raskaskalusto-osasto yhtenä syynä 

ilmajarrun vaihto-osien saldojen pysymättömyyteen ja nämä variaatiot huoltotyön 

rakenteessa ovat mahdollisesti yksi aiheuttava tekijä. Huoltoon voi tulla kalusto, johon käy 

ilmajarrussa kunnostettavista vaihto-osista nimike ”a”, ”b” tai ”c”. Huollossa vaihdettava 

nimike näistä kolmesta vaihtoehdosta riippuu siitä kalustoyksilöstä, joka tulee 

huollettavaksi. Järjestelmään on määritetty laitesarjakohtaiset nimikkeet kalustoille sekä 

osittain niiden BOM, jota käsittelen kappaleessa myöhemmin, mutta näitä saman 

nimiketunnuksen omaavia kalustolajeja on valmistettu eri vuosina ja niille on tehty myös 

muutostöitä. Nämä muutokset raskaskaluston rakenteessa on nähty niin pieniksi, ettei 

erillistä nimiketunnusta ole niille luotu. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa asentaja voi 

määrittää huoltoon tarvittavan nimikkeen vasta siinä vaiheessa, kun hän poistaa entisen 

vaihto-osan kalustosta. Tuotannonsuunnittelun ja materiaalisuunnittelun näkökulmasta tämä 

lisää tietysti huomattavaa epävarmuutta, kun ei tiedetä tarkkaan, mitä vaihto-osaa tulee 

kulumaan. Ongelmana kuitenkin oli materiaalihallinnan saldovirheet ja tällaisten osien 

osalta meidän on mahdotonta todeta järjestelmän historiatietojen perusteella, onko 

huoltotyölle kirjautunut oikea osa. Vaihto-osien liikkeistä ei järjestelmään rekisteröidy 

mitään tietoa, joten emme voi edes seurata linjastolle tulleita ja siellä käytettyjä vaihto-osien 

määriä. Jälkitarkastuksen tekevän työnjohtajan on myös mahdotonta järjestelmän datan 

perusteella tietää, kirjattiinko järjestelmään oikea vaihto-osa, mikä sinne asennettiin. Töiden 

tarkistajan on kuitenkin huomattava, onko huoltotyölle kirjattu mitään osista ”a”, ”b” tai ”c”, 

sillä tästä ei myöskään tule minkäänlaista erillistä huomioilmoitusta. Mahdollisien 

kirjausvirheiden tai saldovirheiden hankala kiinnisaaminen johtaa siihen, että pitkällä 

aikavälillä tällaisessa mahdollisessa kirjausvirheessä muodostuneiden saldovirheiden 

määrät kumuloituu hyvinkin suuriksi.  
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Kuva 12. Kanban-prosessi 

Materiaalihallinnan kannalta haastavia kunnossapitotöitä ovat raskaskalustolle tehtävät lisä- 

ja vikatyöt. Lisätyöt ovat esimerkiksi saneerausten ja perushuoltojen yhteydessä tehtäviä 

töitä, joissa kaluston toiminnan kannalta kriittiset ominaisuudet ja osien toimivuus 

tarkastetaan ja korjataan tai tehdään aikapohjainen vaihto-osien vaihto. Perusperiaate tämän 

prosessin materiaalivirran kannalta on, että asentaja tilaa tarvitsemansa osan trukkikuskilta 

kännykän välityksellä. Saatuaan materiaalin, asentaja käyttää sen työssään ja merkitsee ylös 

käyttämänsä materiaalin. Materiaalin kirjauskulttuurissa on kahdenlaista tapaa, joka riippuu 

henkilökohtaisesta preferenssistä, joita työntekijöille on sallittu. Osa asentajista kirjaa itse 

työlle käyttämänsä materiaalit järjestelmään ja osa antaa käytettyjen materiaalien listan 

raskaskalustolinjan työnjohtajalle, joka tekee materiaalikirjaukset huoltotöille jälkikäteen. 

Tässäkin tapauksessa työnjohtajalla ei ole suoraan mahdollisuutta tarkistaa, että oikeat 

materiaalit on kirjattu työlle tai annetussa lapussa. Hänen tarkistusmahdollisuutensa 

rajoittuvat päättelemään lisä- ja vikatöiden työkuvauksista, onko vikaa vastaavaa materiaalia 

kirjattu otoksi. Materiaaliottojen oikeellisuuden päätteleminen on näin ainoa tapa saada 

virheellinen materiaalikirjaus kiinni, sillä järjestelmään ei jää mitään muita jälkiä 

materiaalitarpeesta, tehdystä työstä tai siirretyistä materiaaleista. Kirjauksessa tapahtuvia 

virheitä voikin olla kirjauksen unohtuminen tai virheellinen nimiketunnuksen näppäileminen 

järjestelmään / kirjoittaminen paperille.  
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Materiaalihallinnan tehokkuuden rajoitteita tutkiessa nousi esiin lisä- ja vikatöiden 

vaatimien materiaaliottojen olevan lähtökohtaisesti haastavia asentajien näkökulmasta 

niiden tunnistusongelmien takia. Tutkimuksessa haastatellut asentajat kokivat, että heillä oli 

käytössä hyvin puutteelliset keinot tunnistaa työhön tarvittavat materiaalit sekä tilata sitä 

oikealla nimiketunnuksella varastolta. Tarvittavien varaosien määritystä varten asentajilla 

on käytössä kaluston tuoterakenteen omaavia reputusluetteloita sekä piirustuksia eri 

kalustolajeista. Nämä reputusluettelot ovat kuitenkin tietojen osalta puutteellisia, eikä niitä 

ole tehty kaikille kalustolajin litteroille. Raskaskaluston piirustusten ja rakennetietojen 

haasteellisuus liittyy niiden elinkaarihallintaan, joka on vuosikymmenten aikana 

tapahtuneiden päätösten summa. Huollettavat kalustot ovat yrityksen omavalmisteisia, mikä 

luo niille selvästi eroavan elinkaarihallinnan osalta, sillä yleinen ongelma 

kunnossapitoyrityksen elinkaarihallintaa on laitteen suunnittelu- ja valmistustietojen 

puuttuminen, sillä niitä ei usein ole saatavilla kolmannelta osapuolelta. 

 

Työntekijöiden käytössä olevia dokumentoituja piirustuksia löytyi erityisesti ennen 2000-

lukua tehdyistä kalustosarjoista. Näiden piirustusten ongelma kuitenkin oli, että niistä löytyi 

hyvin vähän KunTon nimikkeistöä, mikä auttaisi nimikkeiden tunnistuksessa. Näissä 

piirustuksissa ei myöskään ollut kaikkia osia tai osakokonaisuuksia tunnistettavissa, joiden 

avulla tarvittavan materiaalin nimiketunuksen pystyisi todeta. Kyseisten piirustusten 

mukaan valmistetuille kalustoille on myös vuosien varrella tehty muutostöitä, joita ei ole 

päivitetty kalustojen piirustuskansioihin. Saman raskaskaluston laitesarjan sisällä voi näin 

ollen olla erilaisia osia kiinni muutostöiden seurauksena, emmekä yksilöllisesti pysty 

tunnistamaan näitä, mistä esimerkkinä aiemmin mainittu ilmajarrusta peräisin olevien 

vaihto-osien käytön ongelmallisuus. Elinkaarihallinnan osalta näillä raskaskalustoilla ei siis 

ole yksilöllistä rakennetta KunTo:ssa, joka kertoisi sen rakenteen. 

 

Asentajat näin ollen käyttävät työpisteillään vähintäänkin puutteellisia piirustuksia varaosien 

tunnistamiseen. Piirustusten lisäksi asentajilla on käytössä tarvittavien varaosien 

tunnistamiseen reputuskirjoja, joissa on listattu nimikkeiden nimiketunnus ja nimi. Nämä 

kirjat eivät kuitenkaan omaa materiaalihakua helpottavaa esitysmuotoa, sillä niissä ei ole 

materiaalien tunnistettavuuteen auttavia kuvia nimikkeistä. Näiden reputuskirjojen 

ongelmana on myös piirustusten tapaan päivittämättömyys ja asentajat haastatteluissa 

totesivat toivoneensa päivitystä näihin reputuskirjoihin jo pidemmän aikaa. Reputuskirjoja 
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ei myöskään ole tehty kaikista laitesarjoista, erityisesti uusissa laitesarjoissa on puutteita. 

Puutteet tunnistamiseen hyödynnettävistä elinkaaritiedoista on johtanut siihen, että 

materiaalien tunnistaminen on hyvin pitkälti henkilön kokemuksesta ja ammattitaidosta 

kiinni. Asentajat ovat tehneet työpisteelleen muistiinpanoa useimmin työlinjalle tilattavista 

nimikkeistä liimaamalla konepajassa käytettäviä materiaalien viivakooditarroja seinään 

(kuva 13), minkä avulla varaosien nimiketunnistus saadaan muita käytettävissä olevia 

työkaluja nopeammin selville. 

 

Kuva 13. Materiaalitilauksien muistilappuja 

 

Nykyisessä toiminnassa trukkikuskien tietotaidolla on merkittävä rooli raskaskalustolinjan 

toimintatehokkuudessa. Mikäli varaosien nimiketunnuksia tai muita logistiikkakeskuksessa 

tunnistettavia nimikkeen nimiä ei saada selville asentajien toimesta, trukkikuskeja kutsutaan 

linjastolle auttamaan varaosien tunnistamisessa. He ovat vuosien työkokemuksen kautta 

oppineet tunnistamaan suuren määrän eri nimikkeitä ja osaavat tuoda tarvittavan varaosan 

visuaalisen tunnistamisen keinoin. Trukkikuskin tietoon pohjautuva tunnistamisprosessi 

aiheuttaa kuitenkin materiaalivirran hidastumista, sillä tämä lisää yhden henkilön 

lisätyöpanoksen tunnistuksen toteuttamiseksi. Kun materiaalien tunnistaminen ja osittain 

niiden sijaintien tietäminen tapahtuu ”hiljaiseen tietoon” perustuen, se aiheuttaa myös 

prosessin hidastumista tiedon omaavien henkilöiden ollessa poissa. Ongelmia nykyisen 

toimintatavan kanssa nousi esiin yhden haastateltavan asentajan toimesta esimerkiksi 

kesälomatuurauksien aikana, jolloin kokemattomia henkilöitä oli ollut vastaamassa 
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varaosakuljetuksista työlinjastoille. Näillä tuuraajilla oli ollut hankaluuksia löytää tarvittavia 

materiaaleja linjastolta annetuilla tiedoilla, mikä tarkoittaa varaosan löytämistä tuomista 

pohjautuen visuaaliseen tunnistamiseen, eikä nimiketunnukseen. Tämä on johtanut useisiin 

virheellisiin materiaalitoimituksiin linjastolle ennen halutun materiaalin löytämistä, mikä 

taas on tehokkuuden heikkenemistä. 

 

Materiaalien tunnistettavuus ja tilaaminen on siis erittäin haastavaa, mutta ei lähtökohtaisesti 

aiheuta saldovirheitä, jos toimitettu materiaali kirjataan oikein työlle. Varaosien 

vastaanottoprosessi sekä sisäinen kunnossapitoprosessi pitävät sisällään 

nimikekooditarrojen leimaamista, joten lähes kaikkien varaosien ja vaihto-osien tulisi omata 

viivakooditarra niiden saapuessa raskashuoltolinjastolle, jossa on esitettynä osan 

nimiketunnus. Tämän nimiketiedon perusteella tulisi pystyä kirjaamaan tai ottamaan ylös 

oikea nimiketunnus, mutta haastattelujen sekä saldovirheistä tehdyn analyysin mukaan 

raskaskalusto-osastolla kuitenkin kirjausvirheitä tapahtuu. Eksakteja kalustoja, joissa virhe 

on tapahtunut, on jälkeenpäin hyvin vaikea tunnistaa ja kerätä dataa tapahtuneista 

virhekirjauksista tai kirjaamatta jättämisistä. Varaosien tunnistamisen ongelmat kuitenkin 

asettavat haasteita parempien kirjauskäytäntöjen ja prosessien muodostamista. Tällä hetkellä 

yksittäisiä materiaaleja tilataan logistiikkakeskuksen alaisuudessa toimivalta trukkikuskilta 

puhelimen välityksellä, mutta järjestelmän puolesta varaosia olisi mahdollista tilata 

Logistiikkakeskuksesta myös keräilynä, jolloin, työmääräimelle saadaan varmuudella 

lisättyä kunnostukseen tarvittava varaosa. Tämän keräilyn perusperiaate voisi toimi kahdella 

eri tavalla: 

1. Asentaja lisää työmääräimelle tarvitsemansa varaosan ja ilmoittaa tästä 

trukkikuskille tai logistiikkakeskukselle → Materiaali toimitetaan tuotantolinjastolle 

ja käytetään. 

2. Asentaja soittaa logistiikkakeskukselle ja antaa heille tiedot tarvitsemastaan 

varaosasta sekä mille työmääräimelle se lisätään → Materiaali toimitetaan 

tuotantolinjastolle ja käytetään. 

Molemmat näistä esimerkkiprosesseista varmistaisi logistiikkakeskuksen varastotiloista 

lähtevän materiaalin olevan kulutettuna oikealle työmääräimelle, kun se saapuu 

tuotantolinjastolle. Tällä hetkellä näin ei täysin voida toimia, sillä varmuutta tarvittavasta 

varaosasta ei ole. Virheellisen materiaalin lisääminen työmääräimelle ennen työn 
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päättämistä on myös voinut aiheuttaa omalta osaltaan saldovirheitä. Logistiikkakeskuksen 

henkilöstön toimesta kerrottiin tilanteista, joissa raskaskalustolinjastolta on palautettu 

varaosia, mutta ei tietoa siitä onko ne liitetty jo jollekin työnumerolle vai ei. Tätä kautta on 

myös mahdollista ollut muodostua saldovirheitä, joita on vaikea selvittää. 

 

Raskashuoltolinjasto on materiaalin- ja tiedonhallinnan osalta hyvin monimuotoinen 

kokonaisuus, jossa harva asia tuntuu olevan varmaa ja ennalta suunniteltavissa. Ongelmia 

materiaalihallinnassa on tarpeen määrityksessä, nimikkeen tilaamisessa sekä 

kirjausprosesseissa. Kaikki nämä heikentävät tuotannon tehokkuutta ja nostavat 

toimintakustannuksia tuotannon pyörittämisessä. 

 

5.4.3 Materiaaliottojen kirjausten tarkistaminen 

 

Materiaaliotot perustuvat tarkasteltavassa toiminnassa hyvin pitkälti asentajan osaamiseen 

käyttää järjestelmää sekä luottamukseen hänen toimivansa oikealla ja sovitulla tavalla. 

Asentajien järjestelmään tekemät kirjaustyöt tarkistaa työnjohtaja, mutta hänellä on rajalliset 

mahdollisuudet tietää, mitä materiaalia työlle todellisuudessa on mennyt. Haastateltujen 

työnjohtajien ja työnsuunnittelijoiden vastausten perusteella, he pystyivät pääasiassa 

tarkistamaan tuotantotilauksien ja huoltotöiden kirjaukset kaikista kalleimpien ja 

tärkeimpien materiaalien osalta. Vikatöiden osalta vikatyön kuvauksesta taas voi päätellä, 

mitä osia vian korjaamiseksi on saattanut tarvita. Järjestelmällisempää seurantaa esimerkiksi 

töiden tarvelaskentaan ja työaikaan perustuviin kustannuksiin ei ole paljon tehty. 

Tarkistuksenkin osalta joitain selkeitä tilanteita on mennyt ohi. Tutkimuksessa nousi esiin 

omavalmisteinen nimike, jonka rakenteella kuuluisi kulua kiinteä määrä metallista raaka-

ainetta, mutta sitä oltiin valmistettu vuosia kirjaamatta yhtään rakenteella esiintyvää 

materiaaliottomäärää. Tällainen toimintatapa aiheutti ajan kuluessa tilanteen, jossa 

peltimateriaalia inventoitiin suuria määriä 0 saldoon ja jouduttiin materiaalipuutetilanteessa. 

Kyseisen kaltaiset selvät kirjaamattomuuden pitäisi tulla ilmi, mikäli tuotantotilauksien 

materiaalikirjauksia seurataan aktiivisesti. Tiettyjä nimikkeitä ei tulisi valmistua ilman 

materiaalikulutusta ja tällaiset tulisi pystyä nostamaan kirjauksien tarkastajien osalta esiin. 
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5.4.4 Materiaalienhallinta yhdessä varastossa 

 

Tutkittavan konepajan ympäristössä materiaalihallinnan kannalta haasteita aiheuttaa 

erillisten varastoalueiden puuttuminen. Yhden kaiken kattavan varaston kanssa toimiminen 

aiheuttaa useita eri epätietoisuuden lajeja: 

1) Ei tiedetä, kuinka paljon materiaalia on jollain tietyllä paikalla tai alueella – 

materiaalia voi sijaita usealla eri paikalla 

2) Ei tiedetä, kuinka paljon materiaalia on viety toiseen tuotantosoluun 

3) Ei tiedetä missä materiaali sijaitsee – joudutaan etsimään 

Varastoalueiden puuttumisen takia on mahdotonta tarkistaa, mitä materiaalia tuotantosoluun 

on tuotu, minkä perusteella pystyisimme arvioimaan, kuinka hyvin kirjauksia tapahtuu. 

Saldokorjauksista tehtyjen data-analyysin perusteella tiedämme, että logistiikkakeskuksen 

varastossa sijaitseville materiaaleille tehdään paljon korjauksia, mutta tarvitsisimme 

tarkempaa dataa siitä, minne niitä on viety minäkin aikana. Emme tällä hetkellä esimerkiksi 

voi tarkastella luotettavasti järjestelmän datan avulla, kuinka paljon nimikettä x on viety 

kuukauden aikana työpisteelle y, jossa sitä joko ollaan kirjattu työlle otoksi tai ei olla. Tämä 

virhe jää roikkumaan oletusvarastopaikan saldoille. Näitä saldovirheitä huomataan yleensä 

vasta niiden kumuloiduttua päivien, viikkojen, kuukausien tai joissakin tapauksissa vuosien 

jälkeen. 

 

Materiaalihallinta yhden varaston avulla on myös erittäin ongelmallista inventaarion 

kannalta. Inventaarion tarkoituksena on varmistaa saldojen oikeellisuus, mutta nykyisessä 

ympäristössä inventaario on vaikea toteuttaa tavalla, joka antaisi täysin luotettavasti tietoa 

materiaalimääristä. Kun materiaalia voi olla useassa eri paikassa, on osittain sattumaa, 

löytääkö inventoiva työryhmä kaikki inventoitavat osat, vai jääkö jotain inventoimatta. 

Tämä kokonaisuus johtaa siihen, että materiaalien saldovirheitä korjataan prosessilla, joka 

mahdollisesti aiheuttaa lisää virheitä. 

 

Tällainen inventaarioprosessi aiheuttaa myös ongelmallisuuksia analysoidessamme, kuinka 

paljon materiaalia on todellisuudessa hävinnyt. Tutkimuksen yhteydessä löytyi 

esimerkkimateriaali, jota oli inventoitu löytyneeksi 125 kpl (+ 20 000 €) ylimääräistä 

28.11.2018 ja vähennetty taas 61 kpl (- 10 000 €) 28.03.2019. Tällaisessa tapauksessa on 

mahdotonta tietää dataa tutkimalla mitä on tapahtunut. 1. Onko varaosia todellisuudessa 
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jäänyt kirjaamatta 61 kappaletta 4 kuukauden aikana? 2. Onko marraskuun inventoinnissa 

laskettu vääriä osia? 3. Onko maaliskuun inventoinnissa laskettu vääriä osia? 4. Onko 

maaliskuun inventoinnissa löydetty kaikki tarvittavat osat? Näiden virhetilanteiden takia 

vuoden aikana tapahtuneissa inventoinneissa voi tulla suuriakin heittoja kappalemäärällisesti 

sekä kustannuksellisesti, mikä heikentää datan luotettavuutta ja heikentää analyysin 

oikeellisuutta. 

 

5.5 Koulutuksen puute 

 

Asentajilla on työssään paljon vastuualueita, joita kunnossapidon monimutkainen 

työympäristö vaatii, mikä hieman vaihtelee sen tuotantosolun mukaan, missä he 

työskentelevät. Vaihto-osien kohdalla asentajien tehtävänä on määrittää, mitä kaluston 

kierrosta tuleville aihioille tulee tehdä, jotta ne saadaan huollettua toimintakykyisiksi 

kappaleiksi. Heidän vastuualueensa ulottuu myös materiaaliottojen kirjaamiseen, joista osa 

menee järjestelmän perusteella automaattisesti ja osa heidän täytyy itse merkata ylös. 

 

Asentajien vastuut sekä heidän tekemän työn tärkeys ei kuitenkaan ole korreloinut heidän 

osaamiseensa panostettujen resurssien osalta. Tarkasteltavassa toimintayksikössä ei ole ollut 

koulutusohjelmaa järjestelmän käytön osalta, joka asentajien olisi pitänyt käydä läpi ennen 

työskentelyn aloittamista. Yleinen käytäntö on ollut, että asentajat oppivat työssään 

tarvittavat asiat työn lomassa työskentelemässään tuotantosolussa. Tällainen toimintatapa on 

luonut paljon sekavuutta ja osaamattomuutta konepajan sisällä. Kirjauksen osalta eri 

tuotantosoluissa on myös erilaisia toimintatapoja kirjausten tekemiseen ja selkeää 

vaatimustasoa ei kirjaamiskyvykkyydelle ole asetettu. Kirjaamisvaihtoehtoja on kolme, 

jotka taas riippuvat tuotantosolusta: (1) asentaja kirjaa itse ottamansa materiaalit, (2) 

asentajien keskuudessa kirjaamisvastuu on osoitettu tietyille henkilöille (3) työnjohtaja saa 

lapulle kirjoitettuna materiaaliotot sekä työmääräimen, johon ne kohdistetaan. Tällaiseen 

usean erilaisen prosessien muotoutumiseen on johtanut asentajien keskuudessa vallitseva 

osittainen haluttomuus käyttää tietokonetta, jonka seurauksena vaihtoehtoisia 

menettelytapoja on sallittu. Tämän tutkimuksen osalta suoritettujen asentajien haastattelujen 

osalta tuli myös esiin hyvin vastakkaisia suhtautumisia tietokoneen ja KunTo:n käyttöön. 

Ilmeni mielipiteitä, joissa heidän (asentajien) ei missään tapauksessa tulisi käyttää 

järjestelmää, vaan sen käyttö tulisi olla vain toimihenkilöiden tehtävä. Haastateltavista löytyi 
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myös asentajia, jotka ymmärsivät järjestelmän käytön tärkeyden ja olivat opettaneet 

työympäristössään muita asentajia sen käyttöön. 

 

5.6 Nykytilanteen ongelmien kuvaus päivitetyllä CRT-kuvaajalla 

 

Tarkemmassa lattiatason prosessien tarkastelussa kokonaisuudesta löytyi hyvin paljon 

puutteita tiedoissa sekä ongelmia näiden tietojen oikeellisuudesta. Nämä puutteet 

heijastuivat useisiin eri osa-alueisiin ja ovat peräisin myös hyvin monesta eri osa-alueesta. 

Yrityksen muodostaman arvon tuoton heikkeneminen materiaalihallinnan osalta muodostuu 

suorituspohjaisien töiden kirjaamatta jääneistä materiaaleista, järjestelmän virheellisistä 

tiedoista tai selvitystyöhön kuluvasta työajan menetyksestä.  

 

Selvitystyötä tehtiin sekä lattiatason työntekijöiden toimesta että toimihenkilötasolla. 

Tuotannon osalta asentajat etsivät varaosia ja aihioita ja pohtivat tilattavien nimikkeiden 

nimiä tai nimiketunnuksia.  Tuotannon- ja työnsuunnittelun osalta taas selviteltiin, mitä 

puutteita tuotannossa on ilmennyt, kun suunniteltuja töitä ei olekaan pystytty tekemään. 

Logistiikkakeskuksen henkilöstö kamppailee varastosaldojen ylläpitämisessä, jossa jatkuvat 

inventoinnit ja materiaalien etsiminen ympäri konepajaa aiheuttavat hukattuja resursseja. 

Operatiivista toimintaa tukevassa hankinnassa taas joudutaan käyttämään lisäaikaa 

ylimääräisten materiaalitilausten tekemiseen ja kiirehtimiseen, kun järjestelmän saldoon 

perustuvan hankinnan ulkopuolelta tulee yllättäviä puutetilanteita. Viimeisenä ketjusta 

löytyy laskunkäsittely, joka tekee selvitystehtäviä perustuen työmääräimien 

materiaalikirjauksiin, mikäli tuotannon käytössä olevien tarkastusprosessien läpi on päässyt 

jotain erikoista kirjausta työlle. Näiden selvitystöiden kokonaiskustannuksia on hyvin vaikea 

arvioida, sillä selvitystyöhön kulutettua aikaa ei ole kirjattu yksilötasolla ylös. Virheelliset 

materiaaliottojen historiatiedot, puutteelliset tiedot materiaalien liikkeistä, sijainneista sekä 

määristä aiheuttavat ongelmia materiaalihankinnalle ja tuotannonsuunnittelulle, joiden 

toiminnan tulee perustua nykytilannetta kuvaavaan dataan ja arvioon tulevasta. 

Heikkolaatuinen data johtaa suoraan huonompiin päätöksiin, mitä voidaan pitää perustellusti 

rajoitteena kokonaisuuden tehokkaammalle toimimiselle. 
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Kuva 14. CRT-kaavio materiaalihallinnan ongelmista 
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Kuvaan 14 on liitetty alkuperäisen CRT-kaavion jälkeen tarkemmassa selvityksessä esiin 

nousseita ongelmia ja seurauksia materiaalihallinnan kokonaiskuvan selkeämmäksi 

hahmottamiseksi. Kuvaajaa koostuu alkuperäisistä ei-toivotuista tapahtumista ja niiden 

ympärille on koottu syitä tapahtumien muodostumisesta. 

 

Alkuperäisessä kuvaajassa numero (2) ”Työlle ei oteta materiaalia oikein” oli ainoana 

saldovirheen ja ongelmien aiheuttajana. Kyseinen tapahtuma toimii intuitioon perustuvalla 

arviolla saldovirheiden suurimpana aiheuttajana, mutta nykyisillä inventointimenettelyillä 

voi myös olla mahdollisuuksia muodostaa virheitä. 

 

Työlle tapahtuvan materiaalioton ongelmat pystyttiin johtamaan puutteelliseen 

koulutukseen ja yrityskulttuuriin, joista seurasi järjestelmäkäytön osaamattomuutta ja 

osittain myös haluttomuutta. Kunnossapitotyön luonteen omaisesti asentajilla on usein 

paljon vastuuta työn tekemisessä, sillä he hoitavat aihioiden huoltotoimenpiteitä aihion 

purusta materiaalien määritykseen ja osan valmistamiseen. Tätä prosessia on vaikea 

materiaalikäytön osalta tarkastella järjestelmätietojen perusteella, joten tapahtuneet 

virhekirjaukset tai kirjaamatta jättämiset, erityisesti halpojen komponenttien kohdalla, eivät 

nouse esiin. Halvat komponentitkin kuitenkin omaavat suuret kumulatiiviset vaikutukset, 

kun valmistusmäärät ovat suuria.  

 

Inventointivirheiden nähtiin perustuvan materiaalien aluekohtaisten sijaintipaikkatietojen 

puuttumiseen. Tämä johti hankalaan inventaarion suorittamiseen, jonka tuloksien 

oikeellisuutta oli myös vaikea tarkistaa. Kaikkien materiaalien varastoiminen yhden 

varastoalueen alla voidaan nähdä kokonaiskuvassa myös osallisena ylimääräisen 

selvitystyön aiheuttamiseen sekä materiaalihallinnan kontrollin puuttumiseen. 

 

Saldovirheistä erillinen, mutta työskentelytehokkuutta heikentävä tekijä on nykyinen 

elinkaarihallinnan taso, joka ei tue nopeaa tiedon hakemista tai nimikekohtaista 

tunnistamista. Tällä voi olla vaikutuksia myös virheiden muodostumiseen, ottaen huomioon 

erityisesti raskashuoltolinjaston prosessit liittyen materiaalikeräykseen ja erilaisiin 

kirjauskäytäntöihin.  

 

 



61 
 

 

 

6  KEHITYSMAHDOLLISUUDET 
 

Kohdeyrityksen materiaalihallinta on nykymuodossaan erittäin haastavaa kaikille 

osapuolille ja sitä tulisi pystyä selkeyttämään kustannusten, tehokkuuden sekä 

järjestelmällisyyden parantamiseksi. Kiteytettynä tavoite materiaali- ja tietovirran osalta on 

oikeellinen tieto materiaalien todellisista määristä ja sijainnista, mikä auttaisi myös 

materiaalien ohjaamista sitä tarvitsemaan paikkaan.  Tutkittava toimintayksikkö osoittautui 

hyvin monimutkaiseksi ympäristöksi ja yhdistelmäksi monenlaisia prosesseja, jotka ovat 

muotoutuneet niiden erityisvaatimusten osalta. Tässä työssä tutkittiin materiaali- ja 

tietovirtahallintaa kahden tuotantosolun osalta, jotka valikoituivat kuvaamaan 

toimintayksikön toiminnan mekanismeja. Nämä tuotantosolut olivat hyvin erilaisia, omaten 

erilaiset materiaalihallintaprosessit perustuen töiden suureen eroavaisuuteen. Nämä solut 

olivat kuitenkin toisiinsa yhteydessä materiaalitiedon oikeellisuuteen perustuen, minkä 

seurauksena toiminnan kehittämisessä on tärkeää laajentaa tarkasteltavaa aluetta tarpeen 

mukaan. 

 

Vaikka tutkimus omasi rajauksia tutkittavassa ympäristöön, jolloin kaikkia toiminnan osa-

alueita ei pystytä huomioimaan, nousi esille kuitenkin asioita, joiden voidaan nähdä 

vaikuttavan yleisesti koko toimintayksikön materiaalihallinnan prosessien hallintaan tai 

hieman tarkennetulla tasolla vaikuttavan tiettyjen tuotantosolujen materiaalihallinta 

prosessien toimivuuteen. Näin ollen kehitysmahdollisuuksissa pohditaan niitä muutoksia, 

joita yritys voi toiminnassaan tehdä yleisesti tai tarkennetulla tasolla. 

 

Lähtökohta kehitykselle on, että toimintatapoja on muutettava suuntaan, jossa prosessit 

tuottavat luotettavampaa dataa järjestelmään, mitä pystytään hyödyntämään tarkempien 

suunnitelmien tekemiseen sekä reagoimaan reaaliaikaisesti tilanteiden muutoksiin. 

Oikeellisen datan tuottamisen tärkeimmät peruselementit löytyvät työntekijöiden 

tietotaidoista, sekä toimintaa tukevasta järjestelmästä ja prosesseista, jotka mahdollistavat 

halutut toimintatavat. Toiminnan kehittämisessä tärkeänä osana toimii myös nykyisen 

järjestelmän asettamat mahdollisuudet tai rajoitteet toiminnan kehittämiselle. Nykyinen 

toiminnanohjausjärjestelmä ei ole helpoin mahdollinen käyttäjän näkökulmasta ja siitä 

puuttuu ominaisuuksia, jotka asettavat haasteita materiaalihallintaan tiedonhallinnan 
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näkökulmasta. Tältä osin materiaalihallintaa selkeyttäviä kehitysideoita tuli tutkia erikseen 

nykyisten toimintatapojen kehittämisen osalta. 

 

6.1 Koulutus 

 

Yrityksen työntekijöiden osaaminen on merkittävä osa yrityksen toimintakykyä. 

Työntekijöiden tulee pystyä suorittamaan niitä tehtäviä, joita suorittamaan heidät on 

palkattu. Mikäli tehtävät ovat ennalta määrättyjä ja selkeästi määriteltyjä, tulee työntekijän 

oppia suorittamaan tehtävät halutulla tavalla. Kohdeyrityksen konepajan tuotannossa 

tapahtuvan materiaalihallinnan osalta näitä osaamisen kohteita ovat järjestelmän 

toimintaperiaatteiden ymmärtäminen sekä sen käyttämisen hallitseminen. 

Materiaalihallinnan toimivuus ja sen tuottaman datan tarkkuus perustuu hyvin pitkälti 

asentajien omakohtaisiin päätöksiin ja osaamiseen kunnossapitotyön luonteen vuoksi, minkä 

takia puutteet osaamisessa nousevat esiin erilaisina virheinä järjestelmätietojen osalta. 

 

Suoritettavien tehtävien osaaminen perustuu aina olemassa olevan tiedon hyödyntämiseen, 

mikä voidaan jakaa kahteen eri muotoa olevaan osa-alueeseen, hiljaiseen tietoon (tacit 

knowledge) sekä täsmälliseen tietoon (explicit knowledge). Hiljaisella tiedolla tarkoitetaan 

yrityksessä olevaa tietoa, joka löytyy vain sen työntekijöiden päässä. Täsmälliseksi tiedoksi 

sen sijaan määritetään olevan se tieto, joka löytyy yrityksessä esimerkiksi dokumentteina, 

manuaaleina ja kuvina. Tällä hetkellä konepajan asentajien koulutuksen pohja suoritettaviin 

työtehtäviin ja järjestelmien käyttöön on pohjautunut hyvin pitkälti hiljaisen tiedon 

jakamiseen, jossa oletetaan uuden asentaja kollegoiden opettavan suoritettavat työtehtävät 

sekä järjestelmän tarvittava käyttö. Tämä on ongelmallista, sillä näin ei pystytä tietämään, 

onko uudelle henkilölle opetetut menettelytavat oikeita ja työtehtävään nähden kattavia. 

Mikäli hiljaiseen tietoon perustuvalla koulutustavalla välittyy virheellistä oppia, voi kestää 

hyvinkin pitkän aikaa, ennen kuin virheelliset menettelytavat tulevat esiin ja niitä saadaan 

korjattua. Puutteelliset kirjalliset ohjeet työympäristössä myös estävät asentajaa 

omatoimisesti tarkistamasta omaan työtehtävään liittyviä tehtäviä, mikäli hän huomaa 

sellaisia työskennellessään. Puutteita osaamisessa on erityisesti havaittu järjestelmän 

käytössä sekä kokonaiskuvan ymmärtämisessä, johon kuuluu heidän työtehtävien luoman 

datan oikeellisuuden merkityksellisyys.  
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Tuotannon monimutkaisuus korostaa koulutuksen tarpeellisuutta, ja tehokkaan 

koulutusohjelman tulisi sisältää yksilötason tuntemusta työntekijöiden osaamisesta. 

Oppimisen kannalta koulutusmateriaalissa on tärkeää esittää selkeästi määritettyä ja 

luettavaa täsmällistä tietoa, sillä sen on todettu olevan hiljaista tietoa tehokkaampaa 

tiedonsiirtoa henkilön opetuksessa. (Letmathe, Schweitzer ja Zielinski, 2012)  

Henkilöstön puutteellinen osaaminen sekä koulutuksen puuttuminen on tutkimuskohteen 

konepajan toimihenkilöiden puolesta myös havaittu ongelmakohdaksi ja tämän tutkimuksen 

toteutusajankohtana valmisteltiin järjestelmän käyttöön perustuvaa koulutussuunnitelmaa 

vuodelle 2020. Nämä koulutukset suunnitellaan tuotantosolu kohtaisesti, pitäen sisällään 

yleiseen osaamiseen vaikuttavaa tietoa sekä spesifiä ohjeistusta eri tuotantosolujen 

työtehtävistä. Koulutuksen oppien perille menemiseen Ben-Daya et al. (2009) painotti 

koulutuksessa yksilötason osaamisen määrittämisen tärkeyttä, mihin liittyy työntekijöiden 

halutun taitotason mittaamista sopivaksi nähdyllä tavalla. Henkilöstön siirtäminen 

tuotantosolusta toiseen kapasiteettimuutosten takia on yleistä, joten yksilötason koulutuksen 

seuraaminen olisi myös hyödyllistä. Ennen henkilön siirtämistä hänelle tuntemattomaan 

tuotantosoluun, hänen tulisi käydä läpi kyseiselle tuotantosolulle luodut 

koulutussuunnitelmat niiden omatessa hänelle tärkeää ja uutta tietoa kyseisen solun 

toiminnasta. 

 

6.2 Varastonhallinta 

 

Yksi merkittävimmistä kontrollin puutteeseen vaikuttavista asioista tutkittavalla konepajalla 

on varastoalueiden puuttuminen. Vaikka toiminnanohjausjärjestelmässä on joitain 

menetelmiä määrittämään materiaalien todennäköinen sijaintipaikka, ei kuitenkaan tarkkaan 

voida todeta, mitä materiaalia sijaitsee missäkin tuotantosolussa ja millä määrällä. Tämä on 

aiheuttanut haasteita tuotantosolujen materiaalihallinnassa monella eri tavoin. 

 

Lisäykset varastojen määrään järjestelmässä, eli varastoalueiden luominen konepajan sisälle, 

toisi selvää yksikkökohtaista selkeyttä materiaalihallinnan osalta. Varastoalueiden jako olisi 

hyvä tehdä sisäisiä toimintayksikköjä käyttäen, mikä jakaisi tuotannon selkeisiin erilaisiin 

toiminta-alueisiin, joilla on yhteiset hallinnoijat. 
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Haastatteluissa tuli esiin historiatietoja, joissa konepajalla oli aiemmin ollut käytössä kaksi 

eri varastoa, jossa logistiikkakeskus jaoteltiin yhdeksi osa-alueeksi ja tuotanto toiseksi. 

Nämä varastoalueet kuitenkin päätettiin lopulta yhdistää yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi, 

sillä työntekijät eivät noudattaneet hyviä materiaalikirjauksen periaatteita. 

Logistiikkakeskuksesta haettiin tavaraa ilman materiaalin siirtokirjauksia ja 

logistiikkakeskuksen puolesta taas unohdettiin tehdä kirjauksia kuljetettaessa materiaalia 

tuotantoon. Kun tämän lisäksi työmääräimille kirjattiin virheellisiä ottoja, niin tuli hyvin 

epäselväksi, mitä materiaalia sijaitsi missäkin, eivätkä varastoalueet näin palvelleet 

toimintaa. Näitä virhetilanteita ei saatu kontrolliin, joten toiminnan helpottamiseksi usean 

varastoalueen mallista luovuttiin. Varastoalueiden tuomat edut toiminnan tukemiseksi 

ymmärretään yrityksessä, ja esimerkiksi logistiikkakeskuksen osalta ne olisi hyvin 

toivottavia. Nykyisessä toimintamallissa KunTo järjestelmän ei ole kuitenkaan nähty 

tukevan tarkassa kontrollissa pysyvää, usean varastoalueen omaavaa varastonhallintaa. 

Vuonna 2011-2012 tehtiin varastologistiikkapalveluja tuottavan yrityksen kanssa 

varastonhallinnan nykytilanteen kartoitus, sekä suunnitelma toiminnanohjausjärjestelmästä 

erillisen trukkipääteohjelmiston hankkimisesta konepajan tuotantoympäristöön, joka olisi 

mahdollistanut helpon materiaalisiirtojen merkitsemisen järjestelmään erillisten 

järjestelmien tiedonsiirron turvin. Tämän hankeen toteuttamiseksi ei kuitenkaan saatu 

rahoitusta, joten toiminnassa pysyttäydyttiin yhden varaston mallissa. Uuden ERP-

järjestelmän hankinta asettaa yrityksen ja konepajan nyt tilaan, jossa tällä hetkellä on huono 

aika lähteä investoimaan erilliseen varastonhallintajärjestelmään tai muihin toimintaa 

tukeviin uusiin ohjelmiin. Tämän takia tutkimuksen kehitysehdotuksissa pyritään 

hyödyntämään niitä mekanismeja, joita nykyisen järjestelmän alaisuudessa olisi vielä 

mahdollista hyödyntää varastoalueita toimivasti. 

 

KunTo-järjestelmän varastonhallintamekanismit tukevat parhaiten materiaalikeräilyä 

tuotantoon, jossa työmääräimelle liitetään varastossa siihen tarvittavat komponentit, jotka 

toimitetaan keräiltynä tuotantosoluun. Tällainen toiminta on hyödyllinen prosesseissa, joissa 

suoritetaan pidempikestoisia huoltoja, joissa suuri määrä tarvittavia nimikkeitä määritetään 

aihion purkuvaiheessa ja keräillään ympäri varastoalueita. Kuukausitasolla vain vähän 

vaihtelua omaavat ja sarjatuotantona tehtävät vaihto-osat, jotka myös voivat omata nopeita 

tuotannonmuutoksia, kuten ilmajarruosaston tapauksessa, eivät kuitenkaan ole parhaita 

mahdollisia ympäristöjä totaalisen keräilyn kannalta. Näissä tuotantosoluissa olisi näin ollen 



65 
 

 

 

materiaalihallinnan kannalta hyvä säilyttää kunnossapitoon tarvittavia materiaaleja, jotka 

ovat nopeasti ja helposti käytettävissä asentajan toimesta. 

 

6.2.1 KunTo:n käyttövarasto 

 

Kunto-järjestelmä ei tällä hetkellä tue perinteisesti toiminnanohjausjärjestelmissä 

hyödynnettävää mallia, jossa tuotettavien nimikkeiden rakenteelle voidaan määrittää, mistä 

varastosta se käyttää materiaalia. Järjestelmä toimiikin enemmän materiaalisijainti 

pohjaisesti, jossa materiaalille on määritetty, mistä se saa tulla otetuksi. Rakenteen 

määrittävä materiaaliotto on ollut aikoinaan järjestelmässä käytettävissä, mutta se poistettiin 

järjestelmätoimittajan puolesta, kun sitä ei hyödynnetty yrityksen toiminnassa. 

 

Tutkimme tässä osiossa varastoalueiden lisäämistä järjestelmään sillä periaatteella, että ne 

luodaan jo olemassa olevien, konepajan sisäisesti jaoteltujen toimintayksiköiden perusteella. 

Näin tehdään, koska toimintayksiköiden lisääminen järjestelmään aiheuttaisi 

monimutkaisuutta muilla osa-alueilla, muun muassa kustannusten seuraamisessa sekä 

työnjohtajien tekemissä alaistensa työnaikaseurannoissa, joissa saman toimintayksikön 

sisällä työnjohtajat pystyvät siirtämään helpommin henkilöstöä ja tarvittaessa hoitamaan 

ristiin eri toimintayksikön tuotantosolujen työaikaseurantaa. Tämä ehto tarkoittaisi 

tarkasteltavan konepajan tapauksessa sitä, että tutkitaan ”Kompo”, ”Knp”, ”Raskas”, 

”Kone” sekä ”100”, joka toimisi logistiikkakeskuksen varastona.  

 

Toimintayksikkönä ”Kompo” olisi ainoa usean eri tuotantosolun kattava kokonaisuus. 

Kappaleessa 4.3.1. käytiin läpi järjestelmän toimintayksiköiden ja tarvelaskentatietojen 

toimintaperiaatteita yrityksen tuotannon osalta. Nämä tarvelaskentatietojen rajoituksen 

nykyisessä mallissa tarkoittavat sitä, että saman toimintayksikön, esimerkiksi ”Kompo”:n 

käytettäville materiaaleille ei voida määrittää käyttövarastopaikkaa kahteen eri varastoon tai 

varastopaikkaan. Koska ”Kompo”:n alaisuuteen on määritetty useita eri tuotantosolua, 

näissä tuotantosoluissa tehty työ ei saisi omata materiaaleja, joita voidaan kuluttaa kahdessa 

tai useammassa eri ”Kompo”:n alla määritetyssä tuotantosolussa. Vain tällä periaatteella 

usean eri tuotantosolun omaavaan toimintayksikköön voidaan luoda uusia varastoja 

järjestelmään. Esimerkkitapaus ongelman aiheuttajasta tapahtuisi tilanteessa, jossa 

tuotantosolu A ja tuotantosolu B käyttäisi samoja materiaaleja, kun materiaalille 
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määritettynä käyttövarastona on vain yksi varastopaikka per varasto. Mikäli varastopaikka 

olisi asetettu järjestelmässä tuotantosoluun A, niin sen saldo vähenisi aina kun 

tuotantosolussa B käytetään kyseistä materiaalia. 

  

 Yhden käyttövaraston aiheuttamaa mahdollista ongelmaa tutkittiin avaamalla näissä 

tuotantosoluissa kunnostettavien vaihto-osien rakenteet ja tutkimalla niissä kuluvia varaosia. 

Näistä neljästä eri tuotantosolusta oli tarpeellista tutkia vain 3 eri tuotantosolun 

materiaalikäyttöä, sillä neljäs toimi eri periaatteella. Tuotantosoluissa A, B ja C on tarvetta 

säilyttää yleisesti käytettäviä varaosia linjastolla, kun taas tuotantosolun D osalta kaikki 

materiaalit tuodaan logistiikkakeskuksen toimesta jo nyt keräiltynä. Keräiltyjen materiaalien 

osalta voidaan suurin osa lisätä oikealle työlle varastohenkilökunnan toimesta suoraan 

logistiikkakeskuksen ”100” varastosaldolta. Mikäli tuotantosolu D omaa esimerkiksi 

tuotantosolussa A huollettavia nimikkeitä, niiden käyttövarasto voidaan määrittää D:n alle. 

 

Näistä kolmesta jäljelle jääneistä alueista tuotantosolusta A avattiin 140 nimikkeen 

rakenteet, joissa uniikkeja ostomateriaaleja oli 906, tuotantosolu B avattiin 22 nimikettä, 

joissa uniikkeja ostomateriaaleja oli 248 ja tuotantosolu C avattiin 22 nimikettä, joissa 

uniikkeja ostomateriaaleja oli 301 kappaletta. Näiden tuotantosolujen välillä ei kuitenkaan 

ollut merkittäviä määriä samoja ostomateriaaleja, ainoastaan 14 nimikettä.  

 

Näiden useiden eri toiminta-alueiden vaihto-osissa hyödynnettävät materiaalit tulisi aina 

omata tarkan saldon logistiikkakeskuksen ”100” varastosta. Kun näitä nimikkeitä 

toimitettaisiin tuotantoon, tulisi määrittää yksi varasto, josta yleisesti kaikki tuotantosolut 

näitä materiaaleja syö. Tämä ei ole saldoseurannan kannalta paras mahdollinen ratkaisu, 

mutta useassa eri tuotantosolussa käytettävistä 14 nimikkeestä 9 oli pursotettavia tiivisteitä, 

maaleja tai rasvoja, joiden materiaalihallinta on yleisesti ottaen paljon epätarkempaa, mitä 

kappalekohtaisesti määritettyjen nimikkeiden. 

 

6.2.2 Varastoalueiden hyödyntäminen korjaavana prosessina 

 

Varastoalueet eivät tuo itsessään lisää järjestystä toimintaan, vaan tuotannon prosesseja tulee 

kehittää hyödyntämään niitä. Vaihto-osia valmistaviin tuotantosoluihin on mahdollista luoda 

materiaali- ja informaatiohallinnan oikeellisuuteen ohjaava prosessi, jonka tarkoituksena on 
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luoda ympäristö, jossa saldo- ja kirjausvirheet hälyttävät itsestään, eikä pahoja materiaalien 

puutetilanteita pääse syntymään. Lisä varastoja, eli varastoalueita hyödyntämällä voimme 

muodostaa tuotantosolun ja logistiikkakeskuksen välille kahden tilauspisteen käsittävän 

prosessin materiaalivirran ohjaukselle ja täydennykselle. Materiaaleja säilytetään 

suuremmassa määrin logistiikkakeskuksessa, josta täydennetään tuotantosolujen varastoja 

tilauspistemenetelmällä. Näin synnytetään kaksi varastoa, jossa materiaalien vastaanotto ja 

täydennysvarasto sijaitsisi logistiikkakeskuksessa ja pienempi käyttövarasto sijaitsisi 

tuotantosolussa. 

 

Prosessin perusperiaate on kuvattu kuvassa 15, jossa tuotantosolussa kunnostetaan 

työmääräimen esittämää vaihto-osaa ja käytetään BOM mukaan merkittyjä materiaaleja. 

Asentajan kirjausperiaatteet pysyvät samoina, eli rakenteelta kuluu yhä automaattiottona 

kyseisellä tavalla asetetut osat ja asentajan tehtävänä on kirjata automaattioton ulkopuoliset 

materiaaliotot itse. Asentajan kirjaamat materiaalit käytetään tuotantosolun omasta 

varastosta materiaalin käyttövaraston perusteella, joka päivittää KunToon tuotantosolun 

reaaliaikaista saldoa. Tällä tuotantosolun varastolla on oma tilauspiste eri materiaaleille, 

jonka minimiraja materiaalikohtaisesti tulisi asettaa seuraavien ehtojen perusteella:  

1. tilauspisteen ei tule olla niin matala, että materiaali loppuu ennen materiaalitoimituksen 

saapumista  

o arvioidaan, mikä on logistiikkakeskuksen minimiaikataulu materiaalikuljetuksille 

2. tilauspiste ei saa olla niin matala, että materiaalitoimituksille syntyy lyhyt reagointiaika, 

mikä myös poistaa mahdollisuudet yhdistellä keräilyä tuotantosoluun  

o arvioidaan, kuinka usein viikon aikana kannattaa tilauspistetäydennyksien 

perusteella toimivia materiaaleja tuoda tuotantosoluun 

 

Tilauspistettä ei saa siis asettaa niin alhaiseksi, että se aiheuttaa puutetilannetta tuotantoon 

tai luo kohtuutonta resurssinkäyttöä logistiikkakeskuksen palveluille. Mitä enemmän 

samaan kuljetukseen pystytään yhdistämään eri nimikkeiden täydennyksiä, sitä 

tehokkaampaa kuljetus on. Tilauspisteen kasvattaminen taas nostaa varastoarvoa, koska 

silloin varastoissa sijaitsevan yhteenlasketun materiaalimäärän keskiarvoa nousee 

korkeammaksi. 
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Materiaalitoimituksien toimituserällä määritetään, kuinka kauan materiaalimäärällä on 

tarkoitus tehdä töitä, joka vaikuttaa myös siihen, kuinka usein logistiikkakeskus joutuu 

täydentämään tuotantosolussa käytettäviä materiaaleja. Näin ollen toimituseriä ei kannata 

pitää liian pieninä, jotta logistiikkakeskuksen resurssit eivät kulu jatkuviin 

materiaalitoimituksiin. Suuremmat toimituserät taas nostavat toimintayksikkökohtaisen 

varaston keskiarvoa ja sitä kautta varastoon investoitunutta pääomaa. Toimituseriä voidaan 

myös muokata ennakoimalla tulevaisuuden kysynnän määrä. 

 

Hyödyntämällä tilauspistemenetelmän yksinkertaista periaatetta hälyttää täydennystarpeesta 

saldon alittaessa sille asetettu raja, tuotantosolun materiaalivirta toimisi tiedon osalta 

automaattisesti logistiikkakeskuksesta käsin ajettavien tilauspistelistojen avulla. Näitä 

tilauspistelista-ajoja pystytään tekemään KunTo:n kautta tai rakentaa raportti PowerBI 

solvellusta hyödyntäen, joka kattaa yksinkertaisimmillaan nimiketunnuksen, nimikkeen 

nimen, varaston, saldomäärän, tilauspisteen sekä sarakkeen saldomäärän ja 

tilauspistemäärän erotuksesta. Logistiikkakeskuksessa sijaitsevaa materiaalien 

päävarastopaikkaa taas voidaan täydentää materiaalihankinnan asettamilla tilauspisteillä, 

jotka laukeavat vain logistiikkakeskuksen saldoon perustuvan määrän perusteella tai 

tarkempaan materiaalitarpeeseen perustuvalla MRP laskennalla.  

 

Tämä materiaalivirran prosessi toimii materiaalivirran ja tiedon selkeyttämisen lisäksi 

kirjaustoimintaa tarkkailevana ja korjaavana ketjuna. Työntekijöiden kirjatessa 

materiaaliotot oikein, materiaalivirta logistiikkakeskuksesta tuotantosoluun tapahtuu 

automaattisesti, kun taas virhekirjaukset aiheuttavat puutetilanteita tuotantosolussa 

tarvittavien materiaalien osalta. Mikäli työmääräimelle käytettyä materiaalia ei kirjata 

järjestelmään otoksi, tämä aiheuttaa virheen, jossa tuotantosolussa sijaitsee alhaisempi 

fyysinen saldo, mitä järjestelmän esittämä varastosaldo. Tämä taas aiheuttaa 

logistiikkakeskuksen tilauspisteen alittumisen todellista tarvetta myöhemmin. Mitä 

enemmän näitä kirjausvirheitä kumuloituu, sitä selkeämmin voidaan visuaalisesti huomata 

virhekirjaamisten tapahtuneen, kun materiaalia ei ole toimitettu suunnitellulla tavalla. Jos 

esimerkiksi kirjaaminen jää täysin jonkun nimikkeen kohdalta tekemättä, ilmoittaa virhe 

itsessään puutteellisella materiaalitoimituksella, jolloin tuotannossa ei edistytä kyseisen 

materiaalipuutteen takia. Tällainen puutetilanne on helppo huomata visuaalisesti ja asentaja 

osaa myös itse ilmoittaa materiaalipuutteesta työnjohtajalle tai logistiikkakeskukselle. 
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Tapahtunutta puutetilannetta tulee tutkia työnjohdon tai toimihenkilöiden puolesta ja syyt 

sen syntymiseen tulee selvittää. Näihin puutetilanteiden tapahtumien juurisyihin 

puuttuminen johtaa toimintaa korjaaviin toimenpiteisiin, joita voi olla työntekijän 

opastaminen halutun toimintamallin mukaisesti tai mahdollisten vaihto-osien rakenteiden 

korjaus, mikäli rakenne ei ollut vastannut todellista työtä. Mikäli työlle on otettu liikaa 

materiaalia ja tilauspiste laukeaa logistiikkakeskukselle liian ajoissa, pystytään nämä 

virhetilanteet myös huomaamaan visuaalisesti materiaalitoimituksia tekevän henkilöstön 

osalta. Jos tilauspisteen laukeamisen aiheuttanutta materiaalia on paljon, voidaan tästä 

päätellä yksittäisen tai useamman virheen tapahtuneen.  

 

Materiaalikäytön jakaminen kahteen varastoon, jossa toinen toimii pääasiallisena 

varastoijana sekä täydentäjänä ja toinen käyttäjänä, muodostuu ympäristö, jossa 

käyttöympäristössä syntyneet materiaalivirheet pysyttelevät hyvin pienissä 

nimikekohtaisissa määrissä, ne ilmoittavat itsestään nykyistä aikaisemmassa vaiheessa ja 

tarjoavat selvän suunnan korjaustoimenpiteille. 

 

Suuri osa viikosta tai kuukaudesta toiseen tehtävästä vaihto-osien kunnossapitotöistä 

koostuu samoista nimikkeistä, jolloin niihin tarvittava materiaalisisältö omaa vain pientä 

vaihtelua. Näin ollen tuotantosoluissa varastoitavilla materiaalinimikkeillä tulisi pystyä 

kattamaan suurin osa viikoittaisesta tuotannosta. Tuotantosolujen materiaalien 

tilauspistemenetelmän ulkopuolelle jää kuitenkin myös osia, joita harvemmin tapahtuvan 

kulutuksen takia ei kannata säilöä tuotantosolussa. Tällaisien materiaalien pyytäminen 

toimitettavaksi logistiikkakeskukselta voi nykyisillä käytössä olevilla ratkaisuvaihtoehdoilla 

käyttää puhelinsoittoa tai tekstiviestiä, jolla tulee pyytää logistiikkakeskusta lisäämään 

tilattu materiaali tehtävälle työmääräimelle ja toimittamaan se tuotantosoluun. 

Tulevaisuudessa yksittäisten materiaalien tilausta tuotantosoluun voi myös helpottaa 

yrityksessä kehitysvaiheessa oleva mobiilikäyttöinen KunTo sovellus. Kyseisen sovelluksen 

mahdollisuuksia ja tarpeita vaihto-osien kunnossapitotoiminnan tukemiseksi vielä 

kartoitetaan, mutta sillä olisi tämän tapaisessa mallissa huomattavia etuja nopeuden ja 

tarkkuuden osalta, mikäli halutun materiaalin voisi kirjata tuotantosolussa työmääräimelle 

kyseisen sovelluksen avulla. Logistiikkakeskus pystyisi tämän perusteella toimittaa 

tarvittavat yksittäiset materiaalit oikeellisesti tuotantosoluun, jossa ne on jo kirjattu työlle. 
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Kuva 15. Varastoalueiden hyödyntäminen vaihto-osatuotannossa 

 

Varastoalueiden hyödyt ulottuisivat kontrolloimaan paremmin tuotantosolujen välistä 

materiaaliliikennettä sekä prosessissa katoavia vaihto-osayksiköitä, kuten tutkimuksessa 

esiin nousseen ilmajarrun ja raskashuoltolinjaston välillä. Vaihto-osien osalta saldot 

pysyisivät paremmin kurissa, jos tuottava solu pystyisi hallitsemaan oman alueensa saldoja 

ja pitämään sillä tavalla tuotantosolun datan oikeellisena muun muassa 

tuotannonsuunnittelua varten. Oikeellisten saldojen vastuullistaminen olisi myös 

selkeämpää, kun jokaisella työnjohtajalla on oma varastonsa vastattavana. 

 

Saldovirheiden muodostuminen pystyisi nykyistä helpommin huomaamaan järjestelmästä ja 

tilanteeseen olisi mahdollista puuttua korjaavilla toimenpiteillä. Mikäli esimerkiksi 6 kpl 

laatikoilla kulkevat vaihto-osat siirtyvät ilmajarrusta raskaskalustohuollon linjastolle, 

maksimisaldo tulisi olla 6-12 kpl välissä, mikäli jonkinlaista Kanban tyyppistä järjestelmää 

joudutaan yhä käyttämään kysynnän tiedon ollessa puutteellista. Nimikkeiden varastoarvoja 

voi näin verrata Kanban perusteiseen maksimivarastoarvoon ja mikäli varastoalueen oma 
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saldo ylittää tämän, virhe on tapahtunut jossain vaiheessa. Vaikka varastoalueet eivät 

vieläkään kertoisi reaaliaikaisesti, kun virhe on tapahtunut, toleranssi niiden 

kumuloitumiselle kuitenkin pienenisi ja korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä nykyistä 

aikaisemmin. 

 

6.2.3 Varastoalueet tukemassa inventointia 

 

Yhden suuren varastoalueen inventoiminen on nykymuodossa ollut haastavaa, sillä alue on 

suuri ja järjestelmän antaman saldon määrä voi sijaita useassa eri paikassa. Tämä on 

asettanut epäilystä sille, tuleeko kaikki kappaleet varmasti laskettua, vai jääkö jotain 

laskennan ulkopuolelle. Inventointi ei näin ollen välttämättä korjaa saldoa täysin oikeaksi 

lukemaksi ja joissakin tapauksissa se voi olla myös aiheuttamassa virheitä järjestelmän 

tietoihin. Näihin mahdollisiin inventointivirheisiin on tällä hetkellä vaikea päästä kiinni 

osittain sen takia, että laskentaa ei voida kohdistaa tehokkaasti rajatulle alueelle, jonka 

tuloksia voidaan kohdennetusti tarkastella. 

 

Erilliset varastoalueet pystyisivät tukemaan inventaarion tarkkuutta ja tekemään laskennasta 

tarkemmin keskitetymmän pienemmälle alueelle. Tämän aluekohtaisen tarkastelun myötä 

useassa eri paikassa sijaitsevat nimikkeet eivät tuottaisi laskennassa enää ongelmaa. 

Inventointiin tulisi myös hyödyntää listaa tämänhetkisistä varastosaldoista kyseisellä 

varastoalueella. Tämän listan perusteella tulee tarkastettua ja etsittyä kaikki ne osat, jotka 

alueella näkyy saldollisina nimikkeinä. Tällainen aluekohtainen lista mahdollistaa myös 

helpommin kyseisen alueen asentajien ja työnjohdon hyödyntäminen vaikeasti löydettävien 

nimikkeiden tilanteissa. Inventoinnin suorittamisen jälkeen löytyneiden ja järjestelmässä 

olevien saldojen väliset erot tulisivat aluekohtaisessa listassa selkeästi esiin, mikä voisi 

motivoida nykyistä useammin tarkistuslaskentaan.  

 

Kohdennetut inventoinnit toisivat myös päätöksentekoon dataa siitä, mitkä alueet toimivat 

materiaalihallinnan osalta hyvin ja mistä löytyy eniten puutteita. Tämän perusteella voidaan 

suorittaa jatkokoulutuksia tai pohtia onko solussa jotain korjattavia prosesseja, minkä takia 

se poikkeaa inventointitulosten perusteella muista tuotantosoluista. Varastoalueiden 

toimimisen tarkastelemiseksi olisi hyvä tehdä myös inventointeja pistokokeena, mikä antaa 

kuvan varastoalueen materiaalien saldojen tarkkuustasosta.  
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6.2.4 Varastoalueiden toteuttamisen haasteet 

 

Varastoalueet eivät ole täysin mutkattomia toteuttaa tarkastelemassamme konepajassa. 

Työssä esittämän kahden tilauspisteprosessin mukainen prosessi vaatisi osan nykyisin 

tuotantosoluissa varastoitavien varaosien siirtoa logistiikkakeskuksen tiloihin. 

Logistiikkakeskuksen tilat toimivat kuitenkin jo tällä hetkellä lähes maksimikapasiteetilla ja 

sillä on käytössä myös konepajan ulkopuolisia varastoja materiaalihallinnan toteuttamiseksi 

konepajan hallin tilanpuutteen seurauksena. Mikäli tähän halliin siirretään lisää 

viikoittaisessa käytössä hyödynnettäviä materiaaleja, tulee pohtia mitä sieltä voidaan siirtää 

kaukaisemmille varastoille, joista suoritettavan keräilyn toimitusaika tulee huomattavasti 

suuremmaksi ja käytettävissä olevia resursseja kuluu moninkertainen määrä. 

  

On myös epäselvää, kuinka hyvin nykyiset käytössä olevat laitteistot tukevat 

materiaalisiirtojen hallintaa. Konepajalla säilytetään osa varastoitavista tuotteista ulkona, 

jolloin siellä olisi hyvä pystyä myös tekemään materiaalisiirtoja. KunTo mobiilin ei arvioida 

mahdollistavan materiaalisiirtojen tekemistä tulevaisuudessa, sillä varastosiirtoprosessi on 

sen verran monimutkainen järjestelmän kannalta, että sitä ei ole suunniteltu ohjelmoitavan 

mobiilialustalle. Mikäli varastosiirtoja voidaan suorittaa vain tietokoneelta käsin, kahden 

tilauspisteen järjestelmä voisi silti toimia materiaalitarpeiden pojalta informaation 

kuljettajana ja siirrot olisi mahdollista tehdä logistiikkakeskuksen tiloista käsin. 

Raskashuoltolinjaston varastoalue saattaisi olla hieman haasteellinen, sillä sinne joudutaan 

tekemään paljon yksittäisiä hakuja. Nämä yksittäiset haut pitäisi pystyä kommunikoimaan 

logistiikkakeskukselle, jotta ne saadaan lisättyä raskaslinjaston varastoalueelle ennen osan 

kirjaamista, sillä muuten järjestelmä ei anna valmistaa työtä. Tällä hetkellä 

raskashuoltolinjaston materiaalitarpeen kommunikoiminen nimiketasolla on haastavaa 

puutteellisten tunnistuskeinojen vuoksi, joten on vaikea arvioida kuinka sujuvaksi 

materiaalisiirrot varastoalueiden välillä saadaan tämän linjaston osalta toimimaan.  

 

 

 

6.3 Ulkoiset materiaalien täydennysmenetelmät 
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Tämä työ tutki pääasiassa sisäisesti tapahtuvaa materiaalihallintaa, mutta sen toiminnalla tai 

toimimattomuudella on myös vaikutuksia ulkoisiin tilauksiin. Tällä hetkellä suurta osaa 

materiaaleista tilataan tilauspistemenetelmillä, mutta suuremmassa osassa nimikkeistä voisi 

kuitenkin hyödyntää materiaalitarvelaskentaa. Mikäli tuotannosta saadaan tarkempaa tietoa 

kunnostukseen kuluvista osista, sen avulla aktiivinen tarvelaskenta-arvojen päivittäminen 

voisi tuoda tarkennuksia materiaalitilauksien määriin. 

 

Kunnossapitotoiminnassa luodaan usein budjetti arvioidusta vuoden tuotannosta, jonka 

perusteella, voidaan luoda arvioita materiaalimenekistä tulevaisuuden toiminnassa. 

Materiaalitarvelaskennan kanssa tulee kuitenkin olla varovainen, sillä ennusteeseen ei voida 

kuitenkaan täysin luottaa kunnossapitotoiminnassa, sillä kysyntä voi vaihdella 

vikaantumisien takia. Tämän takia ulkoisissa hankinnoissa voisi olla hyödyllistä tehdä 

kategorisointia tilauspistemenetelmällä ja materiaalitarvelaskennalla tilattavien nimikkeiden 

erotteluksi esimerkiksi vaihto-osan vikaantumisanalyysin avulla. Mikäli vaihto-osia ei 

vikaannu usein tai vikaantuminen on läpi vuoden tasaista, MRP laskentaa ja kysynnän pientä 

vaihtelua puskuroivaa varmuusvarastoa voidaan hyödyntää. Mikäli kysyntä omaa paljon 

vaihtelua ja suunnittelematonta tarvetta, tilauspistemenetelmä voi toimia paremmin. 

 

Tuotannossa parantuneen datan keräystä ei myöskään suoraan Kunto järjestelmän osalta 

voida hyödyntää tarvelaskentamäärien päivittämiseen, sillä se ei itsessään tue laskentaa 

esimerkiksi keskimääräisistä materiaaliotoista, vaan sitä joutuu tekemään itse järjestelmän 

ulkopuolella. Kuntoon syötettyä dataa on kuitenkin käytettävissä ulkopuolissa 

järjestelmissä, josta sitä voidaan hyödyntää haluamalla tavalla tarvelaskenta-arvojen 

päivittämiseksi. 

 

Yksinkertaisimmillaan voidaan päälaitteen huoltoon käytettyjen materiaalien osalta 

suorittaa keskiarvolaskentaa, jossa huomioidaan haluttu ajanjakso, esimerkiksi vuodesta 

2018 tähän päivään, ja tarkastellaan tämän ajanjakson sisällä tapahtuneita materiaaliottoja 

nykyisen rakenteen nimikkeiden osalta yksilökohtaisesti. Helpoin tapa laskea keskiarvo 

ulkopuolisesta tietokannasta saatavan datan avulla on tarkastella huoltotyön työmääräimen 

tapahtumia, jossa on esitetään työmäärinkohtaisesti osaluettelo sekä ottomäärä (taulukko 2).  

 



74 
 

 

 

 

Taulukko 2. Keskiarvolaskentaan hyödynnettävä data 

 

Keskiarvomäärän laskeminen yllä esitetyn kaltaisesta käyttödatan järjestelemisestä: 

 

Nimikekohtainen keskimääräinen materiaaliotto per työmääräin (�̅�) = materiaaliotot 

yhteensä (∑ 𝑥𝑖)  / työmääräimillä valmistunut kokonaismäärä (∑ 𝑣𝑖) 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑣𝑖
 

 

Huoltorakenteella voi kuitenkin olla nimikkeitä, jotka eivät ole olleet siellä koko 

tarkasteluajanjaksoa, jolloin tämä kaava ei suoraan anna oikeaa vastausta. Näin ollen 

rakenteen nimikkeistä tulee laskea yksilökohtaisen materiaalin esiintyminen eri 

työmääräimillä ja kertoa käänteinen suhdeluku materiaaliotoilla oikean keskiarvon 

saamiseksi: 

Materiaalin esiintyminen työmääräimellä (∑ 𝑦𝑖) / Työmääräimien määrä (∑ 𝑡𝑖) 

 𝐸𝑠𝑖𝑖𝑛𝑡𝑦𝑣𝑦𝑦𝑠 =  
∑ 𝑦𝑖

∑ 𝑡𝑖
 

 

Materiaalin keskimääräinen käyttö: 

�̅� =  
∑ 𝑥𝑖 ∗  ∑ 𝑡𝑖  

∑ 𝑣𝑖 ∗  ∑ 𝑦𝑖
 

 

Keskiarvomäärän asettaminen ei välttämättä ole aina paras mahdollinen ratkaisu, mikäli 

halutaan varmistua materiaalien riittävyydestä materiaalitarvelaskennan alaisuudessa 

toimivissa, käyttömäärältään suurta vaihtelua omaavissa nimikkeissä. Tällöin 

tarvelaskentamäärän asettamiseen voisi hyödyntää normaalijakaumaa, jossa 

tarvelaskentamäärä asetetaan kattamaan haluttu todennäköisyys suoritettavaan huoltoon 

VALMISTUMIS PVM. TYÖNUMERO MATERIAALI_NIMIKETUNNUS OTTOMÄÄRÄ

2.5.2018 4900102 15425 2

2.5.2018 4900102 542657 0

2.5.2018 4900102 256673 1

pvm b Tyonumero b mat_nimike b.1 ottomäärä

pvm b Tyonumero b mat_nimike b.2 ottomäärä

pvm b Tyonumero b mat_nimike b.3 ottomäärä

pvm c Tyonumero c mat_nimike c.1 ottomäärä

pvm c Tyonumero c mat_nimike c.2 ottomäärä

pvm c Tyonumero c mat_nimike c.3 ottomäärä

pvm c Tyonumero c mat_nimike c.4 ottomäärä
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menevistä osista, jotta yllättävä menikin kasvu ei aiheuttaisi puutetilanteita tarvelaskennan 

perusteella tilattavissa nimikkeissä. 

 

6.4 Elinkaarihallinta ja järjestelmä materiaalihallinnan tukena 

 

Raskaskalusto on materiaalihallinnan kannalta ongelmallinen, sillä se omaa nykyistä 

selkeämmän informaation jakamisen parantamiseksi paljon työtä elinkaarihallinnan osalta, 

joka kuluttaisi paljon olemassa olevia resursseja suunnittelun puolelta. Henkilöstön 

työmäärän lisäksi KunTo asettaa omat haasteensa monipuoliseen elinkaarihallintaan.  

Perustiedot elinkaarihallinnan osalta olisi kunnossapitotyön helpottamiseksi myös helposti 

saatavilla olevat tarvittavat piirustukset, sekä selkeästi strukturoidut yksilökohtaiset 

rakenteet. Nykyisellään raskaskaluston elinkaarihallinta ei omaa uniikkia tietoa jokaisen 

laitteen tarkasta rakenteesta, eikä sen sisältämistä osista, eikä tällainen olisi mahdollistakaan 

järjestelmän osalta. Laitesarjatyypeittäin olisi kuitenkin mahdollista luoda tuoterakenteet 

järjestelmään tarkasteltavaksi. Siirtyminen nykytilasta haluttuun tilaan on kuitenkin hyvin 

resurssi-intensiivistä, eikä tässä tutkimustyössä pystytä ottamaan kantaa elinkaarihallinnan 

parantamiseen käytettyjen resurssien ja sen tuoman hyödyn arvioimista kokonaisuuden 

kannalta. Mahdollista hyötyä materiaalihallinnan selkeyttämiseksi voitaisi saavuttaa 

nimikkeiden tunnistamisen parantamisella luomalla asentajien toivomia luetteloita 

varaosista kuvien kera. Mikäli nämä pystyttäisiin yhdistämään laitetyyppikohtaisiin 

rakenteisiin, voisi asentajien työn tukemiseksi luoda tunnistamista parantavia, 

laitetyyppikohtaisia varaosakirjoja. Tähän työhön kuluva resurssimäärä on kuitenkin vaikea 

arvioida ja kuvattavista materiaaleista tulisi luoda erillinen selvitys. Näiden kuvien hyöty 

kuitenkin tukisi toimintayksikön materiaalitarpeen kommunikointia nimiketunnuksien 

käytön suuntaan. Tämä kommunikoinnin tapa toisi mahdollisuuksia myös 

logistiikkakeskukselle kirjata kuljetettava materiaalia sitä vaativalle työmääräimelle, jolloin 

kirjausvirheitä voisi tapahtua merkittävästi vähemmän.  

 

Laitteiden elinkaarihallinnassa hyödynnettävä huolto BOM tulee luultavasti uuden 

järjestelmän myötä kasvattamaan laitteiden yksilökohtaista seurattavuutta. 

Elinkaarihallinnan osalta tullaan tekemään päätöksiä siitä, kuinka suuri osa nimikkeistöstä 

halutaan yksilöseurattavaksi joko uniikeilla sarjanumeroilla tai tuotantoerä koodeilla. 

Aktiivinen laitekohtainen huoltorakenne pystyisi hyödyntämään näitä tietoja 
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kirjauskäytäntöjen varmistamiseksi. Laitteessa tulee aina olla kytkettynä järjestelmän osalta 

määritetyt aktiiviset osat niiden vaatiessa sarja- tai tuotantoeränumeroa, joten jos jotain 

poistetaan aktiiviselta rakenteelta, mutta ei lisätä kirjauksella, tämä virhe hälyttää itse 

itsestään. 

 

Aktiivisen huolto BOM:in mahdollistama elinkaarihallinta toisi myös tarkkuuta huoltojen 

tarvitsemien vaihto-osien ja materiaalihankintojen suunnitteluun. Tällä hetkellä vaihto-

osatuotannossa kohdataan haasteita huollettavien laitteiden erilaisten 

komponenttivariaatioiden takia, jolloin tarkka tarvetieto saadaan vasta päälaitteen 

tarkistuksen yhteydessä. Järjestelmässä ylläpidettävä sarjanumerollinen 

komponenttiseuranta mahdollistaisi näiden raskashuoltojen tarpeiden näkyvyyden 

paranemisen vaihto-osasuunnittelun suuntaan. Tarkan seurannan tuoman hyödyn 

arvioimisen haasteena raskaskaluston osalta voi olla niiden vuosia kestävät huoltokierrot, 

jolloin seurannan mahdollistamia etuja suunnitteluun voidaan joutua odottamaan pitkä aika. 

Sarjanumero ja tuotantoerä seurannalla on kuitenkin myös tuotannon ulkopuolisia hyötyjä 

riskienhallinnassa ja elinkaaritietojen keräämisessä, jotka otetaan seurannan tarkkuustason 

määrityksessä huomioon.  

 

6.5 Motivaatio muutoksen hallinnassa 

 

Kaikki kehitysehdotukset luovat muutosta ympäristöön, jolloin on erittäin tärkeää myös 

miettiä muutokseen vaikuttavan ympäristön toiminnan alaisuudessa työskenteleviä ihmisiä. 

Tässä työssä esitetty varastohallinnan muutos liittyisi kontrolliin, sekä uusiin 

toimintatapoihin, jotka muuttaisivat nykyisiä rutiineja. Lähitulevaisuudessa on edessä vielä 

laajempi materiaalihallintaa käsittelevä muutos uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. 

Tarkasteltavalla konepajalla on hyvin pitkä historia ja työntekijöillä voi olla takana 

pisimmillään useita kymmeniä vuosia työntekoa tietyillä toimintatavoilla. Yrityksessä onkin 

otettava tarkasti huomioon, kuinka se pystyy muuttamaan työntekijöiden suhtautumista 

tuleviin toimintatapoihin, jotta muutokset tapahtuisivat mahdollisimman sujuvasti. 

 

Kiintyminen nykyisiin työskentelymenetelmiin toimii usein muutoksen esteenä ja tästä 

poikkeaminen aiheuttaa epämukavuutta. (Sharma, 2015 s. 140) Motivaatio toimia halutulla 

tavalla on yksi tärkeimmistä elementeistä käsitellessämme syitä työntekijälle muuttaa omaa 
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toimintatapaansa. Sharma, C. (2015, s. 130) mainitsee kirjassaan, että tärkeä vaikuttaja 

työntekijän työtavan muutoksessa on uuden käyttäytymistavan oppimisen aiheuttama vaiva 

suhteessa sen arvioituun hyötyyn. Tavoitellun hyödyn selkeä esittäminen on näin ollen 

erittäin tärkeää saadakseen motivoitua toimimaan uudella tavalla. 

 

6.6 Kehitysmahdollisuudet TOC-teorian näkökulmasta 

 

Työssä tutkittiin konepajan toimintaa perustuen TOC-teorian antamiin ajattelutapoihin 

tarkastella yrityksen toimintaa ja puuttua niihin tekijöihin, jotka heikentävät yrityksen 

tuottoa. Liiketuloksen kasvattamisen mahdollisuudet materiaalihallintaa kehittämällä 

perustuvat menetettyihin tuottoihin, joita kirjaamatta jääneet materiaalit aiheuttavat, sekä 

epätietoisuudesta ja sekavuudesta aiheutuneisiin toiminta ja muuttuviin kustannuksiin. 

Tarkasteltavan toimintayksikön kohtaamiin ongelmiin pyrittiin löytämään mahdollisimman 

selkeitä, yksinkertaisesti toteutettavissa olevia sekä kustannuksiltaan matalia 

kehitysmahdollisuuksia uuden toiminnanohjausjärjestelmän tuodessa mukanaan uudet 

prosessit lähitulevaisuudessa. Kuvassa 16 on nostettu esiin CRT kaaviosta ne osa-alueet, 

joihin kehitystoimenpiteillä olisi selkeimmin mahdollista pystyä vaikuttamaan. Oranssilla 

katkoviivalla merkitty alue kuvaa niitä ongelmia, joita onnistuneesti toteutettu koulutus 

pystyisi vähentämään konepajan toiminnassa. Vihreällä katkoviivalla kuvattu laatikko taas 

sisältää ne ongelmat, joihin varastoalueiden hyödyntäminen ja kahden tilauspisteen prosessi 

vaikuttaisi. Tärkeimpänä ja selkeimpänä toteuttaa on henkilöstölle suoritettavat koulutukset, 

joista toimihenkilöt ovat jo tehneet toteuttamissuunnitelmia. Koulutuksien järjestäminen voi 

toimia myös henkilöstön silmissä osana yrityskulttuurin muutosta, jossa tulevaisuudessa 

halutaan panostaa datan tarkkuuteen järjestelmän tietojen osalta. Yhtenäinen koulutus tuo 

myös lisää standarditoimintatapoja yrityksen toimintaa, jotka auttavat yhtenäistämään ja 

hallitsemaan eri osastojen toimintaa. Koulutus johtaa parhaimmillaan haluttuihin ja 

tarkkoihin kirjauskäytäntöihin, mitkä vähentäisivät myös selvitystyöstä aiheutuneita 

kustannuksia.  

 

Varastoalueiden hyödyntäminen ja esitetty tilauspisteperusteinen tuotantosolun varaston 

täydentäminen logistiikkakeskuksen päävarastosta muodostaisi itseään tarkkailevaa ja 

korjaavaa prosessia, mikäli sen toteuttamiseen sitouduttaisiin kaikkien osapuolten osalta. 
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Tilauspisteperusteinen sisäinen materiaalihallinta tukisi näin oikeellisia kirjauskäytäntöjä ja 

korjaisi inventoinnin nykyistä ongelmallisuutta ja sen virhealttiutta. 

 

 

Kuva 16. Ongelmakohtiin vaikuttaminen 
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7 YHTEENVETO 
 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, mitkä elementit materiaalihallinnassa aiheuttaa 

nykytilassa haasteita, minkälaista dataa materiaalihallinnan osalta liikkuu sekä kuinka 

mahdolliset ongelmat heijastuvat läpi tutkittavan konepajan eri osastojen toiminnan. Tämä 

tieto nähtiin tärkeäksi työn teettäjän näkökulmasta sen tuodessa esiin datanhallinnan 

nykyistä tasoa, mikä auttaa hahmottamaan hankkeilla olevan tuotannonohjausjärjestelmän 

tarvittavia ominaisuuksia.  

 

Materiaalien sisäiset tarveimpulssit perustuivat sekä suunnitellun että suunnittelemattoman 

tuotannon valmistamiseen, riippuen vaihto-osan kulutuksen ennustettavuudesta. Tämä oli 

johtanut tuotannon osalta myös osittain suunnitelmalliseen ja osittain reaktiiviseen 

kunnossapitotyöhön, jossa työhön tarvittavia materiaaleja löytyi varastoituna tuotantosolusta 

ja muita tarvittavia materiaaleja kuljetettiin trukkikuskille tehdyn puhelinsoiton avulla tai 

käytiin hakemassa itse varastoista. Konepajan hallitessa vain yhtä varastoa järjestelmässä, 

mistään fyysisistä materiaalisiirroista alkuperäisestä oletusvarastopaikasta ei jäänyt jälkiä 

järjestelmään. Materiaalihallinnassa muodostuneen datan osalta yrityksen toiminnoissa on 

siis vielä kehitettävää, jotta kaikkien materiaalien olinpaikkatiedot olisivat järjestelmästä 

nähtävillä. Nykyiseen toimintamalliin osasyynä nähtiin toiminnanohjausjärjestelmän 

mahdollistamien materiaalihallinnan prosessien kankeus, mutta erityisesti nykyinen 

osaamisen taso sekä yrityskulttuurista kumpuavat toimintamallit. Tuotannon toimintojen ja 

toimijoiden muuttaminen luomaan tarkkaa dataa on muutosprosessina suuri, jossa 

kommunikaatio tulee näyttelemään merkittävää roolia uusien toimintatapojen 

implementoinnissa henkilöstön muutosvastarinnan vähentämisessä. 

 

Materiaalihallinnan datan laadun aiheuttamia vaikutuksia avattiin perustuen niiden 

muodostamiin rajoitteisiin yrityksen liikevoiton muodostamisessa. Nämä rajoitteet 

muodostuivat erityisesti hukatusta työajasta, jota erilaisiin datan virheellisyydestä johtuviin 

selvitystöihin kulutettiin eri osastoilla. Kaikki selvitystyöhön kuluva aika on pois muusta 

henkilöstön toiminnasta, kuten omien työtehtävien kehittämisestä tai operatiiviseen 

toimintaan käytetystä ajasta. Järjestelmän heikkolaatuinen data loi huonon pohjan myös 

tuotannonsuunnitteluun ja materiaalisuunnitteluun liittyvälle päätöksenteolle, joiden tulee 

datan perusteella määrittää valmistettavat tai tilattavat nimikkeet. Materiaalikäytön 
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historiatietojen tarkentaminen nimikekohtaiseen kunnossapitoon käytetyistä osista voisi 

tuoda mahdollisuuksia tarvelaskennan nykyistä laajempaan hyödyntämiseen ulkopuolelta 

tilattavista osista. Vaikka tilauspistemenetelmä onkin toimiva kunnossapitotyön omaavan 

epävarmuuden vuoksi, erityisesti pitkän toimitusajan omaavilla nimikkeillä olisi hyvä olla 

tulevaisuuteen pohjautuvaa laskentaa perustuen niiden historialliseen käyttöön. 

 

Tätä työtä ei toteutettu vain toimintayksikön prosessien kartoittamiseen uutta järjestelmää 

varten, vaan tarkoitus oli myös kehittää nykyistä toimintaa. Juurisyyanalyysin perusteella 

kehityskohteiksi nousi koulutukseen panostaminen sekä varastoalueiden hyödyntäminen. 

Varastoalueiden hyödyntämiseen esitettiin kahden varaston ja tilauspisteen prosessi, jolla on 

mahdollisuudet toimia erityisesti vaihto-osa tuotannossa toiminnan selkeyttäjänä ja 

materiaali- ja tietovirran automatisoijana. Varastoalueiden toteuttamisesta tulisi tehdä vielä 

tarkentavia analyysejä, sillä tässä tutkimuksessa tehtiin vain rajallinen katsaus varastoalueen 

toimintaan vaikuttavista asioista, eikä nimikekohtaisia arvioita varastoalueen muodostamista 

haasteista materiaalisiirtojen kirjauskäytäntöihin käyty läpi. 

 

Raskashuoltolinjaston materiaalihallinnan kehittäminen kontrolloidulle tasolle on haastavaa 

ja siinä tulee toivoa koulutuksen toimivan suunnannäyttäjänä tarkemmalle 

kirjaamiskulttuurille. Uusi järjestelmä voi kuitenkin tuoda paljon mahdollisuuksia 

raskashuoltolinjaston materiaalitarpeen kommunikointiin, perustuen elinkaarihallinnassa 

määritettyihin komponentin seurantatarkkuuksiin laitekohtaisesti.  
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LIITTEET: 

 

Liite 1: Haastattelukysymykset: 

Asentajat, ilmajarru: 

1) Mitä kautta teille tulee tieto, mitä tuotannossa tulisi valmistaa? 

2) Kuinka vaihto-osat ja varaosat varastoidaan? 

3) Kuinka materiaaleja tulee alueelle, ja miten ne on merkitty? 

4) Kuinka materiaaliottojen kirjaukset tehdään työmääräimelle? 

5) Onko kirjauksien tekemisessä ollut ongelmia? 

6) Onko kirjausten tekemistä opastettu? 

7) Onko kirjauksien tekemiseen ohjeita työpisteellä? 

8) Onko vaihto-osista piirustuksia saatavilla? 

9) Mitä haasteita kohtaatte omassa työssäsi? 

 

Asentajat, rakashuoltolinjasto: 

1) Kuinka materiaalitoimitukset tapahtuvat linjastolle? 

2) Minkälaista vaihtelua laitesarjakohtiaset huoltotyöt omaavat? 

3) Kuinka hyvin pystytte tunnistamaan huoltoon tarvittavien nimikkeiden 

nimiketunnukset? 

4) Onko kirjauskäytännöissä ollut ongelmia? 

5) Onko kirjausten tekemistä opastettu? 

6) Mitä haasteita kohtaat omassa työssäsi? 

 

Materiaalisuunnittelija: 

1) Mitä mieltä olet tuotannon nykytilasta? 

2) Mitkä ovat suurimmat ongelmat tuotannossa, ja kuinka ne heijastuu sinun työhön? 

 

Laskutuskoordinaattori: 

1) Mitä haasteita tuotannon kirjauskäytännöt aiheuttavat teidän työssänne? 
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Tuotannonsuunnittelija: 

1) Mihin tuotantoon tehtävät suunnitelmat perustuvat? 

2) Kuinka laadukasta dataa suunnitelman tekemiseksi on käytössä? 

3) Mitä ongelmia kohtaat työssäsi? 

 

Tuotantoinsinööri: 

1)  Mitä tietoja KunTossa löytyy raskaskalustohuoltojen elinkaarihallinnan osalta? 

 

Työnjohtaja, ilmajarru: 

1) Mikä on vaihto-osien valmistusprosessi? 

2) Kuinka vaihto-osiin tarvittavien aihioiden materiaalivirta toimii? 

3) Kuinka vaihto-osiin tarvittavien varaosien materiaalivirta toimii? 

4) Kuinka tuotantosolun tuotannonsuunnittelu toimii? 

5) Kuinka Kanban menetelmä toimii? 

6) Mitä haasteita kohtaat omassa työssäsi? 

 

Työnjohtaja, Logistiikkakeskus: 

1) Kuinka nimikkeitä varastoidaan? 

o Jatkokysymys: Onko kaikille oma paikka, ja pysyykö järjestys yllä? 

2) Millainen on nimikkeiden vastaanottoprosessi? 

3) Minkälaisia saldovirheitä kohtaatte, ja kuinka ne vaikuttavat teidän toimintaanne? 

4) Kuinka aihioita varastoidaan? 

5) Minkälainen on aihioiden materiaalikierto? Onko yhteisiä käytäntöjä tai poikkeuksia? 

6) Mitä muita ongelmia esiintyy teidän työssäsi? 

7) Haluaisitteko konepajan alueelle varastoalueet? 

 

Työnjohtaja, raskashuoltolinjasto: 

1) Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

2) Kuinka linjaston materiaalikirjaukset toimivat? 

3) Kuinka töiden kirjaukset pystytään tarkistamaan? 

4) Mitä tuotannossa kohdataan päivittäisessä toiminnassa? 
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5) Mitä haasteita kohtaat omassa työssäsi? 

 

Työnjohtaja: muu (3 eri henkilöä): 

1) Mitä työnkuvaasi kuuluu? 

2) Kuinka materiaalihallinta toimii tuotantosoluissasi? 

3) Mitä ongelmia tuotannossa on? 

4) Mitä ongelmia kohtaat työssäsi? 

 

Työnsuunnittelija, vaihto-osat: 

1) Minkä takia ilmajarrun ja tuotannonsuunnittelu ja tehdyt työt eivät kohtaa? 

2) Kuinka hyvin materiaalien kirjauskäytännöt ovat hallussa? 

3) Mitä ongelmia kohtaat työssäsi? 

 

Työnsuunnittelija, raskaskalusto: 

1) Kuinka materiaaleja varastoidaan? 

2) Kuinka logistiikkakeskukselle tulee impulssi tarvittavien materiaalien kuljetuksesta? 

3) Esiintyykö materiaalipuutteita, ja minkälaisissa nimikkeissä? 

4) Onko kirjauskäytännössä ongelmia? 

5) Onko vaihto-osille ja laitteille räjäytyskuvia tai muuta tietoa KunTossa? Kuinka 

vaikuttaa tuotantoon? 

6) Mitä ongelmia kohtaat omassa työssäsi? 

 

Vaihto-osatuotannon tuotantopäällikkö: 

1) Mitä elementtejä tuotannossa pitäisi kehittää? 

2) Minkälaisia ongelmia vaihto-osapuolella on? 

3) Kuinka arvelet varastoalueiden toimivan konepajan alueella? 

 


