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TERMIT JA MÄÄRITELMÄT 

 

Budjetti on ajanjaksolle määritetty talousarvio, jossa arvioidaan tulot ja menot 

 

CAD Tietokoneavusteinen suunnittelu (Computer-Aided-Design) 

 

Detail-suunnittelu on laitteiden yksityiskohtaista suunnittelua 

 

Deadline on projektin tai projektin osa-alueen suunniteltu päätösaikataulu 

 

Engineering to Order (ETO) Tilauksesta suunnittelu 

 

Esisuunnittelu on projektin alkua tehtävä ideointivaihe (project indentification), jonka 

pohjalta tehdään rajaukset ja kriittiset tarkastelut 

 

ERP (Enterprise resource planning) on ohjelmisto, jolla hallinnoidaan yrityksen 

päätoimintoja 

 

Kickoff on projektin aloituspalaveri 

 

Layout-suunnittelu on luonnostelu tai hahmotelma, missä laitteet sijoitellaan 

käyttöympäristöön 

 

Milestone Projektin rajapyykki, johon mennessä jokin kriittinen vaihe on suoritettu. 

 

PDM Tuotetiedon hallinta (Product Data Management) 

 

Projekti on toteuttavana oleva monivaiheinen, yksityiskohtainen työ  

 

Prosessi Tapahtumien ketju, jossa tapahtumat ovat yhteydessä toisiinsa 

 

Spesifikaatio on yksityiskohtainen luettelo, joka on kuvaus yksityiskohtaisista 

ominaisuuksista   
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1 JOHDANTO 

 

 

Yrityksissä, jotka toimittavat asiakasräätälöityjä laitteita ja palveluita, toimitukset 

käsitellään pääsääntöisesti projekteina. Projekti on kertaluontoinen, ajallisesti sekä 

rahallisesti rajoitettu tehtävä. Tämän tyyppisissä toimitusprojekteissa laitteet suunnitellaan 

ja valmistetaan tilauksesta. Tilauksesta suunniteltavat laitteet käsitellään 

toimitusprojekteina, jossa asiakaan toimeksianto toteutetaan rajoitetussa aikataulussa, 

määritellyin resurssein ja tavoittein sekä reunaehdoin. Projektin hoitoon osallistuva 

projektiryhmä koostuu tavallisesti projektinpäällikön alle rakentuvasta 

matriisiorganisaatiosta.   Usein toimitusprojekti kuuluu osana asiakkaan meneillä olevaan 

projektiin. Projektin ohjausryhmään kuuluu asiakkaan ja toimittajan edustus. 

 

1.1 Yritysesittely 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii australialaisomisteinen Nepean Conveyors Oy, joka 

kuuluu osaksi australialaista NEPEAN-konsernia. Nepean Conveyors -liiketoiminta-

alueeseen kuuluu kolme alabrändiä: Kuljetinkomponentteja, kuten rullia ja rumpuja 

valmistava GURTEC ja PROK sekä kuljetinlaitteita valmistava ROXON (Kuva 1). Edellä 

mainitut brändit siirtyivät NEPEAN:n omistukseen vuonna 2017 tapahtuneen yrityskaupan 

seurauksena. (Nepean Conveyors 2020.) 

 

 
Kuva 1. Nepean Conveyors logot (Nepean Conveyors 2020.) 

 

ROXON:n historia ulottuu 1960-luvun alkuvuosille, josta lähtien se on erikoistunut 

malmien, mineraalien sekä hiilen murskaamiseen, seulontaan ja kuljetukseen. Nykyisessä 

muodossaan ROXON on ollut vuodesta 2017 lähtien, jolloin se siirtyi 

australialaisomistukseen ja ROXON-tuotemerkki otetiin uudelleen käyttöön. (Roxon, 2020.) 
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Nykyisin ROXON toimittaa globaalisti komponentteja, palveluita, laitteita sekä kokonaisia 

laitejärjestelmiä. Tuoteportfolioon ja erityisosaamisalueeseen kuuluvat muun muassa 

hihnakuljettimet, -syöttimet sekä erilaiset lastaimet. Kuvassa 2 on esitetty Roxon HD100-

lamellisyötin, joka on suunniteltu raskaaseen käyttöön ja sovelluksiin, jossa vaaditaan 

suurta, jopa 5000 T/h kapasiteettiä. (Roxon, 2020). 

 

 
Kuva 2.  HD100 lamellisyötin (Roxon, 2020.) 

 

1.2 Tutkimuksen tausta 

Toimitusprojekteissa, jossa asiakkaalle toimitetaan räätälöity lopputuote, on 

laitesuunnittelulla keskeinen rooli projektin onnistumiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tämä 

tutkimus tehdään projektikohtaisia materiaalinkäsittelylaitteita ja laitekokonaisuuksia 

toimittavan yrityksen tarpeesta selvittää syitä laitesuunnitteluun käytettyjen 

suunnittelutuntien suurelle määrälle ja läpimenoajan kasvulle. Kohdeyrityksen 

kokemusperäisen tiedon perusteella laitesuunnitteluun käytettyjen suunnittelutuntien määrä 

on ollut viime vuosina nousujohteinen. 

 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelman yhtenä osa-alueena on projektikohtaisen laitesuunnittelun pitkä 

läpimenoaika ja laitesuunnitteluun käytettyjen työtuntien suuri määrä. Kohdeyrityksessä 

tutkittavat projektit ovat moninaisia ja laitesuunnittelu koostuu erilaisista vaiheista ja 

työtehtävistä. Toisena osa-alueena on selvittää mistä pitkän läpimenoajan syyt johtuvat ja 
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samalla selvittää miten toimintaa voitaisiin kehittää. Kolmanneksi tarkastellaan eri 

henkilöstöryhmiin liittyviä eroja ymmärtää ja toteuttaa laitesuunnitteluun liittyviä 

työvaiheita. Näistä kolmesta osa-alueesta muodostuu tämän tutkimuksen tutkimusongelma. 

 

Tutkimuskysymykset ovat:  

• Mitkä ovat kohdeyrityksen kehitystoimenpiteet, joilla kohdeyrityksen 

laitesuunnitteluprosessia voitaisiin kehittää? 

o Millä tavalla toimintaa voitaisiin kehittää Lean Six Sigman avulla? 

o Miten suunnittelutyöhön tarvittavaa työtuntimäärää voitaisiin pienentää? 

• Miten projektin hoidon ja laitesuunnittelijoiden näkemykset eroavat toisistaan? 

 

1.4 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaaminen 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää engineering-to-order-prosessin nykytila ja löytää syitä 

laitesuunnitteluun käytettyjen tuntimäärien ja läpimenoajan kasvulle. Tavoitteena on saada 

selville se, onko nykytilan, tutkimusongelman ja taustateorian välillä yhteneväisyyksiä.  

Tulosten pohjalta tavoitteena on tunnistaa ETO-prosessin potentiaaliset kehityskohteet ja 

laatia ehdotuksia prosessin kehittämiselle sekä jatkotoimenpiteille.  

 

Tutkimuksessa tutkitaan yrityksen projektikohtaisen laitesuunnittelun ja projektinhallinnan 

asiantuntijatyötä. Sitä analysoidaan nojautuen Lean Six Sigma -menetelmään. Tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan myynti- ja tarjousvaihe sekä suunnittelun jälkeiset prosessit kuten 

hankinta ja valmistus. Tutkimuksessa ei käsitellä projektilaitteiden teknisiä ratkaisuja, 

ainoastaan esiin nousseita tunnuslukuja. 

 

Ominaista yrityksille, jotka toimivat engineering-to-order periaatteella: 

- Alhaiset tuotantomäärät 

- Erilaiset kustomoinnin tasot 

- Suuri vaihtelu tuotannon vaiheissa ja tuotannon virtauksissa 

- Korkea tuotannon läpimenoaika (viikkoja tai kuukausia) 

- Korkea määrä tehtäviä 

- Toimituksen korkea läpimenoaika 

- Manuaalinen kokoonpano 

(Braglia. 2019. s. 1826.) 
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1.5 Tutkimusmetodit  

Diplomityö toteutetaan monimenetelmäisenä tutkimuksena, jossa yhdistyy kolme toisistaan 

riippumatonta tutkimusmenetelmää: tapaustutkimus, haastattelututkimus sekä 

kirjallisuustutkimus. Haastattelu- ja tapaustutkimuksen avulla tavoitteena on saada kattava 

selvitys yrityksen laitesuunnitteluprosessin nykytilasta ja löytää vastaukset 

tutkimuskysymyksiin.  

 

Tapaustutkimuksen kvantitatiivinen aineisto kerätään yrityksen ERP- ja PDM-järjestelmistä. 

Kvantitatiivisella aineistolla tarkoitetaan tapaustutkimuksessa esiin nostettavia numeerisia 

lukuarvoja kuten projektissa syntyneiden suunnittelutuntien määrää. 

 

Kirjallisuustutkimus perustuu Lean Six Sigma - menetelmän teoriaan.  Lähteenä 

kirjallisuustutkimuksessa käytetään kirjallisuutta ja tietokannoista saatavia artikkeleja ja 

julkaisuja. Lean Six Sigma -menetelmän teorian avulla pyritään löytämään yhteys tapaus- ja 

haastattelututkimuksessa esiin tulleisiin ongelmakohtiin laitesuunnitteluprosessissa ja 

löytämään ratkaisuehdotuksia niiden korjaamiseksi.  

 

Kirjallisuustutkimuksen taustateoriaksi valittiin Lean Sigma -menetelmä, koska se on 

standardisoitu prosessien kehittämisen ja ongelmanratkaisun menetelmä. Menetelmä sopii 

työkaluksi laitesuunnitteluprosessissa esiintyvän hukan tunnistamiseen ja poistamiseen. 

Vaikka työssä ei tehdäkään Lean Six Sigma -kehitysprojektia niin menetelmä ja sen 

mahdollisuudet tuodaan yleiseen tietoisuuteen kohdeyrityksen tulevaisuutta ajatellen. 

  

Haastattelututkimus laaditaan kohdeyrityksen projektiosaston henkilöstölle ja 

laitesuunnittelusta vastaaville sidosryhmille, joihin kuuluu suomalaisten 

insinööritoimistojen asiantuntijoita. Haastattelututkimuksesta saatavalla laadullisella 

aineistolla pyritään vahvistamaan tapaustutkimuksessa esiin tulleet asiat ja löytämään niiden 

välille yhteys. Haastattelututkimuksen kysymykset pyritään rakentamaan niin, että niillä 

saataisiin mahdollisimman kattava selvitys laitesuunnitteluprosessin nykytilasta. Lisäksi 

kysymysten asettelussa käytetään Lean Six Sigma -taustateorian ydinajatuksia kuten hukan 

ja vaihtelun tunnistamista.  
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2 LEAN-MENETELMÄ 

 

 

Lean-menetelmässä on kyse resurssien tehokkaasta käytöstä ja tavoitteena on tuottavuuden 

kasvattaminen ja hukan minimoiminen. Tämä tapahtuu havaitsemalla ja ratkaisemalla 

prosessissa esiintyvät poikkeamat. Poikkeamalla tarkoitetaan jotain mikä poikkeaa 

normaalista, jolloin sen voidaan sanoa olevan hukkaa. Tuottavuuden kasvaessa toimijan 

houkuttelevuus muun muassa asiakkaiden, sidosryhmien sekä sijoittajien keskuudessa 

kasvaa. (Petersson. et al. 2018. s. 31, 75.) 

 

Alun perin Lean-ajattelu muodostui ja kehittyi Toyotalla Japanissa. Tavallisesti Lean-

ajattelun pääperiaatteet kuvataan talona (kuva 3), jossa talon katto kuvaa visiota eli 

tavoitetta, jota kohti toiminta pyrkii. Talomaisen kuvaustavan ja siinä olevien periaatteiden 

taustalla on Toyota Production System (TPS). (Petersson. et al. 2018. s. 75.) 

 
Kuva 3. Lean-menetelmän pääperiaatteet (muk. Petersson. et al. 2018. s. 77.) 

 

Talomainen kuvaustapa muistuttaa organisaatiota Lean-menetelmän periaatteista ja niiden 

viestiminen helpottuu. Rakentaminen alkaa perustuksista (Standardointi ja tasaaminen), 

jonka jälkeen tehdään seinät ja katto (JIT ja Jidoka).  Ensimmäiseksi vaaditaan rakennuslupa, 

eli organisaation johdolta tuki ja sitoutuminen menetelmään, jotta pitkäaikainen menestys 
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voidaan saavuttaa. Talon katto symboloi pyrkimystä täydellisyyteen ja toiminnan jatkuvaan 

parantamiseen. Joissakin Lean-malleissa perustusten alla on organisaation arvot, jonka 

päälle koko Lean-menetelmä voidaan vasta rakentaa. (Petersson. et al. 2018. s. 76, 78.) 

 

2.1 Standardisointi 

Standardisointi on kaiken Lean-toiminnan perusta, jonka päälle toimintaa aletaan 

rakentamaan pyrittäessä kohti Leania. Standardisointi tarkoittaa organisaation yhteistä 

sopimusta siitä, mikä on sillä hetkellä paras tiedetty toimintatapa kulloisenkin tehtävän 

tekemiseen laadun näkökulmasta. Standardin pitäisi olla luonnollinen lähtökohta kaikelle 

työlle, jota organisaatiossa tehdään. Tämä voi olla esimerkiksi paras tapa täyttää dokumentti, 

tallentaa tiedosto tai tehdä tehtävä. Mikäli myöhemmin löydetään parempi tai tehokkaampi 

tapa tehdä sama asia, standardia päivitetään. Toimintatapojen muuttuessa ja parantuessa, 

standardi voi muuttua ja vaatia päivittämistä hyvinkin nopeasti ja usein. Silloin, kun kaikki 

työntekijät omaksuvat standardin, tehtävät tehdään kerralla oikein ja ennalta sovitun 

työtavan mukaisesti. (Petersson. et al. 2018. s. 78, 119.) 

 

Standardoinnilla saadaan parannettua toimintojen ennustettavuutta, kun tiedetään tarkemmin 

prosessin työvaiheissa tarvittava aika. Ennustettavuus on yksi Lean-menetelmän 

avainkäsitteistä ja sillä saadaan vähennettyä organisaation toiminnassa varmuuskertoimia, 

jota voi olla esimerkiksi henkilöstössä, varastossa pidettävistä tuotteissa tai vaikkapa 

hinnoittelussa, kun ei tarkalleen tiedetä mitä myytävä tuote tulee yritykselle 

kokonaisuudessaan maksamaan. (Petersson. et al. 2018. s. 129-131.) 

 

Standardoinnin avulla saadaan lisättyä organisaation sisäistä oppimista sekä löydettyä 

organisaatiossa esiintyvät poikkeavuudet, jotka eroavat sovitusta toimintatavasta ja samalla 

paljastettua organisaation heikkoudet. Poikkeaminen havaitseminen on perusedellytys 

hukan vähentämiselle. Työskenneltäessä standardien mukaan nähdään nopeasti henkilöstön 

osaaminen ja muun muassa se, että tarvitaanko henkilöstöä lisäkouluttaa, kun poikkeamia 

esiintyy. Silloin kun standardointia ei ole, ei myöskään löydetä ongelmia, ainakaan siinä 

laajuudessa missä pitäisi, koska on vaikea osoittaa mikä on oikein ja mikä väärin. (Petersson. 

et al. 2018. s. 129-131.) 
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Standardointi voidaan jakaa kolmeen pääryhmään (kuva 4). Standardoinnin kolmella tasolla 

pystytään vaikuttamaan eri sidosryhmiin, asiakkaisiin, toimittajiin, henkilöstöön ja jopa 

yhteiskuntaan. (Petersson. et al. 2018. s. 132.) 

 

 
Kuva 4. Standardoinnin jakautuminen organisaatiossa (muk. Petersson. et al. 2018. s. 132.) 

 

Virtauksen standardeilla voidaan vaikuttaa prosessien välisiin puskureihin ja vastuu niiden 

kehittämisestä kuuluu organisaation esimiehille. Esimiehillä ja johtajilla on tyypillisesti 

paras käsitys siitä, miten virtaus prosessissa kokonaisuutena toimii. Virtauksen 

standardoinnilla voidaan esimerkiksi määrittää miten ja milloin jokin dokumentti eri 

prosessien välillä lähetetään. Prosessien standardit kuuluvat esimerkkinä siihen, kuinka työ 

tehdään. (Petersson. et al. 2018. s. 133-134.) 

 

Työpistetasolle menevä standardisointi tarkoittaa esimerkiksi työpisteen järjestyksen 

ylläpitämistä muun muassa 5S-työkalun avulla. Prosessin ja työpisteen standardien 

luominen ja kehittäminen kuuluu niille työntekijöille, jota kukin prosessi koskettaa ja minkä 

parissa työntekijä työskentelee. Työntekijöiden vastuu prosessin ja työpisteen prosessien 

kehittämiselle perustuu siihen, että heillä on paras tieto kyseisellä tasolla tapahtuvaan 

työhön. Tällöin on myös luonnollista, että työntekijät pääsevät myös vaikuttamaan näihin 

työtapoihin alueella, jossa he työskentelevät. (Petersson. et al. 2018. s. 133-134.) 

 

Työtapojen standardisointia kutsutaan menetelmästandardiksi. Sillä kuvataan mitä ja miten 

jokin työtehtävä tehdään sekä kuinka kauan siihen kuluu aikaa. Standardisointi on edellytys 

korkean resurssitehokkuuden aikaansaamiseksi ja sillä on merkittävä rooli organisaation 

oppimisessa. Kun tiedetään, mikä on sillä hetkellä paras työtapa kulloisenkin työtehtävän 

suorittamiseen, sitä on helpompi käyttää. Samalla se tarjoaa tietopankin työntekijän tueksi. 

Oppimisen lisäksi menetelmästandardilla saadaan kehitettyä organisaation turvallisuutta, 

ergonomiaa, laatua sekä tuottavuutta. Silloin, kun kaikilla on edellytykset toimia samalla 
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tavoin, saadaan aikaan tasaista ja ennustettavissa olevaa laatua. Joka kerta, kun sama työ 

tehdään samalla tavalla, syntyy luonnollisesti samanlaista laatua ja tulosta. Mikäli toimintaa 

halutaan parantaa, on ennustettavuus ja vähäinen vaihtelu erittäin tärkeää. Mikäli sama virhe 

toistuu kerta toisensa jälkeen, on kyseessä systemaattinen virhe, jonka käsittely on 

huomattavasti helpompaa kuin epäsäännöllisesti toistuvien virheiden. 

Menetelmästandardisoinnin avulla saatu toiminnan ennustettavuus helpottaa päätöksentekoa 

siitä, mitä toimenpiteitä täytyy tehdä, jotta laatua saadaan parannettua. (Petersson. et al. 

2018. s. 134-135, 143.) 

 

Ulkopuolinen, asioista vähemmän perillä oleva standardin laatija laatii standardin usein liian 

tarkasti, jolloin itsestään selvät asiat tulevat kuvatuksi. Useimmiten työntekijöiden laatima, 

yksinkertaistettu standardi on helpompi käyttää ja päivittää. Hyvä menetelmästandardi on 

visuaalinen, ytimekäs ja se sisältää vain tärkeimmän tiedon. Tyypillisesti työntekijöiden 

laatimat menetelmästandardit hyväksytetään ennen käyttöönottoa esimiehillä sekä 

organisaation johdolla, koska he ovat viime kädessä vastuussa siitä, miten organisaatio 

toimii. Samalla organisaation johto ja esimiehet näkevät, onko yksittäisen standardin 

muuttamisella vaikutusta muihin yrityksen toimintoihin niin hyvässä kuin pahassa. 

(Petersson. et al. 2018. s. 136-138, 142.) 

 

Vaikka yritys toimisi toimialalla, jossa ennustettavuus on vaikeaa, iso osa työtehtävissä 

toistuu saman kaavan mukaan päivästä toiseen. Tästä johtuen standardisoitava työ on usein 

sitä, joka toistuu. Toistuvien työtehtävien tekeminen parhaalla mahdollisella, 

tehokkaimmalla työtavalla vähentää usein toistuvan työn läpimenoaikaa ja antaa enemmän 

aikaa työn luovuutta vaativalle osuudelle. Usein nämä toistuvat työtehtävät ovat tietynlaista 

”pakkopullaa” ja luovuutta vaativat tehtävät, kuten tuotekehitys, tuovat mukanaan enemmän 

mielihyvää työntekijöiden keskuudessa. (Petersson. et al. 2018. s. 136-137.) 

 

Menetelmästandardisoinnin vaiheet Petersonin mukaan: 

- Auttaa organisaatiota ymmärtämään se, miksi menetelmästandardeja tarvitaan 

- Tehdään standardista ensimmäinen raakaversio, johon työntekijät osallistuvat 

- Testataan standardin toimivuus 

- Päivitetään standardia, jos havaitaan puutteita ja kehitettävää 

- Aikataulutetaan standardin mukaan tehty työ 
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Vaikeammin ennustettavissa työtehtävissä, kuten tuotekehityksessä tarkkojen aikataulujen 

laatiminen on mahdotonta, koska se sisältää paljon luovuutta vaativaa osuutta. Silloin, kun 

tuotekehitysprojektia pilkotaan pienempiin osiin, havaitaan nopeasti, että se sisältää 

projektista toiseen samoja toistuvia työvaiheita. Työvaiheet voidaan standardisoida projektin 

koon ja laajuuden mukaan. Tärkeintä ei ole onnistua toiminnan aikatauluttamisessa, vaan 

tärkeintä on se, että pyritään parhaaseen mahdolliseen arvioon. Tätä aikatauluarviota 

voidaan sitten verrata todelliseen suoriutumiseen. Työn resursoinnin kannalta on parempi, 

että menetelmästandardissa on arvio työn kestosta edes karkealla tasolla kuin ei aikataulua 

ollenkaan.  (Petersson. et al. 2018. s. 140.) 

 

Toiminnan kehittämisen lähtökohtana organisaatiossa on menetelmästandardi. Tällöin 

poikkeamat havaitaan nopeammin ja niiden ratkaiseminen on helpompaa. Silloin, kun 

standardeja tuodaan mukaan päivittäiseen toimintaan, on syytä opastaa tunnistamaan 

poikkeamat ja kuinka niihin tulisi suhtautua. Samalla tulisi tuoda esille se, kuinka 

kehittämistyö on organisoitu ja järjestetty. Menetelmästandardien ollessa käytössä, 

ennemmin tai myöhemmin raportoidaan poikkeamista esimerkiksi laatuun liittyen. 

Poikkeamien tullessa ilmi tulisi aina esittää kysymykset (Kuva 5) prosessille eikä 

yksittäiselle henkilölle. Kuvassa 5 esitetyt kysymykset ovat päteviä tutkittaessa poikkeamia 

niin virtauksessa, prosessissa kuin yksittäisessä työpisteessä. (Petersson. et al. 2018. s. 144.) 

 
Kuva 5. Kysymykset ongelmien ja poikkeamien parantamiseksi. (muk. Petersson. et al. 

2018. s. 144.) 
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Standardin puuttuessa sellainen tulisi laatia, jolloin luodaan edellytykset sille, että sama 

ongelma ja poikkeama ei enää toistu. Standardin ollessa olemassa ja sama poikkeama 

toistuu, tulee selvittää se, että onko standardia noudatettu. Mikäli standardin käyttöä ei ole 

noudatettu se on merkki siitä, että henkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta, jossa kerrotaan ja 

korostetaan standardin noudattamisen tärkeyttä. Edelleen, jos koulutus on ajan tasalla ja 

standardia noudatetaan ja ongelmia esiintyy, tulee kysymykseen tarve standardin 

kehittämisestä ja edelleen sen päivittämisestä. On ehdottoman tärkeää muistaa se, että 

kysymykset kohdistetaan olosuhteisiin, jossa työntekijä työskentelee eikä yksittäiseen 

työntekijään. Oletuksena kuitenkin on, että työntekijä tekee parhaansa, jolloin ongelman ja 

poikkeaman esiintyessä vika on vallitsevissa olosuhteissa. Mikäli poikkeamat ja virheet 

kohdistetaan yksittäiseen työntekijään niin silloin riskinä on, että ongelmat ja poikkeamat 

lakaistaan ”maton alle” ja niitä aletaan peitellä. Samalla yritys ja organisaatio menettää 

mahdollisuuden toimintansa kehittämiselle. (Petersson. et al. 2018. s. 145.) 

 

2.2 Tasaaminen (Heijunka) 

Yksi Lean-menetelmän perusedellytyksistä on tasaaminen (jap. Heijunka) ja sillä on tärkeä 

rooli virtaukseen ja laatuun. Virtauksen tasaamisella tarkoitetaan työkuorman saamista niin 

tasaiseksi kuin mahdollista, jolloin sillä on suora yhteys yrityksen virtaustehokkuuteen, 

laatuun ja resurssitehokkuuteen. Tasaaminen voidaan jakaa kahteen osaan: kappalemäärän 

ja työmäärän tasaaminen. Kuvassa 6 on esitetty kuva tasaamisesta. Täydellinen työmäärän 

tasaaminen on käytännössä mahdotonta, mutta aina on vara pyrkiä parempaan. (Petersson. 

et al. 2018. s. 79-80.) 

 

Tasaamisen avulla organisaatio pystyy vastaamaan kysyntään ja samalla vähentämään 

hukkaa tuotannossa ja henkilöiden välisissä prosesseissa. (Helmold, M. 2020. s. 69) 

Päällimmäisenä tavoitteena on toimintojen standardisointi ja samalla kyky toimia joustavasti 

vaihtelevan kysynnän mukaan. Ilman tasaamista vaihtelu aiheuttaa henkilöstölle vuoroin 

ylitöitä ja vuoroin tyhjäkäynti. Samalla laatuongelmat ja kustannukset lisääntyvät. 

(Arciadiacono. et al. 2012. s. 228-229.) 

 

Toyotan määritelmän mukaan toiminnan tasaaminen (Heijunka) on edellytys JIT-

toiminnalle (Just-In-Time). Oikea-aikaisten toimitusten onnistumiseksi se on 
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kokonaisvaltaista toiminnan tasapainottamista kysynnän, aikataulun ja sekä tuote- ja 

palveluvariaatioiden kesken. (Helmold, M. 2020. s. 69.) 

 

 
Kuva 6. Kappalemäärän tasaaminen (Arciadiacono. et al. 2012. s. 229.) 

 

2.3 Jidoka 

Jidoka on yksi Toyotan tuotantojärjestelmän (Toyota Production System, TPS) 

ydinperiaatteista. Pääperiaate Jidokassa on, että asiakas saa virheettömän tuotteen. Jidokassa 

tuotteen, palvelun ym. sisäisen laadun varmistamiseksi ryhdytään toimenpiteisiin, joilla 

helpotetaan asioiden tekemistä niin, että ne tehdään oikein heti alusta saakka. (Petersson. et 

al. 2018. s. 87,88, 97-98).  

 

Organisaation esimiehillä on keskeinen rooli siinä, että luodaan sellaiset olosuhteet, jolla 

varmistetaan asiakkaalle oikeanlaiset toimitukset.  Heidän on osattava viestiä henkilöstölle 

niin, että henkilöstö ymmärtää laaditut työ- ja toimintatavat. (Petersson. et al. 2018. s. 97-

98).  

 

Jidoka tarkoittaa ongelmiin puuttumista heti kun ne havaitaan. Prosessi pysäytetään, kun 

ongelmia havaitaan ja käynnistetään uudelleen sitten, kun vika on korjattu ja varmistettu, 

että havaittu vika ei pääse siirtymään prosessissa eteenpäin. (García-Alcara, et. al. 2014. s. 

9.) 

 

Prosessin keskeyttäminen ongelman ilmestyessä ja asioiden tekeminen alusta asti oikein voi 

kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se ei sitä ole. (Petersson. et al. 2018. s. 87) 

 

Syitä tähän voivat olla esimerkiksi: 

- Ei ole määritetty mikä on prosessin oikea laatu 

- Laatuun vaikuttavat työtavat ovat puutteellisesti kirjattu ja tulkinnanvaraisia 
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- Standardoitua työtapaa ei noudateta 

- Seuraamusten pelossa havaituista virheistä ei raportoida eikä niihin kiinnitetä 

huomiota 

- Prosessia ei haluta pysäyttää, koska kuvitellaan, että toimitukset myöhästyvät, 

kustannukset kasvat sekä työn määrä lisääntyy. 

(Petersson. et al. 2018. s. 87-88.) 

 

Mikäli toiminnalle on asetettu tavoitteeksi löytää virheitä ja korjata niitä niin, että ne eivät 

ne toistuisi, syntyy henkilöstölle automaattisesti kiinnostus siitä, miksi asiat eivät suju niin 

kuin pitäisi. Tällöin organisaatiolle syntyy kiinnostus syy-seuraussuhteesta ja uuden 

oppimisesta, mikä toimii pohjana toiminnan parantamiselle. (Petersson. et al. 2018. s. 88.) 

 

2.3.1 Sisäänrakennettu laatu 

Sisäänrakennetun laadun periaatteena on saada aikaiseksi sellainen prosessi, jolla pystytään 

varmistamaan tuotteen tai palvelun oikea laatu. Tällöin asiat tehdään oikein heti alusta 

saakka eikä jälkeenpäin tai laatutarkastuksissa. Laadun jälkikäteinen tarkastaminen on 

edelleen yleisesti käytössä. (Petersson. et al. 2018. s. 88.) 

 

Sisäänrakennetun laadun edellytykset ovat: 

• Asiakas ja asiakastarve on määritetty selkeästi 

• Työntekijöillä on riittävä pätevyys 

• Sovittuja työtapoja noudatetaan 

• Työtavat ovat sellaiset, että työt on helppo tehdä kerralla oikein 

(Petersson. et al. 2018. s. 88.) 

 

2.3.2 Työtavat  

Usein organisaatioissa ajatellaan, että työntekijät pyrkivät tekemään parhaansa. Virheitä 

tapahtuu ja se on inhimillistä. Ideaalitilanteessa yhteisesti sovituilla työtavoilla 

työskennellessä olisi virheiden teko mahdotonta. Japanilainen termi Poka Yoke tarkoittaa 

ratkaisuja, joita on mahdoton tehdä väärin. Yksinkertaisemmillaan tämä voi olla täytettävä 

lomake, jota ei pysty lähettämään eteenpäin ennen kuin pakolliset kentät on täytetty. 
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Yleisesti pyritään kuitenkin varmistamaan, että oikein tekeminen on niin helppoa kuin 

suinkin mahdollista. (Petersson. et al. 2018. s. 90-91.) 

2.4 Just-in-time (JIT) 

JIT-menetelmässä asiakkaalle lähtee oikea määrä tuotteita, oikeaan aikaan. Oikea-aikaisella 

toimituksella tarkoitetaan heti toimitettavaa tai myöhemmin toimitettavaa toimitusta. Kun 

kaikki tilaukset saadaan tehtyä ja toimitettua samana ajankohtana, vältytään odottamiselta, 

joka on yksi hukan peruselementeistä. Jos yrityksen kaikki toiminnot tapahtuvat sovittuna 

ajankohtana, toiminnasta tulee ennustettavaa ja virtauksesta tasaista. Ennustettavalla 

virtauksella saadaan aikaan se, että yrityksen ei tarvitse varustautua äkillisiin 

kapasiteettimuutoksiin. Lisääntynyt ennustettavuus ja tasaisella virtauksella saadaan aikaan 

se, että ylikapasiteetin määrä pienenee, mikä johtaa paranevaan virtaus- ja 

resurssitehokkuuteen. (Petersson. et al. 2018. s. 99.) 

 

JIT-menetelmän pääperiaatteisiin kuuluvat:  

• Imuohjaus 

• Jatkuva virtaus 

• Takt 

(Petersson. et al. 2018. s. 99.) 

 
2.4.1 Takt 

Takt kuuluu Lean-menetelmän periaatteisiin, jolla mitataan prosessin tahtiaikaa. Siinä 

yrityksen toiminnat ja prosessit tuetaan toimimaan asiakaskysyntää vastaavassa rytmissä. 

Tahtiajalla tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti jokin työvaihe tai prosessi on suoritettava, että 

asiakastarve ja -vaatimus täyttyvät. Takt-periaate ei ole toimialasidottu vaan sitä voidaan 

käyttää valmistuksesta asiantuntijatyöhön ja palveluihin. Tahtiajan soveltaminen joillakin 

toimialoilla on vaikeampaa, mutta on käytössä kaikissa toiminnoissa, joissa on asiakastarve 

täytettävänä. Asiakastarve määrittää aina aikataulun, jona aikana toiminto on suoritettava, 

jotta asiakastyytyväisyys säilyy. Tahtiajalla saadaan saneltua prosessin raamit, mutta ei 

työkaluja, joilla vaadittuun aikatauluun päästään. (Petersson. et al. 2018. s. 99-101.) 

 

Aikataulutettu toiminta, esimerkiksi projektit, vaativat onnistuakseen kaikkien projektin 

osatoimitusten toimittamisen aikataulussa. Silloin, kun ketjutetut prosessin vaiheet toimivat 

sovitusti ja samalla tahtiajalla, saadaan pienin mahdollinen odotusaika. Tämä pätee sekä 
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resursseille että tuotteille, jotka syntyvät projektin virtauksessa. Käytännössä Takt lisää 

virtaus- ja resurssitehokkuutta. Prosessin ketjutetuissa vaiheissa tahtiaika voi toimia myös 

rajoittimena, jolloin peräkkäiset tapahtumat valmistuvat tahtiajan mukaisesti. Tällöin 

virtauksessa ei synny puskureita ja stressin määrä vähenee. Peräkkäisten prosessien tahtiajan 

mukainen valmistuminen poistaa myös jonoutumisen tai odottelun prosessin vaiheiden 

välillä. Silloin, kun asiakas tai prosessin seuraava vaihe joutuu odottamaan, se heikentää 

virtaustehokkuutta ja lisää stressiä. Tällöin prosessin työvaihetta joudutaan nopeuttamaan, 

jotta se pysyy tahtiajassa. Ponnistelu tahtiajassa pysymiseksi johtaa yleensä laatuvirheisiin, 

koska voidaan joutua poikkeamaan vakioiduista työtavoista ja menemään sieltä, missä ”aita 

on matalin”.  (Petersson. et al. 2018. s. 101-102.) 

 

Tilanne voi olla myös se, että prosessin yksittäisen vaihe tehdään asiakaskysyntää vastaavaa 

tahtiaikaa nopeammin. Tämä johtaa tuotteen tai palvelun ylituotantoon, joka yksi hukan 

lähteistä.  Prosessin hitain vaihe määrittää aina virtausnopeuden. Mikäli jokin prosessin 

vaihe kykenee suoriutumaan nopeammin kuin tahtiaika vaatii, silloin apu niistä tulisi siirtää 

prosessin hitaampiin vaiheisiin, jotka kamppailevat esimerkiksi tahtiajassa pysymisen 

kanssa. Tahtiaikaa nopeampi työskentely on hukkaa, josta kärsii sekä resurssit että koko 

prosessin virtaus. (Petersson. et al. 2018. s. 102.) 

 

Tahtiajalla saadaan tasoitettua prosessin lyhyen aikavälin työkuormaa. Kovin usein käy niin, 

että asiakastoimituksen alkuvaiheessa otetaan rennommin ja tehty päivittäinen työmäärä on 

alhainen.  Asiakastoimituksen lähestyessä työmäärä kasvaa ja joudutaan ottamaan 

tietynlainen loppukiri, jotta asiakastarve saadaan täytettyä. Silloin, kun työ rytmitetään 

tahtiajan mukaiseksi, vältytään työmäärän kasaantumisesta esimerkiksi loppuvaiheeseen. 

Henkilöstön on erittäin tärkeä ymmärtää, että kaikki aika on yhtä tärkeätä riippumatta siitä, 

kuinka kaukana se on asiakastoimituksesta. (Petersson. et al. 2018. s. 103.) 

 

Yritys saa Takt:n avulla mahdollisuuden seurata toimintaa ja asiakastarpeen täyttymistä 

tiheästi. Lean Takt:ssa kokonaistoimitus pilkotaan pienempiin osiin ja näille luodaan 

väliaikatavoitteet. Virtauksessa työskentelevälle henkilölle tulisi antaa asiakastoimituksen 

yhteydessä väliaikatavoitteita, johon mennessä tietty työvaihe tulee olla valmis. 

Virtauksessa työskentelevälle henkilöstölle ei tulisi kertoa pelkästään koko 

asiakastoimituksen toimituspäivämäärää. Mikäli väliaikatavoitteeseen ei päästä, huomataan 
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se välittömästi. Yritys saa Takt:n avulla erinomaiset mahdollisuudet seurata osatoimitusten 

etenemää kokonaistoimituksessa ja samalla se näkee poikkeamat aikataulussa. Huomatut 

poikkeamat ovat pitkällä aikavälillä toiminnan kestävää kehittämistä. (Petersson. et al. 2018. 

s. 103-104.)  

 

Projektimaisessa liiketoiminnassa vastineena Takt:lle voidaan käyttää toiminnan sykettä 

(pulse). Yrityksen seuratessa toimintansa sykettä, se tarkistaa määräajoin prosessin tilan 

suhteessa aikatauluun. Toisin sanoen siinä verrataan tehtyä työtä suhteessa suunniteltuun 

työhön. Prosessin tilaa suhteessa asiakastarpeeseen voidaan kuvata esimerkiksi visuaalisesti. 

Prosessin aikana tehdään säännöllistä seurantaa pitämällä toimintojen seurantapalavereita 

(Pulse meeting), jossa prosessin todellista tilannetta verrataan taululla olevaan tavoitetilaan, 

joka on suunniteltu vastaamaan asiakastarvetta.  Mikäli seurannan aikana havaitaan 

ongelmia ja haasteita, ne saadaan nopeasti koko organisaation tietoon ja niihin voidaan 

puuttua nopeasti. (Petersson. et al. 2018. s. 106-107, 109-110.)  

 

Takt luo yritykselle erinomaisen mahdollisuuden seurata eri toimintojen virtausta ja se luo 

hyvät edellytykset toimintojen jatkuvalle parantamiselle. Taktia voidaan soveltaa yrityksen 

johtamiseen ja toimintojen ohjaamiseen. Esimiehet ja työntekijät tarvitsevat säännöllistä ja 

systemaattista tietoa yrityksen tilanteesta suhteessa suunniteltuun. Mitä tiheämmin yrityksen 

toimintoja tarkastellaan, sitä parempi. Tällöin prosessissa esiintyvät poikkeamat tulevat 

nopeammin esiin ja juurisyy ongelmalle on helpommin löydettävissä kuin silloin, jos 

tarkastusvälit ovat harvakseltaan. Suuret hukan lähteet, kuten esimerkiksi IT-järjestelmän 

käyttökatkos, huomataan toki ilman Takt-periaatetta, mutta päivittäisten hukan lähteiden 

löytäminen ja näkyväksi tekeminen on haastavaa ilman jatkuvaa ja tiheän aikavälin 

seurantaa. Tästä syystä hukan lähteet ja niiden selvittäminen juurisyyhyn saakka on 

ehdottoman tärkeää, koska pienetkin asiat kasvavat valitettavan usein merkittäväksi. 

Yksinkertaiset asiat on helpompi selvittää ja vievät vähemmän aikaa kuin suureeksi 

kasvaneiden ongelmien ratkaiseminen. Toimintojen jatkuva seuranta helpottaa esimerkiksi 

yrityksen johtoa, jotta se pystyy tekemään oikeita ratkaisuja oikeaan aikaan. Työntekijät 

tarvitsevat ajankohtaista tietoa, jotta he pystyvät tekemään omaan työhönsä liittyvät 

päätökset. Organisaatiossa tulee myös olla tieto poikkeamista ja niihin suunnitelluista 

korjaavista toimenpiteistä. (Petersson. et al. 2018. s. 108-109.) 
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2.4.2 Jatkuva virtaus 

Jatkuva virtaus kuuluu Lean-menetelmän keskeisiin periaatteisiin. Ajatuksena jatkuvassa 

virtauksessa on pyrkiä tilanteeseen, jossa tuotteet, palvelut, materiaalit ja informaatio ovat 

jatkuvassa liikkeessä, saamassa lisäarvoa. Virtaustehokkuutta saadaan kasvatettua 

vähentämällä seisokkeja sekä virtauksen aikana tapahtuvaa odottamista. Virtauksen aikana 

tapahtuvat pysähdykset lisäävät muun muassa tuotteiden ja palveluiden odotusaikaa. 

Odottaminen on yksi Lean-ajattelun hukan lähteistä. Mitä enemmän prosessin aikana 

tapahtuu pysähdyksiä, sitä pidemmäksi kasvaa läpimenoaika. (Petersson. et al. 2018. s. 110.) 

 

2.4.3 Imuohjaus 

Kolmas JIT:n peruspilareista on imuohjaus, jossa tehtävä työ aloitetaan silloin, kun tilauksen 

vastaanottava taho tekee työtilauksen. Työtilaus voi koostua esimerkiksi tuotteesta tai 

palveluista ja sen voi laatia sisäinen tai ulkoinen asiakas. Imuohjauksessa asiakkaan laatima 

tarvesignaali siirtyy taaksepäin virtauksessa.  (Petersson. et al. 2018. s. 114.) 

 

Yrityksissä, jotka valmistavat tuotteensa tilauksesta, ei tyypillisesti olen lainkaan varastoja, 

koska tuotemalleja ja niiden variaatioita on lukuisia. Usein tilauksesta valmistettavissa 

tuotteissa tuotteen malli lukitaan virtauksen ensimmäisissä vaiheissa, eli asiakkaan 

tarvesignaali siirtyy siihen prosessin osaan, jossa siitä päätetään, eli asiakastilauspiteeksi. 

Kuvassa 7 nähdään imuohjauksen periaate prosessissa, jossa valmistus suoritetaan 

tilauksesta. (Petersson. et al. 2018. s. 115.) 

 
Kuva 7. Imuohjauksen periaate tilauksesta valmistaville yrityksille. (muk. Petersson. et al. 

2018. s. 115.) 

 

Tilauksesta valmistavissa yrityksissä erityisen tärkeää on noudattaa imuohjauksen FIFO-

periaatetta (first in, first out). Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä aloitettu työvaihe 
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tehdään ensimmäisenä valmiiksi. Prosessissa syntyvät tuotokset eivät siis ohita toisiaan, eli 

työvaiheiden järjestys pysyy alusta loppuun samana. (Petersson. et al. 2018. s. 115.) 

 

2.5 Hukan tunnistaminen prosessissa 

2.5.1  Hukan havaitseminen ja toiminnan parantaminen 

Lean-menetelmän keskeinen ajatus on pyrkimys kohti täydellisyyttä ja siihen pyritään 

toiminnan jatkuvalla parantamisella. Toiminnan parantamiseen kuuluu sekä tavoite- että 

poikkeamalähtöistä parantamista. Kehittämisen aikana organisaation toiminnasta pyritään 

poistamalla vaihtelua, eli epätasapainoa (jap. Mura, unbalanced), ylikuormitusta (jap. Muri, 

overburning) sekä hukkaa (jap. Muda, waste). Toiminnan standardisointi luo hyvät 

edellytykset poikkeamien ja konkreettisen hukan havaitsemille.  Edellytyksenä toiminnan 

parantamiselle on, että organisaatiossa on kaikkia koskeva ja hyvin toiminnassa mukana 

oleva toiminnan parantamistapa, jolla vähennetään hukkaa poikkeamia ratkaisemalla. 

(Petersson. et al. 2018. s. 149.) 

 

Suuri vaihtelu, eli huono ennustettavuus tarkoittaa tyypillisesti sitä, että yrityksen tai 

organisaation toiminnassa on mukana lisävarmistus sille, että asiakasvaatimukset pystytään 

täyttämään. Lisävarmistus voi olla lisätyövoimaa, varastoja tai ylimääräistä aikaa työn 

tekemiseen. Ylikuormituksella (Muri) tarkoitetaan sitä, että käytettävissä oleviin 

resursseihin kohdistuu liikaa työtä suhteessa kapasiteettiin, mikä on osaltaan myös hukkaa. 

Ylikuormitusta voidaan välttää tasaamalla ja tasapainottamalla toimintaa, eli jakamalla 

tehtävää työtä tasaisemmin eri resursseille. Hukka on yrityksessä ja organisaatiossa sellaista 

toimintaa, joka ei tuota mitään lisäarvoa kenellekään. Ylikuormitus ja vaihtelu ovat hukkaa, 

mutta siihen sisältyy myös muita osa-alueita.  Ydinajatus Lean-toiminnassa on hukan 

poistaminen ja toiminnan jatkuva parantaminen. Voidaan varmuudella sanoa, että mikään 

toiminta ei ole niin hyvää, etteikö sitä voisi parantaa. (Petersson. et al. 2018. s. 149-150.) 

 

Toiminnan parantamiseksi ensisijaisesti tulee tietää, mitä pitää parantaa. Kovin usein omalle 

toiminnalle ollaan sokeita ja kuvitellaan, että nykyiset toimintatavat kuuluvat oksaksi 

toimintaa, eikä niitä kyseenalaisteta millään tavoin. Ensiarvoisen tärkeää on erottaa omasta 

toiminnasta hukka ja arvoa tuottava toiminta. Tästä johtuen ihmisiä tulee opastaa 

tunnistamaan toiminnassa esiintyvä hukka mahdollisimman helposti. (Petersson. et al. 2018. 

s. 151.) 
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Ylikuormituksen ja vaihtelun lisäksi hukkaan kuuluvat alun perin Japanista peräisin olevat 

7 hukan lähdettä, joihin on myöhemmin lisätty länsimaissa tapauksesta riippuen 1 tai 2 

hukan lähdettä lisää. Seuraavaksi käsitellään kaikki 9 kappaletta hukan eri lähteitä. 

(Petersson. et al. 2018. s. 152., Voehl. et al. 2014. s. 95.) 

 

2.5.2  Ylituotanto 

Ylituotannolla tarkoitetaan sitä, että tuotetaan enemmän kuin asiakas tai prosessin seuraava 

vaihe tarvitsee. Se voi lisäksi tarkoittaa sitä, että tuote tehdään aikaisemmin kuin on tarve tai 

se tehdään nopeammin kuin prosessin seuraava vaihe edellyttää. Ylituotantoa pidetään 

pahimpana hukkana, koska se synnyttää hukan muita lähteitä. Ylituotannolla saadaan aikaan 

myös se, että yritys tarvitsee lisää henkilöstöä, laitteita sekä toimitiloja, mikä puolestaan 

johtaa kannattavuuden ja tuottavuuden laskuun. (Voehl. et al. 2014. s. 67-68.) 

 

Usein ylituotantoa ei tunnisteta ja mielletä hukaksi, koska ihmiset tekevät varmuuden vuoksi 

vähän ylimääräistä ja samalla ylimääräinen työ voi johtaa kehuihin työpaikalla. 

Valitettavasti ylimääräinen työ voi sekoittaa prosessin seuraavat vaiheet ja aiheuttaa stressiä, 

koska sisään tulevien tehtävien määrä kasvaa.  Ylituotantoa tuottavan henkilön tulisi miettiä, 

olisiko hänellä jotakin muuta ja tärkeämpää tekemistä. Usein ylituotanto nousee esiin 

tasaamisen yhteydessä, jossa puhutaan vakaammasta ja tasaisemmasta resurssien käytöstä. 

(Petersson. et al. 2018. s. 161-162.) 

 

2.5.3 Tarpeettomat varastot 

Tuotekehityksessä varastot tarkoittavat tekemättömiä ja käsittelyä vaativia työtehtäviä ja 

ongelmia. Varastointi pidentää prosessin läpimenoaikaa ja aiheuttaa samalla 

lisäkustannuksia. Varastot voivat kätkeä sisälleen laatuongelmia ja ongelmien huomaaminen 

kestää sitä kauemmin mitä suuremmaksi varastot kasvavat. Mitä kauemmin ongelman 

huomaaminen kestää sitä vakavampia ovat seuraamukset, ja ongelman syyn löytäminen 

muuttuu vaikeammaksi. (Petersson. et al. 2018. s. 156-157.) 

 



 

 

 

 

27 

2.5.4  Virheelliset tuotteet 

Virheeksi voidaan kuvata missä tahansa arvovirran kohdassa esiintyvää tuotteen tai palvelun 

ominaisuutta, jota asiakas ei ole halunnut. Virheet edellyttävät tuotteen manuaalista 

tarkastusta ja korjausta sekä uudelleenkäsittelyä. Virheet voidaan havaita ja tunnistaa ennen 

kuin tuote tai palvelu saavuttaa asiakkaan tai viimeistään takuuaikana.  

 (Voehl. et al. 2014. s. 75.) 

 

Tuotteissa ja palveluissa esiintyvät virheet voivat johtua useista eri syitä ja niitä voivat olla 

muun muassa seuraavat perussyyt: 

- Asiakastarvetta ei ole ymmärretty 

- Huono tuotesuunnittelu 

- Puutteellinen koulutus, työhön kouluttaminen tai työohjeet 

- Heikko prosessinhallinta 

- Puutteellinen huolto ja sen suunnittelu 

- Huonot ostokäytännöt tai materiaalien laatu 

(Voehl. et al. 2014. s. 75.) 

 

Asiakastarpeen ymmärtäminen ja tarpeiden kokonaisvaltainen täyttäminen on 

perusedellytys tuotteiden ja palveluiden virheettömyydelle. Usein yritykset olettavat mitä 

asiakas haluaa. Voidaan lisäksi olettaa, miten tuotteita tai palveluita käytetään ja mikä on 

suorituskyvyn kannalta tärkeää. Mitä enemmän tarpeista tiedetään, sitä parempi on kehittää 

prosesseja vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. (Voehl. et al. 2014. s. 75.) 

 

Nykyisin toimitusketjun hallinta on jatkuvasti kasvava haaste, kun toimitaan globaaleilla 

markkinoilla. Kustannusten jatkuva alentaminen ajaa tuotteen laatutason alle asiakkaan 

vaatimusten. Usein tilinpäätöksissä ei ole mainittu laatukustannuksia, jotka sisältävät 

korjauksen ja uudelleen tehtävän työn. Mikäli laatukustannuksista on mainintaa, ei 

tyypillisesti tiedetä yksittäisen kulurivin erää, joka voidaan kohdistaa. Monet virheet voidaan 

jäljittää huonoon laatuun. Korjaus- ja uudelleen käsittelykustannukset kasvavat 

dramaattisesti, mitä kauemmaksi virhe pääsee arvoketjussa. (Voehl. et al. 2014. s. 76-77.) 
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Kustannuksia syntyy esimerkiksi: 

- Työntekijän arvoa tuottamattoman työn kustannukset korjauksen aikana sen sijaan, 

että työntekijä tekisi arvoa tuottavaa työtä 

- Uudelleen suunnittelun kustannukset 

- Tuottavuushäviöistä johtuvat kustannukset korjaustöiden aikana uusissa tuotteissa 

- Korjauskustannukset 

- Kustannukset työntekijän liikkumisesta paikasta toiseen  

(Voehl. et al. 2014. s. 77.) 

 

Usein työntekijöitä pyydetään toteuttamaan laadukas tuote ilman riittävää koulutusta, 

työtehtävään kouluttamista tai selkeitä ja visuaalisia työohjeita. Työohjeiden lisäksi 

työntekijöitä tulisi ristiin kouluttaa jokaiseen prosessin vaiheeseen, jolloin työntekijöitä 

voidaan siirtää tarpeen mukaan työtehtävien välillä. (Voehl. et al. 2014. s. 77.) 

 

Monet viat voidaan jäljittää huonoon tuotesuunnitteluun. Silloin, kun tutkitaan 

tuotesuunnittelun virheitä, kannattaa tarkastella rajoituksia, jotka on asetettu tuotteen 

kustannuksille. Tulee myös selvittää, onko tuotteen käytönaikaiset vaatimukset sekä 

materiaalivalinta tehty oikein. Suositeltavaa on myös tarkastella sitä, onko tuotteen 

testauksessa tai toimittajan suorituskyvyssä ollut puutteita. Riippumatta huonon 

tuotesuunnittelun juurisyistä, aiheutuvien muutosten kustannukset kasvavat dramaattisesti 

mitä kauemmaksi virheet ehtivät arvoketjussa. (Voehl. et al. 2014. s. 78.) 

 

Kaikissa prosessiympäristöissä joko sinä ohjaat prosessia tai prosessi ohjaa sinua. Heikko 

prosessinhallinta voi johtua useista syistä kuten materiaaleista, työvoimasta, koneista, 

menetelmistä tai mittauksista. Heikko prosessinhallinta tulee helposti mukaan päivittäiseen 

työskentelyyn. Kolme paljastavaa merkkiä heikosta prosessin ohjauksesta ovat: viat, 

uudelleen tekeminen, suuri romun määrä. (Voehl. et al. 2014. s. 78.) 
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2.5.5  Ylikäsittely 

Ylikäsittely liittyy kaikkiin toimintoihin ja prosesseihin. Ylikäsittely tarkoittaa sitä, että 

tehdään sellaista työtä, josta sisäinen tai ulkoinen asiakas ei ole valmis maksamaan tai ei sitä 

tarvitse. Pohjimmiltaan ylikäsittely tarkoittaa sitä, että tehdään enemmän ja laadullisesti 

parempaa kuin mitä asiakas vaatii ja haluaa. Ylikäsittely voi johtua muun muassa siitä, että 

ei tarkalleen tiedetä asiakaskohtaisia vaatimuksia. Tämän lisäksi ylikäsittelyä aiheuttaa 

tehoton prosessi ja sen suunnittelu, valmistustekniikat sekä huono tuotesuunnittelu. 

Ongelmat prosessissa aiheuttavat sen, että asiakkaan vaatimukset ylitetään. (Helmold, M. 

2020. s. 38-39). Asiakas voi aluksi olla iloinen siitä, että se saa parempi laatuisia tuotteita 

kuin on odottanut saavansa, mutta ennen pitkään se huomaa, että joutuu maksamaan 

ylimääräisestä työstä ja työvaiheista. (Petersson. et al. 2018. s. 155.) 

 

2.5.6 Odottaminen 

Odottaminen on aikaa, jota ei voida käyttää työn tekemiseen eli odotetaan, että jotain 

tapahtuu. Se voi koostua esimerkiksi ihmisen odottamisesta, koneen odottamisesta tai 

materiaalin odottamisesta jatkokäsittelyyn. (Voehl. et al. 2014. s. 83.) Odottelu maksaa 

paljon työaikaa ja synnyttää turhautumista työntekijöiden keskuudessa. (Petersson. et al. 

2018. s. 153). Kuvassa 8 on havainnollistettu odottamista yrityksen eri toiminnoissa. 

 
Odottelu 

Tuotanto Odotetaan tietoa tai materiaalia 

Tuotekehitys Odotetaan tietoa tai päätöstä 

Palvelut Odotetaan asiakasta, kollegaa tai tietoa 

Hallinto Odotellaan tietoa tai päätöstä 

Kuva 8. Odottaminen eri toiminnoissa (muk. Petersson. et al. 2018. s. 153.) 

 

2.5.7  Tarpeeton liike 

Tarpeeton liike on ihmisten, koneiden ja materiaalien ylimääräisestä liikkumisesta aiheutuva 

hukan lähde. Liikehukka johtaa korkeampiin kustannuksiin ja tuottavuus laskee. Liike saa 

aikaan myös sen, että tarvitaan enemmän aikaa ja kapasiteettiä toiminnon suorittamiseen, 

kun todellisuudessa vaaditaan. Hyviä työkaluja liikkeen hukan minimoimiseksi on laatia 

arvovirtakuvaus (Values Stream Mapping, VSM) tai analyysi työn virtauksesta työpaikalla. 

(Helmold, M. 2020. s. 38-39.) 
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2.5.8  Tarpeeton kuljettaminen 

Tarpeeton kuljettaminen on merkittävä hukan lähde, tavaroiden kuljettamiseen tarvitaan 

energiaa, henkilöstöä, aikaa ja kovaa työtä (Helmold, M. 2020. s. 35). Kuljettaminen ei lisää 

tuotteen arvoa eikä asiakas ole valmis maksamaan ylimääräisestä kuljettamisesta, kuten 

datan, tuotteiden tai materiaalien siirroista, vaan ainoastaan lopputuotteen toimittamisesta. 

Tyypillinen hukka, joka esiintyy esimerkiksi tuotekehityksessä, on järjestelmiin 

kirjautuminen ja tiedon siirtäminen eri henkilöiden välillä. Tuotteen sisäiset siirrot ovat 

puhdasta hukkaa, vaikka myös jossain määrin välttämättömyys. Tuleekin miettiä sitä, missä 

määrin sitä on järkevää tehdä. Spagettikaavio on mainio työkalu kuvaamaan kuljettamisesta 

aiheutuvaa hukkaa. (Petersson. et al. 2018. s. 154-155).  

 

2.5.9  Osaamisen käyttämättä jättäminen 

Henkilöstön osaamisen käyttämättä jättämistä tapahtuu lähes kaikissa organisaatioissa, 

koska aina ei tunnisteta esimerkiksi ihmisten osaamista ja luovuutta sekä muita taitoja kuten 

innovatiivisuutta. Vaikka usein työntekijöistä puhutaan yrityksen tärkeimpänä omaisuutena 

niin usein heitä käsitellään ikään kuin velkana, ei omaisuutena. (Voehl. et al. 2014. s. 93.) 

Osaamisen käyttämättä jättämiseen liittyy useita riskejä, joita voivat olla esimerkiksi suuri 

henkilöstön vaihtuvuus, henkilöstön huono osallistuminen ja toteutumattomat, mutta 

toteuttamiskelpoiset kehittämistoimenpiteet (Petersson. et al. 2018. s. 162). 

 
On olemassa useita syitä, jotka voivat johtaa henkilöstön osaamisen ja kykyjen käyttämättä 

jättämiseen ja jokainen näistä juontaa juurensa perinteisiin uskomuksiin. Syitä voivat olla: 

- Old guard -ajattelu, politiikka, bisneskulttuuri 

- Huonot palkkauskäytännöt 

- Koulutukseen on panostettu vähän tai ei lainkaan (suositus n. 3.5 % vuosipalkasta) 

- Matalan palkan, korkean liikevaihdon strategia 

(Voehl. et al. 2014. s. 94.) 
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2.5.10 Käyttäytyminen 

Käyttäytymisestä johtuva hukka on mitä tahansa hukkaa, joka on peräisin ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. Jossain määrin sitä esiintyy kaikissa organisaatioissa. Se voi olla 

vähäistä Lean Six Sigma -organisaatioissa, mutta se leviää helposti ja on tuhoisaa 

perinteisissä organisaatioissa. Käyttäytymisestä aiheutuva hukka syntyy yksilön ja yrityksen 

luontaisista uskomuksista. Sen perimmäinen syy on kahdeksan muuta hukkaa, jotka ovat 

yhteydessä henkilöiden käyttäytymiseen ja uskomuksiin. Käyttäytymisestä aiheutuvan 

hukan tunnistaminen ja poistaminen on ratkaisevan tärkeää onnistuneelle Lean Six Sigma -

hankkeelle. Käyttäytymisestä aiheutuva hukka luokitellaan henkilökohtaiseksi tai kahden tai 

useamman henkilön väliseksi. Hukan tunnistaminen on ensimmäinen askel sen 

poistamiseksi. (Voehl. et al. 2014. s. 95-96.) 

 

Henkilökohtainen hukka on peräisin henkilöstä itsestään ja se voi johtua henkilön 

suhtautumisesta itseensä, asemastaan organisaatiossa tai henkilön omin tavoitteisiin. Usein 

henkilö, joka on tottunut työskentelemään teorian Y organisaatiossa, eli valtuutetussa 

työntekijäympäristössä, tuntee olevansa aliarvostettu, jos henkilö joutuu työskentelemään 

teorian X organisaatiossa. Teorian X organisaatiolla tarkoitetaan sitä, että siinä korostetaan 

muun muassa sääntöjä ja valvontaa. Tästä johtuen työntekijöistä tulee alikäytettyjä ja heidän 

työskentelymoraalinsa laskee. Henkilökohtaista hukkaa on kuvattu pään sisäisenä äänenä, 

joka antaa jatkuvaa negatiivista kommenttia. Jo pieni määrä henkilökohtaista hukkaa 

pysäyttää ja rajoittaa prosessin jatkuvaa parantamista ja Lean:n käyttöönottoa. Se koskettaa 

kaikkia niitä prosessin vaiheita, joihin kyseinen työntekijä on osallisena. (Voehl. et al. 2014. 

s. 97.) 

 

Henkilöiden välinen hukka liittyy työntekijöiden välisiin suhteisiin. Tähän lasketaan mukaan 

suhteet organisaation kaikilla tasoilla aina ylempien ja alempien johtajien välillä sekä 

esimiesten ja työntekijöiden väliset suhteet. Voi esimerkiksi käydä niin, että henkilöiden on 

mahdotonta työskennellä keskenään tai hyvä ideat ja lausunnot mitätöidään. Kokonaisuutena 

voidaan sanoa, että henkilön itsensä tai henkilöiden välinen hukka tyrehdyttää kaiken 

prosessin parantamisen. (Voehl. et al. 2014. s. 97.) 
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3 LEAN SIX SIGMA  

 

 

Korkean palkkatason ja kustannusten maissa, joihin Suomikin lukeutuu, yritykset joutuvat 

optimoimaan ja tehostamaan toimintojaan sekä etsimään keinoja, joilla pystytään 

vastaamaan jatkuvasti koventuvaan kilpailuun. Samalla, kun kilpailu tuotteen tai palvelun 

kustannuksista kiristyy, on kyettävä vastamaan asiakkaan asettamiin laatu- ja 

toimitusaikavaatimuksiin. Se miten liiketoiminnassa syntyneisiin tiukentuneisiin 

vaatimuksiin kyetään vastaamaan, ei ole yksiselitteinen. Yhtenä vaihtoehtona tähän voi olla: 

Lean Six Sigma. 

 

Lean Six Sigma on jatkoa professori Walter A. Shewhartin v. 1931 käynnistämälle ja 

professori W. Edwards Demingin v. 1982 jatkamalle tieteellisen laadunohjauksen ja -

johtamisen perinteelle ja teknologialle. Alkuperäisinä menetelminä syntyi Shewhartin 

tilastollinen laadunohjaus (Scientific/Statistical quality control, SQC). Statistical Quality 

Control eli SQC tunnetaan myös käsitteillä TQC, TQM sekä SPC (Statistical Process 

Control). Myöhemmin syntyi Demingin laatujohtaminen Total quality management, TQM, 

josta japanilaiset käyttivät myös käsitettä TQC (Total Quality Control). Demingin 

ajatuksena menetelmässä oli laadun ja luottavuuden parantaminen sekä asiakastarpeen 

tyydyttäminen entistä paremmin. (Karjalainen. 2020. s. 10, 17, 28-29, 34.)  

 

Lean Six Sigma on johtamis- ja laatumenetelmä, joka sovittaa yhteen liiketoiminnan 

tuloksen, tuotteen sekä tuotanto- ja palveluprosessin. Sen tarkoituksena on parantaa 

yrityksen suorituskykyä ja prosesseja, joilla palveluita ja tuotteita toteutetaan.  (Karjalainen. 

2020. s. 10-11.)  

 

Lean Six Sigma -menetelmässä on kyse prosessin suorituskyvystä, capability. Prosessin 

suorituskykyä voidaan parantaa pienentämällä vaihtelua ja keskittämällä prosessin keskiarvo 

lähelle tehokkuusrajaa ja/tai normaaliarvoa. Prosesseja voidaan myös kehittää luomalla 

täysin uusi prosessi, jolloin puhutaan DFSS (Design for Six Sigma) tai LPD (Lean Product 

Development) -menetelmistä. Lean Six Sigma -menetelmä ei ole pelkkä työkalu tai 

kokoelma työkaluja, vaan se on tapa parantaa jatkuvasti olemassa olevan systeemin 

suorituskykyä. Esimerkiksi DMAIC-menetelmän avulla yrityksessä saadaan poistettua 
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tuotteissa ja palveluissa esiintyviä vikoja ja poikkeamia, lyhennettyä jaksonaikoja, 

parannettua asiakastyytyväisyyttä sekä vähennettyä kustannuksia ja hukkaa. Näillä 

vaikutuksilla on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen tulokseen. (Karjalainen, 

2020. s. 23) 

 

3.1 Lean Six Sigma  

Lean Six Sigma on nykyaikaisin, standardisoitu laatutekniikan menetelmä, jossa on 

yhdistetty molemmat menetelmät. Menetelmien yhdistyminen tapahtui vuonna 2002. 

Myöhemmin Six Sigma menetelmästä on julkaistu kaksiosainen kansainvälinen ISO-

standardi 13053-1 ja 13053-2. Tässä tapauksessa standardoinnilla tarkoitetaan sitä, että Six 

Sigmaa voidaan vaatia kansainvälisen kaupan yhteydessä ilman kilpailurajoitusta. 

(Karjalainen, 2020. s. 46.) 

 

Lean Six Sigma -menetelmä soveltuu käytettäväksi yrityksen tai yhteisöjen kaikissa 

toiminnallisissa osa-alueissa. Alun perin se lähti liikkeille valmistusprosessista, josta se eteni 

liiketoiminnan muihin osa-alueisiin. Nykyisin Lean Six Sigma -menetelmää käytetään joka 

puolella maailmaa aina valmistuksesta myyntiin ja markkinointiin sekä palveluihin. 

(Karjalainen, 2020. s. 46-47.) 

 

Lean Six Sigma -menetelmä yhdistää laatujohtamisen ja laatutyökalut kokonaisvaltaiseksi 

menetelmäksi, jossa asiakas asetetaan ensimmäiseksi, kun yritystä kehitetään. Lean ja Six 

Sigma -menetelmät ovat molemmat hyvin samankaltaisia menetelmiä, joissa tavoitteena on 

vähentää vaihtelua ja hukkaa. Menetelmät edustavat tuottavuuden ja tehokkuuden 

tehokkuusparadoksia: virtaus- ja resurssitehokkuutta. Virtaustehokkuutta parannettaessa 

resurssitehokkuus huononee ja päinvastoin. Yhdistettäessä molemmat menetelmät, 

tehokkuusparadoksi poistuu. (Karjalainen, 2020. s. 22, 49) 

 

Lean loi uudet tavoitteet aikajohtamiselle, jossa tavoitteena on lyhyt jaksonaika ja 

toimitusvarmuus. Lean-menetelmä on arvon tuottamista ja hukan poistamista. Se keskittyy 

järjestykseen, yleiseen parantamiseen sekä prosessointi- ja jaksonaikoihin. Hukka on 

prosessissa esiintyvä toiminto, joka ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. Lean-menetelmässä hukka 

luokitellaan kolmeen pääryhmään: vaihtelu (mura), ylikuormitus (muri) ja hukka (muda). 

Sig Sigma -menetelmässä toiminta keskittyy vaihtelun pienentämiseen, eli asioiden 
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parantamista ja tekemistä oikein. Se tarkoittaa tilastollista nollavirhettä ja hukkaa. 

(Karjalainen, 2020. s. 22, 49, 56, 57.) 

 

Lean Six Sigma -menetelmällä parannetaan prosessin suorituskykyä, jonka seurauksena 

virheiden ja hukan määrä pienenee prosessin aikana ja sen ulostulossa. Virhe määritellään 

tuotteen tai palvelun poikkeamana spesifikaatiosta, eli normaaliarvosta ja toleranssista. 

Parannus saadaan aikaan, kun tiedetään parempi, tarkempi ja virheettömämpi kuva 

prosessista ja sen ympäristöstä sekä niihin liittyvästä vaihtelusta, sigmasta.  (Karjalainen, 

2020. s. 22, 48-49) 

 

LSS:n avulla organisaation saadaan uusi tapa ajatella ja johtaa toimintaa. Se vaatii johdolta 

ja koko henkilöstöltä kokonaisvaltaista sitoutumista. Menetelmän avulla voidaan toteuttaa 

laaja-alaista jatkuvaa parantamista ja uudistaa prosesseja. Lean Six Sigman tarkoitus on 

parantaa yrityksen kaikkia osa-alueita niin, että asiakkaan, teknologian ja markkinoiden 

tarpeet täyttyvät. Sitä käytetään systemaattisen innovoinnin työkaluna, jonka avulla 

tuotteista tai palvelusta tulee asiakkaan näkökulmasta kiinnostava ja sitä myöten helpommin 

tarjottava. Samalla, kun yrityksen tulokset paranevat, asiakas, osakkaat ja työntekijät 

hyötyvät. Systeemin ja prosessin vaihtelua pienennetään Six Sigman avulla, minkä jälkeen 

keskiarvot optimoidaan Leanin avulla lähelle tehokkuusreunaa. (Karjalainen, 2020. s. 22, 

49-50) 

 

3.2 Lean Six Sigman soveltaminen käytännössä 

Usein luullaan, että Lean Six Sigma soveltuu ainoastaan massatuotantoon, josta on saatavilla 

paljon valmista dataa. Tämä ei pidä paikkaansa. Lean Six Sigma vaatii toimiakseen tuoreita 

ja innovatiivisia ideoita. Virheellinen käsitys Six Sigman soveltuvuudesta on muodostunut 

osittain siksi, että menetelmässä käytetään paljon tilastollisia työkaluja ja ne ovat olleet 

voimakkaasti esillä, vaikka Six Sigmassa on kysymys analyyttisestä ongelmanratkaisusta 

eikä numeerisesta. Tulevaisuutta ja suorituskykyä ei ratkaista numeroin. (Karjalainen, 2020. 

s. 51.) 
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Professori Alex F. Osborn jakoi prosessin ongelmat kolmeen perustyyppiin: 

1) Faktan löytäminen 

2) Idean löytäminen 

3) Ratkaisun löytäminen 

(Karjalainen, 2020. s. 51.) 

 

Lean Six Sigma käsittelee näistä 2.  ja 3. tyypin ongelmia. Tyypin yksi ongelma on 

numeerinen ongelma, ja tyypit kaksi ja kolme ovat analyyttisia ongelmia. Kaikissa 

ongelmien perustyypeissä korostuu löytäminen. (Karjalainen. 2020. s. 52.) 

 

Laajemmissa ongelmissa siirrytään kohtaan yksi, eli faktan löytämiseen. Tässä kohdassa 

ongelman määrittelyn tärkeys korostuu. Ongelmanratkaisu kohdassa yksi vaatii yleensä 

tilastollisia laatutyökaluja sekä tiimiä ja ryhmää. Ensimmäisen tyypin ongelmat ovat 

numeerisia ja vaativat reaktiivisia toimenpiteitä. (Karjalainen. 2020. s. 52.) 

 

Lean Six Sigma:n käyttäminen ongelmanratkaisussa kuuluu ensisijaisesti ongelmakohtien 

kaksi ja kolme ratkaisuun, mutta joissakin tapauksissa myös ryhmän yksi ongelmiin. 

Pääsääntöisesti kysymyksessä ei ole häiriön tunnistaminen eikä faktan löytäminen 

ongelmaan. Tyyppien kaksi ja kolme ongelmat ovat analyyttisia ja ne vaativat proaktiivisia 

eli ennakoivia toimenpiteitä. Tyypillisesti Lean Six Sigmaa käytettäessä asiat toimivat 

ongelmitta, mutta tuloksista halutaan parempia ja samalla parannuksista pysyviä. Tällöin 

ideoiden tuottaminen ja kehittäminen nousee esiin. Analyyttisten, eli proaktiivisten 

ongelmien ratkaisussa tuloksena voi olla esimerkiksi parantunut läpimenoaika, lisääntynyt 

myynti, kasvanut markkinaosuus, kasvanut liikevoitto tai lisääntynyt työturvallisuus. 

Ongelmanratkaisussa maksimissaan 40 % ongelmista voidaan ratkaista suoraan datasta ja 

loppujen yli 60 %:n ratkaisemiseksi tarvitaan mielikuvitusta. Tästä johtuen Lean Six Sigman 

analyyttisessa ongelmanratkaisussa ei ole kysymys menneisyydestä saadun datan 

käsittelystä vaan ideoiden kehittämisestä ja niiden toimiviksi saaminen nyt ja 

tulevaisuudessa. (Karjalainen. 2020. s. 52,54.) 

 

Lean Six Sigmaa sovelletaan yrityksen koko systeemiin ja prosessiin ja näitä yrityksessä on 

vain yksi. Sitä ei juurikaan sovelleta yksittäisiin tuotteisiin. Yrityksen koko systeemi toimii 

99.9 %:sti samoilla elementeillä kaikilla tuotteilla. Käytössä on sama henkilökunta, laitteet, 
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materiaalit ja niin edelleen. Kun henkilö tiedostaa ja ymmärtää vaihtelun, tiedon ja 

psykologian, huomataan, että kaikki on samaa. Tähän kaikkeen voidaan kuitenkin tehdä 

muutos ja parantaa sitä.  Yrityksen yksilöidytkin tuotteet koostuvat massaprosessista, jota 

toistetaan ja toistetaan. Yrityksen ja henkilöstön tuleekin vaan löytää ne kohdat, määrät ja 

prosessit, jota voi parantaa. Lean Six Sigma keskittyy käsittelemään muuttujia (X) eikä 

ulostuloja (Y). Tyypillisesti ulostulolla (Y) tarkoitetaan asiakasarvoa. Myös 

projektikohtaiset ja asiakasräätälöidyt tuotteet ovat muuttujien (X) toistojen tuotosta. 

(Karjalainen, 2020. s. 55) 

 

3.3 Virtaus- ja resurssitehokkuus 

Lean-menetelmässä vaihtelu mitataan ajassa ja aikahukkana (waste). Six Sigmassa vaihtelu 

mitataan ominaisuutena ja ominaisuuden vaihtelua taloudellisena hukkana (loss). Deming 

on luokitellut hukan kahteen luokkaan: menetettyyn kapasiteettiin (resurssihukka, loss) ja 

menetettyyn aikaan (virtaushukka, waste). Jokaiseen tuotteeseen ja palveluun ajatellaan 

kuuluvan ideaaliaika ja ideaalimäärä resursseja (työ, materiaali, energia, investointi, mittaus, 

jne.). Silloin, kun tästä poiketaan, syntyy hukkaa. (Karjalainen, 2020. s. 56-57, 60.) 

 

Virtaustehokkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka suuri osa tuotteen tai palvelun läpimenoajasta 

on arvoa tuottavaa. Korkean virtaustehokkuuden aikana tuotteen tai palvelun odotusaika on 

lyhyt. Mikäli resurssien kuorma kasvaa liian suureksi ne eivät ehdi suoriutua tehtävästään 

ajoissa, jolloin syntyy jonoa ja virtaustehokkuus laskee. Virtauksen tehokkuudella on suora 

vaikutus asiakkaaseen, koska sillä saadaan mahdollistettua lyhyt läpimenoaika, korkea 

toimitusvarmuus sekä kilpailukykyinen hinta. (Petersson. et al. 2018. s. 79.) 

 

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan henkilöstön käyttöä tietyn ajanjakson aikana. Resurssien 

tasainen kuormitus vaikuttaa suoraan myös tuotteen tai palvelun laatutasoon, koska 

stressipiikkejä ei esiinny ja joutoaikaa ei ole. Riskinä korkeassa resurssien käytössä on, että 

suorittava henkilö aikataulusyistä poikkeaa sovitusta työtavasta (standardista), jolloin 

laatutaso voi laskea. Liian alhainen kuormitustaso johtaa siihen, että henkilön mielenkiinto 

työtehtävää kohtaan laskee. (Petersson. et al. 2018. s. 79.) 
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Kuvassa 9 on esitetty resurssi- ja virtaustehokkuuden akselisto, jossa oikean yläkulman 

kohdalla kokonaistehokkuus maksimoituu, eli ominaisuus- ja aikavälivaihtelu painuvat 

kohti nollaa. (Karjalainen, 2020. s. 57.) 

 

 
Kuva 9. Virtaus- ja resurssitehokkuus (muk. Karjalainen, 2020. s. 58.) 

 

Ominaisuuksien vaihtelusta puhuttaessa tarkoitetaan resurssitehokkuutta, jossa tuotteen ja 

palveluiden ominaisuudet vaihtelevat ajan funktiona. Voidaan sanoa, että mitä pienempi 

vaihtelu tuotteiden ominaisuuksissa on, sitä parempi on resurssitehokkuus ja tuotteen laatu. 

Peräkkäisten tapahtumien aikavaihtelulla tarkoitetaan virtausvaihtelua, joka on seurausta 

prosessin ominaisuusvaihtelusta, koska aika ei vaihtele. Käytännössä aikavälivaihtelu on 

tuotteen, palvelun jne. ominaisuusvaihtelun seurausta. Peräkkäisissä tapahtumissa aikavälit 

vaihtelevat, jolloin poikkeama on hukkaa. Aikavälien vaihtelu aiheuttaa peräkkäisissä 

toimenpiteissä jonoutumista ja odottelua, jolloin läpimenoaika kasvaa ja toimitusvarmuus 

heikkenee. Toisin sanoen aikavälivaihtelu aiheuttaa resurssihukkaa ja resurssihukka 

ongelmia aikaväliin. (Karjalainen, 2020. s. 58-60.) 

 

Virtaus- ja resurssitehokkuus ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, jolloin toista 

parannettaessa toinen heikkenee. Tästä muodostuu tehokkuusparadoksi. Lean-menetelmässä 

aikavälivaihtelua pyritään pienentämään niin, että prosessin läpimenoaikaa (LT, Lead time) 

lyhennetään poistamalla siinä olevaa hukkaa. Jokaisesta prosessista ja sen vaiheesta voidaan 

laskea aikavälien keskiarvo ja hajonnat. Jokainen palvelu, tuote, virta tai prosessi voidaan 

kuvata kahdesta suunnasta, joko ominaisuuden tai ajan. (Karjalainen, 2020. s. 59.) 
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Lean-menetelmä pohjautuu aikamittariin (virtausaika, arvovirtaan VSM, Value Stream 

Mapping/Management) ja siinä oleviin muutoksiin. Leanissä olevan käytännön mukaan 

prosessissa oleva aika jaetaan kolmeen osaa: arvo lisäävä työ (Value Added, VA), oheis- ja 

sivutyö (Non Value Added, NVA) sekä hukka (Non Value Added, NVA). Leanin idea on 

kasvattaa arvoa lisäävän työn osuutta ja vähentää sekä poistaa arvoa lisäämätöntä aikaa, eli 

hukkaa (NVA). (Karjalainen, 2020. s. 61-62.) 

 

Aikavälivaihtelun merkittävimmät syyt, eli mistä ominaisuusvaihtelussa ylimääräinen 

hukka-aika (>95 %) muodostuu, voidaan jakaa kahteen osaan: sisäisiin ja ulkoisiin vaihtelun 

lähteisiin (taulukko 1). Näistä kostuu lähes kaikki Lean-menetelmän määrittelemät kolme 

hukkaa: Mura, Muri ja Muda. (Karjalainen, 2020. s. 69-70.) 

 

Taulukko 1. Vaihtelun lähteet (Karjalainen, 2020. s. 70.) 

Ulkoiset vaihtelun lähteet Sisäiset vaihtelun lähteet 

Asiakkaan päätökset Prosessin vaihtelu 

Toimitusaikataulu Operaattorin nopeus 

Siirto- ja kuljetusviiveet Virheet 

Laatuongelmat Asetukset 

Ylävirran prosessointi Laatuongelmat 

 

Prosessissa oleva aika- ja ominaisuusvaihtelu on normaalia. Vaihtelu kuitenkin vaikuttaa 

esimerkiksi prosessin läpimenoon, ulostuloon, keskeneräiseen työhön sekä jaksonaikoihin. 

Toisin sanoen prosessin vaihtelu vaikuttaa organisaation suorituskykyyn, eli organisaation 

suorituskyky laskee vaihtelun kasvaessa. Silloin, kun prosessia halutaan parantaa, tulee 

ymmärtää se, mistä prosessin ulostulo muodostuu sekä vaihtelun merkitys prosessissa. 

(Karjalainen, 2020. s. 84.) 

 

Virtauksen vaihtelu tulee systeemistä, jossa työskennellään. Se pitää sisällään esimerkiksi 

käyttökatkokset, konerikot, laatuongelmat ja pysähdykset, jotka johtuvat ei-satunnaisista 

syistä. Virtauksen vaihtelussa esiintyvät tekijät koostuvat käytännössä teknisistä seikoista. 

(Karjalainen, 2020. s. 84.) 
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Vaikeimmin havaittavia vaihtelun syitä ovat johtamisesta aiheutuvat reagointipäätökset, 

jotka ovat epäkonkreettisia. Silloin, kun tehdään päätöksiä ja jos päätös osoittautuu vääräksi 

se aiheuttaa vaihtelun kasvamista prosessissa. Keskeinen tavoite organisaation toiminnassa 

on vähentää ja poistaa vaihtelua, ei parantaa keskiarvoa. Kokonaisuutena Lean-menetelmän 

ja Six Sigman tavoitteet ovat yhtenevät: parannetaan laatua, vähennetään kustannuksia sekä 

lyhennetään toimitusaikaa. (Karjalainen, 2020. s. 84.) 

 

3.4 Erityis- ja satunnaissyyvaihtelu 

Prosessin vaihtelu koostuu kahdesta komponentista: Erityissyiden aiheuttamasta vaihtelusta 

ja satunnais- eli systeemisyiden aiheuttamasta kohinasta. Leanissa ja Six Sigmassa edellytys 

laadun, tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi on satunnaisvaihtelun, eli 

prosessiperäisen vaihtelun pienentäminen. Lean menetelmä keskittyy aikavälivaihtelun, 

joka perustuu hukkien (waste) poistamiseen. Six Sigmassa huomioidaan ominaisvaihtelu ja 

siinä esiintyvä taloudellinen hukka (loss). Taloudellinen hukka ilmenee konkreettisina 

virheinä. Kokonaisuutena Lean Six Sigma on vaihtelun ja hukan (waste+loss) parantamista. 

(Karjalainen, 2020. s. 150-151.) 

 

Vaihtelusta 2-6 % on ei-ennustettavaa erityissyyvaihtelua ja ne ovat syntyneet lineaarisesta 

syy-seuraussuhteesta kuten esimerkiksi materiaalivirheestä, eli ne syntyvät jostakin 

poikkeavasta tekijästä. On kuitenkin huomattava, että erityissyyvaihtelu, eli epästabiilius, ei 

välttämättä tarkoita suoraan vikaa tai virhettä, joka poikkeaa vaikkapa tuotteen 

specifikaatiosta tai toleranssista. Erityissyyvaihtelun ulkopuolelle jäävät 94-98 % on 

ennustettavaa satunnaissyyvaihtelua, joka on syntynyt sykleistä eikä niille ole tarkkaa syytä. 

Yleinen tilanne suomalaissa yrityksissä on se, että erityissyyvaihtelu ja satunnaissyyvaihtelu 

sekoittuvat toisiinsa, mikä kertoo prosessin kyvyttömyydestä. Moderneilla tilasto-ohjelmilla 

kuten Minitab:lla pystytään tunnistamaan erityissyyt ja nähdään, onko systeemi stabiili. 

(Karjalainen, 2020. s. 152, 161-163.) 
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3.5 Prosessien parantaminen DMAIC-menetelmällä 

Six Sigma on liiketoiminnan kehittämismenetelmä, joka koostuu viidestä osasta: 

määrittäminen (define), mittaaminen (measure), analysointi (analyze), parantaminen 

(improve) ja ohjaus (control). Six Sigma projektin päätarkoitus on parantaa liiketoimintaa ja 

ratkaista vakavia sekä usein myös pitkäaikaisia liiketoiminnan ongelmia, joihin ei tiedetä 

ratkaisua. DMAIC-menetelmää käytetään nykyisten prosessien parantamiseen. Tyypillisesti 

Six Sigma -projektit keskittyvät tappioiden vähentämiseen kuten esimerkiksi korkeiden 

laitesuunnittelukustannusten pienentämiseen.  On tärkeää, että jokainen Six Sigma projekti 

lähtee asiakkaan tarpeesta ja odotuksista. Asiakas Six Sigma projektissa voi olla joko 

yrityksen sisäinen tai ulkoinen tai projektin omistaja. Jokaisella Six Sigma -projektilla on 

liiketoimintalähtöinen perustelu ja se keskittyy liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin. (ISO 

13053-1. s. 8, 10, 14.) 

 

Six Sigman avulla tehtävä kehitysprojekti jakaantuu seuraaviin työvaiheisiin: 

- Aineiston kerääminen 

- Tiedon kerääminen aineiston analysoinnin avulla 

- Ratkaisun suunnittelu 

- Haluttujen tulosten varmistaminen 

(ISO 13053-1. s. 14) 

 

DMAIC-menetelmä on työkalu pitkään jatkuneiden ongelmien ratkaisemiseksi. Akuutteihin 

ongelmiin on olemassa muita, paremmin soveltuvia ongelmanratkaisutyökaluja kuten 

esimerkiksi 8D. (ISO 13053-1. s. 40) 

 

Six sigma -kehitysprojektiksi voidaan valita ainoastaan projekteja, joiden ratkaisu ei ole 

etukäteen tiedossa ja ne tulisi valita siten, että ne täyttävät organisaation tavoitteet sekä 

saavuttavat organisaatiossa yleisen kannattavuuden paranemiseen. (ISO 13053-1. s. 38.) 
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Six sigma -projektit luokitellaan erilaisten mittareiden mukaan kuten esimerkiksi kuvassa 

10, jossa ne asetetaan tärkeysjärjestykseen mahdollista voittoa mittaavan mittarin mukaan. 

Ryhmän 4 projekteja ei välttämättä toteuteta ollenkaan, ellei organisaation sisäinen tai 

ulkoinen asiakas tätä edellytä. (ISO 13053-1. s. 38.) 

 

 
Kuva 10. Kehitysprojektien valinta (ISO 13053-1. s. 38) 

 

Toinen vaihtoehtoinen tapa toteutettavien Six Sigma -projektien arviointiin on käyttää nk. 

project hopper -matriisia, jossa esitetyt kehitysprojektit pisteytetään (kuva 11.) ja valitaan 

sen perusteella. 

 

  
Kuva 11. Mahdollisten Six sigma -projektien priorisointi (ISO 13053-1. s. 38.) 
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Kokonaisuutena DMAIC-menetelmä on työkalu pitkään jatkuneiden ongelmien 

ratkaisemiseksi. Akuutteihin ongelmiin on olemassa muita, paremmin soveltuvia 

ongelmanratkaisutyökaluja kuten esimerkiksi 8D. (ISO 13053-1. s. 40) 

 
Six Sigma -ongelmanratkaisuprojektit toteutetaan viisivaiheisella DMAIC-prosessilla (kuva 

12): 

 
Kuva 12. DMAIC-prosessin kulku (ISO 13053-1. s. 44) 

 

Kolmea ensimmäistä vaihetta toistetaan siihen saakka, kunnes projektin määrittely sopii 

yhteen aineistosta johdettujen tietojen kanssa. Projektin määrittelyn vakiinnuttua voidaan 

siirtyä kahteen viimeiseen vaiheeseen. DMAIC-prosessi sisältää säännöllistä raportointia ja 

katselmuksia projektin omistajan kanssa, ja ne kuuluvat prosessin jokaiseen vaiheeseen. 

Projektin omistajana voi toimia esimerkiksi yrityksen johtoryhmä. (ISO 13053-1. s 26, 44.) 

 

Määrittäminen (Define): 

 

Määrittelyvaiheessa määritellään projektin laajuus ja kerätään taustatietoja nykyisestä 

prosessista. Määrittelyvaiheessa laaditaan projektikaavio, joka hyväksytetään projektin 

johtajalla ennen projektin aloitusta. Six Sigma -projektin hyväksymisen jälkeen laaditaan 

SIPOC-analyysi (Supplier, Input, Process, Output, Control), jotta projektiryhmä ymmärtää 

nykyisen prosessin, ketä sidosryhmiä projektiin kuuluu sekä sen mitä asiakas tarkalleen 

haluaa projektilta. Tiedot kerätään (Voice of Customer, VOC) projektin asiakkaalta ja 

analysoidaan tarkasti ennen kuin prosessia aletaan parantaa. Tämän jälkeen tehdään CTQ-

analyysi (Critical-To-Quality), jotta ymmärretään, mikä on prosessin kannalta kriittistä, että 

se onnistuu. (Zhan et. al. 2016. s. 57.) 
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Projektikaavio sisältää seuraavat asiat: 

- Ongelman asettaminen 

- Selkeästi määritelty liiketoiminnan osa-alue Six Sigma -projektille, jota aletaan 

kehittää 

- Selkeästi määritetty projektin laajuus 

- Projektin sponsorin (rahoittajan) määrittäminen 

- Käytettävissä olevat suorituskykymittarit, joilla voidaan arvioida suorituskykyä 

ennen ja jälkeen projektin 

- Projektin sidosryhmien ja projektitiimin tunnistaminen 

- Vaadittavat resurssit 

- Projektin riskit, joka aiheuttaa sen, että projektin tavoitteita ja aikataulua ei saavuteta 

(Zhan et. al. 2016. s. 57.) 

 

Mittaaminen (Measure): 

DMAIC-prosessin mittausvaiheessa projektitiimi käyttää mittausdataa vahvistaakseen 

olettamuksen prosessista ja sen ongelmasta. Olettamusten validointi yhdistyy tulosten 

analysointivaiheeseen. Suurin osa mittausvaiheesta sisältää datan keräämistä ja sen 

valmistelemista analysointivaihetta varten. Mittausvaihe voi olla Six Sigma -projektin 

haastavin työvaihe ja projektitiimi voi joutua luomaan työkaluja datan keräämiseen, 

luomaan kyselyjä sekä käymään läpi valtavan määrän tietoa. On myös mahdollista, että tieto 

joudutaan keräämään käsin manuaalisesta prosessista. Sen jälkeen, kun Six Sigma -projektin 

määrittelyvaiheessa asetettuun olettamukseen on saatu vahvistus, päivitetään ongelman 

asettaminen, tavoitteet sekä muut prosessiin liittyvät määritykset. (The Council for Six 

Sigma Certification. 2018. s. 158.) 

 

Analysointi (Analyze) 

DMAIC-projektin analyysivaiheen aikana tunnistetaan ongelman perimmäiset syyt. 

Analyysivaiheessa äärimmäisen tärkeää on, että vaihetta tuetaan mittausvaiheessa kerätyllä 

datalla. Mikäli on tarpeen, voidaan palata takaisin mittausvaiheeseen ja kerätä lisää tietoa. 

Analyysivaiheen lopussa hypoteesi on testattu ja validoitu. (Zhan et. al. 2016. s. 60.) 
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Parantaminen (Improve) 

DMAIC-prosessin parannusvaiheessa Six Sigma -projektitiimi alkaa kehittää ideoita, jotka 

nousivat esille analysointivaiheessa. Ratkaisujen ja hypoteesien testaamisessa käytetään 

tilastoja sekä reaalimaailman havaintoja. Vaikka hypoteesien testaus alkaa jo 

analysointivaiheessa se jatkuu vielä parannusvaiheessa, koska projektitiimi valitsee parhaat 

ratkaisut ja alkaa implementoida ideoita eli ottamaan niitä käyttöön. Parannusvaiheessa 

projektitiimi työskentelee ratkaisujen parissa standardisoidakseen ne käyttöön otettavaksi ja 

varmistaakseen, että ne soveltuvat päivittäiseen työskentelyyn ja käytettäväksi Six Sigma -

projektitiimin ulkopuolisten työntekijöiden keskuudessa. Parannusvaiheessa 

parannusideoilla saatavia tuloksia mitataan, joilla luodaan pohjaa toimenpiteiden ohjaamista 

varten. (The Council for Six Sigma Certification. 2018. s. 158.) 

 

Ohjaus (Control) 

DMAIC-prosessin ohjausvaiheessa Six Sigma -projekti viimeistellään ja siirretään 

päivittäiseen työskentely-ympäristöön. Six Sigma -projektin aikana ohjaus ja standardit on 

laadittu siten, että tehdyt parannukset voidaan säilyttää, mutta vastuu parannuksista siirtyy 

prosessin omistajalle. Siirtymän aikana Six Sigma -projektin tiimi saattaa työskennellä 

prosessin omistajan kanssa, jotta parannukseen liittyvät ongelmat ja niiden vianmääritys 

saadaan tehtyä. (The Council for Six Sigma Certification. 2018. s. 159.) Prosessin omistajana 

voi toimia esimerkiksi yrityksen johtoryhmä. 

 

3.6 Kaizen 

Kaizen on japanin kielen sana ja tarkoittaa jatkuvaa parantamista Kaizen tulee kahdesta 

japanin sanasta kai (muutos) ja zen (hyvä). Tyypillisesti kaizen tarkoittaa parannusta, joka 

tapahtuu vähitellen (kuva 13), mutta jatkuvasti. Kaizen on kaikkien Lean ja Lean Six Sigma 

prosessienparannushankkeiden perusta ja se on tärkein LSS:n toimintafilosofia (Voehl. et al. 

2014. s. 116). Edellytys jatkuvalle parantamiselle on, että jokainen työntekijöistä osallistuu 

siihen. Jatkuvan parantamisen tarkoituksena on parantaa organisaation suorituskykyä. (Jones 

E. 2017. s. 411.) 
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Kaizen tarkoittaa myös seuraavia asioita: 

- Tuottavuus 

- Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Total Quality Control, TQC) 

- Nollavirheajattelu 

- Just-in-time 

- Aloitejärjestelmä (suggestion system) 

(Jones E. 2017. s. 411.) 

 

 
Kuva 13. Jatkuva parantaminen (ISO 13053-1. s. 16) 

 

Jatkuvan parantamisen strategia on seuraavanlainen: 

- Johto vastaa ylläpidosta ja toimintastandardien parantamisesta 

- Menestyksen avain on prosessien parantaminen 

- PDCA- (plan, do, check act) / PDSA (Plan, do, study, act) -syklit,  

- PDCA on parannusmenetelmä, jossa tarkistusvaiheessa (check) varmistetaan, että 

prosessi etenee ja tavoitteet saavutetaan  

- Laatu on etusijalla 

- Dataa käytetään ongelmien ratkaisemiseen 

- Jokaisessa prosessin vaiheessa on asiakas (sisäinen tai ulkoinen) 

- On erityisen tärkeää antaa hyvät tiedot prosessin seuraavalle vaiheelle 

(Jones E. 2017. s. 411.) 

 

Kaizen-toimintoja pidetään tavallisesti pitkän aikavälin prosesseina, mutta erityyppisiä 

Kaizen-strategioita voi esiintyä. Lyhytkestoista jatkuvan parantamisen toimintaa kutsutaan 
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Kaizen-työpajaksi, Kaizen-tapahtumaksi tai Kaizen Blitz -toiminnaksi, jossa jatkuva 

parantaminen keskittyy eri aktiviteetteihin kuten suunnitteluun tai valmistukseen. 

Muutaman työpäivän mittainen Kaizen blitz -toiminta koostuu työryhmästä, joka tekee 

nopean muutoksen hankekohtaisesti. Työryhmä koostuu organisaation eri asiantuntijoista. 

(Jones E. 2017. s. 411.) 

 

Erilaisia mittareita, joilla jatkuvaa parantamista voidaan mitata: 

- Kohonnut laatutaso 

- Työn virtauksen paraneminen 

- Parantuneet ideat 

- Turvallinen työskentely-ympäristö 

- Hukan (Non value added, NVA) väheneminen 

(Jones E. 2017. s. 412.) 
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4 HAASTATTELUTUTKIMUS JA TULOSTEN ANALYSOINTI 

 

 

Haastattelututkimus laadittiin Nepean Conveyors Oy:n projektihenkilöstölle ja 

sidosryhmille, jotka koostuivat kahden suomalaisen insinööritoimiston työntekijöistä. 

Haastattelututkimus toteutettiin Internet-pohjaisena lomakehaastatteluna ja se laadittiin 

Microsoft Forms -sovelluksella, joka kuuluu yrityksen Microsoft Office Online -

sovelluksiin.  

 

Kohdehenkilöiksi valittiin Roxon:n projektiliiketoiminnassa tiiviisti mukana olevia 

henkilöitä kuten mekaniikkasuunnittelijat, projektipäälliköt ja tuotepäälliköt. Lisäksi 

mukaan tutkimukseen valittiin aikaisemmin työhistoriassaan projektiliiketoiminnassa 

mukana olleita, jotka ovat myöhemmin siirtyneet organisaation sisällä toisiin tehtäviin kuten 

esimerkiksi myynnin tai esimiestyön pariin. Ennen tutkimusta katsottiin, että kyseisillä 

henkilöillä ja toimenkuvien edustajilla on selkeä ja vahva näkemys yrityksen 

projektiliiketoiminnan nykytilasta ja he edustavat melko yhtenäistä ryhmää.  

 

Kysymysten kokonaismäärä kyselyssä oli 44 kysymystä, joista 40 kappaletta oli 

kuusiportaisia monivalintakysymyksiä ja neljä kappaletta vapaamuotoisia kysymyksiä. 

Kysymysten asettelussa huomioitiin Lean Six Sigma -menetelmän osa-alueita, joiden kautta 

tavoitteena kysymysten avulla oli selvittää prosessin nykytila ja siinä mahdollisesti piilevää 

hukkaa. Monivalintakysymykset laadittiin kuusiportaiseksi, jolloin vältytään ”en osaa 

sanoa”- tyyppisiltä vastauksilta sekä selkeältä keskilinjan vedolta, jolloin vastaukset ovat 

aina ”samaa tai eri mieltä”. Monivalintavastaukset olivat kaikille vastaajille pakollisia ja 

vapaamuotoiset vastaukset vapaaehtoisia, joihin kukin vastaaja sai vastata oman 

mieltymyksensä ja tietämyksensä perusteella. Kysymysten järjestys oli kaikille vastaajille 

sama. Kysely oli avoinna noin kuukauden joulukuusta 2020 tammikuuhun 2021, minkä 

jälkeen se automaattisesti sulkeutui. Kyselyn jälkeen vastaukset kerättiin Excel-taulukkoon 

ja analysoitiin. Haastattelututkimuksen monivalintakysymysten analysoinnissa käytetään 

ristiintaulukointia. 
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4.1 Ristiintaulukointi 

Ristiintaulukointi on työkalu, jolla voidaan tutkia mitattujen muuttujien jakautumista ja 

muuttujien välisiä riippuvuuksia. Ristiintaulukointi soveltuu käytettäväksi muun muassa 

mitta-asteikollisille muuttujille. Tavoitteena ristiintaulukoinnissa on selvittää se, että onko 

tutkittavan muuttujan jakauma erilainen eri luokissa. (Eskelinen. et al. 2014. s. 33.).  

 

Haastattelututkimuksen ristiintaulukoinnissa verrataan laitesuunnitteluun osallistuvien 

henkilöiden vastauksia projektin hoidon henkilöstön vastauksiin. Projektin hoitoon 

tutkimuksessa katsottiin lukeutuvan projektipäälliköt, tuotepäälliköt sekä vastaajaryhmä 

”muu”. Laitesuunnitteluun vastaavasti katsottiin kuuluvan mekaniikkasuunnittelijat, 

pääsuunnittelijat sekä projekti-insinöörit.  

 

4.2 Haastattelututkimuksen avointen vastausten analyysi 

Henkilöstölle ja sidosryhmille laaditun lomakehaastattelun avoimista vastauksista saatiin 

runsaasti laitesuunnitteluprosessin kannalta positiivista ja rakentavaa palautetta sekä 

ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Esille nousi asioita, joissa on vastausten perusteella 

havaittavissa selkeää toistuvuutta pitkällä aikavälillä eri laitetoimitusprojekteissa. 

Vapaamuotoisista vastauksista jätettiin tarkastelematta vastaukset, jotka eivät liittyneet 

laitesuunnitteluprosessiin vaan kuuluivat esimerkiksi tuotteiden valmistusvaiheeseen. 

Vastauksista laadittiin sisällön analyysi, jossa ne luokiteltiin aihepiireittäin. 

Vapaamuotoisten vastausten yhteyteen liitettiin kuvaajia ristiintaulukoinnista, jolla saatiin 

todennettua tarkemmin vapaamuotoisten vastausten paikkansa pitävyyttä. Kaikille 

vapaamuotoisille vastauksille ei löytynyt asiayhteyteen sopivaa kuvaajaa, josta olisi saanut 

suoran asiayhteyden monivalintavastausten ristiintaulukoinnin ja vapaamuotoisen 

vastauksen välille. Ristiintaulukointi laadittiin haastattelututkimuksen kaikista avoimista 

kysymyksistä, mutta diplomityön aikana karsittiin epäolennaiset sekä itsestään selvät 

kysymykset ja niiden vastaukset pois. 
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Avoimet vastaukset kerättiin sidosryhmäkyselyssä seuraavilla kysymyksillä: 

 

• Kohtaan samankaltaisia haasteita useissa eri projekteissa, nimeä joitakin 

• Mitkä asiat vaikuttavat positiivisesti Roxon:n laitesuunnitteluprosessin 

läpimenoaikaan? 

• Mitkä asiat vaikuttavat negatiivisesti Roxon:n laitesuunnitteluprosessin 

läpimenoaikaan? 

• Miten kehittäisit Roxon:n laitesuunnitteluprosessia? 

 

Tutkimuksessa saatujen avointen vastausten perusteella ne luokiteltiin seuraaviin 

aihealueisiin: 

 

• Projektinhallinta  

• Tuotteet 

• Myynti 

• Henkilöstö- ja sidosryhmät 

• Laitesuunnittelu 

• Asiakas 

 

4.2.1 Haastattelututkimuksen vastausten jakautuminen 

Lomakehaastattelu lähetettiin sähköpostilla yhteensä 42 henkilölle, joista 

mekaniikkasuunnittelijoita oli määrällisesti yli 50 prosenttia. Vastauksia saatiin yhteensä 25 

kappaletta, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä määränä.  

 

Kuvissa 14 ja 15 näkyy sidosryhmäkyselyyn vastannaiden henkilöiden jakaumat sekä 

työskentelyvuosien määrän Roxon:lle. Suurin vastaajaryhmä oli mekaniikkasuunnittelijat, 

jotka edustivat noin 40 %:a vastanneista.  Tuotepäälliköistä kyselyyn vastasi neljä henkilöä, 



 

 

 

 

50 

mikä käsittää Roxon:n kaikki tuotepäälliköt. Tehtäväalue ”Muu” pitää sisällään Roxon:n ja 

sidosryhmien henkilöstöä, jotka koostuvat muun muassa esimiehistä.  

 
Kuva 14. Vastaajien jakautuminen tehtäväalueittain 

 
Työkokemusvuosina mitattuna 1-5 vuotta näyttää olleen suurin vastaajaryhmä, mikä sekin 

edustaa 40 prosenttia vastaajista.  

 

 
Kuva 15. Roxon-työkokemus vastaajilla 
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4.2.2 Projektinhallinta laitesuunnittelun aikana 

Haastattelututkimuksen yhteydessä esille nousi avainasioita ja niihin liittyviä palautteita, 

jotka voidaan yhdistää laitesuunnitteluprosessin kannalta projektinhallinnan aihepiiriin. 

 

Avainasiat projektinhallintaan liittyen: 

• Tavoitteet 

• Aloituspalaveri 

• Budjetti 

• Aikataulu 

• Työn organisointi ja vastuut 

• Työn seuranta 

 

Vapaamuotoisessa vastauksessa nousi esille heti se, että laitesuunnittelussa kestää kauan, 

mikä aiheuttaa budjettiylityksiä. Tyypillisesti laitesuunnitteluun liittyvät tunti- ja 

budjettiylitykset ovat läsnä projektista toiseen. Palaute tai oikeastaan huomio on relevantti, 

mutta ei siltä osin kerro syitä budjettiylityksiin sekä aikataulun venymiseen. 

 

Kuvassa 16 nähdään laitesuunnitteluprosessin aikataulun selvyys projektin alussa. Lähes 40 

%:a projektin hoidon ja lähes 50 %:a laitesuunnittelun henkilöstöstä on sitä mieltä, että 

aikataulu ei ole selvillä projektin alussa. Tällä saadaan vahvistusta sille, että 

laitesuunnittelussa kestää kauan ja syntyy budjettiylityksiä. Noin 50 %:a molempien 

vastaajaryhmien edustajista on sitä mieltä, että suunnitteluprosessin aikataulu on selvillä. 

Tälle on vaikea löytää vahvistusta, jos aikataulut venyvät ja syntyy budjettiylityksiä.  

 

 
Kuva 16. Suunnitteluprosessin aikataulu projektin alussa 
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Positiivisena vaikuttimena laitesuunnitteluprosessiin pidetään työn selkeitä tavoitteita ja 

lähtötietoja. Lisäksi vastuuhenkilöiden nimeämistä pidetään asiana, jolla prosessin kannalta 

selkeä positiivinen vaikutus. Kokonaisuutena hyvin rakennettu projektin aloituspalaveri, 

jossa edellä mainitut asiat tulevat esitetyksi selkeästi on prosessin kannalta avainasemassa. 

Kuvassa 17 on esitetty Roxon:n laitesuunnitteluprosessin tavoitteiden selkeyttä. Roxon:n 

projekteissa tavoitteita pidetään pääosin selkeänä, mutta hieman alle 30 %:a molempien 

vastaajaryhmien (projektinhoito ja laitesuunnittelu) henkilöistä ovat jossain määrin eri 

mieltä tavoitteiden selkeydestä.  

 

 
Kuva 17. Tavoitteet Roxon:n projekteissa 

 

Haastattelututkimuksen vapaamuotoisista vastauksista ilmeni, että työn seuraamista on 

pidetty vaikeana johtuen resurssien alimitoituksesta projektin aikana. Vastaaja katsoi, että 

edellä mainittu asia toistuu useissa eri projekteissa, joten sen ei katsota olevan ilmiönä uusi. 

Samaisen havainnon perusteella työn organisoinnissa on ollut epäselvyyttä, joka on johtanut 

sekaannuksiin ja samalla saanut aikaan esimerkiksi sen, että useat henkilöt selvittävät samaa 

asiaa. 

 
Kuvassa 18 nähdään ristiintaulukoinnin tulos projektihenkilöstön vastuualueista. Kuvaajan 

perusteella vastuualueet, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ovat molemmilla 

vastaajaryhmillä hyvin selvillä. 
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Kuva 18. Vastuualueiden selkeys projektin organisaatiossa 

 
Vaikka vastuualueet ovat hyvin selvillä, vastuualueilta poiketaan laajalla rintamalla 

projektin aikana (kuva 19) riippumatta työkokemukseen tai tehtäväkuvaan. 

Laitesuunnitteluun liittyvä henkilöstö pysyy vastausten perusteella selkeästi paremmin 

vastuualueellaan, eikä poikkeavuutta esiinny yhtä voimakkaasti kuin projektin hoitoon 

osallistuvilla henkilöillä. Eniten vastuualueeltaan poikkeavat projekti- ja tuotepäälliköt. 

 

 

Kuva 19. Poikkeaminen vastuualueelta 

 

Vastuualueelta poikkeaminen voi aiheuttaa sen, että työvaiheissa esiintyy päällekkäisyyttä, 

jolloin useampi henkilö selvittää tietoisesti tai tietämättä samaa asiaa (kuva 20). Samaan 

aiheyhteyteen liittyen vapaamuotoisissa vastauksissa nousi esille työn organisoinnin ja 

seurannan vaikeudet, mikä osaltaan voi myös selittää sen, että vastuualueilta poiketaan ja 

henkilöstön keskuudessa esiintyy päällekkäisyyksiä samoissa työvaiheissa.  
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Kuva 20. Päällekkäisyys työvaiheissa 

 
4.2.3 Laitteet suunnitteluprosessissa 

Laitteisiin liittyvää palautetta saatiin kerättyä kyselyyn vastanneilta henkilöiltä runsaasti. 

Alla on listattu palautteissa esiin tulleita avainasioita, joita analysoidaan tarkemmin 

seuraavaksi. Avainasiat on kategorioitu tuotteet-kategorian alle, koska niiden katsotaan 

kuuluvan olennaiselta osalta siihen. 

 

• Standardikomponentit 

• Tuoterakenteet 

• Vakioidut ratkaisut 

• Komponenttikirjasto 

• Dokumentaatio 

 

Kohdeyrityksen projektikohtaisen laitesuunnitteluprosessin läpimenon kannalta 

positiivisena vaikuttimena esille nousi yhden vastaajan esille nostamat tuotteiden vakioidut 

eli standardisoidut ratkaisut. Vastaajan näkemyksen mukaan vakioidut ratkaisut parantavat 

suunnitteluprosessin läpimenoaikaa, mutta niitä tulisi olla käytettävissä enemmän. 

Vakioiduista ratkaisuista palautteissa esille nousivat esimerkiksi luukut, vetopäät, 

turvalaitteet ym. ratkaisut, jotta niitä ei tarvitsisi suunnitella useaan kertaan. Vakioituihin 

ratkaisuihin liittyen eräs vastaaja nosti esille valmiiden laite- tuoterakenteiden merkityksen, 

joilla suunnittelun läpimenoaikaa saadaan lyhennettyä. Vastauksesta ei tullut suoranaisesti 

ilmi sitä, onko valmiit laiterakenteet nykyisellään millaisella tasolla, mutta vastaaja katsoi 

niillä olevan positiivinen vaikutus prosessin läpimenoaikaan.  
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Tuotteisiin liittyvä positiivinen seikka nousi esille liittyen laitedokumentaatioon. Palautteen 

antajan katsoi, että hyvin dokumentoitu laitekokonaisuus edistää suunnitteluprosessia. 

Dokumentointiin liittyen sama vastaaja yksi nosti esille huonot dokumentointipohjat, jotka 

hidastuttavat suunnitteluprosessia. Vastauksen suora tulkitseminen on haastavaa eikä siitä 

selviä onko laitedokumentaation nykytilassaan millä tasolla. 

 

Komponentit nousivat selkeästi esille sidosryhmien laatimissa vapaamuotoisissa 

vastauksissa, kun vastaajilta kysyttiin kohtaavatko he samankaltaisia haasteita useissa 

projekteissa. Eräs kyselyyn vastanneista nosti esille komponenttikirjaston käytettävyyden, 

jota vastaaja ei pitänyt sujuvana. Komponenttikirjaston hierarkiaa pidettiin myös matalana. 

Hierarkia liitettynä komponenttikirjastoon voitaneen tulkittavan tarkoittavan 

komponenttikirjaston järjestystä ja kirjaston syvyyttä eli mitä kirjasto pitää sisällään. 

 

Useat vastaajat nostivat esille komponenttipuutokset liittyen 3d-malleihin 

ostokomponenteissa sekä ostokomponenttien mallinnusvirheet. Mallinnusvirheistä esille 

nostettiin muun muassa origo, eli keskikohdan väärä paikka tai mallinnuksen lisäarvoton 

ylilaatu esimerkiksi ruuveissa.  Ylilaatuinen mallintaminen hidastuttaa vastaajan mielestä 

tarpeettomasti ohjelmistoa. Tämän lisäksi ostokomponenteissa on esiintynyt palautteen 

perusteella virheellisyyttä mittatiedoissa.  

 

4.2.4 Myynnin vaikutus laitesuunnitteluprosessiin 

Vastaajien keskuudessa myynnin vaikutusta ja siinä tehtäviin valintoihin pidettiin erityisen 

merkityksellisenä siinä vaiheessa, kun projektia päästään toteuttamaan. Useassa 

vastauksessa kävi ilmi, että laitesuunnitteluun positiivisesti vaikuttaa hyvin laadittu 

myyntispesifikaatio, jossa myytyjen ja lopullisten komponenttien ja laiteratkaisujen sidos on 

vahva. Toisin sanoen myyntivaiheessa laaditut komponenttivalinnat ja ratkaisut säilyisivät 

projektin alusta loppuun eivätkä muuttuisi suunnitteluprosessin aikana.  

 

Useat vastaajat nostivat esille puutteellisesti tai jopa huonosti laaditun myyntispesifikaation, 

jolla on negatiivinen vaikutus suunnittelun läpimenoaikaan. Toisessa yhteydessä kävi ilmi, 

että tuotteen esisuunnittelu on ollut huonolla tasolla tai siinä on esiintynyt selkeää 

keskeneräisyyttä, mikä johtaa tyypillisesti projektin aikaisiin muutoksiin. Usean vastaajan 

lausunnosta liittyen samaan asiaan voinee päätellä, että spesifikaatioiden ja esisuunnittelun 
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eriasteiset puutteet eivät koske yksittäistä projektia vaan kyseessä on laajempi ilmiö, jota on 

ollut havaittavissa jo pidemmällä aikavälillä. 

 

Esisuunnittelu on sijoitettu myynnin kategoriaan, koska se on näkemykseni mukaan 

myyntivaiheen tai viimeistään myynnin jälkeisen aikajakson toimenpide ennen projektin 

aloitus- eli kickoff-palaveria, jonka jälkeen detail- ja layout-suunnittelu käynnistyy. 

Viimeistään esisuunnitteluvaiheessa olisi hyvä tietää, mitä asiakkaalle ollaan tarkalleen 

toimittamassa ja millä spesifikaatiolla. 

 

Erään vastaajan vastauksessa nousi näkökulma, jolla voidaan katsoa olevan selkeä vaikutus 

suunnitteluprosessin läpimenoaikaan. Näkemyksen mukaan myyntivaiheessa myydään liian 

paljon erilaisia laitteita, joka aiheuttaa paljon uudelleen suunnittelua. Palautteen perusteella 

voidaan ymmärtää, että myydyt ratkaisut poikkeavat olennaisesti niin sanotuista 

standardeista laitteista ja laitteiden valmiista ratkaisuista. Vastausta tullaan tarkastelemaan 

tarkemmin tapaustutkimuksen osuudessa, jolloin asiaan saadaan tarkempi tietämys, kun 

analysoidaan case-projektia. 

 

Laitetoimituksen ristiriidat asiakkaan ja laitetoimittajan laatimissa spesifikaatioissa 

aiheuttavat lisäkuluja projektin aikana. Esimerkkinä nousi esille pintakäsittelyssä ilmenneet 

puutteet, jossa laitetoimittajan värisävy oli eriävä asiakkaan vaatimuksesta. Tämän lisäksi 

spesifioitu pintakäsittely oli riittämätön käyttöolosuhteisiin nähden, mikä aiheutti 

lisäkustannuksia. 

 

Räjähdysvaarallisten tilojen eli ATEX-laitteiden selvittäminen projektin aikana aiheuttaa 

projektille lisäkustannuksia ja vaikuttaa toimitusaikaan. Vastauksesta ei selvinnyt tarkalleen 

onko tieto ATEX-vaatimuksesta tullut projektin aikana vai ollut jo mukana myyntivaiheessa 

ja kartoitettaessa asiakkaan tarvetta. Vastauksesta voi kuitenkin päätellä sen, että jos asiaa 

täytyy selvittää niin silloin ATEX-vaatimukset eivät ole olleet mukana myyntivaiheessa 

laaditussa spesifikaatiossa ja hinnoittelussa. 
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4.2.5 Henkilöstön ja sidosryhmien osallisuus suunnitteluprosessissa  

Henkilöstöön- ja sidosryhmiin liittyvä aihepiiri jakautui haastattelututkimuksessa neljään 

aihepiiriin: 

 

• Toteutuksen resursointi 

• Työmotivaatio 

• Työkokemus 

• Kuormitus  

 

Haastattelututkimuksen avoimessa osiossa vastaajat nostivat esille riittävän toteutuksen 

resursoinnin projektin henkilöstössä, jolla vastaajat katsoivat olevan merkittävä positiivinen 

vaikutus laitesuunnitteluprosessin edistymään.  Useassa vastauksessa kävi selkeästi ilmi, että 

kohdeyrityksellä on haasteita projektien toteutuksen aikaisessa henkilöresursoinnissa.  

 

Monet asiat ovat yhden ihmisen varassa, jolloin muun muassa loma-aika ja sen jälkeinen 

työkuorma muodostuu suureksi. Resursoinnin yhteydessä nostettiin esille tuotepäällikön 

operatiiviset tehtävät, jolloin useassa, samanaikaisessa projektissa tehtävä ohjaus ja ohjeistus 

muodostuu mahdottomaksi.  

 

Useassa vastauksessa hyvänä asiana projektien toteutuksen kannalta pidettiin osaavaa sekä 

yrityksen kirjoilla olevaa henkilöstöä, että ostopalveluina hankittavia asiantuntijoita. 

Positiivisesti projektiprosessiin katsottiin vaikuttavan yrityksen tiivis organisaatio, hyvää 

työilmapiiriä sekä ketterää reagointikykyä muutoksiin. Lisäksi positiivisena seikkana 

nähtiin, että tietotaitoa on paljon yrityksen sisällä. Yksi tutkimukseen vastanneista oli 

havainnut myös sen, että kohdeyrityksellä on käytössään motivoitunut ja ahkera henkilöstö, 

millä on positiivinen vaikutus suunnitteluprosessiin. 

 

Vastauksissa nostettiin esille, että suunnitteluprosessia edistää henkilöiden hyvä 

laitetietämys ja projektihenkilöstön kokemus, joka ajan myötä kehittyy entisestään. 

Muutama vastaaja oli vastauksessaan sitä mieltä, että suunnitteluprosessiin negatiivisesti 

vaikuttaa vastuuhenkilöiden huono laitetietämys. Laitetietämyksen kallistuminen sekä 

hyvään, että huonoon suuntaan on sinänsä mielenkiintoinen aspekti, joten mahdollista on, 

että kysymyksen asettelussa on esiintynyt tulkintavirhettä vastaajien keskuudessa, koska 
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kysymyksessä ei ollut mainittu sitä, mikä nykyisellään edistää tai heikentää 

suunnitteluprosessia.  Vastaajat ovat voineet tulkita kysymyksen niin sanotulla yleisellä 

tasolla.  

 

Kyselyyn vastannut, pitkän Roxon-historian omaava henkilö katsoi, että projektin kannalta 

positiivinen vaikutus on riittävällä toteutuksen resursoinnilla ja hyvällä osaamisella 

kyseisestä laitteesta. Kyseinen vastaaja oli sitä mieltä, että toiminnan kehittämisen kannalta 

laitteilla tulisi olla lisää vastuuhenkilöitä, jotka kehittävät laitteita edelleen. Projektin 

kannalta negatiivinen vaikutus saadaan aikaan sillä, että vastuuhenkilöitä puuttuu tai 

laitetietämys on huono. Negatiivisena seikkana henkilö piti sitä, että vastuuhenkilöitä 

merkitään useaan eri tehtävään, jolloin vastuulaite jää heitteille. Resursointiasia on 

palautteen perusteella ollut havaittavissa useissa projekteissa, koska toteutuksen henkilöstöä 

on ollut liian vähän suhteessa aikatauluun ja työmäärään. 

 

4.2.6 Laitesuunnittelun vaikutus asiakasprojektiin 

Laitesuunnitteluun liittyvää palautetta vastaajat nostivat esille avoimissa vastauksissa 

määrällisesti eniten, mikä varmasti selittyy osittain sillä, että suurin osa vastaajista 

työskentelee laitteiden ja niihin liittyvän laitesuunnittelun parissa.  

 

Alle on listattu laitesuunnitteluun liittyvät avainasiat, jotka nousivat tutkimuksessa esille:  

• Pääsuunnittelu 

• Layout 

• Lähtötiedot 

• SolidWorks / PDM 

• Toimintatavat 

• Laatu 

• Nimikehallinta 

 

Vastaajat nostivat esille asioita, joiden on katsottu toistuvan useissa laitetoimitusprojekteissa 

lähihistorian aikana. Ikuisuusongelmana kohdeyrityksen projektikohtaisessa 

laitesuunnittelussa vaikutti olevan se, että laitteen layoutia ei saada lukittua, vaan se ikään 

kuin elää ja etsii lopullista muotoaan detail-suunnittelun aikana. Yksi vastaaja oli havainnut, 
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että muutoksia layout-tasolle on tullut vielä silloin, kun laitteen valmistus on jo alkanut.  

Kommenttien perusteella layout tulisi saada lukittua heti projektin alussa, jolla olisi selkeä 

positiivinen vaikutus projektin läpimenoaikaan. Tyypillisesti layout-asioihin liittyvät 

muutokset on vietävä läpi Roxon:n suunnitteluketjun. 

 

Suunnittelun aikaisia komponenttimuutoksia vastaajat pitivät ongelmallisina. Usein on 

käynyt niin, että esimerkiksi laakerit kuljettimien rummuissa vaihtuvat kesken detail-

suunnitteluvaiheen. Tämä aiheuttaa Lean-menetelmän kautta tarkasteltuna uudelleen 

tekemistä, jolloin asia ei mene kerralla oikein.  

 

Suunnitteluprosessin kannalta positiivisesti edistävänä asiana pitkällä Roxon:n työhistorialla 

oleva mekaniikkasuunnittelija katsoi, että suunnitteluun liittyvät tiedot saataisiin 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vastaaja nosti esimerkkinä esille tiedot projektissa 

käytettävistä vaihteista, joiden tieto nykyisin saadaan melko myöhäisessä vaiheessa. 

Myöhäisellä tiedolla käytettävistä tulkitsen vastausta niin, että tieto käytetyistä vaihteista 

saadaan detail- ja laitesuunnittelusuunnitteluvaiheessa. 

 

Vastaaja korosti vastauksessaan myös ”nuotituksen” tärkeyttä, missä suunniteltavat laitteet 

käytäisiin läpi, miten ne tehdään ja mitä niihin on spesifioitu. Samalla malliratkaisut tulisi 

katsoa läpi. Suunnitteluprosessin kannalta vanhoista virheistä tulisi ottaa opiksi hyödyntäen 

valmiina olevia systeemejä. Kyseinen vastaaja on havainnut, että huomio suunnittelussa 

kiinnittyy joskus liikaa pieniin yksityiskohtiin kuten verhous- ja suojausratkaisuihin, jolloin 

ne ottavat turhan suuren roolin. On ollut myös tapauksia, joissa valmiita ratkaisuja on eri 

henkilöiden vaatimuksesta lähdetty muuttamaan tuotesuunnittelun ollessa valmiina. 

Muutostarpeet ovat usein perustuneet makuasioihin. Vastaaja oli sitä mieltä, että kaikki 

asiantuntemus pitäisi saada suunnittelun käyttöön heti suunnittelun alkuvaiheessa. 

 

Yksi kyselyyn vastanneista mekaniikkasuunnittelijoista katsoi, että laitesuunnittelun 

toimintatavoissa ilmenee päällekkäisyyksiä. Tällä tarkoitetaan laitesuunnittelussa esiintyviä 

uusien ja vanhempien toimintatapojen sekä suunnittelumenetelmien sekoittumista 

keskenään. Vastaaja oli sitä mieltä, että kohdeyrityksessä verrataan vanhoja ja uusia 

suunnittelujärjestelmiä keskenään, vaikka uudet ja vanhat järjestelmän ovat toiminta- ja 
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toteutustasolla varsin erilaisia. Vastaajan näkemyksen mukaan nykyaikaisiin ja uusiin 

metodeihin ei ole paneuduttu riittävästi vaan muistellaan ”vanhoja hyviä aikoja”.  

 

Vastaajat katsoivat, että projektikohtaisen laitesuunnitteluprosessin kannalta positiivinen 

vaikutus saadaan selkeillä lähtötiedoilla ja tavoitteilla. Lähtötiedot tulee olla kunnossa, jotta 

tiedetään mitä ollaan toimittamassa. Prosessin kannalta laitteiden suuret kokonaisuudet tulee 

olla mietitty valmiiksi projektin alussa eivätkä saisi enää muuttua projektin aikana. Pienet 

muutokset projektin aikana olisi hyväksyttäviä, mutta ne tulisi pystyä hoitamaan normaalissa 

työajassa.   Projektilaitteiden komponentit tulisi lyödä lukkoon aikaisessa vaiheessa. 

Nykyisin projektin alussa on ilmennyt epätietoisuutta siitä mitä tehdään ja millä 

spesifikaatiolla.  Ennen detail-suunnittelua tulisi myös selvittää laitteiden kuljetusmitat ja 

tehdä päätökset niistä. 

  

Hyvillä lähtö- ja pohjamalleilla, joihin vaaditaan mahdollisimman vähän muutoksia, 

katsottiin vastaajien keskuudessa olevan suuri vaikutus laitesuunnitteluprosessin 

läpimenoaikaan. Vastauksissa painotettiin myös ns. äitimallin (master model, master -malli) 

merkitystä, mikä helpottaa ja nopeuttaa prosessin kulkua. Prosessin kannalta ongelmana 

nähtiin, että vakiolaitteen layout ja/tai pohjamalli ei sovellu suunniteltavaan laitteeseen tai 

sitä ei ole olemassa.  

 

Vastaajien keskuudessa paljon keskustelua nousi esille liittyen käytössä olevaan CAD- ja 

PDM-järjestelmään, johon töitä tehdään ympäri Suomea. Yksi vastaaja piti käytössä olevaa 

PDM/CAD-järjestelmää Suomen parhaana, kun taas toisessa vastauksessa mentiin toiseen 

ääripäähän. 3d-suunnittelu tehdään kohdeyrityksessä SolidWorks:lla, joka on yhteydessä 

Aton/SolidPDM-tuotetiedonhallintajärjestelmään. Layout-tasoinen suunnittelu tehdään 2d-

ympäristössä Autocad Mechanical -ohjelmalla.  

 

Samankaltaisina haasteina projektista toiseen nousivat 10-vuoden Roxon-kokemuksella 

olevan mekaniikkasuunnittelijan vastauksen perusteella CAD-rakenteet / PDM. 

Vastauksessa ei ollut tarkennettu, mistä kyseiset haasteet johtuvat, joten tarkempia 

johtopäätöksiä asiasta on vaikea tehdä. Vastaaja katsoi, että valmiilla laiterakenteilla saadaan 

parannettua laitesuunnittelun läpimenoaikaa. Nimikkeiden hallintaa vastaaja piti puolestaan 

asiana, joka hidastaa suunnitteluprosessia. 
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Useassa vastauksessa nousi esille PDM- ja CAD-järjestelmän välillä olevia toiminnallisia 

haasteita. Yksi kyselyyn vastanneista 1-5 vuoden Roxon-työkokemuksella oleva 

mekaniikkasuunnittelija kokosi CAD/PDM-järjestelmän toiminnallisia ongelmia 

suhteellisen kattavasti. Suunnittelija oli havainnut, että tehtyjä töitä oli kadonnut ja 

esimerkiksi piirustuksia tyhjentynyt. Hän katsoi, että PDM-järjestelmän avulla on 

mahdollisuus tehdä sellaisia virheitä, joilla on vakavat seuraamukset. Järjestelmä on 

vastaajan mielestä myös järkyttävän hidas käyttää. SolidWorks:n asetukset ovat 

optimoimatta ja mallintaminen ”villiä”. Vanhat sotkut kopioituvat uusiksi, jolloin 

”sekamelska” lisääntyy. Lopuksi vastaaja katsoi, että ohjeistus mallintamisen näkökulmasta 

on puutteellista ja PDM:n sanakirjassa esiintyy puutteita.  

 

Yli 10 vuoden Roxon-työkokemuksella vastannut henkilö nosti esille sen, että PDM-

ongelmat ja mallien päivittymisen hitaus hidastavat laitesuunnitteluprosessia. Vastaajan 

näkemys oli, että laitesuunnittelussa halutaan usein tehdä ”liian täydellistä työtä”. Vastaajan 

näkemyksen mukaan vähempikin tarkkuus riittäisi. Lean-ajattelun näkökulmasta ”liian 

täydellinen työ” on ylilaatua, joka ylikäsittelyä ja sitä kautta hukkaa, josta asiakas ei ole 

valmis maksamaan. 

 

Eräs vastaaja katsoi, että suunnittelukäytännöt sekä PDM tulisi saada sellaiseksi, että 

päästäisiin pois minuuttien tai jopa kymmenien minuuttien odottamisesta, kun 3d-malleja 

ladataan ja päivitetään. Samassa yhteydessä vastaaja nosti esiin tarpeen selkeälle 

ohjeistukselle liittyen 3d-mallien tekoon. Laitesuunnitteluprosessin kannalta positiivisesti 

edistävänä seikkana nähtiin hyvää suunnittelijoiden ohjeistusta ennen työn aloitusta ja sen 

aikana. Vastauksissa katsottiin, että riittävä suunnittelun tukeminen ja seuranta parantaa 

prosessin läpimenoaikaa. 

 

Kuvassa 21 nähdään ristiintaulukoinnin tulokset käytössä olevista IT-järjestelmistä ja 

henkilöiden kokemukset hidastavasta vaikutuksesta laitesuunnitteluprosessin 

läpimenoaikaan. Laitesuunnitteluun osallistuvat henkilöt pitävät käytössä olevia järjestelmiä 

työn kannalta hidastavana kuin projektinhoidon henkilöt, joiden mielestä lähes 30 %:lla ei 

ole merkitystä heidän työnsä läpimenoaikaan. Laitesuunnittelun henkilöt työskentelevät 

käytännössä pelkästään CAD- ja PDM-ympäristössä kun taas projektinhoidon henkilöistä 
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osa ei käytä järjestelmää ollenkaan tai hyvin vähän. Ristiintaulukoinnin perusteella noin 60 

%:a laitesuunnittelun henkilöstöstä katsoo, että käytössä olevilla järjestelmillä on jollain 

tasolla hidastava vaikutus. 

 

 
Kuva 21. IT-järjestelmien vaikutus projektin läpimenoaikaan. 

 

Laitesuunnitteluprosessin kannalta ongelmallisena nähtiin riittämätöntä teknistä 

resursointia, kiirettä sekä pääsuunnittelun laiminlyöntiä. Asia nähtiin niin, että silloin kun 

pääsuunnittelu ei ole hallinnassa riittämättömän resursoinnin takia ja ohjattavana on liikaa 

suunnittelijoita, suunnittelutunnit kasvavat.  Tämän katsottiin johtavan siihen, että 

ratkaisuista ei tule niin hyviä kuin ne voisivat olla. Vastaaja oli sitä mieltä, että tuotepäälliköt 

ovat kiinni projektitoteutuksissa eivätkä ehdi ohjata omien laitteidensa toteutuksia. Tämä 

johtaa siihen, että pääsuunnittelija "opettelee" lisäksi tuotteet, jotka joku muu jo osaa. 

 

PDM-järjestelmä on ollut tutkimuksessa suuressa roolissa monesta näkökulmasta 

katsottuna. Järjestelmien hitautta on kritisoitu vastaajien suunnalta, johon liittyen eräs 

kyselyyn vastanneista ehdotti testausta laitesuunnitteluprosessin läpimenoajasta, jolloin 

käytössä ei olisi PDM-järjestelmää. Testi tehtäisiin suunnittelun alusta loppuun tilanteeseen, 

jossa valmistuspiirustukset olisivat siirtyneet tuotetta valmistavalle konepajalle. Ehdotus on 

sinänsä mielenkiintoinen, koska silloin nähtäisiin se, onko PDM-järjestelmä 

suunnitteluprosessin kannalta yksi kuvitelluista pullonkauloista, joka yhtenä osana aiheuttaa 

prosessin läpimenon kasvua vai ovatko todelliset syyt muualla.  
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4.2.7 Asiakkaan vaikutus toimitusprojektiin läpimenoon 

Henkilöstölle ja sidosryhmille laaditussa haastattelututkimuksessa nousi esille muutamia 

seikkoja, jossa asiakas nostettiin esille. Asiakkaan ja laitetoimittajan välisellä yhteistyöllä 

katsottiin olevan merkittävä vaikutus laitesuunnitteluprosessiin sujuvuuteen. Helppoa 

asiakasta, jota tosin ei ollut tarkemmin täsmennetty, pidettiin prosessin kannalta 

positiivisena asiana. Vastaavasti vaikeaa asiakasta, joka esimerkiksi muuttaa arvoja kesken 

projektin sekä esittää yllättäviä vaatimuksia, vähättelee vallitsevia olosuhteita tai panttaa 

tietoja pidettiin prosessin kannalta asiana, joka kasvattaa laitesuunnitteluprosessin 

läpimenoaikaa. Lean-menetelmän näkökulmasta tarkasteltuna tietojen panttaaminen johtaa 

laitesuunnittelussa odottamiseen, joka on yksi hukan muodoista. 

 

Laitetoimittajan ja asiakkaan välinen kommunikointi on ajoittain havaittu olevan hidasta. 

Yhdeksi potentiaaliseksi syyksi kyselyyn vastannut henkilö oli nostanut esimerkiksi 

asiakasta edustavat tai asiakkaan ja laitetoimittajan välissä työskentelevät konsultit.  

 
Tutkimukseen vastanneen henkilön näkemyksen perusteella asiakkaalta tulevat, 

laitesuunnittelun aikaiset muutokset, ovat yleinen ilmiö, joka toistuu lähes jokaisessa 

projektissa, jolloin kesken suunnittelun tehtävät muutokset joudutaan viemään läpi 

suunnitteluketjun. 

 

4.3  Monivalintavastausten väliset riippuvuudet ristiintaulukoinnissa 

Haastattelututkimuksen monivalintavastauksista tehtiin tutkimuksessa ristiintaulukointi, 

jossa projektin hoidon henkilöiden vastauksia verrattiin laitesuunnittelun henkilöstön 

vastauksiin. Tässä osiossa monivalintavastausten ristiintaulukoinnin tuloksista 

muodostettiin pareja, joita tarkastellaan tarkemmin ja katsotaan, löytyykö parien välillä 

riippuvuuksia. Ristiintaulukoidut kuvaajat valikoituivat tutkimuksen aiheen kannalta 

tärkeimmistä aihepiireistä, joiden avulla saadaan parhaiten vastaus tutkimusongelmaan sekä 

-kysymyksiin.  
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4.3.1 Toimintatavat 

Toimintatapoihin liittyen kuvassa 22 nostettiin esille ristiintaulukoinnin tulokset 

kohdeyrityksen toimintatavoista ja niiden selkeydessä. Näyttää siltä, että toimintatapojen 

selkeys jakaantuu suhteellisen tasaisesti vastaajaryhmästä riippumatta, jolloin vihreät ja 

siniset kuvaajat ovat lähellä toisiaan. Ainoastaan vastauksen ”täysin samaa mieltä” antaa 

yksi projektin hoidon henkilö. Toimintatapojen ehdoton selkeys projekteissa jää molemmilla 

vastaajaryhmillä suhteellisen alhaiselle tasolle. Eniten vastaukset painottuivat kuvaajan 

vasempaan laitaan ja molempien vastaajaryhmien vastaajat, noin 35 %:a vastaajista, 

olivatkin miltei eri mieltä sitä, että projektien toimintatavat ovat selkeät. 

 

 
Kuva 22. Yhteiset toimintatavat ja työtapojen vakioiminen 

 

Toimintapojen selkeydessä ilmeni kuvassa 22 hieman ristiriitaa, minkä vuoksi 

toimintatapojen rinnalla tarkasteltiin myös vakioitujen työtapojen lisäämistä ja niiden 

tarpeellisuutta. Lean-menetelmässä työ- ja toimintatapojen vakioimisella tarkoitetaan 

standardisoimista, josta tarkemmin työn alkupään teoriaosuudessa. Tyypillisesti työ- ja 

toimintatapojen vakiointi koskee yrityksen kaikkia prosesseja, ei pelkästään 

laitesuunnittelua ja siinä käytössä olevia menetelmiä tai vakioituja teknisiä ratkaisuja. 

 

Kuvasta 22 on selkeästi nähtävissä, että paria poikkeusta lukuunottamatta vakioitujen 

työtapojen lisäämistä pidettäisiin kohdeyrityksessä tervetulleena ja edesauttaisi projektien 

aikaista työskentelyä. Vahvasti samaa mieltä -vastaukset edustavat molemissa 

vastaajaryhmistä suurinta vastaajaryhmää. Kokonaisuutena kuvasta 27 on nähtävissä, että 

molempien vastaajaryhmien edustajat pitävät projektien toimintatapoja suhtellisen 
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epäselvinä ja toimintatapoihin toivotaan molempien vastaajaryhmien puolelta lisäämistä ja 

yhtenäistämistä. 

 

Kuvassa 23 nähtävä kuvapari otettiin mukaan tarkasteluun siksi, että niiden katsotaan 

projektin aikaisiin toimintatapoihin ja kykyyn reagoida sekä kehittää toimintaa. Kuvista on 

nähtävissä, että kuvaajien muodot ovat todella lähellä toisiaan molempien vastaajien 

keskuudessa ja varsinkin, kun katsotaan suurimpia vastauksia. Positiivisisillä kokemuksilla 

ymmärrän henkilökohtaisesti asian niin, että käyttäisin hyväksi havaittuja ratkaisuja, kun 

taas negatiivisistä kokemuksista pyrkisin eroon. 

 

 
Kuva 23. Projektien aikaiset haasteet ja kokemuksiin reagointi 

 

Projektin hoidon vastaajat ovat vahvemmin sitä mieltä, että kokemukset aikaisemmista 

projekteista huomioidaan suunnitteluvaiheessa. Laitesuunnittelun vastaajat ovat 

vastauksissaan hieman varovaisempia, mutta kokonaisuutena kokemukset otetaan hyvin 

huomioiduksi suunnitteluvaiheessa.  

 

Vaikka kokemukset aikaisemmista projekteista huomioidaan suunnitteluvaiheessa vahvasti 

niin samanlaisia haasteita kohdataan jatkuvasti useissa eri projekteissa. Projektin hoidon 

henkilöt ovat tässäkin vahvemmin samaa mieltä kuin laitesuunnittelun henkilöt. 

Mielenkiintoiseksi samanlaisten haasteiden kohtaamisen tekee se, että vaikka kokemukset 

näennäisesti huomioidaan  suunnitteluvaiheessa niin haasteita esiintyy silti voimakkaasti. 

Kysymyksiä herättääkin se, että ovatko suunnittelun aikaiset parannukset todellisia, koska 

näkyviä tuloksia ei saada. Mahdollista voi olla myös se, että ongelmat ovat vahvasti mukana 

ennen suunnittelua tehtävissä prosesseissa, joissa kokemukset jätetään huomiotta ja 

ongelmat toistuvat projektista toiseen eikä suunnitteluvaiheesa ole enää mitään tehtävissä. 
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Pahin tilanne lienee se, että ongelmat ovat tiedossa ja ne lakaistaan maton alle tai kuvitellaan, 

että asiat ovat kunnossa vaikka samankailtaiset haasteet toistuvat ja toistuvat. Lean-ajattelun 

näkökulmasta tulisi pyrkiä jatkuvan parantamisen kulttuuriin, jossa asioita ongelmia 

ennaltaehkäistään. 

 
4.3.2 Projektin aikataulu ja toimitussisältö 

Aikataulu ja varsinkin sen paikkansa pitävyys lienee yksi tärkeimmistä elementeistä 

toimivalle projektiliiketoiminnalle ja sen jatkumiselle. Tutkimusongelmassa nostettiin esille 

kohdeyrityksen haasteet laitesuunnittelutuntien suuresta määrästä sekä suunnitteluprosessin 

aikatauluhaasteista. Tästä johtuen projektin aikatauluun liittyvät otettiin esille 

ristiintaulukoitujen vastausten perusteella muodostetuista kuvapareista (kuva 24).  

 

Projektin hoidon henkilöstö on vahvemmin sitä mieltä, että aikataulu on selkeä, kun taas 

laitesuunnittelun vastaajat eivät pidä aikataulua niin selkeänä.  Edellä mainitun lisäksi yli 20 

% projektin hoidon vastaajista on aikataulun selkeydestä miltei eri mieltä. 

 

 
Kuva 24. Aikataulun selvyys projektin alussa ja aikataulun paikkansa pitävyys 

 

Suunnitteluprosessin aikataulun selkeys jakaantuu vastaajien kesken jokaiseen 

vastausvaihtoehtoon ja vastausten huippu löytyy vasemmalta. Vastausten jakaantumisesta 

tasaisesti jokaiseen vastausvaihtoehtoon voi johtua siitä, että vastaajat eivät tarkkaan edes 

tiedä mitä suunnitteluprosessin aikataululla tarkoitetaan. Tästä johtuen vastaajat eivät 

välttämättä osaa sanoa, että onko aikataulu tarkasti selvillä, jos aikataulua ei ole, tai se ei ole 

tiedossa. Mahdollista on, että aikataulusta on tiedossa ainoastaan suunniteltu aloitus ja 
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lopetus, jolloin loppuaika tällä aikavälillä mennään lähes ”päivä kerrallaan” ilman 

laitekohtaisia tarkennuksia ja välietappeja, milestoneja. 

 

Kuvassa 24 projektin aikataulun paikkansa pitävyys liitettiin samaan yhteyteen 

laitesuunnitteluprosessin aikataulun selkeyden kanssa. Kysymyksen tulkinnassa voi 

tapahtua pientä tulkintaeroa vastaajista riippuen niin, että katsooko kysymystä koko 

projektin aikataulun kannalta vai pelkästään laitesuunnitteluun liittyvän alkuperäisen 

aikataulun näkökulmasta.  Noin 25 % laitesuunnittelun henkilöistä ja hieman alle 50 %:a 

projektin hoidon henkilöstöstä on sitä mieltä, että projektin aikataulu piti paikkansa jollain 

tasolla. Loput olivat sitä mieltä, että alkuperäinen aikataulu ei pitänyt paikkaansa. 

Yhteenvetona vaikutta siltä että, laitesuunnittelun aikataulun olematta tarkasti selvillä 

projektin alussa niin se ei myöskään tule pitämään paikkaansa. Asiaa tarkasteltuna 

käänteisesti voidaan sanoa, että mitä tarkemmin laitesuunnitteluprosessin aikataulu 

määritellään ja on selvillä projektin alussa, sitä helpompi sitä on seurata ja päästä käsiksi 

projektin alkuperäiseen aikatauluun.  

 
Haastattelututkimuksen vapaamuotoisissa vastauksissa nousi esille kaikessa 

moninaisuudessaan projektilaitteiden spesifikaatio ja siihen liittyvät muutokset projektin 

aikana. Tästä johtuen kuvassa 25 on esitetty kuvapari vastaajien tietoisuudesta projektien 

toimitussisällöstä sekä spesifikaatiosta. 

 

 
Kuva 25. Tietoisuus toimitussisällöstä ja spesifikaatiosta 

 

Tarvittava tieto projektien toimitussisällöstä ja tiedon helposta saatavuudesta näyttää 

jakaantuneen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oikealle ja vasemmalle eli samaa tai 

eri mieltä. Kuvan 25 perusteella projektin hoidon henkilöstö tietää toimitussisällön ja 
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laitesuunnitteluun osallistuvat henkilöt eivät tiedä tai tieto ei ole ainakaan helposti saatavilla. 

Tässä kohti mahdollista on, että tiedon kulussa on katkos ja varsinkin, kun laitesuunnitteluun 

osallistuvat henkilöt ovat pääosin insinööritoimistojen henkilöstöä eikä heillä ole pääsyä 

kaikkiin kohdeyrityksen tietokantoihin. Pitää varmasti paikkansa, että kaikkea projektin 

tietoa ei tarvitse olla saatavilla, mutta kaikki tarvittava tieto tulisi olla helposti saatavilla 

sidosryhmästä riippumatta. Tieto tulisi olla saatavilla myös niin, että se ei ole pelkästään 

yhdellä sidosryhmän edustajalla vaan kaikilla, jotka sitä tarvitsevat. Riskinä on, että tässä 

syntyy tai on syntynyt selkeä tietoaukko projektinhoidon ja laitesuunnittelun henkilöiden 

välille. Projektin hoidon henkilöstö voi myös olettaa, että tieto on hyvin saatavilla kaikille 

projektissa työskenteleville henkilöille, vaikka näin ei välttämättä ole. 

 

Projektilaitteiden spesifikaatioiden selvyyttä projektin alussa tarkastaessa yhdessä 

toimitussisällön kanssa nähdään, että jakaumat ovat hyvin samantyyliset kuin tietoisuudesta 

toimitussisällöstä. Valitettavasti laitesuunnittelu on vielä enemmän eri mieltä ja projektin 

hoidon henkilöiden vastaukset ovat myös siirtyneet enemmän eriäväksi siitä, että 

spesifikaatio on selvillä projektin alussa. Spesifikaatio näyttää olevan suhteellisen hyvin 

selvillä projektin hoidon henkilöillä, mutta tietoisuus ei ulotu laitesuunnitteluun asti, missä 

spesifikaatioiden tietoisuutta todellisuudessa tarvitaan.  

 

Silloin, kun toimitussisältö ja spesifikaatio eivät ole projektin aikana tarkasti selvillä ja tieto 

saatavilla, se voi aiheuttaa esimerkiksi odottamista, arvaamista, muutoksia, uudelleen 

tekemistä, laatukustannuksia ja pahimmassa tapauksessa muutokset voivat päätyä tehtäväksi 

loppuasiakkaan luokse. Loppuasiakkaan luona tehtävät viimeiset muutokset ovat kaikkein 

kalleimpia ja imagohaitaltaan suurimpia. Monesti imagohaittaa pidetään kalleimpana ja 

kaikkein vaikeampana asiana palauttaa, mikäli sellainen syntyy. 
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4.3.3 Työn virtaaminen projektissa 

Haastattelututkimuksen tulosten viimeisessä osiossa tarkastellaan kahta neljän kuvan 

kvartettia, jossa käsitellään työn virtaamista projektissa. Useassa kuvassa on yhteys 

tutkimuksen monivalintavastauksissa esiin tulleisiin asioihin kuten kuormitukseen, 

kiireeseen, kaaokseen ja stressiin. Kuvassa 26 käsitellään työn virtaamista projektissa, mikä 

sisältää työn suunnittelua ja niiden määrää sekä työtehtävien keskeneräisyyttä ja 

aikatauluasioita. 

 
Kuva 26. Työn virtaaminen projektissa 

 

Kuvan 26 perusteella nähdään, että töiden etukäteissuunnittelua tehdään jonkin verran 

molemmissa vastaajaryhmissä. Vastaukset painottuvat hieman enemmän oikealle kuin 

vasemmalle. Se mikä kuvassa pistää silmään, että noin 35 %:a projektin hoidon henkilöstöstä 

on jossain määrin eri mieltä töiden etukäteissuunnittelusta eli ainakin jossain määrin ilman 

sen suurempaa kontrollia ja järjestystä. Yleensä projektin hoidon henkilöt ohjaavat ja 

valvovat omien töidensä lisäksi myös muiden töitä, joten töiden suunnittelun jonkinasteisella 

sivuuttamisella voi olla vaikutusta myös isommassakin kuvassa esimerkiksi 

laitesuunnitteluun tai projektin muihin prosesseihin. 
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Työmäärän vaihtelu projektin aikana näyttää sijoittuvan kutakuinkin kuvaajan keskelle ja 

samalla painottuen hieman oikealle eli pientä vaihtelua työmäärässä projektin aikana on. 

Muutamalla projektin hoidon vastaajalla työmäärä vaihtelee runsaasti projektin aikana. 

Suurelta vaihtelulta päästään luultavasti osittain eroon paremmalla etukäteissuunnittelulla, 

jolloin työaika tulee paremmin käytettyä hyödyksi, eikä työtehtävien ruuhkahuiput 

pakkaudu projektin loppupäähän, kun projektin alkupää on työtehtävien osalta 

rauhallisempaa.  

 
Keskeneräisistä työtehtävistä kysyttäessä projektin hoidon vastaukset jakaantuivat vahvasti 

oikealle ja laitesuunnittelun suhteellisen keskelle ja vasemmalle. Toisin sanoen 

laitesuunnittelu näyttää kuvien perusteella tekevän työt systemaattisemmin kerralla 

valmiiksi, kun taas projektin hoidon henkilöillä on paljon aloitettuja työtehtäviä, joita ei ole 

saatettu loppuun. Projektihenkilöstön työtehtävien keskeneräisyys voi olla syytä 

aliresursoinnista, jolloin avainhenkilöt ovat mukana monessa asiassa samanaikaisesti ja 

tehtävien aikana ilmenee tilanteita, joihin on reagoitava nopeasti. Useat samanaikaiset 

työtehtävät ja niiden keskeneräisyys eivät toisaalta selity resursoinnilla vaan pikemminkin 

työn etukäteisellä ja samanaikaisella suunnittelulla. Normaaleiden työtehtävien 

suoriutumiseen voisi auttaa töiden suunnittelu ja aikataulutus sekä niiden saattaminen 

kerralla valmiiksi. Akuutit tulipalotapaukset tulisi priorisoida tapauskohtaisesti ja delegoida 

mahdollisuuksien mukaan eteenpäin tai laittamalla työlistassa jonoon. 

 

Haastattelututkimuksen avoimissa vastauksissa esille nostettiin avainresurssien puute 

koskien esimerkiksi pääsuunnittelua ja suunnittelun ohjausta. Lähes kaikki sidosryhmien 

vastaajat kokevat projektien aikana aikataulupaineita jollain tasolla. Yli 40 %:a projektin 

hoidon henkilöistä kokee aikataulupaineita tasolla ”vahvasti samaa mieltä”.  

Laitesuunnitteluun osallistuneet henkilöt ovat vastauksissaan hieman maltillisempia, mutta 

aikataulupaineet ovat vahvasti läsnä. Tyypillisesti toimitusaikataulut 

projektiliiketoiminnassa ovat hektisiä, mikä korostaa töiden huolellista suunnittelua, 

aikataulusta, johtamista sekä ohjaamista. Mikäli työtehtävissä ilmenee ”turbulenssia” ja 

jatkuvaa kiirettä projektin alusta loppuun hyvästä suunnittelusta sekä työn tuottavuudesta 

huolimatta ja työpäivät venyvät niin silloin lienee jo kyse puhtaasta aliresursoinnista, johon 

projektin hoidon tai laitesuunnittelun henkilöiden on vaikea tehdä toimenpiteitä vaan 

korjaavat toimenpiteet on tehtävä yrityksen esimies ja johtotasolla. 
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Edellä käsiteltiin työn virtaamista projekteissa, minkä jatkoksi haastattelututkimuksen 

avoimesta osiosta valikoitui kuvassa 27 nähtävä neljän kuvaajan kokonaisuus, jossa 

käsitellään työtehtävien prosessointia ja keskeneräisyyttä projektin aikana. 

 

 
Kuva 27. Keskeneräinen työ ja töiden prosessointi projektin aikana 

 

Ensimmäisessä kuvassa käsitellään useiden työtehtävien samanaikaista tekemistä, millä 

usein tarkoitetaan töiden moniajoa eli multitasking-toimintaa. Se voi yksinkertaisuudessaan 

olla esimerkiksi sähköposteihin vastaamista päätyön kuten laitesuunnittelun ohella, jolloin 

päätyö keskeytyy ja ajatus siirtyy muualle. Valitettavan usein riskinä usean tehtävän 

samanaikaisessa suorittamisessa on se, että työt eivät valmistu kerralla oikein ja tuottavuus 

laskee.  

 
Monen asian tekeminen samanaikaisesti on molemmilla vastaajaryhmillä selkeästi 

havaittavissa ja vahvemmin vielä läsnä projektin hoidon henkilöillä, kuvaaja on 

painopisteellä ”täysin samaa mieltä”. Laitesuunnittelun suurin vastaajaryhmä on lähellä 

kuvaajan keskikohtaa eli puhutaan likipitäen tasosta ”en osaa sanoa”. 
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Toisessa kuvassa käsitellään tilannetta, jossa sidosryhmiltä kysyttiin, että joutuvatko he 

palaamaan aikaisempiin työvaiheisiin projektin aikana. Muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta kaikki vastaajat joutuvat palaamaan aikaisempiin työvaiheisiin eli työn ei katsota 

täysin virtaavan suoraviivaisesti eteenpäin ja tulevan kerralla valmiiksi. Uskon, että tällä on 

osittain myös yhteys usean asian tekemiseen samanaikaisesti, mikä oli myös vahvasti läsnä. 

 

Neljäosaisen kuvakollaasin kolmannessa kuvassa esille nostettiin asia, jossa sidosryhmiltä 

pyydettiin arvioita siitä, että onko heidän työssään keskeytyksiä. Henkilökohtaisesti miellän 

töiden keskeytymisen niin, että yksittäistä työtehtävää ei saa saatettua kerralla valmiiksi. 

Töiden keskeytymisen voi tällöin aiheuttaa esimerkiksi jonkin kriittisen tiedon tai fyysinen 

objektin puuttuminen. Laitesuunnittelijoiden arviot töiden keskeytymisestä painottuvat 

käytännössä kuvaajan keskelle, keskilinjan oikealle ja vasemmalle puolelle. Tämän 

perusteella voidaan tulkita, että keskeytyksiä ei juurikaan ole tai niitä on kohtuullisen vähän. 

Vastanneista noin kahdella keskeytyksiä näyttää esiintyvän selkeästi enemmän tai he ainakin 

tunnistavat ilmiön. Projektihenkilöstön keskuudessa keskeytyksiä ilmenee huomattavasti 

enemmän, käytännössä kaikilla ja osalla vastaajista jopa huomattavan paljon. Osasyynä 

tähän luultavasti on monen asian tekeminen samanaikaisesti ja jopa resursointiasiat, jolloin 

monet asiat ovat yhden ihmisen vastuulla, jolloin henkilöä ”nyitään hihasta” jatkuvasti. 

Keskeytymisestä muodostuu herkästi jatkuva kierre, kun meneillään oleva tehtävä jää 

kesken, kun siirrytään muualle ja palataan jossain vaiheessa takaisin vanhaan, minkä jälkeen 

siirrytään hetken päästä taas muualle. Kuvan 27 perusteella töiden keskeytyminen ja monen 

asian tekeminen samanaikaisesti ovat yhteydessä toisiinsa. 

 

Viimeiseksi sidosryhmiltä kysytyistä kysymyksistä mukaan otettiin asia, jossa heiltä 

tiedusteltiin sitä, että onko heidän työssään odottamista. Laitesuunnitteluprosessiin liitetyssä 

kysymyksessä odottamisella voitaneen osittain tarkoittaa sitä, että aiheuttaako odottaminen 

töiden keskeytymisen, koska jokin kriittinen tieto tai objekti puuttuu. Äärimmäisyydessään 

joku vastanneista voi odottaa esimerkiksi töistä kotiin pääsyä. 

 

Kuvassa 27 nähdään, että yli 50 %:lla projektin hoidon henkilöistä esiintyy työssään 

jonkinasteista odottamista, kun vastaava luku laitesuunnittelun henkilöistä on noin 40 %: a. 

Lukuarvoista päätellen työtehtävissä ”odottaminen” jakaantuu sekä puolesta että vastaan 

suhteellisen tasaisesti, keskilinjan molemmille puolille kallistuen hieman vasemmalle. 
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Projektien hoidon henkilöillä odottaminen on selkeästi yleisempää kuin 

laitesuunnittelijoilla, jotka eivät tunnista asia yhtä selkeästi ja heidän työnsä näyttää 

vastausten puolesta virtaavan paremmin.  

 

Osalla projektien hoidon henkilöllä odottamisella näyttäisi olevan yhteys monen asian 

tekemiseen samanaikaisesti. Silloin, kun työt keskeytyvät ei välttämättä synny odottamista 

vaan siirrytään toiseen tehtävään ja tehdään montaa asiaa samanaikaisesti. Tästä seuraa se, 

että joudutaan palaamaan aikaisempiin työvaiheisiin, minkä seurauksena syntyy useita 

keskeneräisiä työtehtäviä, mikä lopulta aiheuttaa aikataulupaineita. 

 

Vastaavasti laitesuunnittelulla odottamista esiintyy vähemmän, eikä keskeytyksiä ole niin 

paljon kuin projektin hoidon henkilöillä. Laitesuunnittelijoilla on myös havaittavissa töiden 

moniajoa, mikä johtaa palaamiseen aikaisempiin työvaiheisiin. Vastausten perusteella 

keskeneräisiä työtehtäviä ei näyttäisi esiintyvän, mikä puolestaan on ristiriidassa sen kanssa, 

että henkilöt kuitenkin joutuvat palaamaan aikaisempiin työvaiheisiin.  Toisaalta 

laitesuunnittelulle tyypillistä on, että henkilöt joutuvat palaamaan työvaiheisiin, jotka ovat 

jo saatettu valmiiksi johtuen esimerkiksi muutos- tai korjauspyynnöstä. Aikaisempiin 

työvaiheisiin palaamisella näyttää kuvien 26 ja 27 perusteella olevan suora yhteys 

aikataulupaineisiin. 

 

4.4 Monivalintavastauksista esiin nousseet potentiaaliset kehitysehdotukset  

Haastattelututkimuksen monivalintavastausten tulosten analysoinnin perusteella saatiin 

koottua lukuisia potentiaalisia kehitysehdotuksia, joilla voidaan katsoa olevan yrityksen 

laitesuunnitteluprosessin kannalta positiivisia seurauksia, mikäli toimenpiteisiin ryhdytään. 

Osa kehitysehdotuksista on lisäksi niin sanotusti yleispäteviä, joita voidaan jalostaa 

käytettäväksi kohdeyrityksen kaikissa toiminnoissa. 

 

Kokonaisuutena kohdeyrityksessä tulisi kiinnittää huomio positiivisten ja negatiivisten 

kokemusten hyödyntämiseen entistä kattavammin, jolloin pystytään ennaltaehkäisemään 

samankaltaisten haasteiden syntyminen ja saavuttamaan parempia tuloksia jatkuvan 

parantamisen kautta. Käytännössä jokainen asiakas on erilainen yksilö, jota ei voi muuttaa, 

mutta omaa toimintaa voi kehittää niin, että se sopeutuu ja kykenee reagoimaan paremmin 

asiakkaiden yllättäviinkin tarpeisiin ilman, että asiakastarve sekoittaa yrityksen koko 
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prosessin kuten laitesuunnittelun. Valitettavasti muutoksista saattaa seurata ”armoton 

sekoilu” kuten haastattelututkimuksessa eräs vastaaja asiaa kuvaili. 

 

Kohdeyrityksen näkökulmasta tärkeänä kehitysideana painotan yhteisten toimintatapojen 

selkeyttä ja vakioimista. Jo olemassa olevia toimintatapoja ylläpidetään ja päivittään sitä 

mukaa, kun havaitaan, että jonkin asian voi tehdä paremmin. Samalla luodaan uusia 

toimintatapoja jonkin asian tekemiseen, sillä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla. 

Vakioidulla toimintatavalla voidaan esimerkiksi tarkoittaa suunnittelupiirustuksen 

otsikkotaulun täyttämistä, projektibudjetin seurantaa, projektin aikataulun laadintaa ja 

seurantaa, palaverimuistion täyttämistä tai vaikkapa projektikohtaisen sähköpostin 

otsikointia. Vakioitujen toimintatapojen käyttö vaatii tyypillisesti valvontaa ja tietynlaisen 

asennemuutoksen, jotta henkilö sitoutuu käyttämään ja noudattamaan niitä. Poikkeuksetta 

selkeillä toimintatavoilla voidaan säästää aikaa ja tehdyn työn laatutaso pysyy korkealla 

tasolla. 

 

Haastattelututkimuksen perusteella projektin aikataulu ja tarkka toimitussisältö tulee saada 

henkilöstön ja sidosryhmien tietoisuuteen heti projektin alussa. Lisäksi projektilaitteiden 

spesifikaatio tulisi olla määritetty heti projektin alussa, jolloin vältytään projektin aikaisilta 

muutoksilta ja arvauksilta sekä uudelleen tekemiseltä. 

 

Projektiliiketoiminnassa aikataulutuksen ja allokoinnin tärkeyttä ei liene syytä koskaan olla 

korostamatta liikaa, joten kehitystoimenpiteenä kohdeyrityksessä tulisi kiinnittää huomio 

laitesuunnitteluprosessin tarkennettuun töiden etukäteissuunnitteluun ja aikataulutukseen, 

jossa projektilaitteiden suunnittelu ja muut projektin oheistoiminnot aikataulutetaan ja 

jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin ja kyseisille kokonaisuuksille laaditaan budjettitunnit. 

Tämän jälkeen kullekin osa-alueelle nimetään selkeä vastuuhenkilö esimerkiksi 

insinööritoimistosta. Mikäli suunnittelun tarkennettua aikataulua ei laadi tutkimuksen 

kohdeyrityksen projektipäällikkö niin sen voi pyytää tehtäväksi laitesuunnittelua 

toteuttavalta insinööritoimistolta. Tämän jälkeen aikataulu siirtyy Roxon:n tietoisuuteen ja 

hyväksyttäväksi ja sekä myöhemmin ohjaukseen. 

 

Mikäli työtehtävien- ja vaiheiden selkeällä aikataulutuksella ja töiden ohjauksella sekä 

yhteisillä toimintatavoilla ei saada näkyviä tuloksia aikaan, lienee syytä tarkastella riittävää 
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työtehtävien resursointia, jolla töiden suorittaminen, ohjaaminen ja seuraaminen saadaan 

varmistettua. Resursointi ei välttämättä ratkaise ongelmaa, jos töiden aikataulutus ja 

työtehtäviin liittyvä ohjaaminen eivät ole hallinnassa vaan asiat etenevät omalla painollaan 

ja työtehtävät sekä aikataulut jakaantuvat epätasaisesti. 

 
4.5 Haastattelututkimuksessa esiin nousseet potentiaaliset kehitysehdotukset  

Haastattelututkimuksen avoimissa vastauksissa konkreettisia kehitysideoita kyselyyn 

vastanneilta saatiin lukuisia. Suurin osa kehitysehdotuksista liittyi käytössä oleviin 

suunnittelu- ja tuotetiedonhallintajärjestelmiin sekä yhteisiin toimintatapoihin.  

 

Laitesuunnitteluprosessin kehittämiseksi ehdotettiin, että tuotteiden rakenteet ja suunnittelu 

tulisi käydä läpi projektin alussa, jotta nähtäisiin mitkä osiot vievät aikaa ja mitkä odottavat 

eniten lähtötietoja. Laitesuunnittelun kulkua tulisi yhtenäistää ja vakioida niin, että se olisi 

tarpeeksi joustava, mutta ei sallisi liikaa ”rönsyilyä”. 

 

Projektinhallintaan ja suunnittelun ohjaukseen liittyviä kehitysideoita saatiin muutamia. 

Eräs vastaaja katsoi, että yrityksen tulisi varmistaa laitesuunnittelulle riittävät 

ohjausresurssit.  Toinen vastaaja katsoi, että aloituspalavereita tulisi kehittää. 

Aloituspalavereissa tulisi paremmin tulla ilmi lähtötiedot sekä se, että kuka vastaa ja tekee 

suunnittelussa mitäkin. Kokonaisuutena kohdeyrityksen tulisi varmistaa projekteissa riittävä 

resursointi suunnittelun ohjaukseen. Katsottiin myös, että tuotepäälliköiden roolia 

muutettaisiin enemmän ohjaavaan rooliin. 

 

Myös myyntivaiheeseen liittyviä kehitysehdotuksia nostettiin esille. Vastaajat olivat sitä 

mieltä, että pohjatyöhön tulisi panostaa alkaen laitteen myyntivaiheesta. Pohjatyön lisäksi 

esisuunnitteluun tulisi käyttää enemmän aikaan. 

 
Yleisenä kehitysehdotuksena esiin nousi seikka, jossa manuaalisesti eli kasin syötettävän 

tiedon määrää tulisi saada vähennyttyä prosessin aikana. Tällä hetkellä esimerkiksi 

komponenttinimikkeiden tieto ei kohdeyrityksessä siirry PDM-järjestelmästä 

toiminnanohjausjärjestelmään. Tieto toiminnanohjausjärjestelmän (Roima Lean Systems) ja 

tuotetiedonhallintajärjestelmän (Aton) välillä olisi kehitysehdotuksen perusteella hyvä saada 

siirtymään automaattisesti. Tuote- ja nimiketiedon automatiikan lisäksi toivottiin, että 3d-

mallien lataamiseen ja päivittämiseen saataisiin lisää nopeutta. 
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5 LAITETOIMITUSPROJEKTIN TAPAUSTUTKIMUS 

 

 

Tapaustutkimuksen kohteeksi valittiin neljän, engineering to order -periaatteella 

toimitettavan kuljettimen laitetoimitusprojekti. Kuljettimet räätälöitiin laitesuunnittelun 

aikana asiakastarvetta vastaaviksi. Projektin aloitus oli syksyllä 2019 ja laitetoimitus ajoittui 

kesälle 2020. Kuljettimet toimitettiin kansainväliselle kaivosteollisuuden asiakkaalle, 

maanalaiseen kaivokseen. Projektin aikana yhteistyötä tehtiin asiakasta edustaneen 

insinööritoimiston kanssa.   

 

Projektin laitesuunnittelu toteutettiin oululaisessa insinööritoimistossa, joka suoritti 

projektiin liittyvän lujuuslaskennan, layout- sekä detail-suunnittelun. Roxon:n Hollolan 

toimipisteellä hoidettiin projektinhoitoon liittyvät tehtävät kuten esimerkiksi 

asiakasyhteistyö sekä suunnittelun ohjaus. Tapaustutkimuksessa analysoidaan pelkästään 

insinööritoimistossa tehtyä työtä, koska siitä oli saatavilla tarkemmat työajanseurannat 

viikoittaisista tunneista ja kunakin ajankohtajana tehdyistä työtehtävistä. Roxon:n sisäisiä 

tuntimääriä diplomityössä ei analysoida. Tapaustutkimuksen analysointivaiheessa 

tarkastellaan tunnuslukuja tarkemmin ja verrataan lähtötietoja toteutuneisiin lukuihin. 

 

5.1 Tapaustutkimus 

Tapaus, eli case-tutkimus on haastattelututkimuksen ohella yksi kvalitatiivisen tutkimuksen 

suuntauksista. Tapaustutkimuksen ajatuksena on tutkia yhden tai useamman, tietyn 

tarkoituksen perusteella valittua tapausta. Tapaustutkimus ei rajoitu pelkästään laadulliseksi 

(kvalitatiiviseksi) tutkimukseksi vaan mukana voi olla myös kvantitatiiviset eli numeeriset 

menetelmät. Yleensä tapaustutkimus valitaan menetelmäksi silloin, kun halutaan ymmärtää 

tutkittavaa kohdetta ja kontekstia syvällisesti eikä pyritä yleistettävään tietoon. (Eskelinen. 

et al. 2014. s. 76.) 

 

5.2 Laitesuunnitteluprosessin etenemä 

Laitesuunnittelussa toteutuneet tuntimäärät kerättiin insinööritoimiston laatimista 

viikkotuntiraporteista, jotka ovat tuntiraportoinnin lisäksi sisältäneet laitekohtaiset selitteet 

kulloisenakin ajankohtana tehdyistä töistä. Kuvissa 28, 29, 30 ja 31 on esitetty projektin 

laitesuunnittelun etenemä viikoittain sekä käytetyt tuntimäärät.  
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Kaikkien neljän kuljettimen suunnittelu aloitettiin layout-suunnittelulla, jossa laadittiin 

laitesijoittelupiirustus toimitusympäristöön. Lisäksi projektin alussa tehtiin lujuuslaskentaa, 

jonka perusteella laadittiin kuljettimien perustuspiirustukset ja mitoitettiin kuljettimen 

teräsrakenteet. Suunnittelu käynnistettiin viikolla 39 vuonna 2019 eli viikkoa ennen 

sopimuksen virallista allekirjoittamista.   Sopimuksen mukaiset välietapit (milestone) 

lasketaan sopimuksen allekirjoittamisesta.  

 

Viikolla 43/2019 on kuljettimien tuntikertymissä havaittavissa selkeä piikki, jolloin oli 

ensimmäinen, sopimuksen mukainen välietappi, jossa laitteiden layout-piirustukset tuli 

toimittaa asiakkaalle kommentoitavaksi. Aikataulu oli määritetty neljän viikon päähän 

sopimuksen allekirjoittamisesta. 

 

Seuraava sakollinen välietappi oli 8 viikon päässä sopimuksen allekirjoittamisesta. Tällöin 

asiakkaalle tuli toimittaa perustuspiirustukset sekä laitteiden alustavat 3d-mallit. RH3961 ja 

RH3962 kuljettimien kohdalla tuolloin on nähtävissä selkeä hyppäys tuntimäärissä. 

Virallinen suunnittelun aloituspalaveri pidettiin viikolla 43.  

 

Kuljettimen RH3961 detail-suunnittelu käynnistettiin 13 tunnin viikkotyömäärällä viikolla 

47/2019. Sopimuksen allekirjoittamisesta oli kulunut 7 viikkoa ennen detail-suunnittelun 

aloittamista ja 8 viikkoa layout-suunnittelun aloittamisesta.  Sopimuksessa detail-

suunnittelulle oltiin alun perin aikataulutettu 4 kuukautta eli noin 17 työviikkoa ja 

valmistumiseksi oli suunniteltu viikkoa 5/2020. Detail-suunnittelun aloittamisen ja 

sopimuksen allekirjoittamisen välistä 7-8 viikon aikajännettä voidaan pitää merkittävänä 

nopean toimitusaikataulun projekteissa, kun mukaan lisäksi lasketaan joulun ja uuden 

vuoden lähes tuottamattomat kaksi viikkoa.  
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Kuva 28. RH3961 kuljettimen tuntikertymä viikoittain 

 

Detail-suunnittelu saatiin pääpiirteittäin valmiiksi viikolla 14/2020, minkä jälkeen RH3961 

kuljettimeen tehtiin lisä- ja muutostöitä sekä joitakin korjaus- ja päivitystoimenpiteitä.  

Viikolla 16/2020 tehtiin asiakkaalle erikseen laskutettavia lisä- ja muutostöitä. 

Aikataulupaineista johtuen valmistus aloitettiin osa-alueittain sitä mukaa, kun kuljettimen 

moduulit saatiin valmiiksi. Ensimmäiset valmistuspiirustukset kuljettimen RH3961 osalta 

lähetettiin konepajalle viikolla 9/2020 ja seuraavat viikolla 12/2020. Kokonaisuudessaan 

suunnittelu tämän kuljettimen osalta saatiin valmiiksi viikolla 21/2019. 

 

RH3962 kuljettimen detail-suunnittelu käynnistyi viikolla 44/2019 kahden henkilön 

viikkotyömäärällä, neljä viikkoa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Viikkotuntimäärässä nähdään selkeää vaihtelua, mutta selkeästi havaittavissa, että 

suunnitteluun on osallistunut 1-2 henkilöä. 
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Kuva 29. RH3962 kuljettimen tuntikertymä viikoittain  

 

Ensimmäiset piirustukset konepajalle lähetettiin viikolla 7/2020 eli noin kaksi viikkoa 

sopimuksen mukaista aikataulua myöhässä. Viikoilla 15 ja 19 tehtiin vielä muutostöitä muun 

muassa lisäämällä kulutuslevyjä suppiloiden rakenteisiin sekä päivittämällä asiakkaalle 

toimitettavat 3d-mallit. 

 

Kolmannen kuljettimen (RH3963) osalta laitesuunnittelu käynnistettiin myöskin viikolla 44 

eli noin neljä viikkoa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Valmiiksi suunnittelu saatiin 

viikolla 11/2020 eli noin 6 viikkoa sopimuksen mukaista aikatauluarviota myöhässä.  Viikon 

11 jälkeen suunnittelussa tehtiin vielä joitakin korjaustoimenpiteitä ja päivityksiä sekä 

päivitettiin asiakkaalle lähettävät 3d-mallit. 
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Kuva 30. RH3963 kuljettimen tuntikertymä viikoittain 

 

Valmistuspiirustusten ensimmäinen erä lähetettiin konepajalle viikolla 7/2020. Tässäkin 

kuljettimessa valmistu jouduttiin aloittamaan kesken suunnitteluprosessin. Seuraava 

piirustustoimitus konepajalle lähetettiin viikolla 11/2020. Tämän jälkeen konepajalle 

toimitettiin lisäksi revisioituja piirustuksia, joissa oli korjattu suunnitteluvirheitä tai tehty 

lisäyksiä asiakkaalta tulleisiin muutostoiveisiin.  

 

Mielenkiintoisin neljän kuljettimen asiakastoimitusprojektin kuljettimista oli kuljetin 

RH3964. Rakenteeltaan kuljetin oli kuljettimen lähes RH3963 kuljettimen kopio, joten 

laitesuunnittelu aloitettiin vasta viikolla 49 eli viisi viikkoa edellisen jälkeen.  
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Kuva 31. RH3964 kuljettimen tuntikertymä viikoittain 

 

Veto- ja taittopään rakenne sekä runkorakenteet saatiin suoraan RH3963 kuljettimesta. 

Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että tämän kuljettimen suunnittelu valmistui 

kokonaisuudessaan ennen referenssikuljetinta. 

 

Kuten kuvista nähdään, kaikkien kuljettimien kohdalla detail-suunnittelun etenemä on 

poukkoilevaa ja vaihtelua viikoittaisissa tuntimäärissä on runsaasti.  Esimerkiksi kaikkien 

kuljettimien osalta on nähtävissä, että yhdellä viikolla kuljetinta suunnittelee kaksi henkilöä 

ja seuraavalla viikolla ei kukaan, jolloin työn virtaus katkeaa ja siirtyy muualle. Väliviikon 

jälkeen työ taas jatkuu. Työtä tulisi toteuttaa mieluummin jatkuvana virtauksena kuin 

start/stop -periaatteilla silloin tällöin, välillä pysäyttäen. Resurssien siirtäminen tehtävien 

välillä, keskeneräisen työn aikana ei ole resurssien käytön ja Lean-ajattelun kannalta 

tehokkain tapa toimia. Lean- menetelmän näkökulmasta suunnitteluprosessia tulisi tasata, 

jolloin päästäisiin pois suunnitteluprosessin ”tyhjäkäyntiviikoilta” ja sen jälkeisiltä piikeiltä, 

jolloin työtä tehdään lähes äärirajoilla. Tehtävästä toiseen hyppiminen aiheuttaa aina Lean:n 

mukaista tarpeetonta liikettä ja odottamista, joka on puhdasta hukkaa eikä asiakas ole siitä 

valmis maksamaan. Työn tuottavuus laskee huomaamatta. Tehtävästä toiseen siirryttäessä 

tapahtuu aina odottamista, kun laitesuunnittelija avaa 3d-malleja ja miettii esimerkiksi sitä, 

missä vaiheessa työ oli viimeksi, kun se viimeksi keskeytyi.  

 



 

 

 

 

82 

Neljän kuljettimen suunnittelutuntijakaumia tarkasteltaessa näyttää siltä, että Lean-

menetelmän mukainen FIFO (first in, first out) ei toteudu kuljettimien osalta, kun suunnittelu 

saadaan valmiiksi. Tarkasteltavan projektin osalta laitesuunnittelun valmistumisjärjestys 

näyttäisi pikemminkin olevan LIFO (last in, first out). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

tarkasteltavan projektin osalta viimeiseksi aloitettu työvaihe, eli tässä tapauksessa viimeksi 

aloitetun kuljettimen suunnittelu valmistuu ensimmäisenä (kuva 31). Tämä on seurausta 

siitä, että jossain vaiheessa laitesuunnitteluprosessia työvaiheet sekoittuvat ja ohittavat 

toisensa. 

 

5.3 Suunnittelutuntien analysointi 

Laitetoimitusprojektin jälkeen saatiin kerättyä kohdeyrityksen järjestelmistä projektin tarkat 

tunnusluvut.  Laitesuunnitteluun käytetyt tuntimäärät poimittiin suoraan insinööritoimistosta 

tulleista tuntiraporteista sekä kuukausilaskuista. Laitesuunnittelun aikana syntyneet 

tuotokset, jotka tässä tapauksessa ovat piirustusten lukumäärä, poimittiin yrityksen Aton 

PDM -tuotetiedonhallintajärjestelmästä. 

 

Taulukossa 2 on esitetty tiedot projektin myynvaiheen hinnoittelussa laadituista 

tuntimääristä liittyen yleissuunnitteluun laitesuunnitteluun (detail-suunnittelu). 

Yleissuunnitteluun varattiin hinnoitteluvaiheessa yhteensä 800 tuntia, mikä jaettiin neljän 

kuljettimen kesken, kullekin 200 tuntia. Yleissuunnittelun alle diplomityössä kerättiin 

insinööritoimistossa tehty layout-suunnittelu sekä lujuuslaskenta. Detail-suunnittelun 

budjetoidut tuntimäärät vaihtelevat laitteittain. Kohdeyrityksen sisällä pääsuunnittelua 

tekevä henkilö raportoi tekemänsä työtunnit yleissuunnitteluun. Kohdeyrityksen sisällä 

pääsuunnittelu pitää sisällään yhteistyötä loppuasiakkaan kanssa sekä insinööritoimistossa 

tehtävän suunnittelun ohjausta ja koordinointia. Kohdeyrityksen pääsuunnittelija ei 

käytännössä osallistu CAD-työskentelyyn. Suuressa osassa kohdeyrityksen 

laitetoimitusprojekteja pääsuunnittelijana toimii tuotepäällikkö, koska organisaatiossa ei ole 

pääsuunnittelija -nimikkeellä olevia henkilöitä. Asia nostettiin esille myös sidosryhmille 

laaditussa haastattelututkimuksessa ja pääsuunnittelijoiden puutetta pidettiin monessa 

vastauksessa asiana, johon toivottiin muutosta. 
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 Taulukko 2. Projektin budjetoidut suunnittelutuntimäärät laitteittain 

Projekti X RH3961 RH3962 RH3963 RH3964 

Yleissuunnittelu (sis. lay-out & 
lujuuslaskenta) 200 200 200 200 

 
Detail-suunnittelu 399 405 729 522  

Projektin hoito 242 242 242 242  

Laitteen massa (T) 23,4 25,1 53,6 40,8  

Detail-suunnittelu / T 17 16 14 13  

 

 
Projektin jälkeen todelliset tuntimäärät on esitetty taulukossa 3.  Layout-suunnittelua ja 

lujuuslaskentaa projektin aikana insinööritoimistossa tehtiin yhteensä 652 tuntia mikä on 

noin 80 %:a yleissuunnittelulle varatusta tuntimäärästä. Kohdeyrityksen yleissuunnittelun 

budjetista jää yrityksen sisäiseen käyttöön noin 20 %:a eli noin 160 tuntia. Tilanne ei muutu 

tai parane, vaikka insinööritoimistossa tehtyä layout-suunnittelua ja lujuuslaskentaa 

tarkasteltaisiin kohdeyrityksessä laitesuunnittelun alle kirjatuissa kustannuksissa. 

 
Taulukko 3. Projektin tuntikertymä laitteittain 

Alihankintasuunnittelutunnit RH3961 RH3962 RH3963 RH3964 
Layout-suunnittelu 123,5 131,5 112 97 

Lujuuslaskenta 38,5 42 54 53,5 
Laitesuunnittelu (detail-suunnittelu) 651,5 780 1020 339,5 

Lisä- ja muutostyöt 65 58,5 107,5 90 
Yhteensä 878,5 1012 1293,5 580 

 

Lujuuslaskentaan yleissuunnittelun kokonaistuntimäärästä käytettiin 188 tuntia, mikä vastaa 

hieman alle 20 %:a yleissuunnittelun kokonaisbudjetista. Määrää voidaan pitää neljän 

kuljettimen kohdalla kohtuullisena ottaen huomioon lujuuslaskennan mukanaan tuomat 

projektiriskit sekä vaadittavan osaamisen asiaa suorittavalta henkilöltä. Insinööritoimistossa 

tehtävä layout-suunnittelu, pitäen sisällään 2d- ja 3d-layout-suunnittelun, käsittää 

kokonaisbudjetista noin 58 prosenttia. 

 

Vaikka kohdeyrityksen sisäisiä tunteja ei työssä käsitellä ja analysoida, sivuhuomiona 

mainittakoon, että yleissuunnitteluun kyseisellä projektilla oli 1.4.2021 mennessä kirjattu 

1371 tuntia. Määrää voidaan pitää eritäin suurena ottaen huomioon se, että kohdeyrityksen 

pääsuunnittelija ei tee käytännössä lainkaan CAD-suunnittelua. 
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Laitesuunnittelun kokonaisbudjetti projektilla oli 2055 tuntia ja toteuma 2791 tuntia. Case-

projektin kohdalla laitesuunnitteluun käytetyt tunnit ovat kasvaneet noin 35 %:a 

myyntivaiheessa budjetoiduista tunneista. Mikäli lujuuslaskentaa ja layout-suunnittelua 

halutaan tarkastella laitesuunnittelun budjetissa, ylitys on vielä suurempi, mikä vastaavasti 

pudottaa kyseisen tuntimäärän pois yleissuunnittelun alta.  

 

Kuvassa 32 nähdään case-projektin laitesuunnitteluprosessin Pareto-jakauma 

tuntikertymistä ja tuntimäärien prosentuaaliset osuudet projektin insinööritoimiston 

laskuttamien suunnittelutuntien kokonaismäärästä. Kokonaisuudessaan insinööritoimiston 

laskuttama tuntimäärä projektilla oli 3784 tuntia, josta detail-suunnittelun osuus oli hieman 

yli 70 prosenttia. Laskutettujen vikatilanteiden osalta määrä oli todella alhainen, mitä 

voidaan pitää erinomaisena asiana ja järjestelmiä vakaina. Konkreettisilla vikatilanteilla ei 

tässä tapauksessa katsota olevan merkitystä projektien läpimenoaikaan. Vikatilanteiden 

määrä ei tosin kerro esimerkiksi järjestelmien hitaudesta, mikä haastattelututkimuksessa 

nostettiin esille vastaajien keskuudessa. Järjestelmien hitaudesta aiheutuva odottaminen ja 

suunnittelutuntien kasvaminen on puhdasta hukkaa, josta asiakas ei ole valmis maksamaan 

ja laskee samalla kilpailukykyä. Odottamisesta aiheutuvan hukan määrä ei selviä tässä 

diplomityössä. 

 

 
Kuva 32. Pareto-jakauma alihankintasuunnittelun tunneista 

 

2791

464
321

188 90,5 4,5

Detail-suunnittelu
Lay-out

Lisä- ja muutostyöt
Lujuuslaskenta

Palaverit
Vikatilanteet

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Laitesuunnittelun tuntijaukama
Projekti X



 

 

 

 

85 

Asiakkaalta laskutettavia lisä- ja muutostöitä projektissa oli kokonaisuudessa 321 tuntia eli 

noin 10 prosenttia, mikä perustuu insinööritoimiston antamaan tuntiarvioon ja 

suunnittelijoiden laatimaan tuntikirjanpitoon. Osa lisä- ja muutostyötunneista heijastuu ja 

sekoittuu vääjäämättä detail- ja layout-suunnitteluun eikä kaikkia saada kirjattua ylös ja 

laskutettua loppuasiakkaalta. Joissakin tapauksissa on erittäin vaikea vetää rajaa sille, mikä 

on muutostyötä ja mikä normaalia projektisuunnittelua ja kuuluu alkuperäiseen 

toimitussisältöön. Vaikka lisä- ja muutostöitä saadaan laskutettua loppuasiakkaalta ne 

aiheuttavat haastattelututkimuksen perusteella projektin aikana tarpeetonta stressiä ja 

aikataulupaineita. Monesta projektin aikaisista lisä- ja muutostöistä päästään eroon 

huolellisella konsepti- ja esisuunnittelulla sekä asiakastarpeen kartoituksella. Yleisellä 

tasolla haastavin tilanne projektitoimituksen kannalta on, jos lisä- ja muutostyöt 

muodostuvat projektin kannalta tavoitteeksi, johon tulisi projektin aikana pyrkiä 

kasvattaakseen projektilta saatavaa taloudellista hyötyä. Pahimmassa tapauksessa 

lisälaskutus voi vaarantaa koko asiakassuhteen. 

 

Laitesuunnittelua hoitanut insinööritoimisto laskutti projektin aikaisia palavereja noin 90 

tuntia, jossa on luultavasti hieman tinkimisen varaa, jos käytössä on nykyaikaiset 

tiedonvälitysvälineet ja viimeisin tieto on jaettavissa suunnittelijoiden tietoon ilman raskaita 

palavereja. Luultavasti samaan lopputulokseen päästään ilman, että koko 

suunnitteluorganisaatio on istumassa samassa tilassa, jossa kaksi henkilöä keskustelee ja 

loput henkilöistä kuuntelevat taustalla. Loppuasiakas ei ole valmis maksamaan 

laitetoimittajan sisäisistä palavereista, joten voi olla syytä pohtia, missä määrin ne ovat 

tarpeellisia ja voiko tiedonsiirron hoitaa muulla tavoin. Lean-ajattelun näkökulmasta kaikki 

ylimääräinen toiminta on hukkaa (waste) ja sillä on suora vaikutus yrityksen kilpailukykyyn. 

 
5.4 Teknisten tunnuslukujen analysointi 

Projektin laitesuunnittelun jälkeen kuljettimien teknisistä ratkaisuista saatiin kerättyä tarkat 

tunnusluvut, jotka on esitetty taulukossa 4. Taulukkoon kerättiin muun muassa 

projektitoimitukseen sisältyneiden neljän kuljettimen massat sekä tuotettujen piirustusten 

lukumäärä laitteittain sekä aikaisempien ja yhteisten piirustusten lukumäärä. Aikaisemmilla 

piirustuksilla tarkoitetaan projektin laitteissa käytettyjä piirustuksia, jotka ovat peräisin 

aikaisemmista projekteista tai ovat standardi- eli vakioratkaisuja.  
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Tunnuslukuja analysoitaessa pyritään löytämään vastaukset tutkimuskysymyksiin ja 

löytämään yhtymäkohdat haastattelututkimuksessa esiin nousseisiin asioihin, joiden 

katsotaan vaikuttavan suunnitteluprosessin läpimenoaikaan. Neljän kuljettimen 

laitetoimitusprojektissa kuljettimet RH3961 ja RH3962 ovat täysin eriäviä projektin muista 

kuljettimista, kun taas kuljettimet RH3963 ja RH3964 ovat lähes toistensa kopioita. 

Kuljettimen RH3963 ja RH3964 osalta projektikohtaiset erot ovat käytännössä 

suppilorakenteissa sekä kuljettimen pituudessa.  

 

Projektin kuljettimien massat ovat täysin toisistaan poikkeavia johtuen kuljettimien 

erilaisuudesta. Kuljettimen RH3961 osalta detail-suunnittelutuntien toteutunut keskiarvo 

suhteessa painotonniin (36 tuntia / T) on lähes kaksinkertainen verrattuna kuljettimeen 

RH3963 (19 tuntia/T) vaikka uusia valmistuspiirustuksia on likipitäen saman verran. 

Vastaavasti kuljettimen RH3963 osalta toteutunut detail-suunnittelutuntien määrä suhteessa 

yhteen valmistuspiirustukseen (3.59 tuntia) on noin 48 prosenttia suurempi kuin kuljettimen 

RH3961 detail-suunnittelutuntien määrä per piirustus (2.41 tuntia). Kuljettimien RH3961 ja 

RH3962 tunnusluvut suunnittelutuntien määränä suhteessa painotonniin näyttävät huonolta 

verrattuna kuljettimiin RH3963 ja RH3964. Vastaavasti kuljettimet RH3861 ja RH3962 

näyttävät hyvältä verrattuna kuljettimiin RH3963 ja RH3964 suunnittelutuntien määrään 

suhteessa uusi valmistuspiirustus.  

 

Taulukko 4. Tapausprojektin toteutuneet tekniset tunnusluvut 

Projekti X RH3961 RH3962 RH3963 RH3964 
Laitteen massa (T) 19,6 30,1 48,0 31,1 

Detail-suunnittelutuntia / T 36 27 19 11 
Piirustusten lukumäärä 355 466 414 311 
Uudet piirustukset (kpl.) 297 369 258 102 

Detail-suunnittelutuntia / uusi 
piirustus 2,41 2,19 3,59 3,33 

Uusia piirustuksia % 84 % 79 % 62 % 33 % 
Piirustukset (kpl.) 1153 

Uudet piirustukset (kpl.) 1026 (89 %) 
Vanhat piirustukset (kpl.) 127 (11 %) 

Laitteiden yhteiset piirustukset (kpl.) 248 

Laitteiden yhteiset uudet piirustukset  162 

Detail-suunnittelutuntia / T 21,7 
Detail-suunnittelu / piirustus 2,4 
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Detail-suunnittelun keskimääräinen tuntimäärä suhteessa uusien valmistuspiirustusten 

lukumäärään selittyy varmasti suunnittelijan osaamisen mukaan, mutta on ristiriidassa sen 

kanssa, että suunnittelutuntien määrä laskee painotonnia kohden sitä mukaa, kun 

suunnittelijan osaaminen kasvaa. Esimerkiksi kuljettimien RH3961 ja RH3963 kohdalla 

kevyemmän kuljettimen piirustuskohtainen tuntimäärä on tehokkaampi kuin painavamman 

kuljettimen piirustuskohtainen tuntimäärä. Vastaavasti painavamman kuljettimen 

painotonnikohtainen tuntimäärä on tehokkaampi kuin kevyemmällä kuljettimella. Detail-

suunnittelussa kertyneiden tonnikohtaisten suunnittelutuntien ero on lähes kaksinkertainen 

näillä kahdella kuljettimella. Taulukosta 4 nähdään selkeästi, että tonnikohtainen detail-

suunnittelutuntimäärä suhteessa uusien piirustusten määrään (%) seuraa suhteellisen 

lineaarisesti toisiaan. 

 

Haastattelututkimuksessa vastaajat nostivat esille, että laitetoimitusprojektin suunnittelu 

kestää kauan ja suunnitteluprosessin aikana joudutaan suunnittelemaan paljon uutta. 

Projektin neljällä kuljettimella oli yhteensä 1153 kappaletta erilaisia piirustuksia, joihin 

kuuluivat piirustukset pääkokoonpanotasolta yksittäisten osien valmistuspiirustuksiin. 

Projektin piirustuksista 89 %:a (1026 kappaletta) oli uusia, kyseiselle projektille 

suunniteltuja ja 11 %:a (127 kappaletta) vanhoja piirustuksia, jotka ovat peräisin 

aikaisemmilta projekteilta tai vakioiduista komponenteista sekä osakokoonpanoista. 

Vanhoina komponentteina ja kokoonpanoina esille nousi pääasiassa yksittäisiä levyosia, 

nostokorvakkeita, hihnan ja rummun pyyhkijä sekä verkkosuojia. Yhteisiä, useassa 

kuljettimessa käytössä olevia piirustuksia neljän kuljettimen projektissa oli 248 kappaletta, 

joista 162 kappaletta suunniteltiin projektin aikana ja loput näistä olivat peräisin 

aikaisemmilta projekteilta.  

 

Silloin, kun projektikohtaisen laitetoimitusprojektin kaikista piirustuksista lähes 90 %:a 

suunnitellaan alusta loppuun uudestaan eikä voida käyttää standardisoituja laiterakenteita tai 

hyödyntää aikaisempia projekteja, johtaa se väistämättä suuriin suunnittelutuntimääriin 

verrattuna esimerkiksi siihen, että kuljettimen RH3964 osalta pystytiin hyödyntämään 

kuljettimen RH3963 rakenteita, joista saatiin käytettyä esimerkiksi osa-alueita veto- ja 

taittopäästä sekä runkorakenteista. Kuljettimen RH3964 osalta suunniteltujen piirustusten 

määrä tippui 33 prosenttiin ja vastaavasti suunnittelutuntien määrä / T suhteessa projektin 

keskiarvoon laski noin 50 %: a. Piirustuskohtainen tuntitehokkuus pysyy likipitäen vakiona, 
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mikä perustuu pitkälti laitetta suunnittelevan henkilön henkilökohtaiseen tehokkuuteen ja 

osaamistasoon. 

 

Projektin neljän kuljettimen keskiarvolla mitattuna detail-suunnittelutunnit suhteessa 

painotonniin on 21.7 tuntia ja piirustuskohtainen tuntimäärä 2.4 tuntia. Eroa pienimmän ja 

suurimman tuntimäärän suhteessa painotonni on 25 tuntia. On selkeästi nähtävissä se, että 

mitä enemmän projektilla on uusia piirustuksia, sitä suuremmaksi muodostuu 

painotonnikohtainen suunnittelutuntimäärä.  

 

5.5 Potentiaaliset kehityskohteet tapaustutkimuksen pohjalta 

Tapaustutkimuksessa käsitellyn asiakasprojektin laitesuunnittelun tunnuslukuja 

tarkasteltaessa ei välttämättä voida puhua täydellisestä onnistumisesta, vaikka projekti 

kokonaisuutena täyttikin odotukset ja tavoitteet. Laitesuunnitteluun ja yleissuunnitteluun 

kului työtunteja enemmän kuin mitä alun perin oli projektin hinnoittelussa ajateltu eikä 

tilannetta korjaa edes loppuasiakkaalta laskutetut lisä- ja muutostyötunnit.  

 

Laitesuunnitteluun etenemäkuvaajia tarkasteltuna huomion herätti seikka, että laitteiden 

detail-suunnittelu odottaa alkamistaan todella kauan projektin aloituspalaverin jälkeen ja 

käynnistyy käytännössä vasta sitten, kun layout valmis. Kohdeyrityksessä kannattaisi 

kiinnittää huomio detail-suunnittelun aloituksen aikaistamiseen, koska suunnittelun 

läpimenoaika projekteilla on tyypillisesti lyhyt, joten useiden viikkojen tyhjäkäynti ei 

paranna tilannetta. Järkevästi toteutetulla ja aloitetulla detail-suunnittelulla ei ole juurikaan 

merkitystä siihen onko layout ja laitteiden täydellinen sijoittelu vielä valmis vai ei. Työ voi 

olla esimerkiksi yksittäisten komponenttien tai osakokoonpanojen mallintamista, kunhan se 

on hyvin ohjattua ja tiedostettua sekä se on kaikin puolin tuottavaa ja vie prosessia eteenpäin. 

Lähes kaikkien projektin kuljettimien kohdalla olisi päästy alkuperäiseen suunnittelun 

aikatauluun, mikäli detail-suunnittelu olisi käynnistynyt heti projektin aloituspalaverin 

jälkeen. 

 

Tällä hetkellä laitesuunnittelun etenemää kohdeyrityksessä tarkastellaan laitekohtaisella 

etenemäkuvaajalla, josta nähdään suunnittelun edistymä laitteittain perustuen kuluneisiin 

suunnittelutunteihin ja budjettiin. Todellisen valmiusasteen arviointi voi olla joskus 

haastavaa tai liki mahdotonta, jos laitekokonaisuuden jokainen osa-alue on hieman kesken. 
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Suunnittelun edistymän seuraamisen helpottamiseksi suuret laitekokonaisuudet kannattaisi 

purkaa pienempiin osa-alueisiin, joille määriteltäisiin selkeät aikataulut sekä käytettävissä 

olevat suunnittelutuntimäärät. Tämä helpottaisi suunnittelun seurantaa laitteiden osa-

alueittain, jolloin nähtäisiin tarkennetusti mitkä osa-alueet vievät eniten aikaa ja pystyttäisiin 

välittömästi reagoimaan, jos jonnekin osa-alueelle alkaa tulla jättämää eli aikataulussa ei 

pysytä. Laitesuunnittelun tarkennetulla aikataulutuksella pystyttäisiin lisäksi tarkentamaan 

henkilöiden vastuualueet ja laatimaan selkeät työ- ja tehtäväjonot, jolloin kokonaisuus pysyy 

hallinnassa. 

 

Huomio kiinnittyi insinööritoimiston laskuttamaan kokonaistuntimäärään, joka pitää 

sisällään detail-suunnittelun, lujuuslaskennan ja layout-suunnittelun sekä muut pienemmät 

aktiviteetit kuten palaverit.  Se on kokonaisuudessaan enemmän mitä projektin 

yleissuunnitteluun ja laitesuunnitteluun oli yhteensä hinnoittelussa budjetoitu. Budjettia 

tarkasteltuna projektiin ei mahdu enää lainkaan kohdeyrityksen sisäistä yleissuunnittelua, 

jossa ei tehdä lainkaan CAD-työskentelyä. Saattaisi olla syytä pohtia tilannetta, että layout-

suunnittelu siirrettäisiin pois insinööritoimistosta tai vastaavasti insinööritoimistoon 

annettaisiin pääsuunnittelun (yleissuunnittelun) kokonaisvastuu, jolloin kohdeyrityksen 

sisäisten resurssien tarve on minimaalinen. 

 

Silloin kun projektilaitteiden piirustuksista lähes 90 %:a suunnitellaan alusta loppuun 

uudestaan ei voida puhua vakioiduista tai modulaarisista ratkaisuista ja tuotteesta. Kyseessä 

on pikemminkin alusta loppuun suunniteltava, täysin asiakasräätälöity, uniikki tuote, 

jollaisen suunnitteluun kuluu paljon aikaa, koska räätälöityjä ratkaisuja ja uusia piirustuksia 

on paljon. Mikäli suunnittelutuntien määrää haluttaisiin pudottaa niin silloin tulisi olla 

käytössä jotain jo aikaisemmin suunniteltua, mikä ei vaatisi täydellistä, alusta loppuun 

uudelleen suunnittelua. Vaikka kuljettimissa se luultavasti vaatisi kattavan standardisointi- 

ja modulointiprojektin, joka koskisi esimerkiksi veto- ja taittopäitä sekä runkorakenteita. 

Kriittisistä moduuleista ja komponenteista laadittaisiin mittava määrä eri variaatioita eli 

muunnelmia, joissa esimerkiksi pituus, leveys ja korkeus muuttuvat. 

 

Laskelmani mukaan projektin hinnoittelussa käytettyä 13-17 suunnittelutuntia / painotonni, 

aiheutti projektin kannalta yllätyksiä ja sitä kautta projektin aikaisia budjettiylityksiä, vaikka 

kuljettimien massat oli hinnoittelussa arvioitu yläkanttiin. Hinnoittelu- ja myyntivaiheessa 
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voisi olla hyödyllistä osata arvioida suhteellisen tarkasti uudelleen suunniteltavien 

piirustusten lukumäärä esimerkiksi prosentuaalisesti. Tonnikohtainen suunnittelutuntimäärä 

vaihtelee erittäin paljon riippuen siitä, suunnitellaanko laitteesta ja sen piirustuksista 30 vai 

80 %:a alusta loppuun uudestaan. Tonnikohtainen ero suunnittelutuntien määrässä 

tapausprojektilla oli parhaimmillaan tai huonoimmillaan lähes nelinkertainen. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä oli menneiden vuosien aikana kiinnitetty huomiota 

projektikohtaisessa laitesuunnittelussa kertyneiden suunnittelutuntien suureen määrään sekä 

kasvaneeseen läpimenoaikaan, mikä on erittäin harvoin ollut linjassa projektin hinnoittelussa 

arvioituihin suunnittelutunteihin. Kasvanut suunnittelun läpimenoaika ja siitä kertyneet 

suuret tuntimäärät ovat synnyttäneet raskaita ja paikoin erittäin suuria budjettiylityksiä 

projektin aikana.  

 

Tutkimus laadittiin kohdeyrityksen tarpeesta selvittää syitä projektikohtaisen 

laitesuunnittelun pitkälle läpimenoajalle ja suurelle tuntimäärälle. Tutkimuksessa laadittiin 

selvitys laitesuunnitteluprosessin nykytilasta pohjautuen haastattelu- ja tapaustutkimukseen.  

Tämän perusteella tutkimuksessa löydettiin ja esitettiin kehitysehdotukset, jolla 

laitesuunnitteluprosessin toimintaa voitaisiin kehittää tukeutuen Lean Six Sigma -

filosofiaan.  

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen avaintulokset, jotka saatiin koottua 

haastattelututkimuksen, tapaustutkimuksen ja kirjallisuustutkimuksen avulla. Näiden 

perusteella esiin tuodaan ehdotukset jatkotoimenpiteistä, joiden avulla yrityksellä on 

mahdollisuus lähteä kehittämään toimintaansa ja saada aikaan lisää tuottavuutta sekä päästä 

kohti Lean-ajattelun ja jatkuvan parantamisen kulttuuria. Kehitysehdotuksista esiin 

nostetaan viisi tärkeintä kehityskohdetta suunnaten laitesuunnitteluprosessiin. 

Kehitysehdotusten lisäksi tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta sekä tehdään vertailua 

aikaisempiin tutkimuksiin, joissa Lean Six Sigma -menetelmän avulla on saatu aikaan 

liiketoiminnan parempia tuloksia. 
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6.1 Vertailu ja yhtymäkohdat aiempaan tutkimukseen 

Tässä osiossa tarkastellaan diplomityössä olevan tutkimusongelman ja siitä seuranneiden 

kehityskohteiden yhteyttä aikaisempiin tutkimuksiin, jotka ovat rakentuneet LSS-

menetelmän ympärille.  

 

On laajalti dokumentoitu, että Lean-käytäntöjen toteuttaminen johtaa suorituskyvyn 

parantamiseen, mutta on epäilty, että se ei sovellu ei sovellu tilanteisiin, joissa ei ole 

toistuvuutta. Uudet liiketoiminnanhaasteet pakottavat ETO-yritykset ottamaan Lean-

menetelmän käyttöönsä tilanteissa, jotka ovat monimutkaisia ja dynaamisia. Asiakkaiden 

erityisvaatimukset tulee täyttää joustavasti, lyhyemmillä läpimenoajoilla sekä entistä 

kilpailukykyisemmin. Lisäksi asiakkaat vaativat viimehetken muutoksia ja niin, että niitä 

noudatetaan. Nykyisessä tiukassa kilpailutilanteessa on erityn tärkeää, että 

kustannustehokkuus paranee tuotteissa, joissa on pienet volyymit sekä suuri määrä 

variaatioita. Nykyiset tutkimukset kuitenkin vahvistavat, että Lean-menetelmän avulla on 

mahdollista tehostaa toimintaa engineering-to-order-ympäristössä. Lean-menetelmän 

käyttöönotto yrityksessä jakaantuu kolmeen vaiheeseen. Ennen käyttöönottoa Lean-

tietoisuus on saatava kaikkien asiaan kuuluvien sidosryhmien tietoon ja saada heidät 

osallistumaan ja vakuuttumaan muutosprosessista. Osallistumisen ja motivaation puute voi 

johtaa epäonnistuneeseen käyttöönottoon. Lisäksi muutosprosessiin tarvitaan ylimmän 

johdon sitoutuminen. Toteutusvaiheen aikana Lean-käytännöt toteutetaan ennalta sovitussa 

laajuudessa, jotta suorituskyvyn parannus saavutetaan. Lean-implementointi aloitetaan usein 

pienissä erissä, josta se laajenee koskemaan yrityksen kaikki prosesseja. Käyttöönotto 

tehdään erilaisilla Lean-harjoituksilla (esimerkiksi 38 kappaletta), jotka valitaan 

yrityskohtaisesti sekä yrityksen Lean-lähtötason mukaisesti. Tyypillisesti harjoitukset 

kustomoidaan esimerkiksi ETO-prosessia varten. Implementoinnin jälkeen on toiminnan 

arviointia ja jatkuvaa parantamista, jotta prosessissa saadaan entistä parempia tuloksia. 

(Birkie. et al. 2017. s. 458, 461, 464.) 

 

ETO-prosessia kehitettäessä Lean-menetelmän avulla on ryhdytty käyttämään visuaalisia 

työkaluja, kuten kustomoituja Kanban-tauluja työn seurantaan. Visuaalisilla Kanban-

tauluilla on saavutettu parempaa työn virtausta, asianmukainen kapasiteetin käyttöaste sekä 

työnkiertoa. Laitesuunnittelun näkökulmasta on keskitytty standardisointiin, jossa oli 

esimerkiksi selkeät toimintatavat tilauksen yksityiskohtien täydentämiseen. Lean-
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toimenpiteillä on saatu muun muassa lyhennettyä läpimenoaikaa, pysytty 

toimitusaikataulussa, parannettua laatua sekä vähennettyä kustannuksia. Lisäksi erittäin 

tärkeänä asiana on huomattu, asiakastyytyväsyys on kohonnut ja joustavuus asiakasta 

kohtaan on lisääntynyt.   (Birkie. et al. 2017. s. 467.) 

 

Käynnistettäessä uutta projektia tulee koota projektitiimit ja jakaa vastuut, joilla taataan 

projektin onnistuminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Projekti on projektinhallinnan 

prosessi, jonka tehtävänä on tuottaa esimerkiksi tuote tai palvelu. Projektipäälliköiden 

vastuulla on parantaa tehokkuutta ja yleistä tuottavuutta. Heidän täytyy olla tietoisia siitä, 

kuinka käyttää erilaisia työkaluja tulosten parantamiseksi. Onnistunut projekti vaatii 

selvyyden projektin laajuudesta sekä projektikaaviosta, josta selviää roolit ja vastuut. 

Projektipäällikön kriittisin tehtävänä on ajanhallinta, jotta projekti valmistuu ajoissa ja 

saavuttaa laatuvaatimukset. Jos laatuvaatimukset eivät täyty projekti katsotaan 

epäonnistuneeksi ja tuloksena ovat hukatut resurssit, hukattu aika ja potentiaaliset asiakkaat. 

Kriittinen komponentti projektinhallinnan kannalta on Lean Six Sigma, jonka tarkoituksena 

on vähentää hukkaa prosesseissa, parantaa taloudellista tulosta sekä tuotteiden ja palveluiden 

laatua. DMAIC-menetelmän avulla voidaan tutkia menneitä projekteja ja poimia sieltä asiat, 

joita halutaan kehittää tai optimoida eli eliminoida virheet ja hukka. Kokonaisuutena LSS 

soveltuu käytettäväksi projektiympäristössä ja se keskittyy avainprosessien parantamiseen. 

DMAIC-menetelmän avulla mittaus- ja analyysivaiheet ovat kurinalaisempia, jolloin 

tunnistettujen ongelmien korjaaminen on helpompaa. Uusien ja meneillään olevien 

projektien osalta DMAIC-menetelmän Define-vaihetta voidaan käyttää projektin laajuuden 

ja projektiorganisaation määrittämiseen ja Improve -vaihetta projektin aikaiseen ohjaukseen. 

Control -vaihe soveltuu projektin budjetin ja laajuuden seurantaan. (Galli BJ. 2018.) 

 

ETO-projektiliiketoiminnan kriittiset menestystekijät (critical succes factors, CSF) voidaan 

jakaa neljään osaan: joustavuus, vaikutus tiimiin, vaikutus asiakkaaseen, valmistautuminen 

tulevaisuuteen. Nämä jakaantuvat edelleen projektinhallintaan, sidosryhmäsuhteisiin, 

teknisiin näkökohtiin, henkilöstöön sekä organisaatiotason menestystekijöihin. Nämä 

jakaantuvat edelleen pienempiin kokonaisuuksiin. Kokonaisuuksiin kuuluvat muun muassa: 

projektin johtaminen, resursointi, selkeät tavoitteet, riskienhallinta, muutosten hallinta, 

tehokas kommunikointi, aikaisemmat teknologiat sekä työtehtävien moniajon välttäminen. 

(Pacagnella AC. 2019. s. 248.) 
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Usein ETO-ympäristössä työskenneltäessä budjettiylitykset tunnistetaan myöhäisessä 

vaiheessa ja parannustoimenpiteitä ei voida enää tässä vaiheessa soveltaa. Suuret ja 

monimutkaiset työtilaukset tulee jakaa pienempiin, paremmin hallittaviin kokonaisuuksiin, 

jolloin niistä on helpompi saada reaaliaikaista tietoa. Tiedon avulla ongelmat pystytään 

tunnistamaan heti ja niihin kyetään reagoimaan välittömästi. Lisäksi työvaiheet on helpompi 

aikatauluttaa uudelleen. (Dallasega et. al. 2018.) 

 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tulosten luotettavuutta tarkasteltaessa voidaan saavutettuja tuloksia pitää luotettavana.  

Tutkimusmetodinen triangulaatio muodostettiin kolmesta toisistaan riippumattoman 

menetelmän yhdistelmästä, jolla saatiin vahvistettua luotettavuutta perustellusti.  

Menetelmätriangulaatio muodostettiin haastattelututkimuksesta, kirjallisuustutkimuksesta 

sekä tapaustutkimuksesta. 

 

Haastattelututkimus toteutettiin kohdeyrityksen projektikohtaisen laitesuunnittelun 

avainhenkilöille ja sidosryhmille. Haastattelututkimukseen valittujen henkilöiden asemat 

vaihtelivat asiantuntijoista esimiestasolle. Vastauksia saatiin yhteensä 25 kappaletta, jotka 

jaettiin kahteen ryhmään ja laadittiin ristiintaulukointi, joissa eri vastaajaryhmien vastauksia 

verrattiin toisiinsa. 

 

Tapaustutkimuksen kohteeksi valittiin kohdeyrityksen yksi viimeisimmistä 

toimitusprojekteista, josta esiin nostetut numeeriset lukuarvot ovat todellisia, jotka on 

koostettu yrityksen ERP- ja PDM-järjestelmästä sekä alkuperäisiltä laskuilta. Analysoitaessa 

viimeisintä projektia saatiin kuva nykytilanteesta paremmin kuin ottamalla tapaus kauempaa 

historiasta. Osa tapaustutkimuksessa näytetyistä laitekohtaisista tunnusluvuista kuten 

piirustusten lukumäärä sekä käytetyt suunnittelutunnit on jouduttu laskemaan manuaalisesti 

käsin, joten pieni laskuvirheen mahdollisuus on olemassa, mutta sillä ei katsota olevan 

kokonaisuuden kannalta vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen eikä vääristävän tuloksia.  

 

Kaikki tulokset haastattelu- ja tapaustutkimuksesta analysoitiin puolueettomasti ja 

avoimesti, eikä tuloksia ole muunneltu. Haastattelututkimuksen vastaajien anonymiteetti 

pidettiin tutkimuksen aikana ja sen jälkeen salassa, joten saatuja vastauksia ei voi yhdistää 

vastauksen antajaan. Tutkimuksen laatija jääväsi itsensä tutkimuksen ulkopuolelle eikä 
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vastannut haastattelututkimukseen. Kirjallisuustutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus 

varmistettiin riittävällä luotettavien lähteiden määrällä. Tutkimuksen jälkeen tutkimuksen 

tulokset esitetään kohdeyrityksessä.  

 

6.3 Valitut kehityskohteet kohdeyrityksessä 

Kehityskohteet valittiin haastattelututkimuksen ristiintaulukoinnin sekä vapaamuotoisten 

vastausten perusteella. Lisäksi valittuihin kehityskohteisiin vaikutti tapaustutkimuksessa 

esiin nousseet asiat, jotka perustuivat tapaustutkimuksen tunnuslukuihin. Kuvassa 33 esitetyt 

kehitysehdotukset priorisointiin standardin ISO 13053-1 mukaisesti neljään ryhmään, joissa 

prioriteettina oli mahdollinen liikevoitto sekä toteutuksen vaikeusaste. Kehitysideoita 

priorisoitaessa mietittiin myös niistä aiheutuvat kustannukset suhteessa niistä saatavaan 

hyötyyn. 

 

 
Kuva 33. Ensisijaiset kehityskohteet Roxon-Hollola 

 

Aluksi kohdeyrityksessä kannattaa lähteä vakioimaan toimintatapoja, joita kaikki 

noudattavat. Jo olemassa olevia toimintatapoja ylläpidetään ja päivitetään sitä mukaa, kun 

parempia vaihtoehtoja kulloisenkin asian tekemiseen havaitaan. Samalla luodaan uusia 

toimintatapoja, jolla asia pystytään tekemään tehokkaimmin. Yhteisillä toimintatavoilla 

pystytään esimerkiksi reagoimaan projekteissa joustavasti yllättäviin tilanteisiin ketterästi 

ilman, että syntyy ”armotonta sekoilua” ja kaikki selvittävät samaa asiaa.  
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Yksinkertaisuudessaan vakioitu toimintatapa voi olla sähköpostin otsikon tunniste, kun 

lähetetään sähköpostiviestejä eri projekteihin liittyen. Yhteisillä toimintatavoilla saadaan 

prosessin laatutaso pidettyä tasalaatuisempana eikä vaihtelua laadussa synny samalla tavalla 

kuin silloin, jos toimintatapoja on yhtä monta kuin tekijöitä. Vakiointi kuuluu Lean:n 5S-

työkalun osa-alueisiin. 

 

Työtehtävien vastuualueet ja töiden organisointi tulisi projekteissa määrittää 

yksityiskohtaisemmin, jotta henkilöiden työmäärä stabiloituisi. Samalla henkilöt ovat 

tarkalleen tietoisia mitä heidän työtehtäviinsä kuuluu ja milloin. Tällä hetkellä valitettavasti 

monissa tehtävissä kuormitus jakaantuu epätasaisesti, jolloin osa henkilöistä käy 

ylikierroksilla ja toiset ovat tyhjäkäynnillä.  

 

Kohdeyrityksessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota työtehtävien erittäin yksityiskohtaiseen 

aikataulutukseen ja osittamiseen (Work Breakdown Structure, WBS) laitesuunnittelussa ja 

projektinhallinnassa. Laitteet tulisi kohdeyrityksen toimesta aikatauluttaa Gantt-kaaviolla 

esimerkiksi moduuleittain ja asettaa näille budjettitunnit sekä vastuuhenkilö. Samaan 

yhteyteen näihin liitettäisiin työtehtävien visuaalinen seuranta kohdeyrityksen tarpeeseen 

räätälöidyn Kanban-taulun avulla. Visuaalista taulua päivitettäisiin esimerkiksi viikoittain, 

jolloin nähtäisiin välittömästi, jos jättämää ja resurssitarpeita esiintyy. 

 

Prioriteetin yksi viimeisessä kehityskohteessa tulisi myyntivaiheen spesifikaatio saada sille 

tasolle, että projektin aikana ei tule yllätyksiä ja ristiriitaa asiakkaan vaatimusten kanssa. 

Samassa yhteydessä laiteiden spesifikaatio ja siinä olevat komponenttivalinnat tulee olla 

selvillä projektin alussa. Toimitussisällön ajantasainen tieto tulee olla saatavilla kaikille 

sidosryhmille ilman olettamuksia. Varsinkin, kun suurin osa laitesuunnittelun sidosryhmistä 

työskentelee insinööritoimistoissa eikä heillä ole pääsyä yrityksen sisäisiin järjestelmiin pl. 

PDM.  

 

Edellä mainitut asiat sijoitettiin kategoriaan yksi, koska muutokset eivät maksa käytännössä 

mitään eivätkä ole vaikeita toteuttaa, mutta niillä on helposti saatavilla suuret hyödyt 

laitesuunnitteluprosessin läpimenoajassa ja kustannuksissa. 
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Kohdeyrityksessä saattaisi olla mielekästä jalkautua kohti jatkuvan parantamisen (Kaizen) 

kulttuuria, johon jokainen työntekijä osallistuu. Askel on vaikeampi toteuttaa, koska se vaatii 

vahvaa sitoutumista ja valvontaa. Jatkuvan parantamisen ja esimerkiksi 5S-menetelmän 

juurruttaminen yrityksen toimintatapoihin on pitkäaikainen toimenpide ja vaatii sekä 

osaamista että tietoa asiasta. Keskitetty aloitejärjestelmä on useassa yrityksessä käytössä, 

jonne kootaan potentiaalisia kehitysideoita ja työryhmä ajaa niitä käytäntöön. Usein 

kehityskelpoisten ideoiden pohjalta jaetaan vielä rahallista korvausta, jolla lisämotivaatiota 

toimintojen parantamiseen saadaan lisättyä. 

 

Tapaus- ja sidosryhmätutkimuksessa selvisi, että kohdeyrityksessä suunnitellaan 

projekteittain suuri määrä uutta (n. 90 %). Laitteiden teknisten ratkaisujen standardisoinnilla, 

moduloinnilla sekä ylläpidetyillä Master-malleilla edellä mainittua 90 %:n arvoa saataneen 

huomattavasti alaspäin, jolla on suora vaikutus liikevoittoon ja kilpailukykyyn. Toimenpide 

on raskas ja vaatii järeitä kehitysprojekteja sekä selkeän strategian ja tavoitteet.  

 

Riittävä toteutuksen resursointi sijoitettiin kategoriaan kolme, koska prioriteetin yksi 

parannuksilla luultavasti saadaan töiden kuormitus optimoitua nykyistä tasaisemmaksi eikä 

tyhjäkäyntiä ja ruuhkahuippuja esiinny. Mikäli töiden organisoinnilla, selkeillä 

vastuualueilla ja aikataulutuksella ei saada järkevöitettyä kuormitustasoja niin lienee syytä 

tarkastella myös resursointitilannetta. Resurssien lisääminen ilman järkevää syytä luultavasti 

ei paranna tilannetta eikä lisää tuottavuutta ja vaikuta liiketulokseen. Toisten henkilöiden 

työkuorma voi edelleen olla ylikierroksilla, mutta toiset miettivät mitä tekisivät. 

 
PDM-järjestelmään liittyvää palautetta saatiin haastattelututkimuksessa paljon. Olen 

vahvasti sitä mieltä, että PDM-järjestelmällä ei ole suurta vaikutusta suunnittelun 

läpimenoaikaan niin kauan kuin laitteiden piirustuksista suunnitellaan 90 % alusta loppuun 

uudestaan, minkä lisäksi prosessin muut osa-alueet eivät virtaa tasaisesti ja ongelmia 

esiintyy siellä. Toisin sanoen todellinen syy suuriin laitesuunnittelun tuntimääriin on 

muualla kuin PDM-järjestelmässä. PDM-järjestelmän vaihdolla voi saada jotain etua 

laitesuunnittelun tuntimääriin, mutta ongelma tuskin korjaantuu merkittävästi. PDM-

järjestelmän vaihto ei vähennä ainuttakaan uudelleen suunniteltavan piirustuksen 

lukumäärää. Järjestelmän vaihto on usein vaikea toimenpide ja vaikutus liikevoittoon jää 

luultavasti marginaaliseksi tai jopa päinvastoin.  
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Henkilöstötutkimuksen ja tapaustutkimuksen pohjalta syntyneiden kehitysehdotusten 

pohjalta kohdeyrityksessä kannattaisi kiinnittää huomiota projektiosaston avainhenkilöiden 

kouluttamiseen esimerkiksi erilaisilla projektin johtamisen koulutuksilla. Lisäksi prosessien 

kehittämiseen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseen vaaditaan asiantuntemusta 

esimerkiksi Lean ja Lean Six Sigma menetelmistä. Muun muassa lahtelainen Quality 

Knowhow Karjalainen Oy on yritysten prosessien kehittämisen ja siihen liittyvien 

koulutusten pioneeri Suomessa. Mahdollisesti heiltä tai joltakin toiselta yritykseltä saa 

kohdeyrityksen tarpeeseen räätälöidyn koulutuspaketin, jonka perusteella toimintaa voisi 

viedä seuraavalle tasolle. Uskon, että avainhenkilöiden ja koko henkilöstön kouluttamisella 

on suhteellisen lyhyt takaisinmaksuaika, ja kouluttamisesta saatavat taloudelliset hyödyt 

palvelevat yritystä sekä lisäävät tuottavuutta.  

 

6.4 Tulosten uutuusarvo 

Lean Six Sigma -menetelmän käyttäminen asiantuntijatyössä sekä projektiliiketoiminnassa 

ei ole ilmiönä uusi, ja siitä löytyy suuri määrä uutta tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Nykyisin 

Lean Six Sigma on globaalisti käytössä eri kokoisissa yrityksissä ja löytänyt paikkansa myös 

esimerkiksi julkisella sektorilla. 

 

Aikaisempaa akateemista tutkimusta kohdeyrityksen laitesuunnitteluprosessin nykytilasta ei 

ole tehty. Tutkimus on rajoittunut tunnuslukutasolle tutkien projektien ennen ja jälkeen 

tilannetta, minkä pohjalta on tehty johtopäätökset ilman, että prosessia on tutkittu tarkemmin 

perehtymällä mahdollisiin juurisyihin, joista esimerkiksi laitesuunnitteluun kuluneiden 

suunnittelutuntien suuri määrä voi johtua. Taustateoriana käytetty Lean Six Sigma -

menetelmä on kohdeyrityksessä varsin vieras, eikä menetelmä ja sen sisältämät työkalut ole 

kohdeyrityksessä systemaattisesti käytössä.  

 

Saavutetuilla tutkimustuloksilla saadaan selkeästi kattavampi tietoisuus engineering-to-

order-prosessin nykytilasta, jossa tieto ei rajoitu pelkästään tunnuslukutasolle. 

Tutkimuksessa saatiin konkreettista tietoa ja kehitysehdotuksia henkilöstöltä sekä 

sidosryhmiltä, joten saatua konkreettista faktaa voidaan myöskin pitää erinomaisena tietona 

ja osassa tapauksissa jopa silmiä avaavana. Valitut kehityskohteet pohjautuvat tutkimusten 
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avaintuloksiin, joiden katsotaan olevan jopa juurisyitä sille, mikä osaltaan selittää 

laitesuunnitteluprosessiin kuluvat suuret tuntimäärät. 

 

Lean Six Sigma -menetelmän teorian osa-alueita on selkeästi havaittavissa tutkimuksessa 

saaduissa tuloksissa, joten taustateorian sekä tapaus- sekä haastattelututkimuksen voidaan 

katsoa olevan selkeä yhteys, joka vahvistaa tutkimuksessa saatua tietoa yrityksen 

engineering-to-order-prosessin nykytilasta. 

 

6.5 Tulosten yleistettävyys ja hyödynnettävyys 

Tutkimuksen tulokset saatiin käyttämällä tutkimuksessa yhtä tapaustutkimusprojektia sekä 

haastattelututkimusta, joka lähetettiin yrityksen projektiosaston henkilöstölle sekä 

laitesuunnitteluun osallistuville sidosryhmille. Tuloksia voidaan pitää kohdeyrityksen 

käyttöön soveltuvina ja havainnollistavan selkeästi engineering-to-order-prosessin nykytilaa 

sekä siinä piileviä kehityskohteita. Mikäli tutkimuksen tuloksia haluaa vahvistaa tai todeta 

ne eriäviksi tässä tutkimuksessa mukana olleen tapaustutkimuksen kanssa, voi yritys laatia 

tapaustutkimuksen toisesta projektista ja tarkastella löytyykö tunnuslukujen väliltä 

yhtäläisyyksiä sille, mitä tässä tutkimuksessa on nostettu esiin. 

 

Tutkimuksen kirjallisuustutkimuksen taustateoriana mukana ollut Lean Six Sigma -

menetelmä soveltuu yrityksen kaikkiin prosesseihin kuten myyntiin, hankintaan, 

valmistukseen sekä palvelu- ja huoltoliiketoimintoihin. Silloin, kun halutaan parantaa 

tehokkuutta ja tehdä vähemmällä enemmän sekä saavuttaa korkea asiakastyytyväisyys ja 

laatutaso niin LSS on tähän erinomainen menetelmä. 

 

Tutkimuksessa käytetty haastattelu- ja tapaustutkimus yhdistettynä kirjallisuustutkimukseen 

on kolmen tutkimusmenetelmän triangulaatio ja erinomainen tapa selvittää minkä tahansa 

teollisuusyrityksen tai yksittäisen prosessin nykytilaa ja siellä mahdollisesti piileviä 

kehityskohteita esimerkiksi tilanteissa, joissa ongelma on tiedostettu, mutta ei tarkalleen 

tiedetä syitä ongelman aiheuttajalle. Tutkimusmenetelmien käyttö suoraan esimerkiksi 

haastattelututkimuksen osalta vaatii luonnollisesti yrityskohtaisen räätälöinnin muun muassa 

kysymysten asettelussa.   
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6.6 Jatkotutkimusaiheet 

Diplomityössä tehtiin DMAIC-prosessin kolme ensimmäistä vaihetta. Aluksi määritettiin 

(Define) tutkimusongelma ja -kysymykset, minkä jälkeen siirryttiin mittausvaiheeseen 

(Measure), jossa suoritettiin haastattelu- ja tapaustutkimus. Lopuksi tulokset analysoitiin 

(Analyze). Jatkotutkimukseksi jää tutkimuksen jälkeen tehtävät Improve- ja Control -

vaiheet, jos laitesuunnitteluprosessia halutaan kehittää ja poistamaan siellä esiintyvä hukka 

ja vaihtelu tutkimuksessa esiin nousseista asioista. Mikäli parannus- ja ohjausvaiheisiin 

ryhdytään niin tuloksista olisi suositeltavaa tehdä jatkotutkimus esimerkiksi 2-3 vuoden 

päästä, jolloin nähtäisiin, onko konkreettista hyötyä saavutettu.  

 

Prosessien kehittämiseen ja toimintatapojen parantamiseen olisi suositeltavaa perustaa 

ongelmanratkaisun työryhmiä ja laatia kehittämistyölle selkeä budjetti. Työryhmässä tulisi 

olla asiantuntijoita yrityksen eri positioista, ei pelkästään johtoryhmästä.  

 

Kohdeyrityksen tulisi jatkossa tunnistaa ja määrittää itse se, mitä todella haluaa parantaa ja 

sitoutua siihen. Prosesseissa esiintyvät pullonkaulat tulisi tunnistaa ja korjata sekä samalla 

muuttaa ongelmat mahdollisuuksiksi. Tästä kehkeytyy ongelman tunnistamisen ja 

korjauksen kierre, mistä ennen pitkään muotoutuu jatkuvan parantamisen (Kaizen) kulttuuri. 

Muutettavat ja korjattavat toimenpiteet tulisi tehdä pienin askelin, kokeilemalla ja 

testaamalla. Suurin osa kehitysprojekteista epäonnistuu ja pysyviä tuloksia ei saavuteta, jos 

asiat pyritään muuttamaan kerralla. Nopeilla liikkeillä saadaan usein aikaan hetkellinen 

parannus, joka palautuu hetken päästä lähtötilanteeseen. Lean Six Sigma -ajattelua voisi 

aluksi lähteä kokeilemaan projektiosastolta, josta se olisi ajan saatossa hyvä jalkauttaa koko 

yritystä käsitteleväksi toimintamalliksi. 

 

Omaa toimintaa, toimialasta riippumatta, kannattaa kehittää siihen suuntaan, että se kykenee 

reagoimaan ketterästi muuttuviin asiakastarpeisiin ja työskentelemään asiakkaiden sekä 

heidän sidosryhmien kanssa. Tyypillisesti iso osa asiakkaista on erilaisia ja niitä voi olla 

vaikea lähteä muuttamaan eikä välttämättä kannalta kannata lähteä valitsemaan, mutta 

omaan toimintaan voi vaikuttaa.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia syitä kohdeyrityksen projektikohtaisen laitesuunnittelun 

kasvaneelle tuntimäärälle ja pitkälle läpimenoajalle sekä etsiä siihen mahdolliset 

kehitystoimenpiteet, joilla laitesuunnittelun kustannuksia saataisiin pienennettyä. 

Tutkimuksen aihe oli laaja ja mielenkiintoinen ja aiheen rajaaminen paikoin haastavaa. 

Saatavissa oleva Lean ja Lean Six Sigma -tutkimustiedon määrä osoittautui myöskin 

suureksi.  

 

Tutkimuksessa saatiin mielestäni suhteellisen selkeä vastaus tutkimuskysymyksiin ja 

potentiaalisiin kehitystoimenpiteisiin. Havaittiin, että engineering-to-order-prosessissa on 

kokonaisuudessaan paljon vaihtelua eikä yksityiskohtainen aikataulutus ole selvillä. 

Varsinkin detail-suunnittelu etenee ilman laitteiden ja laiteosa-alueitten yksityiskohtaista 

aikataulutusta ja suunnittelutuntien budjetointia sekä vastuualueitten määrittämistä selkeästi. 

Tarkennetun aikataulutuksen jälkeen prosessi tulisi siirtää visuaalisen seurannan piiriin, 

jolloin aikatauluhaasteisiin pystytään reagoimaan heti eikä projektin lopussa. 

 

ETO-prosessin toimintaa voidaan kehittää jokaisen osa-alueen jatkuvalla parantamisella, 

johon etusijalla kuuluu yhteisten toimintatapojen vakiointi ja käyttöönotto sekä valvonta. 

Lisäksi tärkeä painopiste kohdistuu myynnin spesifikaatioon ja sieltä saatavaan tietoon, jotta 

laitesuunnittelulla on eksakti tieto heti projektin alussa, jolloin projektin aikainen 

epätietoisuus vähenee. 

 

Kohdeyrityksen ETO-prosessin aikana suunnitellaan todella paljon uutta, mikä johtaa 

suuriin laitesuunnittelutunteihin. Laitesuunnitteluprosessin hitaan läpimenon ja suurten 

suunnittelutuntimäärien ongelma ei niinkään ole työtehtävien hitaasta suorittamisesta vaan 

suuresta määrästä, mikä tässä tapauksessa laitesuunnittelussa pääasiassa tarkoittaa uusia 

piirustuksia. Ongelmaan luultavasti saadaan parannusta laitteiden, laiterakenteiden, 

osakokoonpanojen sekä esimerkiksi runkorakenteiden standardisoinnilla. 

 

Tapaustutkimuksessa mukana olleen projektin laitteiden rakenteista noin 90 %:a 

suunniteltiin uudestaan. Projektin myynti- ja hinnoitteluvaiheessa olisi erittäin tärkeä pystyä 
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arvioimaan kokonaisuutta ja selvittää kokonaistyömäärä, jolloin tonnikohtainen 

suunnittelutuntimäärä olisi arvioitavissa tarkemmin, jolloin näennäistä budjettiylitystä ei 

syntyisi yhtä voimakkaasti. 

 

Haastattelututkimuksessa projektin hoidon ja laitesuunnittelijoiden vastauksissa oli paljon 

yhtäläisyyksiä, mutta osa vastauksista oli täysin eriäviä toisistaan. Kuvaajia katsoessa tuli 

välillä tunne, että projektin hoidon mielestä jokin asia on kunnossa, mutta 

laitesuunnittelijoiden mielestä se ei välttämättä niin ole.  

 

Täydellistä ohjekirjaa en tutkimuksista onnistunut löytämään, millä kohdeyrityksen 

laitesuunnitteluprosessin läpimenoaikaa ja laitesuunnitteluun kuuluvien suunnittelutuntien 

määrää saadaan helposti vähennettyä. ”Yhdellä iskulla” muutos tuskin tulee tapahtumaan. 

Kyseessä on pikemminkin pitkäjänteinen, jopa vuosia kestävä systemaattinen kehitystyö, 

jossa prosesseja ja toimintatapoja sekä laitteita kehitetään jatkuvasti, käyttäen apuna 

nykyaikaisia laatutyökaluja sekä 3d-suunnittelua. Tuloksia syntyy pikkuhiljaa.  
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