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1 JOHDANTO 

Kiristyvä kilpailu, globaalit markkinat ja asiakasvaatimuksien jatkuva nousu muokkaavat 

yrityksien toimintakenttää. Tietotekniikan kehittyminen, digitalisaatio ja muut tekniset 

kehitysaskeleet tuottavat sekä uhkia, että mahdollisuuksia yrityksille. Nämä kaikki tekijät 

ajavat yksittäiset yritykset, niiden muodostamat toimitusketjut ja erilaiset arvoverkot etsimään 

ja kehittämään keinoja kilpailukyvyn parantamiseksi. Logistiikka, joka lävistää koko yrityksen 

toiminnan ja tuottaa materiaalivirrat aina toimittajilta tulevista raaka-aineista kuluttajalle 

toimitettaviin tuotteisiin asti on edelleen suuri merkitys yrityksille ja sen kilpailukyvylle. 

Logistiikan käsittelemien materiaali-, informaatio- ja pääomavirtojen tehokas ohjaaminen 

mahdollistaa yrityksen kilpailukyvyn parantamisen tehostamalla yrityksen toimintoja ja 

laskemalla erilaisia kustannuksia, pienentämällä sitoutuneen pääoman määrää tai lyhentämällä 

läpimenoaikoja.   

Tiedon merkitys yrityksen ohjaamisessa kasvaa koko ajan enemmän ja erilaiset 

tietojärjestelmät mahdollistavat tämän tiedon keräämisen ja käsittelyn yhä laajemmissa määrin 

ja jopa reaaliajassa. Tässä tutkimuksessa perehdytään tarkemmin siihen, kuinka ja millaista 

informaatiota yrityksen tuotanto ja varastointi synnyttävät ja millaista tietoa ne tarvitsevat 

toimiakseen tehokkaasti. Lisäksi kehitetään ratkaisu siihen, miten tilauksesta suunnittelu -

tuotantomuotoa harjoittavan yrityksen varaston ja tuotannon informaatiovirrat voidaan yhdistää 

toisiinsa niin, että ne mahdollistavat tehokkaan materiaalivirran tuottamisen varastosta 

tuotantoon.  

 

1.1 Työn tausta 

Tuotantoyksikkö, joka on tämän tutkimustyön kohteena valmistaa keski- ja 

korkeajännitesähkömoottoreita sekä dieselgeneraattoreita teollisuusasiakkaille. Tuotanto on 

tilausohjautuvaa ja tuotantoyksikössä on käytössä lähes yksinomaan tilauksesta suunnittelu 

tuotantomuoto (ETO). Tuotantoyksikön käytössä olevat tuotantotilat ovat muovaantuneet 

nykyiseen muotoonsa useiden eri vaiheessa suoritettujen laajennusten kautta, vanhimpien 

tehdasosien ollessa rakennettu jo 1930-luvulla. Vaiheittainen laajentuminen ja valmistettavien 

tuotteiden jatkuvasti kasvavat koot ovat johtaneet siihen tilanteeseen, ettei käytössä oleva 

tehdaslayout vastaa enää nykyisiä tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.  
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Yrityksen tuotantologistiikan haasteita ovat perättäisten tuotantovaiheiden pirstaloituminen eri 

osiin tehdasta sekä etenkin tuotantotilojen sijainti kahdessa eri lattiatasossa, joita yhdistää vain 

yksi materiaalisiirtoon soveltuva, kapea ajoramppi. Rampin kautta tehtävät materiaalisiirrot 

ovat aiheuttaneet erilaisia vaaratilanteita, minkä takia erilaisia rampin kautta tehtäviä siirtoja on 

jouduttu rajoittamaan tai kieltämään kokonaan. Nämä ongelmat ovat saaneet organisaation 

miettimään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa materiaalisiirrot lattiatasolta toiselle. Tavoitetilana 

yrityksessä on korvata ramppi kokonaan toisenlaisella ratkaisuilla tai ainakin vähentää rampin 

kautta tehtäviä siirtoja.  

Yhtenä osaratkaisuna rampin korvaamiseksi tulosyksikössä on meneillään suunnitteluasteella 

kuljetinjärjestelmän hankinta. Kuljettimella on tarkoitus mahdollistaa materiaalisiirrot 

ylemmällä lattiatasolla sijaitsevasta tehdasvarastosta alemmalla lattiatasolla sijaitseville 

valmistusosastoille. Kuljetinjärjestelmän on suunniteltuna soveltuvan tyypillisten EUR- ja FIN-

lavojen sekä erinäisten isompien alikokoonpanojen siirtoon. Kuljetinjärjestelmän rajallisesta 

välityskapasiteetista johtuen yrityksen organisaatio on herännyt miettimään tarkemmin sitä, 

kuinka tämä kuljetinjärjestelmä voidaan liittää osaksi tuotantologistiikkaa. Yhdeksi riskiksi on 

tunnistettu kuljetinjärjestelmän muodostuminen pullonkaulaksi tuotantologistiikassa, minkä 

takia nykyistä tulosyksikön sisäistä materiaalien-tilaustoimitusprosessia ja siihen liittyvää 

ohjausta halutaan kehittää. Tämä tutkimus keskittyy tämän ongelman ratkaisuun ja työn 

tavoitteet ja rajaukset esitetään seuraavassa aliluvussa tarkemmin.  

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on suunnitella ja esittää ratkaisu siihen, millainen tulosyksikön sisäinen 

materiaalien tilaus-toimitusprosessi tarvitaan tuotannon ja tehdasvaraston välille 

kuljetinjärjestelmän hyödyntämiseksi ja tehokkaiden materiaalivirtojen toteuttamiseksi. 

Prosessiin suorittamiseksi tulee määritellä selkeät roolit ja vastuut sekä normaalitoiminnassa, 

että poikkeustilanteissa. Lisäksi tämän prosessin ohjaamiseksi tulee kehittää ohjausjärjestelmä, 

jolla voidaan yhdistää tarvittavat tuotannon ja tehdasvaraston informaatiovirrat toisiinsa. 

Ohjausjärjestelmän tulee muodostaa linkki tuotannon- ja tehdasvaraston toimijoiden välille 

niin, että molemmilla osapuolilla on selkeä ja läpinäkyvä kokonaiskuva tehdasvaraston ja 

tuotannon muodostamasta kokonaisuudesta operatiivisella, päivittäisen toiminnan tasolla. 
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Kehitettävät ratkaisut tulee olla sovellettavissa myös seuraavaksi esitettyjen työn rajauksien 

ulkopuolelle jäävien valmistusprosessien ja tuoteperheiden käyttöön. 

Tämä työ on rajattu tuotantoyksikön toiminnan laajuudesta johtuen induktiomoottorit-

tuloyksikköön, joka on toinen tuotantoyksikön tulosyksiköistä. Työssä keskitytään tämän 

tulosyksikön valmistustoimintaan niin kutsuttuun XR-tuotelinjan osalta, mikä muodostuu 

kolmesta eri tuoteperheestä ja kattaa volyymiltaan suurimman osan tulosyksikön tuotannosta. 

Valmistusprosessin ja sen materiaalitarpeiden osalta fokus on tämän tuotelinjan 

pääkokoonpanovaiheessa ja niissä toiminnoissa, jotka tapahtuvat yrityksen sisäisissä 

prosesseissa tehtaan seinien sisällä. Tehdasvaraston osalta tämä tarkoittaa sitä, että työ rajataan 

niihin prosesseihin ja toimintoihin, jotka alkavat materiaalien saapumisesta varastoon ja 

päättyvät materiaalien toimittamiseen tuotantoon. Valmistuksen osalta valmistusprosessin 

alussa olevaa komponenttivalmistusta tai pääkokoonpanon jälkeen tapahtuvia testaus- ja 

viimeistelyvaiheita tai lähtölogistiikkaa ei tässä työssä kuvata. Edellä kuvatut rajaukset 

tarkoittavat käytännössä sitä, että työssä tarkastellaan lähinnä yrityksen tehdasvaraston ja XR-

tuotelinjan pääkokoonpanon muodostamaan kokonaisuutta sekä näiden kahden toiminnon 

välillä tapahtuvia materiaali- ja informaatiovirtoja. 

 

1.3 Työn tutkimuskysymykset ja toteutus 

Edellä kuvattujen työn tavoitteiden saavuttamiseksi täytyy työn vastata alla olevassa taulukossa 

1 esitettyihin pää- ja alatutkimuskysymyksiin. Näistä ensimmäiseen kysymyskokonaisuuteen 

on tarkoitus löytää vastauksesta työn teoreettisessa osassa, jossa perehdytään alan 

kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Toiseen kysymyskokonaisuuteen on tarkoitus löytää vastaukset 

työssä suoritettavassa empiriaosuudessa analysoimalla yrityksen nykytilanne ottaen huomioon 

edellä kuvatut rajaukset.  Viimeiseen kysymyskokonaisuuteen vastaukset saadaan kehittämällä 

nykytila-analyysin tulosten pohjalta yrityksen toimintaan soveltuva tilaus-toimitusprosessi ja 

sitä ohjaava ohjausjärjestelmä. Vastaukset näihin tutkimuskysymyksiin esitetään työn lopussa. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen pää- ja alatutkimuskysymykset 

 

Tutkimusmenetelmän eli -metodin Hirsjärvi (2000, s. 170–171) kuvaa olevan tietynlaisia 

sääntöjen ohjaamia menettelytapoja ja käytäntöjä, millä tutkimushavaintoja kerätään. Hirsjärvi 

(2000, s. 120, 171) toteaa tutkimusmenetelmän olevan suppeampi käsite kuin tutkimusstrategia 

ja tutkimusstrategian valinta ohjaa osittain tutkimusmenetelmän valintaa. Työn 

tutkimusstrategiaksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusstrategia, joka on yksi 

kolmesta perinteisestä tutkimusstrategiasta, kuten Hirsjärvi (2000, s. 122) toteaa. Hirsjärvi 

(2000) esittää, että laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä kuvata todellista elämää ja tutkia 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti keräten aineistoa todellista tilanteista. 

Tutkimuksen tulokset ovat tyypillisesti aika- ja paikkasidonnaisia johtuen tapauksien 

ainutlaatuisuudesta.  (Hirsjärvi 2000, s. 152, 155) 

Työn tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustutkimus, joka on yksi laadullisen tutkimuksen laji, 

jolla pyritään ymmärtämään toiminnan merkitys tulkitsemalla ilmiöitä kuten Hirsjärvi (2000, s. 

153, 157) esittää. Farquhar (2012) esittää tapaustutkimuksen empiirisenä tutkimuksena, joka 

tutkii nykyhetkeen ja todelliseen tilanteeseen ja tiettyyn kontekstiin sijoittuvaa ilmiötä.  

Kontekstina voi toimia esimerkiksi tietty yritys tai sen toiminto. Yksittäinen tapaus ja tarkkaan 

rajattu tutkimus mahdollistaa ilmiön syvällisen tarkastelun, mutta tutkimustuloksia voi olla 

vaikea yleistää muihin tapauksiin.  Tapaustutkimus on soveltuva vastamaan sellaisiin 

tutkimusongelmiin ja -kysymyksiin, jotka alkavat sanoilla: mitä, milloin, miten tai miksi. 

Vastatakseen näihin kysymyksiin, tulee tutkijan etsiä vastauksia useista laaja-alaisesti useista 

eri tietolähteistä. Monipuolinen ja syvä tutkimus mahdollistaa kokonaisvaltaisten vastauksien 

antamisen huomioiden tutkittavan ilmiön monimutkaisuus ja luonne. (Farquhar 2012, s. 5–8.) 

1. Millaisia materiaali- ja informaatiovirtoja syntyy yrityksen varasto- ja tuotantotoiminnoissa? 

1.1. Kuinka materiaali- ja informaatiovirtoja voidaan suunnitella ja hallita? 

2. Millaiset tulosyksikön tuotanto- ja varastoprosessit ovat ja miten niitä hallitaan?  

2.1. Miten materiaalihallintaa suoritetaan varasto- ja tuotantoprosesseissa?  

2.2 Mitä tietojärjestelmiä yritys käyttää tuotannonohjauksessa ja varastonhallinnassa? 

3. Miten tuotannon ja tehdasvaraston välille voidaan muodostaa tehokkaat materiaali- ja 

informaatiovirrat? 

3.1 Millainen prosessi varaston ja tuotannon välillä mahdollistaa tehokkaan materiaalivirran tulosyksikössä?  

3.2 Millaisella ohjausjärjestelmällä prosessia voidaan ohjata ja miten se voidaan integroida yrityksen 

tietojärjestelmiin? 
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Työn teoriaosuus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa haettiin tietoa eri tietolähteistä kuten 

tieteellisesti artikkeleista ja oppikirjoista. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin saamaan riittävän 

laaja teoriapohja onnistuneen nykytila-analyysin suorittamiseksi kohdeorganisaatiossa ja 

hankkimaan näkemyksiä siitä, millainen kehitettävä tilaus-toimitusprosessi ja sen ohjaamisen 

soveltuvan ohjausjärjestelmän tulisi olla. Empiirisessä osiossa kerättiin pääosin kvalitatiivista 

tietoa yrityksen eri tietolähteistä. Tietolähteinä toimivat pääasiassa yrityksen sisäiset 

prosessikuvaukset ja työohjeet, sekä yrityksen eri toiminnoissa toimivien henkilöstöryhmien 

edustajien kanssa käydyt keskustelut.  

 

1.4 Työn rakenne 

Työ jakautuu kolmeen pääkokonaisuuteen, jotka ovat teoria-, empiria- ja tuloskokonaisuudet. 

Luvat 2–5 ovat teorialukuja, luvut 6–9 empirialukuja ja luku 10 työn tulososuus. Tämä rakenne 

päälukuineen ja mihin tutkimuskysymyksiin haetaan vastaukset missäkin luvussa on esitetty 

kuvassa 1. Seuraavissa kappaleissa esitetään tarkemmin nämä kymmenen lukua. 

 

Kuva 1. Työn rakenne 
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Luvussa 2 esitetään tuotantologistiikan ja materiaalihallinnan perusteet, tavoitteet ja tehtävät. 

Logistista virroista keskitytään materiaali- ja informaatiovirtoihin. Tärkeimmiksi toiminnoiksi 

nostetaan työn rajauksien takia tuotanto ja varastointi. Luvussa 3 esitetään mitä tuotanto on ja 

millaisia tuotantotyyppejä ja -muotoja on olemassa. Tuotantomuodoista keskitytään tilauksesta 

suunnittelu (ETO) -tuotantomuotoon, minkä lisäksi kuvataan, miten tuotantoa suunnitellaan ja 

ohjataan teollisuudessa tyypillisesti. Luvussa 4 esitetään teollisuusyrityksen varastoinnin ja 

varastonhallintaan liittyvät perusteet. Varastotyypeistä keskitytään sellaisiin varastotyyppeihin, 

jotka toimivat tuotannon materiaalilähteenä. Lisäsi esitetään millaisia tyypillisiä 

varastoprosesseja ja toimintoja on sekä miten näitä voidaan hallita.  Luku 5 on viimeinen 

teorialuku, jossa esitetään tyypillisiä materiaalihallinnan tietojärjestelmiä ja näiden perusteita. 

Luvut 6–7 ovat empiriaosuuteen kuuluvia lukuja, missä esitetään suoritetun tulosyksikön 

nykytila-analyysin tulokset. Luku 6 keskittyy tutkimuksen kohteena olevaan tulosyksikköön ja 

miten se sijoittuu globaalisti toimivaan ABB-yhtymään. Tulosyksikön tilaus-toimitusprosessi 

analysoidaan keskittyen tuotannonsuunnittelu- ja valmistusprosesseihin sekä esittämällä työn 

kannalta tärkeimmät SAP ERP-moduulit.  Luvussa 7 puolestaan esitetään varaston- ja 

materiaalihallinnan nykytila-analyysin tulokset sekä esitetään suunnitteilla olevan 

kuljetinjärjestelmän tällä hetkellä tiedossa olevat perusominaisuudet ja toimintaperiaate 

Luvuissa 8–9 esitetään tulosyksikön sisäisen materiaalien tilaus-toimitusprosessin ja sitä 

ohjaavan ohjausjärjestelmän kehitystyö eri vaiheineen ja lopputulokset. Ensimmäiseksi luvussa 

8 esitetään yhteenveto nykytila-analyysistä ja kuinka SAP Fiori valikoitui ohjausjärjestelmän 

kehitysympäristöksi ja millaisia sen käyttöliittymät ovat. Tämä jälkeen esitetään tarkemmin, 

kuinka päädyttiin ehdotukseen uudesta tulosyksikön sisäisestä materiaalien tilaus-

toimitusprosessista ja ohjausjärjestelmästä sekä millainen lopputulos oli karkealla tasolla. 

Luvussa 9 esitetään tarkemmin tämän kokonaisprosessin eri päävaiheet ja näihin vaiheisiin 

liittyvät SAP Fiori -sovellukset.  

Luku 10 on työn tulososuus, jossa esitetään työn tulokset johtopäätöksineen ja yhteenvetoineen. 

Saavutettuja tuloksia verrataan esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Työn tuloksien ja 

tutkimusongelmiin vastaamisen jälkeen pohditaan työn onnistumista ja mahdollisia tulevia 

kehityskohteita, joita tämän työn perusteella voidaan esittää.  
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2 TUOTANTOLOGISTIIKKA JA MATERIAALIHALLINTA 

Tässä pääluvussa esitetään tuotantologistiikan ja materiaalihallinnan perusteet, tavoitteet ja 

toiminnot kirjallisuuskatsauksen perusteella. Tässä tutkimuksessa logistiikka nähdään osana 

toimitusketjun johtamista, millä hallitaan yrityksen toiminnan läpäisevät materiaali-, pääoma-, 

ja informaatiovirrat. Tuotantologistiikan tehtävänä on yhdistää yritykseen ylävirrasta tuleva 

hankintalogistiikka ja alavirtaan lähtevä jakelulogistiikka toisiinsa. Materiaalihallinta 

puolestaan tarkastelee materiaalivirtoja pääosin tuotannon näkökulmasta, pyrkien 

varmistamaan tuotannon tarvitsemien materiaalien saatavuudet.  

 

2.1 Logistiikka osana toimitusketjun johtamista 

Toimitusketjun voidaan nähdä muodostuvan erilaisista toimijoista, joista jokaisella on 

hallinnassaan oma osuutensa toimitusketjusta. Toimitusketjun määritelmänä pidetään usein 

Mentzerin, DeWittin, Keeblerin, Minin, Nixin, Smithin ja Zacharian vuonna 2001 esittämää 

versiota, jonka Ellram ja Cooper (2014, s. 8–9) toteavat olevan yleisesti hyväksytty ja käytetty. 

Määritelmässä (Mentzer et al. 2001) toimitusketjun esitetään muodostuvan vähintään kolmesta 

erillisestä toimijasta, jolloin muodostuu yksinkertaisin niin kutsuttu suora toimitusketju (Kuva 

2).  

Toimitusketjun toimijoiden välillä tapahtuu sekä fyysisiä materiaalivirtoja, että aineettomia 

informaatio-, raha- ja palveluvirtoja. Nämä virtaukset tapahtuvat koko toimitusketjun 

laajuudessa toimittajan, kohdeyrityksen ja asiakkaan välillä, virtauksien tapahtuessa sekä ylä-, 

että alavirran suuntaan. (Mentzer et al. 2001, s. 4.) Christopher (2016, luku 1) argumentoi, että 

toimitusketjun sijasta voidaan käyttää myös termejä kuten arvoketju tai toimitusverkko. 

Arvoketjun nostaessa asiakkaan esille toimitusketjun ajurina ja toimitusverkon kuvatessa 

paremmin nykyistä liiketoimintaympäristöä, missä eri toimitusketjut risteävät ja liittyvän 

toisiinsa monimutkaisilla tavoilla. (Christopher 2016, luku 1.) 

 

Kuva 2. Suora toimitusketju 
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Toimitusketjuun liittyy oleellisesti termi toimitusketjun johtaminen. Grant, Lambert, Stock ja 

Ellram (2006, s. 14–15) esittävät toimitusketjun johtamisen tarjoavan ne keinot, joilla 

toimitusketjun muodostavien yrityksien liiketoimintojen kannalta oleelliset prosessit hallitaan 

ja koordinoidaan koko toimitusketjun laajuudessa. CSCMP:n (Vitasek 2013, s. 187) 

määritelmässä toimitusketjun johtaminen yhdistää kysynnän ja tarjonnan hallinnan sekä 

toimitusketjun, että yksittäisten toimijoiden laajuudessa korostaen yhteistyön ja koordinoinnin 

tärkeyttä. Logistiikka voidaan nähdä nykyisin yhtenä toimitusketjun johtamisen toimintona, 

kuten Council of Supply Chain Management Professionals (Vitasek 2013, s. 117) esittää 

logistiikan johtamisen määritelmässään.  Tätä tukee Larsonin, Poistin ja Halldórssonin  (2007, 

s. 3–5, 9) toteuttaman tutkimus, jossa lähes puolet vastaajista pitivät logistiikkaa osana 

toimitusketjun johtamista.  

Hokkanen ym. (2004, s. 13) ovat referoineet tämän CSCMP määritelmän ja tämä referointi 

vastaa hyvin esimerkiksi Ritvasen (2011, s. 20) esittämää määritelmää logistiikalla. Hokkasen 

referointi on seuraava:   

Logistiikalla pyritään tuottavaan ja kustannustehokkaaseen raaka-aineiden, 

keskeneräisen tuotannon ja valmiiden tuotteiden varastoinnin, materiaalivirtauksen 

sekä näihin liittyvän informaation suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan raaka-

ainalähteeltä loppukuluttajalle, asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.  

Karrus  (2005, s. 13) esittää oman määritelmänsä logistiikalla enemmän operatiivisesta 

näkökulmasta katsottuna:  

Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, tuotannon, jakelun ja 

kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja muiden 

lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun ja -suhteiden kokonaisvaltaista johtamista ja 

kehittämistä. 

Logistiikan voidaan ajatelle leikkaavan koko yrityksen, sen toiminnan ja toimintojen lävitse. 

Logistiikka voidaan nähdä prosessimaisena toimintana, joka muodostuu erilaisista 

logistiikkatoiminnoista. Kun Ballou (2004) esittää toimitusketjun logistiikkaprosessin, hän 

toteaa samojen logististen toimintojen tapahtuvan useita kertoja eri toimitusketjun osien 

suorittamana, materiaalien virratessa toimitusketjua pitkin. Yleensä yksi yritys ei kuitenkaan 

hallitse tätä logistiikkaprosessia koko toimitusketjun laajuudessa, vaan sen valta rajautuu sen 

lähimpiin tulo- ja lähtökanaviin ja niissä tapahtuviin toimintoihin. (Ballou 2004, s. 7.) Työn 

rajauksen takia on oleellista tarkastella logistiikka tästä, yhden yrityksen näkökulmasta, mikä 

esitetään seuraavassa luvussa. 
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2.2 Logistiikan osa-alueet 

Gleissner ja Femerling (2013, s. 12–13) jakavat yhden yrityksen harjoittaman logistiikan sen 

toimintojen perusteella neljään eri logistiikkatyyppiin, jotka ovat hankinta-, tuotanto-, jakelu- 

ja paluulogistiikka. Nämä kolme ensimmäistä voidaan esittää myös tulo-, sisä- ja 

lähtölogistiikkana kuten Ritvanen (2011, s. 21) ja Karrus (2005, s. 72) tekevät. Gleissner ja 

Femerling (2013, s. 12) muistuttavat, että tarkka rajanveto eri logistiikkatyyppien, niiden 

toimintojen ja niitä suorittavan organisaatioiden välille on hankalaa ja yleensä mahdollista vain 

karkealla tasolla. Nämä neljälogistiikkatyyppiä yhden yrityksen näkökulmasta ovat esitettynä 

kuvassa 3 ja nämä tyypit ovat esitetty seuraavissa kappaleissa. 

 

Kuva 3. Logistiikan jaottelu yhden yrityksen näkökulmasta  

 

Hankintalogistiikka sisältää Gleissnerin ja Femerlingin (2013, s. 12) mielestä kaikki ne 

prosessit, joilla materiaalit tuotetaan tarkasteltavan yrityksen omien prosessien saataville. 

Ritvanen (2011, s. 21) on samaa mieltä, mutta hänen mielestään tulologistiikka sisältää myös 

saapuvien materiaalien varastoon sijoittamiseen asti liittyvät toiminnot, jotka jäävät Gleissnerin 

ja Femerlingin luokittelussa tuotantologistiikan vastuualueelle.  

Jakelu- tai lähtölogistiikalla tarkoitetaan niitä prosesseja ja toimintoja, joilla yrityksen 

varastossa oleva tuote saadaan toimitettua ja kuljettua asiakkaalle tai kulutuspisteeseen. 

Toiminnot voivat olla esimerkiksi tilausten käsittely, varastosta keräily, pakkaaminen sekä 

kuljetus asiakkaalle. (Gleissner & Femerling 2013, s. 13; Ritvanen 2011). Ritvanen (2011, s. 

21) esittää, että paluulogistiikka on yksi lähtölogistiikan toiminto. 

Tuotantologistiikka on yleisesti valmistavaan teollisuuteen liitetty termi (Gleissner & 

Femerling 2013, s. 13), minkä sijasta voidaan käyttää myös termiä sisälogistiikka kuten edellä 

mainittiin. Sisälogistiikka voi sisältää tai olla sisältämättä tuotannollisia elementtejä. Sisä- tai 

tuotantologistiikan vastuulle kuuluvat kaikki ne prosessit ja toiminnot, joilla hallitaan ja 
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ohjataan materiaalien virtaus yrityksen sisäisissä prosesseissa kuten tuotannonohjaus, 

komponenttien toimittaminen valmistukseen ja varsinaiset valmistustoiminnot. (Gleissner & 

Femerling 2013, s. 13; Ritvanen 2011, s. 20–21). Tuotantologistiikalla on tärkeä rooli 

suunnitella, kuinka hankinta- ja jakelulogistiikka yhdistetään toisiinsa (Gleissner & Femerling 

2013, s. 13). Tuotantologistiikan on siis yhdistävänä tekijänä yrityksen tulo- ja lähtölogistiikan 

välissä.  

Käänteisellä logistiikalla tarkoitetaan yrityksen toiminnan tuloksena syntyvien jätteiden, 

tuotannon sivuvirtojen tai materiaalien paluuvirtojen ottamista huomioon yritystoiminnassa. 

Monet tuotannon ylimääräiseksi jääneet tai vanhentuneet materiaalit sekä erilaiset tuotannon 

sivuvirrat voidaan joko ottaa talteen, uudelleen käyttää tai myydä eteenpäin toiselle yritykselle 

ja näin hyödyntää hukka tehokkaasti. Sellaiset materiaalit ja sivuvirtojen tulokset, joita ei voida 

hyväksikäyttää tulee hävittää asianmukaisesti. (Grant et al. 2006, s. 178–179.)  

2.3 Logistiset virrat 

Kirjallisuuden perusteella logistiset virrat voidaan jakaa fyysisiin materiaalivirtoihin ja 

erilaisiin aineettomiin virtoihin. Nämä aineettomat virrat voidaan jaotella tarkemmin 

informaatio- ja raha- tai pääomavirtoihin. Ritvanen  (2011, s. 21–22) esittää materiaalivirran 

rinnalla palveluvirran ja erillisen paluuvirran, jossa erilaiset materiaalit virtaavat takaisin 

ylävirran suuntaan kierrätykseen tai uudelleen hyödynnettäväksi. Tätä voidaan verrata 

aikaisemmin esitettyyn paluulogistiikkaan. Karrus (2005) pohtii aktiivisen tietovirran 

korvautuvan nykyisin tiedon saatavuudella silloin kuin sitä tarvitaan. Lisäksi hän esittää vielä 

viidennen, ei niin tyypillisen logistisen virran, organisaatiovirran. Organisaatiovirran hän kuvaa 

olevan kahden eri organisaation välinen palvelurajapinta.(Karrus 2005, s. 28.) Tyypilliset 

logistiset virrat ja niiden pääsuunnat ovat esitettynä kuvassa 4. Työn rajauksien takia tässä 

luvussa keskitytään materiaali- ja informaatiovirtoihin, jotka esitetään seuraavaksi. 

 

Kuva 4. Logistiset virrat yksinkertaisessa toimitusketjussa 
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2.3.1 Materiaalivirtaus logistiikassa 

Chapmanin ym. (2017, s. 17) esittävät materiaalivirtauksen muodostuvan toimitusketjussa, 

yhden yrityksen laajuudessa kolmesta elementistä, jotka ovat materiaalilähde, tuotanto ja 

jakelu. Heidän mukaansa näiden peruselementtien esiintymismuodot ja keskinäiset prioriteetit 

vaihtelevat yrityksestä ja toimialasta toiseen. Tuotantoelementti sisältää kaikki ne toimet, joilla 

materiaalivirtaus ohjataan valmistajan tuotantoprosessien läpi materiaalilähteestä jakeluun. 

Reunimmaiset elementit sisältävät molemmat samat toiminnot, jossa materiaalilähde-

elementissä toiminnot tuottavat materiaalivirran toimittajilta tuotantoon päin, kun taas 

jakeluelementissä tuotannosta poispäin, kohti asiakasta. (Chapman et al. 2017, s. 16–17, 24–

25.) Nämä materiaalivirtauksen peruselementit ja niihin liittyvät toiminnot ovat esitettynä 

kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Materiaalivirtauksen kolme elementtiä yrityksessä ja elementtien sisältämiä toimintoja (muokattu: 

Chapman et al., 2017, s. 17)  

 

Materiaaleilla tarkoitetaan tässä työssä pääasiassa erilaisia tuotannon tarvitsemia raaka-aineita 

ja komponentteja tai alikokoonpanoja. Materiaalivirtoihin ja niiden tuottamiseen liittyen 

Gleissner ja Femerling  (2013, s. 96) esittävät jaottelun, jossa matkallisesti lyhyistä 

materiaalivirtauksista, kuten varaston sisällä tapahtuvista virroista voidaan puhua siirtoina, kun 

taas pidemmät matkat esimerkiksi yritykseltä toisella ovat kuljetuksia. Siirtoihin liittyy 

oleellisesti materiaalinkäsittely, joka esitetään seuraavaksi. 

Hokkanen ym. (2004) esittävät materiaalinkäsittelyllä tarkoitettavan kaikkia niitä toimenpiteitä, 

joilla vaikutetaan materiaalin olotilaan eli tuotantoon liittyvä muokkaus ja materiaalinsiirrot. 

Materiaalinkäsittelyyn liittyviin valinnoissa tulee ottaa huomioon materiaalivirtojen 

säännöllisyys ja siirtomäärät. Materiaalinkäsittely voidaan suorittaa joko mekaanisesti, 

puoliautomaattisesti tai automaattisesti. (Hokkanen et al. 2004, s. 160–161.) 
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Materiaalinkäsittelyä pidetään tässä työssä edellytyksenä yrityksen sisäisille materiaalisiirroille 

ja nämä sisäiset siirrot esitetään seuraavassa kappaleessa.  

Sisäiset siirrot ovat olennainen osa tehtaan materiaalivirtaa ja ne voidaan Hokkasen ym. (2004, 

s. 160) mukaan jakaa osastojen välisiin, osaston sisäisiin ja valmistuspaikkojen välisiin 

siirtoihin. He esittävät, että yleensä osastojen tai valmistuspaikkojen väliset siirrot ovat yleensä 

ohjattu huonosti, koska nämä siirrot eivät yleensä ole suoraan kenenkään tietyn henkilön 

vastuulla. Toinen tapa jaotella siirrot on tarkastella siirron tapahtumahetkeä verrattuna 

valmistusprosessiin (Hokkanen et al. 2004, s. 101), nämä vaiheet ovat: 

- Preproduktiiviset eli esituotannolliset siirrot, jotka tapahtuvat ennen valmistusta ja 

siirrettävät materiaalit ovat erilaisia valmistuksen materiaaleja varastosta tuotantoon 

- Interproduktiiviset eli valmistusvaiheiden väliset siirrot, jotka tapahtuvat 

valmistusvaiheiden välillä ja siirrettävät materiaalit ovat keskenerästä tuotantoa tai 

valmistusjätteitä 

- Postproduktiiviset eli jälkituotannolliset siirrot, jotka tapahtuvat valmistuksen jälkeen 

ja siirrettävät materiaalit ovat valmiita lopputuotteita 

 

2.3.2 Informaatiovirtaus logistiikassa 

Edellä esitetty materiaalivirta edellyttää tietovirtaa, kuten Ritvanen (2011) esittää, kun hän 

toteaa tietovirran olevan alku koko logistiikkaprosessille. Samalla hän huomauttaa, että 

materiaalivirtaus ilman tietoa materiaalin liikkumisesta on vastoin hyviä logistiikan periaatteita. 

(Ritvanen 2011, s. 22.) Sakki (2014, s. 12) esittää tietovirroiksi erilaiset asiakas- ja 

hankintatilaukset sekä suunnitteluun ja ennustamiseen liittyvät tiedot. Tietovirta on 

kaksisuuntaista, mutta pääsääntöisesti se tapahtuu asiakkaalta ylävirran suuntaan kohti 

materiaalilähdettä, kuten kuvassa 4 on nähtävissä. Oikealla tiedolla voidaan välttyä turhalta 

varastoimiselta, virhehankinnoilta ja niihin liittyvistä logistisista toimista. Sakki (2014, s. 12) 

esittää, että informaatiovirran kehittyminen on ollut huomattavasti nopeampaa verrattuna 

materiaalivirtauksen kehittymiseen, sillä materiaali ”ei kulje tiedon lailla valokaapelissa”.  

Kun tämä asiakkaan synnyttämä informaatio eli kysyntä jaetaan ylävirtaan toimitusketjun 

toimijoille, voidaan puhua toimitusketjun sijaan kysyntäketjusta, jonka tehtävänä on täyttää 

asiakastarve (Harrison & Hoek 2008, s. 14). Harrison ja Hoek  (2008) esittävät, että tavoitteena 

on yhdistää tämä asiakkaan synnyttämä kysyntätieto yhteen yrityksen toimitustietojen kanssa 
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yhä paremmin ja tarkemmalla tasolla. Tämä johtaa parempaan tilannekuvaan yrityksessä, mikä 

mahdollistaa kilpailuedun saavuttamisen tai parantamisen. (Harrison & Hoek 2008, s. 14–15.) 

 

2.4 Materiaalihallinta osana hankinta- ja tuotantologistiikkaa 

Materiaalihallinta voidaan karkeasti määritellä toiminnoksi, jossa suunnitellaan ja ohjataan 

yrityksen materiaalivirtoja. Vrat (2014, s. 3) esittää materiaalihallinnan olevan 

yksinkertaisimmillaan materiaalivirtojen hallintaa tarkasteltavan systeemin sisään, sen läpi ja 

ulos tästä systeemistä. Tämän voidaan todeta vastaavan yhden yrityksen hallinnassa olevaa 

logistiikkaprosessia materiaalivirtauksen näkökulmasta tarkasteltuna. Vratin näkemyksen 

jakavat myös Chapman ym. (2017, s. 10) sekä Association for Supply Chain Managementin 

(2017) sanakirjan määritelmä, joka on:  

The grouping of management functions supporting the complete cycle of material flow, 

from the purchase and internal control of production materials to the planning and 

control of work in process to the warehousing, shipping, and distribution of the finished 

product. 

Materiaalihallinnan voidaankin nähdä olevan oleellinen osa logistiikkaa. Esimerkiksi Grant ym. 

(2006, s. 173) määrittelevät materiaalihallinnan olevan osa logistiikan johtamista, mikä 

keskittyy erilaisten fyysisten materiaalien hallinnointiin tuotannon näkökulmasta tarkasteltuna. 

Materiaalihallintaa voidaankin pitää erityisen tärkeäksi yrityksen tulo- ja tuotantologistiikalle, 

koska sillä pyritään täyttämään tuotannon materiaalitarpeet, kuten Ballou (2004, s. 7, 10) 

esittää. Samaa mieltä Balloun kanssa on myös Sakki (2014, s. 6), jonka mielestä tulologistiikkaa 

ja varastointia kutsuttiin aikaisemmin materiaalihallinnaksi, ja tämä on korvautunut nykyisin 

termillä hankintojen johtaminen. Kirjallisuuden perusteella materiaalihallinta ja 

tuotantologistiikan nivoutuvan hyvin vahvasti toisiinsa ja osittain niiden voidaan nähdä 

tarkoittavan samaa asiaa. Tässä työssä tuotantologistiikan ja materiaalihallinnan nähdään 

sisältävän ne toiminnot, joilla materiaalivirtaus ja sen tarvitsemat informaatiovirrat tuotetaan 

yrityksen sisällä. Seuraavassa luvussa esitetään tarkemmin sekä materiaalihallinnan, että 

tuotantologistiikan tavoitteet ja tehtävät. 

2.5 Tuotantologistiikan ja materiaalihallinnan tavoitteet sekä tehtävät 

Kirjallisuudessa on löydettävissä hyvin vähän nimenomaan tuotantologistiikalle esitettyjä 

tavoitteita, sillä tutkimus on pääosin keskittynyt hankinta- ja jakelulogistiikkaan.  Esimerkiksi 
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Arnold ym. (2012, s. ix) argumentoivat logistiikan keskittyvän yleensä kuljetuksiin ja 

jakelukanaviin, tuotantologistiikan jäädessä vähemmälle huomiolle. Samoin Michlowicz 

(2015, s. 59) esittää yrityksen yleensä keskittyvän varsinaisten tuotantotoimintojensa 

kehittämiseen, samalla kun tuotantologistiikan ja materiaalivirtauksen optimointi unohtuvat 

kokonaisuudesta. Tästä syystä tuotantologistiikalle yleistetään erinäisiä kokonaislogistiikan 

tavoitteita.  

Logistiikan tavoitteeksi Hokkanen ym. (2004, s. 7) esittävät yrityksen toimintaprosessien 

kehittämisen ja muodostuvien kustannuksien optimoimisen niin, että tuotteen loppuasiakas 

hyötyy. Tämä voidaan saavuttaa kokonaisuudessaan tehokkailla materiaali- ja 

informaatiovirroilla, kun tieto ja materiaalit siirtyvät ilman viivästyksiä oikeaan osoitteeseen. 

(Hokkanen et al. 2004, s. 62.) Grant ym. (2006) esittävät tulologistiikan tavoitteeksi tuottaa 

yrityksen sisäisille asiakkaille kuten tuotannolle, samalla tavalla riittävä palveluaste kuin 

yrityksen loppuasiakkaille. Edellytyksenä tälle voidaan pitää tulologistiikan ja 

materiaalihallinnan keskinäistä koordinointia sekä näiden kahden toiminnon linjaamista 

muiden yritysten toimintojen kanssa tämän halutun palveluasteen saavuttamiseksi. (Grant et al. 

2006, s. 175–176.) Materiaalihallinta joutuu näin ollen tasapainottelemaan tavoitellun 

palveluasteen sekä kustannusten välillä pyrkiessään täyttämään materiaalitarpeet 

mahdollisimman pienin kustannuksin.  

Nyhuis ja Wiendahl (2009) esittävät tuotantologistiikan tavoitteeksi pyrkiä parempaan 

toimituskykyyn ja toimitusvarmuuteen mahdollisimman pienillä logistisilla ja tuotannollisilla 

kustannuksilla. Toimituskyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin yritys pystyy sitoutumaan 

asiakkaan vaatimaan toimituspäivämäärään ja toimitusvarmuudella sitä, kuinka usein tähän 

pystytään. Toimituskyvykkyys syntyy logistiikkaprosessin kyvykkyydestä, joka on tulosta 

oikein suunnitelluista tuotteista ja niiden valmistamiseen käytetyistä prosesseista ja 

strategioista. Toimitusvarmuus syntyy logistiikkaprosessin varmuudesta, joka on tulosta 

yrityksen prosessien oikeanlaisesta ohjaamista, mikä johtaa lyhyisiin ja tasaisiin 

läpimenoaikoihin sekä aikataulussa pysymiseen. (Nyhuis & Wiendahl 2009, s. 2–3.) 

Chapman ym. (2017) esittävät tuottavuuden kasvun edellyttävän tehokasta ja suorituskykyistä 

valmistusta, jossa materiaalit, pääoma ja työvoima on hyödynnetty mahdollisimman 

tehokkaasti. Tehokkaat materiaalivirrat ovat yksi tehokkaimmista keinoista tavoitellessa 

resurssien parasta hyödyntämistä, mikä kannustaa kehittämään materiaalivirtaukseen liittyvät 
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prosessit mahdollisimman suorituskykyisiksi. Materiaalihallinnan onnistumisella on näin ollen 

suuri vaikutus yrityksen toiminnan tehokkuuteen ja kustannuksiin. (Chapman et al. 2017, s. 13, 

24–25.) Resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä puhuu myös Vrat (2014, s. 3) esittämällä 

materiaalihallinnalle toisen, eri näkökulmasta annetun tavoitteen: varmistaa riittävät 

materiaalisaatavuudet systeemille ottaen huomioon odotettu kysyntä. Materiaalihallinnan 

päämäärät perustuvat yleensä yrityksen liiketaloudelliseen päämäärin kuten kannattavuuteen 

tai sitoutuneen pääoman tuottoon (ROI) tai liiketoiminnallisiin kilpailukykypäämääriin (Grant 

et al. 2006, s. 174.)  

Vaikka materiaalihallinnalla on selkeä yhteys yrityksen kilpailukykyyn, esimerkiksi Vrat  

(2014) kritisoi organisaatioiden halukkuutta panostaa materiaalihallintaan toimintona tai ettei 

sitä yhdistetä selkeästi yrityksen muuhun toimintaan. Materiaalihallinnan yhdistäminen muihin 

yrityksen toimintoihin ja valmistussysteemin kokonaisvaltainen tarkastelu materiaalivirtojen 

ohjaamiseksi tuotannon läpi ovat edellytykset materiaaleihin sitoutuneen pääoman parhaalle 

hyödyntämiselle. (Vrat 2014, s. 5, 8.) Grant ym. (2006, s. 175) toteavatkin materiaalihallinnan 

yhdeksi tärkeimmäksi toiminnoksi koordinoinnin yrityksen hankintalogistiikan kanssa 

materiaalien saattamiseksi yrityksen käyttöön. 

Materiaalihallintaan liittyvät tavoitteet, niin että pääoma hyödynnetään parhaalla mahdollisella 

tavalla, voidaan Vratin (2014, s. 3) mukaan esittää yksinkertaisesti viidellä vaatimuksella. 

Hokkanen (2004, s. 20) esittää samansisältöisen listauksen logistiikan tavoitteista, mikä eroaa 

Vratin vaatimuksista kuudennella, ”oikea tuote”-vaatimuksella, joka liittyy valmiiden 

tuotteiden jakeluun asiakkaille. Tämä Hokkasen esittämä vaatimuslista, logistiikan kuusi O:ta 

on esitettynä alla (Kuva 6). Tämä vastaa yleisesti englanninkielisessä kirjallisuudessa esitettyä 

käsitettä ”6 R’s of Logistics”. Myös Logistiikan Maailman (2021a) esittämä tavoite raaka-

aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden toimittamisesta sovittuun paikkaan oikeana 

aikana viestii samanlaista henkeä.  

Kuva 6. Logistiikan kuusi O:ta 

 

Gudehus ja Kotzab (2012) esittävät tuotantologistiikan tehtäviksi organisoida, suunnitella ja 

aikatauluttaa tuotantosysteemejä. Toimintoja, joilla näitä tehtäviä voidaan toteuttaa ovat 

Oikeaa 
tuotetta

Oikea 
määrä

Oikeaa 
laatua

Oikeaan 
aikaan

Oikeaan 
paikkaan

Oikeaan 
hintaan
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esimerkiksi pitkän aikavälin tuotannonsuunnittelu, tuotannon tietokonepohjaiset resurssi-, ja 

materiaalitarpeiden suunnittelu sekä tuotannon ja logististen toimintojen aikataulutus ja 

sekvensointi. (Gudehus & Kotzab 2012, s. 737.) Tarkemmin logistiikan toimintoja käsittelee 

Ballou (2004), joka jakaa logistiikan toiminnot pää- ja tukitoimintoihin alla olevan kuvan 7 

mukaisesti. Päätoiminnot ovat niitä toimintoja, jotka tapahtuvat yleensä jokaisessa 

logistiikkakanavassa ja ovat kriittisiä materiaalivirtauksen tuottamiseksi asiakkaalle asti. 

Tukitoimintojen esiintyvyys on enemmän yrityskohtaista, riippuen yrityksen 

toimintaympäristöstä ja kuinka toiminta on järjestetty. (Ballou 2004, s. 10–12.) 

  

Kuva 7. Logistiikan pää- ja tukitoiminnot 

 

Grant ym. (2006, s. 174–176) esittävät materiaalihallinnalle neljä päätoimintoa ja seitsemän 

logistista toimintoa, joilla voidaan toteuttaa nämä materiaalihallinnan päätoiminnot. Nämä 

toiminnot ovat esitetty kuvassa 8. Grant ym.  (2006, s. 174) huomauttavat, että näiden 

logististen toimintojen tarkoituksena on palvella tuotantoa ja muita yrityksen sisäisiä 

toimintoja, ei loppuasiakkaita.  

 

Kuva 8. Materiaalihallinnan toiminnot 
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3 TUOTANTO JA TUOTANNONOHJAUS 

Materiaalihallinnan ja logistiikan yhdeksi tärkeimmäksi päämääräksi esitettiin edellisessä 

luvussa tehokas materiaalivirtaus tuotantosysteemin läpi. Tässä luvussa esitetään lyhyesti, mitä 

tuotanto ja valmistus ovat, niiden ollessa oleellinen osa teollisuusyrityksen toimintaa. Erilaiset 

tuotantotyypit ja -muodot sekä näiden perusominaisuudet käsitellään niiden vaikuttaessa 

oleellisesti yrityksen valmistustoimintaan ja tuotannonohjaukseen. Viimeiseksi luvussa 

esitetään karkealla tasolla, miten tuotantoa voidaan suunnitella ja ohjata yrityksessä. 

 

3.1 Valmistus yrityksen toimintona ja teollisuuden tuotantotyypit 

Krajewski, Malhotra, Manoj ja Ritzman, (2019) esittävät valmistuksen olevan tärkeä osa tilaus-

toimitusprosessia sen tuottaessa erilaisia fyysisiä tuotteita, joita voidaan valmistaa ennakkoon 

ja varastoida tarvittaessa. Tämä erottaa valmistuksen aineettomia ja varastoimattomissa olevia 

asioita tuottavasta palvelutuotannosta. Tuotanto voidaan mieltää transformaatioprosessiksi, 

jossa erilaisia materiaaleja jalostetaan tuotantoprosesseissa erilaisilla yrityksen resursseilla 

tuottaen näin markkinoille tuotteita. (Krajewski et al. 2019, s. 30–31.) Puhuttaessa sisäisten 

toimintojen ohjaamisesta ja hallinnoinnista, voidaan käyttää termi operaatioiden johtaminen 

(Operations Management). Slack, Chambers ja Johnston (2010) esittävät operaatioiden 

johtamisen tehtäväksi hallita yrityksen tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen käytetyt 

resurssit. Operaatiot itsessään ovat puolestaan erilaisia yrityksen pää- tai tukitoimintoja. 

Tuotantotoiminnon, joka on yksi päätoiminnoista, tehtävänä on täyttää markkinoiden 

synnyttämä kysyntä tuottamalla markkinoille niiden vaatimia palveluita ja tuotteita. (Slack et 

al. 2010, s. 4–5.) Tuotannonohjaus puolestaan vaikuttaa hankinta- ja tuotantologistiikkaan 

aiheuttamalla erilaisia raaka-aine ja materiaalitarpeita, jotka logistiikan tulee täyttää (Grant et 

al. 2006, s. 175). 

Tuotantotyypillä tarkoitetaan tässä työssä sellaista luokittelua, joka huomioi tuotteen 

valmistukseen käytettävän tuotantotavan tai -prosessin. Soveltuvan tuotantotyypin valintaan 

vaikuttaa oleellisesti valmistettavien tuotteiden valmistuseräkoko sekä tuotannon toistuvuus 

(Logistiikan Maailma 2021d). Teollisuuden tuotantotyypit voidaan jakaa karkeimmillaan 

prosessi- ja kappaletavaratuotantoon (Logistiikan Maailma 2021). Tarkemmin yrityksen 

valittavissa olevia tuotantotyyppejä tarkastellessa voidaan esittää alun perin Hayesin ja 
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Wheelwrightin (1979) esittämä tuote-prosessimatriisi. Tämä tuote-prosessimatriisin esittää, 

kuinka tuotteen ja valmistusprosessin elinkaarivaiheet liittyvät toisiinsa. Yritykset pyrkivät 

yleensä etsimään tehokkaimman mahdollisen valmistusprosessin, jolla valmistaa tietyssä 

elinkaarivaiheessa oleva tuote. Tutkijat esittävät kuitenkin sen mahdollisuuden, että yritys voi 

pyrkiä pois luonnollisesta elinkaarten risteyskohdasta tavoitellessaan kilpailuetua markkinoilla. 

(Hayes & Wheelwright 1979, s. 133–135.) Krajewskin ym. (2019, s. 80, 86.) modernisoima 

tuote-prosessimatriisi lisättynä eri tuotantotyyppien kilpailukykyprioriteeteilla on esitettynä 

kuvassa 9. 

 

 Kuva 9. Tuote-prosessimatriisi (muokattu: Krajeweski et al. 2019, s. 80) 

 

3.2 Asiakastilauksen kohdennuspiste ja yrityksen tuotantomuodot 

Edellisessä kappaleessa mainittujen tuotantotyyppien lisäksi yrityksen harjoittama tuotanto 

voidaan jakaa erilaisiin tuotantomuotoihin. Edellä kuvatut tuotantotyypit keskittyivät 

luokittelemaan tuotantoa volyymin ja tuotannon vaihtelevuuden suhteen, kun taasen 

tuotantomuodot tarkastelevat, kuinka yrityksen tuotantoa ohjataan. Tuotannonohjaukseen 

vaikuttaa oleellisesti, missä kohtaa toimitusketjua tai yrityksen valmistusprosessia sijaitsee 

asiakastilauksen kohdistuspiste. Seuraavassa kappaleessa esitetään tämän asiakastilauksen 

kohdistuspisteen määritelmä. 
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Asiakastilauksen kohdennuspisteen (Customer Order Decoupling Point, CODP) tai toiselta 

nimeltään tilauksen iskupisteen (Order Penetration Point, OPP) voidaan ajatella määrittelevän 

yrityksen harjoittama tuotantomuoto (Logistiikan Maailma 2021c; Olhager 2010, s. 863).  

Olhager (2010, s. 863) toteaa, että kirjallisuudessa tällä asiakastilauksen kohdennuspisteellä 

tarkoitetaan yleisesti sitä toimitusketjun tai materiaalivirran kohtaa, jossa tietty asiakastilaus 

yhdistetään tuotteeseen. Toimitusketjussa on yleensä yksi määräävä asiakastilauksen 

kytkentäpiste. Tässä pisteessä sijaitsee yleensä myös strategisesti tärkein ja toimitusketjun 

näkökulmasta viimeinen varastointipiste, josta asiakkaan tilausprosessin voidaan ajatella 

alkavan. Tämän pisteen varastosaldojen perusteella voidaan antaa toimituslupaukset ja 

toimitusaika lasketaan tästä pisteestä eteenpäin (Olhager 2010, s. 863.) Samaa mieltä on myös 

Logistiikan Maailma, joka totea, että tilauspisteen jälkeen toimitusketjussa tapahtuvat 

toiminnot muodostavat asiakkaan kokeman tilauksen toimitusajan (Logistiikan Maailma 2021). 

Näin ollen voidaan todeta, että asiakastilauksen kohdistuspisteestä ylävirrassa olevat toiminnot 

eivät näy asiakkaalle toimitusajan muodossa. 

Olhager (2010, s. 863) esittää, että tilauksen kytkentäpiste voi sijaita yhden, tarkastelun 

kohteena olevan yrityksen näkökulmasta katsottuna jossakin neljässä eri sijainnissa, jotka ovat: 

- Yrityksen omien tuotantoprosessien sisällä 

- Toimitusketjun ylävirrassa, esimerkiksi komponenttitoimittajan omissa 

tuotantoprosesseissa  

- Toimittajan ja kohdeyrityksen liitäntäkohdassa, esimerkiksi varastossa 

- Toimitusketjun alavirrassa, esimerkiksi valmiin tuotteen varastossa 

 

Edellä olevasta listauksesta voidaan huomata, ettei asiakastilauksen kohdistuspisteelle voida 

määritellä yhtä parasta, kaikille yrityksille tai toimitusketjuille soveltuvaa sijaintia. CODP 

voidaankin sijoittaa suhteellisen vapaasti ottaen huomioon yrityksen tai koko toimitusketjun 

vaatimukset ja tarpeet. Olhager (2003) jakaa kohdistuspisteen sijaintiin vaikuttavat tekijät 

markkinoiden, tuotteen ja tuotannon ominaispiirteisiin.  

Asiakastilauksen kytkentäpisteen sijainnin perusteella voidaan tuotanto jakaa varasto- ja 

tilausohjautuvaksi tuotannoksi. Käyttämällä tätä kahtiajakoa ja edellä esitettyjä vaihtoehtoisia 

sijainteja OPP:lle yhden yrityksen prosesseissa, voidaan esittää neljä erilaista tuotantomuotoa 

kuten Olhager (2010, s. 863) tekee. Olhager esittää, että yrityksellä on valittavanaan neljä 

erilaista tuotantomuotoa kuvan 10 mukaisesti. Kuvassa on nähtävissä OPP:n mahdollisia eri 
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sijainteja yrityksen tilaus-toimitusprosessissa. MTS- ja ATO-tuotantomuotojen ominaispiirteet 

esitellään seuraavaksi, ennen siirtymistä käsittelemään tarkemmin MTO- ja ETO-

tuotantomuotoja. 

 

Kuva 10. Tuotantomuodot ja tyypilliset asiakastilauksien kohdistuspisteet 

 

Varasto-ohjautuva tuotantomuoto (MTS) 

Varasto-ohjautuvassa tuotantomuodossa (MTS) valmistaja toimittaa valmiita tuotteita 

asiakastilauksen perusteella suoraan lopputuotevarastosta asiakkaalle eli yrityksen 

näkökulmasta katsottuna kaikki valmistustoiminnot sijaitsevat kohdistuspisteestä ylävirtaan. 

(Hallgren & Olhager 2006, s. 3875.) Yrityksen näkökulmasta katsottuna koko tuotantoprosessi 

on siis varasto-ohjautuvaa ja tuotanto perustuu pitkälti ennusteisiin.  

Tilauksesta kokoonpano tuotantomuoto (ATO) 

Tilauksesta kokoonpano -tuotantomuodossa (ATO) asiakastilauksen kohdistuspiste sijaitsee 

jossakin vaiheessa yrityksen valmistusprosessia, yleensä jossakin kokoonpanoprosessin 

kohdassa tuotantomuodon nimen mukaisesti. Hallgren ja Olhager (2006) toteavat ATO-

tuotantomuotoa harjoittava yrityksen valmistavan puolivalmisteita tai alikokoonpanoja 

varastoon, joista voidaan valmistaa lopulliset tuotteet asiakastilauksien pohjalta. 

Kohdistuspisteen sijaitessa syvemmällä yrityksen tuotantoprosessia, se jakaa toiminnan 

kahteen eri osioon ja näitä eri osia tulee johtaa eri tavalla. (Hallgren & Olhager 2006, s. 3875–

3876.) 
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MTO- ja ETO-tuotantomuodot  

MTO- ja ETO-tuotantomuodon väliset erot ovat osittain häilyvät, sillä molemmissa valmistus 

alkaa asiakastilauksesta ja myös MTO voi sisältää ainakin jonkun verran suunnittelutyötä. 

Suurin ero MTO:n ja ETO:n välillä voidaankin nähdä olevan se, kuinka laajasti räätälöintiä tai 

asiakkaan toivomia muutoksia tuotteisiin tehdään. Yhtenä erotuksena näiden tuotantomuotojen 

välillä voidaan ETO-tuotannon projektimaisuus. 

Tilauksesta valmistus -tuotantomuodossa (MTO) asiakastilauksen kohdistuspiste sijaitsee vielä 

syvemmällä yrityksen tuotantoprosesseissa kuin ATO-tuotantomuodossa. Hallgren ja Olhager  

(2006) esittävät syyksi valita käytettäväksi tuotantomuodoksi MTO:n sen, että valmistettavat 

tuotteet räätälöidään asiakastilausten pohjata. Tämä johtaa siihen, että tuotantoa on vaikea 

suunnitella etukäteen, koska kohdistuspisteestä alavirtaan sijaitsevat ne toiminnot, joissa 

jokaisen tilauksen tarvitsemat räätälöinnit toteutetaan. Tämä kysynnän epävarmuus muodostuu 

valmistettavien tuotteiden ominaisuuksiin liittyvistä epävarmuustekijöistä, että 

valmistusmäärällisistä tekijöistä. Näiden epävarmuustekijöiden takia tuotannon 

valmistuskapasiteetin tulee olla joustavaa, ja toisaalta tuotannolla tulee olla kyvykkyys 

valmistaa kaikkia yrityksen tarjoamia tuote- tai räätälöintivaihtoehtoja. Yrityksen tulee 

tavoitella lyhyitä ja ennustettavia toimitusaikoja sekä korkeaa toimitusvarmuutta. 

Kohdistuspisteestä alavirtaan toimintojen kehityskohteena tulee olla läpimenoaikojen 

lyhentäminen ottaen kuitenkin huomioon tuotannon joustavuus. (Hallgren & Olhager 2006, s. 

3875.)  

ETO-tuotantomuodossa asiakastilauksen kohdistuspiste sijaitsee syvällä yrityksen tuotannossa 

ja kauimpina asiakkaasta verrattuna muihin tuotantomuotoihin. Asiakastilauksen 

kohdistuspiste sijaitsee jo ennen tuotannon aloitusta, eli tuote on mahdollista suunnitella alusta 

asti asiakastilauksen pohjalta. Tilauksesta suunnittelu -tuotantotapaa käytetäänkin silloin, kun 

asiakkaat tarvitsevat juuri heidän tarpeeseensa räätälöityjä tuotteita. Asiakkaan tarve voi olla 

juuri tiettyyn käyttötarkoitukseen tai -kohteeseen suunniteltu sekä mitoitettu tuote tai he 

tarvitsevat sellaisia toiminnallisuuksia, joita markkinoilla olemassa olevissa tuotteissa ei ole 

(Logistiikan Maailma 2021b) ETO-tuotantomuodossa asiakkaan kokema toimitusaika on 

vähintään se aika, joka valmistajalta kuluu tuotteen suunnitteluun, valmistukseen ja 

toimitukseen asiakkaalle  (Logistiikan Maailma 2021; Rahim & Baksh 2003, s. 185) 
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ETO-tuotantomuoto voidaan rinnastaa projektituotantotyypiksi, sillä kuten Yang (2013, s. 109) 

esittää: molempien tuotoksena syntyy yleensä samanlaisia, mutta kuitenkin uniikkeja tuotteita 

projektimaisen toiminnan lopputuloksena. Projektimaisuudella Yang (2013) tarkoittaa, että 

projektit ovat luonteeltaan ainutlaatuisia ja väliaikaisia. Projektin toimintojen kuten 

suunnittelu- ja valmistusprosessien sisältö sekä järjestys vaihtelevat yleensä projektista toiseen, 

mutta joissakin tapauksissa tuotteita voidaan valmistaa toistuvatyyppisesti samanlaisilla 

toiminnoilla (Rahim & Baksh 2003, s. 184). Projektimainen tuotanto pystyy vastaamaan 

ainutlaatuisiin ja laajoihin asiakaslähtöisiin tilauskokonaisuuksiin ja mahdollistaa 

lopputuotteiden räätälöinnin uniikeiksi kokonaisuuksiksi (Yang 2013, s. 109). Yang (2013, s. 

109) esittää ETO-tuotantomuodon ominaispiirteiksi seuraavaa:  

- Tuotantoa harjoitetaan samanlaisissa tuotantoympäristöissä kuin yksittäistuotantoa, 

mutta tuotanto vaatii erilaisia valmistustekniikoita kuin yksittäistuotanto 

- ETO-tuotantomuodolle on tyypillistä, että varastotasot ovat alhaisia 

- Yksittäisille projekteille kohdistuu ainutlaatuisia asiakaskohtaisia elementtejä 

- Asiakas ja valmistaja suunnittelevat yhdessä lopputuotteen 

- Suunnittelu- ja valmistusprosessien tulee pystyä vastaamaan uniikkeihin ja projektin 

kannalta oleellisiin asiakasvaatimuksiin 

 

Rahim ja Baksh (2003) kuvaavat ETO-tuotteiden olevan tyypillisesti korkean jalostusasteen 

investointihyödykkeitä, jotka voivat olla hyvin teknisiä ja monimutkaisia kokonaisuuksia. He 

antavat esimerkeiksi valmistettavista tuotteista koneet, laitteet tai muut suuret 

toimituskokonaisuudet kuten kokonaiset tuotantolaitokset. Tuotteita valmistetaan 

asiakastilauksien pohjalta joko yksittäiskappaleina tai pieninä erinä, tulojen perustuessa 

korkeaan katteeseen eikä myyntivolyymiin. (Rahim & Baksh 2003, s. 184) ETO-tuotteiden 

tyypilliset ostajat ovat toimitusketjun alavirrassa sijaitsevat yritykset, jotka hyödyntävät 

tuotteita omissa sisäisissä toiminnoissaan palvellakseen omia asiakkaitaan. Nämä asiakkaat 

ovat aktiivisesti mukana valmistajan tilaus-toimitusprosessissa, etenkin tuotteen 

kehitysvaiheessa. Asiakkaan vaatimukset tuotteelle ovat tyypillisesti hyvin spesifejä, tarkkoja 

ja teknisisiä, ja tuotteen toiminnallisuus arvotetaan muiden ominaisuuksien kuten ulkonäön yli. 

(Rahim & Baksh 2003, s. 184.) 
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3.3 Tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä 

Chapmanin (2017) ym. mukaan tuotannon suunnittelun tavoitteena on suunnitella tuotanto niin, 

että asiakkaiden kysyntään voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti. Suunnittelu sisältää 

kysynnän ennustamisen, ylätason suunnittelun, materiaalitarvelaskennan ja kapasiteetin 

suunnittelun. Tuotannonsuunnittelun tulee ottaa huomioon nämä neljä tekijää ja priorisoida 

tuotanto parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa, että käytettävissä on riittävät resurssit 

suunnitelman toteuttamiseksi. Suunnittelun toimeenpanon ja ohjauksen tavoitteena on toteuttaa 

tuotannonsuunnittelun tuottamat suunnitelmat käytännössä erilaisten työnohjausmenetelmien 

avustuksella. (Chapman et al. 2017, s. 24.) Seuraavassa luvussa esitetään tarkemmin tuotannon 

suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä yleiset perusperiaatteet.  

Tässä työssä tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmäkokonaisuudessa pääpaino on 

varsinaisessa päivittäisessä tuotannonohjauksessa. Tällä operatiivisella tasolla suurin osa 

päätöksistä on tehty jo ylemmillä tasoilla erilaisten suunnitelmien muodossa ja ohjauksen 

tehtävänä on toteuttaa nämä suunnitelmat tuotannossa. Ennen siirtymistä töiden ohjaukseen 

tuotannon lattiatasolla, esitetään karkealla tasolla yleistäen tämä tuotannon suunnittelu- ja 

ohjausjärjestelmä (MPC, Manufacturing Planning and Control) kokonaisuudessaan. 

Tyypillisesti tämä järjestelmä sisältyy yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) ja sitä 

voidaankin pitää yhtenä ERP:n tärkeimmistä komponenteista, kuten Jacobs, Berry, Whybark ja 

Vollman  (2011, s. 3) esittävät.  

Arnold ym. (2012) jakavat tuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmän viiteen hierarkkiseen 

tasoon. Tasoja alaspäin mentäessä suunnitelmien tarkkuus paranee ja suunnittelun aikajänne, 

kuin myös suunnitelmien päivitysväli lyhenee. Näistä neljä ensimmäistä tasoa voidaan 

luokitella suunnitelmiksi, viimeisen tason ollessa suunnitelmien toteuttaminen. Jokaisella 

suunnittelutasolla tulee ottaa huomion yrityksen prioriteetit ja käytössä oleva kapasiteetti eli 

erilaiset resurssit. Mikäli kapasiteettia ei ole tarpeeksi suunniteltuihin tavoitteisiin tai 

prioriteettiin nähden, tulee suunnitelmia muuttaa. Mitä lyhempi aikaväli on tarkasteltavana, sitä 

pienempiä kapasiteettimuutoksia on mahdollista tehdä. Lyhyellä aikavälillä 

kapasiteettilisäykset voivat olla esimerkiksi alihankinta tai ylityöt. Pidemmällä aikavälillä 

voidaan lisätä tehtaiden tai tuotantokoneiden määrää. (Arnold et al. 2012, s. 17.) 

Edellä mainitut viisi tasoa ja niiden tyypilliset aikajänteet ovat lueteltuna alla. Nämä tasot 

esitetään seuraavissa kappaleissa ja prosessikaavio, joka perustuu löyhästi Arnoldin esittämään 
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rakenteeseen, on esitettynä kuvassa 11. Kuvassa on mainittu tyypillisiä suunnittelun 

aikajänteitä eri toiminnoille, missä tuotannon pääaikataulun sekä materiaalitarpeiden 

tapauksessa aikajänteen tulee olla vähintään hankinnan ja tuotannon läpimenoajan mittainen. 

 

 

Kuva 11. Yksinkertaistettu tuotannon suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä 

 

Liiketoimintastrategia ja SOP-prosessi 

Liiketoimintastrategia kuvaa yleisen suunnan, strategiset päämäärät ja tavoitteet. 

Liiketoimintastrategia yhdistää, koordinoi ja määrää tavoitteet yrityksen eri funktioille kuten 

markkinointi-, talous-, tuotesuunnittelu- ja tuotantosuunnitelmille. Tuotannon näkökulmasta 

tällä tasolla päätetään esimerkiksi markkinoilla myytävät tuotelinjat. SOP-prosessilla (Sales 

and Operations Planning) hallitaan funktiotason suunnitelmia yhteistyössä eri funktioiden 

kesken. (Arnold et al. 2012, s. 18.) 

Tuotantosuunnitelma 

Tuotantosuunnitelma määrittää karkealla tasolla yrityksen tuotantomäärät suunnittelun 

aikajänteelle niin, että liiketoimintastrategian päämäärät täyttyvät. Tuotantosuunnitelmaa 

tarkastellaan usein kuukausittain ja siinä tulee määritellä, kuinka markkinoiden kysyntään 
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vastataan parhaiten yrityksen käytössä olevilla resursseilla. Strategiatasolla päätetty 

tuotelinjataso tarkentuu tuoteperheiksi ja niiden valmistusmäärien suunnitteluksi. 

Kapasiteetinhallinnassa yrityksen tulee suunnitella tarvitsemansa resurssit, tarkastaa ja 

varmistaa niiden saatavuus, koska tällä suunnittelutasolla resurssit ovat isossa mittakaavassa 

käytännössä vakio. (Arnold et al. 2012, s. 19, 24–25.)  

Tuotannon pääaikataulutus (MPS) 

Tällä tasolla tuoteperheet jaetaan yksittäisiksi tuotemalleiksi ja nämä mallit valmistusmäärineen 

sijoitetaan aikatauluun, jota kutsutaan tuotannon pääaikatauluksi (MPS, Master Production 

Schedule). MPS on tuotannon käyttämä priorisointityökalu, jossa vertaillaan tarvittavia 

valmistusmääriä ja käytössä olevaa kapasiteettia toisiinsa. MPS toimii lisäksi myynnin ja 

valmistuksen välisenä informaatiokanavana tarjoamalla tiedon tuotteiden saatavuudesta 

kertomalla mitä tuotteita valmistetaan ja milloin. Tuotannon pääaikataulua tulee tarpeen 

mukaan päivittää vastaamaan muuttuneita tilanteita. (Arnold et al. 2012, s. 19, 41.) 

Materiaalitarpeiden suunnittelu (MRP) 

Materiaalitarpeiden suunnittelu (MRP I, Materials Requirement Plan) on tuotannon ja 

hankinnan työkalu. Materiaalitarpeiden suunnittelulla lasketaan ja suunnitellaan tuotannon 

pääaikatauluun perustuen tuotannon materiaalitarpeet suunnittelujaksolle niin, että 

aikataulutetut tuotteet voidaan valmistaa. Yleisesti MRP suoritetaan tietojärjestelmällä, sillä 

hallittava tietomäärät kasvavat suuriksi tuotemäärien lisääntyessä ja tilanteiden muuttuessa. 

(Arnold et al. 2012, s. 19, 62–64.) Luvussa  5.2 esitetään tarkemmin, kuinka tällainen MRP-

järjestelmä toimii. 

 

3.4 Tuotannonohjaus osana yrityksen päivittäistä toimintaa 

Alimpana tasona MPC-järjestelmässä on hankinta ja tuotannonohjaus. Tällä tasolla tapahtuu 

edellä esitettyjen suunnittelutasojen suunnitelmien toteuttaminen ja toimeenpano. 

Hankintatoimi on vastuussa tarvittavien materiaalien saattamiseksi tuotannon käytettäväksi ja 

tuotannonohjaus ohjaa tuotteen valmistusprosessin läpimenon lyhyellä aikavälillä. 

Tuotannonohjauksessa tiedon tarkkuus on jo hyvin korkealla tasolla, sen keskittyessä 

yksittäisiin tuotantotilauksiin, materiaaleihin tai työpisteisiin. Tarvittaessa ohjausta ja 

suunnitelmien päivitystä tehdään päiväkohtaisesti. (Arnold et al. 2012, s. 19–20). Arnold ym. 
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(2012, s. 118) jakavat tuotannonohjauksen erikseen vielä suunnittelu-, toimeenpano- ja 

valvontatoimintoihin. 

Tuotannon suunnittelussa työn eteneminen työvaiheesta toiseen tulee suunnitella niin, että 

tuotteet valmistuvat tuotannon pääaikataulussa sovittuun päivään mennessä. Tällöin on tärkeää 

tarkastaa tarvittavien resurssien kuten materiaalien ja työvoiman saatavuus tuotteiden 

valmistamiseksi ja tuotannon ajalle. Tuotannon toimeenpanossa puolestaan tuotannon 

henkilöstölle kerrotaan mitä tuotteita valmistetaan ja kuinka. Tämä tapahtuu usein 

vapauttamalla tietty tuote valmistukseen antamalla tuotantoon valmistusmääräys, kun 

tarvittavat resurssit tuotteen valmistamiseksi ovat käytettävissä. Liian aikaisin tuotantoon 

vapautetut tuotteet, joita ei voida valmistaa resurssien puutteen takia haittaavat myös muiden 

kokonaan valmistettavien tuotteiden valmistusta. Valmistusmääräys sisältää yleensä kaikki ne 

tiedot, joita tuotanto tarvitsee tuotteen valmistamiseksi kuten tuotteen yksilöivät tiedot, osa- ja 

työvaiheluettelot sekä valmistuspiirustukset. (Arnold et al. 2012, s. 118.) 

Valvontatoiminto keskittyy seuraamaan tuotannon todellista edistymistä ja vertaa tätä 

edistymistä suunnitelmiin. Tavoitteena on päästä suunniteltuihin valmistumispäivämääriin ja 

hyödyntää resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotteiden valmistumista aikataulussa 

tavoitellaan säätämällä tuotteiden läpimenoaikaa tuotannossa, mikä edellyttää 

valmistuspisteiden työkuorman hallintaa. Suunnittelun ja toteutuneen edistymisen poiketessa 

toisistaan voidaan joko päivittää suunnitelmia, jolloin tavoitteet muuttuvat, tai tehdä erilaisia 

korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotannon uudelleenaikataulutusta 

tai käytettävissä olevan kapasiteetin muokkaamista, niin että suunniteltuihin 

toimitustavoitteisiin päästään. (Arnold et al. 2012, s. 118.) 
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4 VARASTOT JA VARASTONHALLINTA 

Tässä luvussa esitetään valmistusta harjoittavan yrityksen toimintaan oleellisesti liittyvät 

varastot, niissä tapahtuva varastointi ja kokonaisuutta ohjaava varastonhallinta. Työn kannalta 

oleellisin varastotyyppi on raaka-aine tai materiaalivarasto, josta syötetään tuotantoon sen 

tarvitsemat materiaalit. Pääpaino luvussa on varastonhallinnassa, jolla varastoissa tapahtuvia 

varastotoimintoja suunnitellaan ja ohjataan sekä mikä käsittelee varastossa olevia materiaaleja 

fyysisellä tasolla.  

 

4.1 Varastonhallinnan ja varastonohjauksen määritelmät 

Sanan ”varasto” käyttö on suomen kielessä ongelmallista, koska sillä voidaan tarkoittaa kahta 

eri asiaa. Ensimmäiseksi varastolla voidaan tarkoittaa varastointiin käytettävää fyysistä tilaa, 

jossa materiaaleja tai tuotteita säilytetään. Toiseksi varastolla voidaan tarkoittaa 

kirjanpidollisessa mielessä materiaalien varastoinnin synnyttämää vaihto-omaisuuden arvoa, 

joka ei ole tuotannossa kuten Hokkanen ym. (2004, s. 140) asian ilmaisevat. Englannin kielessä 

termit eroavat toisistaan varastotilan ollessa ”warehouse” ja vaihto-omaisuus puolestaan 

”inventory”. Näistä englanninkielisistä termeistä voidaan johtaa edelleen vielä varastonhallinta 

(warehouse management) ja varastonohjaus (inventory management). Kirjallisuudessa nämä 

kaksi eri termiä limittyvät vahvasti keskenään ja vaikuttavat toinen toisiinsa. Varastonhallinnan 

ja varastonohjauksen määritelmät ja erot esitetään seuraavaksi. 

Varastonhallinta voidaan karkealla tasolla määritellä suunnittelu- ja ohjaustoiminnoiksi sekä 

erilaisiksi päätöksenteon ohjenuoriksi, joilla ohjataan varastoon saapuvat ja sieltä lähtevät 

virtaukset sekä virtausvaiheet toisistaan erottava varastointi kuten Faber, Koster ja Smidts  

(2013, s. 1232) ehdottavat. Ritvanen (2011, s. 79) tarkastelee varastonhallintaa fyysisestä 

näkökulmasta ja toteaa varastonhallinnan käsittelevän varastorakennuksia ja -tiloja ja näissä 

suoritettavia materiaalitoimintoja. Samaa mieltä on Arnold ym. (2012, s. 262) sillä he esittävät 

varastonhallinnan toimintojen keskittyvän varastossa säilytettävien materiaalien fyysiseen 

hallintaan, johon sisältyy materiaalinkäsittelyn lisäksi varastosaldojen ylläpito ja esimerkiksi 

varastolayouttien suunnittelu.  
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Varastonohjaus puolestaan on prosessimaista toimintaa, jonka tehtävänä on tasapainottaa 

kysyntä ja tarjonta minimoiden varastoon sitoutunut pääoma (Singh & Verma 2018, s. 3868). 

Hokkanen ym. (2004, s. 216) laajentavat toiminnan näkökulmaa niin, tavoitteena on 

tasapainottaa syntyvät kustannukset, toimituskyky ja laatu niin, että toiminta tuottaa parhaan 

lisäarvon sekä yritykselle, että sen asiakkaille. Ritvanen esittää (2011, s. 87) varastonohjauksen 

toimenpiteiden olevan aika-, määrä-, tuotanto- tai jakeluperusteisia. Varastonohjausta tapahtuu 

sekä karkeammalla tuoteryhmä tai muun luokittelun kuten ABC-analyysiluokkien mukaan, että 

tarkemmalla nimiketasolla. Ritvanen  (2011, s. 87) toteaa varastonohjauksessa olevan tärkeää 

huomioida, onko yrityksen tilaus-toimitusprosessi tilaus- vai varasto-ohjautuva.  

Edellä esitettyjen varastonhallinnan ja -ohjauksen määritelmien perusteella voidaan todeta 

varastonhallinnan olevan näistä kahdesta työn kannalta oleellisempi. Varastonhallinnalla 

ohjataan varaston toimintaa fyysisellä tasolla, joka on oleellista materiaalivirtauksen 

aikaansaamiseksi varaston ja tuotannon välillä. Varastonhallinnalla pystytään ohjaamaan työn 

kannalta oleelliset materiaali- ja informaatiovirrat. Myös varastonohjaus tärkeää 

tuotantotoiminnon kannalta linkittyessään tuotannonohjaukseen, mutta työn rajauksien takia 

tätä näkökulmaa ei tarkastella tarkemmin tässä työssä.  

 

4.2 Varastointi logistiikan toimintona 

Richards (2018) toteaa, että globaalistuneet toimitusketjut ja asiakkaiden vaatimukset ovat 

muuttaneet yrityksien näkemykset varastoista pelkästä kuluerästä tärkeäksi osaksi 

toimitusketjua. Logistiikan ja varastoinnin tavoitteena on tästä huolimatta minimoida 

varastotasot ja nopeuttaa läpimenoaikoja, sillä varastoinnin aiheuttamat pääoma-, työ- ja muut 

kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Varastointi ja varastot ovat jatkuvassa muutoksessa 

erilaisten teknisten kehitysaskelien kuten automaation ja robotiikan takia, vaikkakin varastossa 

tapahtuvat perusprosessit ovat pysyneet samana. Varastosaldojen parantunut tarkkuus, tietojen- 

ja materiaalikäsittelyn nopeutuminen sekä automatisoituminen pyrkivät vastaamaan yhä 

korkeampiin vaatimuksiin asiakkaiden suunnalta ja yrityksen suunnasta tuleviin 

kustannustehokkuustavoitteisiin. (Richards 2018, s. 1–3, 7–9.)  

Gleissner & Femerling (2013, s. 96) toteavat varastoinnin olevan yksi logistiikan 

päätoiminnoista ja sitä esiintyvän kaikissa toimitusketjun vaiheissa sekä kaikissa arvoa 
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lisäävissä prosesseissa. Hokkanen ym. (2004, s. 143) sekä Grant ym. (2006, s. 230) esittävät, 

että varastot voidaan karkealla tasolla luokitella valmistukseen (hankinta- ja 

tuotantologistiikka) ja jakeluun (jakelulogistiikka) liittyviin varastoihin. Samaa mieltä 

jaottelusta ovat myös Rouwenhorst ym.  (2000, s. 518) ja esittävät, että näille kahdella 

varastotyypille voidaan esittää toisistaan poikkeavat suorituskykyvaatimukset, joita ovat 

esimerkiksi operointikulut, vasteaika tai toimitustarkkuus. 

Varastotilaa voidaan pitää Richardsin (2018, s. 1) mukaan yksinkertaisimmillaan väliaikaisena 

sijoituspaikkana tai läpikulkupisteenä erilaisille fyysisille tavaroille. Varastoinnilla tarkoitetaan 

siis tuotteiden säilyttämistä varastotilassa. On olemassa hyvin erilaisia varastotiloja, varastoihin 

liittyviä toimintoja ja varastoitavia materiaaleja. Varastoja voidaan luokitella useilla eri tavoilla 

kuten: 

- Toiminnallisesta näkökulmasta 

- Teknillisestä näkökulmasta 

- Käyttötarkoituksen tai roolin näkökulmasta 

- Varaston tai sen sisältämien materiaalien fyysisten ominaisuuksien perusteella 

- Valmistusprosessin näkökulmasta, missä prosessivaiheessa varastot muodostuvat 

 

4.2.1 Varastot jaoteltuna valmistusprosessin vaiheiden mukaan 

Tarkastellessa muodostuvia varastoja yrityksen valmistusprosessissa, voidaan ne jakaa 

prosessivaiheiden ja sen mukaan, kuinka ne palvelevat tuotantoa. Nämä viisi prosessivaihetta 

ovat raaka-aine-, puolivalmiste-, valmiste-, tarvike-, ja työvälinevarasto. (Hokkanen et al. 2004, 

s. 143.) Näistä kolme ensimmäistä voidaan suoraan nähdä suoraan tuotantoprosessiin ja sen 

materiaalivirtaan liittyviksi, tarvike- ja työvälinevarastojen ollessa tuotantoprosessia tukevia 

varastoja. Vrat (2004, s. 143) jakaa raaka-ainevarastot vielä tarkemmin raaka-ainevarastoiksi 

sekä ostokomponenttivarastoiksi. Seuraavassa kappaleissa esitetään työn kannalta oleelliset 

materiaali- ja puolivalmistevarastot.  

Raaka-ainevaraston tehtävänä on varastoida ne tuotannon raaka-aineet, joita syötetään 

yrityksen valmistusprosesseihin ja muokkautuvat siellä. Ostokomponenttivarastot eroavat 

edellisestä siinä, että nämä materiaalit hyödynnetään sellaisenaan tuotannossa. Nämä kaksi 

varastotyyppiä sijaitsevat tyypillisesti lähellä materiaalien kulutuspistettä ja niiden tehtävä on 
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mahdollistaa tuotannon jatkuvuus (Richards 2018, s. 12). Samaa mieltä tuotannon 

materiaalivarastojen sekä tuotannon läheisyydestä on Grant (2006, s. 176), joka esittää, että 

JIT-periaatetta noudattamalla varastointitarve voidaan minimoida tai parhaimmillaan poista 

kokonaan. Tällöin myös varastoon sitoutunut pääoma ja varastoinnin kustannukset pienenevät. 

(Grant et al. 2006, s. 176.) Tyypillisessä raaka-ainevarastossa tuloerät ovat suuria ja niitä saapuu 

harvakseltaan, kun taas lähtöerät ovat puolestaan pieniä, mutta usein tapahtuvia. (Hokkanen et 

al. 2004, s. 143).  

Väli- tai puolivalmistevarastolla tarkoitetaan tuotannon välivaiheiden välillä sijaitsevia 

varastoja  (Hokkanen et al. 2004, s. 143). Tällöin puhutaan myös keskeneräisestä tuotannosta, 

KET (Work-In-Progress, WIP), jolla tarkoitetaan niitä materiaaleja, jotka ovat syötetty 

valmistusprosessiin ja ovat joko työn alla tai odottavat valmistustoimintoja. Keskeneräisellä 

tuotannolla on varastointirooli siinä mielessä, että aloitetut, mutta keskeneräiset tuotteet, ovat 

varastoituna yrityksen tuotantoprosessiin. Välivarastolle on tyypillistä, että tulo- ja lähtöerät 

ovat taajuudeltaan yhtä suuria, varaston toiminnan nivoutuessa yrityksen tuotantoon (Hokkanen 

et al. 2004, s. 143). Puolivalmistevaraston ja keskeneräisen työn ohjaus on tuotannonohjauksen 

vastuulla.  

4.2.2 Varastot tuotannon materiaalilähteenä  

Yrityksellä voi olla useita erilaisia syitä varastointiin, esimerkiksi Richards (2018, s. 17–24) 

mainitsee yhteensä 15 erilaista syytä varastoinnille toimitusketjun laajuudessa. Chapman 

(2017) tarkastelee varastoinnin syitä toimitusketjun näkökulmasta ja esittää, että varastoinnilla 

yksittäinen yritys varautuu alavirran kysynnän ja omien tuotantomääriensä vaihteluun. 

Varastoimalla materiaaleja ja tuotteita eri vaiheisiin prosessejaan yritys pyrkii näin irrottamaan 

kysynnän ja tarjonnan toisistaan. (Chapman et al. 2017, s. 234–235).  

Tarkasteltaessa varastointia pelkästään yrityksen tuotannon näkökulmasta, voidaan edellä 

esitetty kysynnän ja tarjonnan erottaminen nähdä edelleen yhtenä isoimmista syistä 

varastoinnille. Grant ym. (2006, s. 176) esittävät raaka-aineiden ja materiaalien varastoinnin 

syiksi varautumisen tuotannon vaihteleviin tarpeisiin ja materiaalisaatavuuden varmistamisen 

niin, että tuotannolla on käytettävissään tarvittavat materiaalit silloin kun niitä tarvitaan. Karrus  

(2005, s. 77) on Grantin kanssa samaa mieltä, mutta esittää tuotannon näkökulmasta vielä toisen 

syyn varastoida, joka on varmistaa edullinen hankintahinta materiaaleille. Hokkanen ym. 

(2004, s. 140–141) muistuttavat, että tavoitteena on pyrkiä varastoimaan materiaaleja tai 
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tuotteita mahdollisimman vähän aikaa, sillä varastointi nostaa kustannuksia ja toisaalta suuret 

varastotasot voivat piilottaa alleen muita ongelmia tai häiriötekijöitä. 

Se, kuinka pitkäaikaisesta kysynnän ja tarjonnan erottamisesta on kyse, niin tämän perusteella 

varastoille voidaan määritellä erilaisia tehtäviä. Gleissner ja Femerling (2013) jakavat tämän 

ajan suhteen niiden tehtävien mukaan kahteen eri luokkaan. Näistä ensimmäinen on 

puskurivarasto, joka on tärkeä etenkin tuotantologistiikassa. Puskurivaraston tehtävänä on 

toimia lyhyen aikavälin tasaajana kysynnän ja tarjonnan välillä. Tyypillinen puskurivarasto 

sijaitsee eri tuotantovaiheiden välillä. Toinen luokka on varastointivarastot, joissa 

varastointiajat kysynnän ja tarjonnan tasaamiseksi ovat pidemmät kuin puskurivarastoissa. 

Tyypillinen varastointivarasto on materiaalivarasto. (Gleissner & Femerling 2013, s. 97.) 

Gleissner ja Femerling (2013, s. 96) esittävät yhdeksi varastotilan tehtäväksi toimitusketjussa 

eri materiaalilähteistä tulevien materiaalien kokoamisen yhteen tiettyyn pisteeseen siten, että 

niitä voidaan jakaa eteenpäin oikeanlaisena kokoelma ja oikeaan paikkaan. Grant ym.  (2006) 

esittävät tämän saman periaatteen tuotannon näkökulmasta niin, että yrityksellä on 

koontivarasto, johon eri toimittajilta saapuvat isot materiaalimäärät ohjataan. Tästä 

koontivarastosta on sitten mahdollista syöttää tehdasta ja sen tuotantoa tarpeen mukaan 

pienemmillä materiaalimäärillä ja oikeille materiaaliyhdistelmillä. (Grant et al. 2006, s. 232) 

 

4.3 Toiminta varastossa 

Ennen siirtymistä tarkastelemaan varastonhallintaa, on hyvä esittää yleisellä tasolla, millaisista 

toiminnoista varastointi muodostuu. Tarkasteltaessa varastointia karkealla tasolla se on 

suhteellisen yksinkertaista kuten Richards (2018, s. 1–3) esittää: varastoon saapuu materiaaleja, 

varasto saa tilauksen ja toimittaa sen perusteella materiaaleja eteenpäin sekä täydentää 

varastoaan hankkimalla toimitettujen materiaalien tilalle täydennyksiä tarpeen mukaan. 

Seuraavassa kappaleessa esitetään tarkemmin tämä varastoprosessi eri vaiheineen. Faber ym. 

(2013, s. 1235) ehdottavat, että varastonhallinnan monimutkaisuus varastossa riippuu kolmesta 

tekijästä: 

1. Varastonimikkeiden (SKU) lukumäärästä 

2. Varastoprosessien lukumäärästä ja niiden monimutkaisuudesta 

3. Päivittäin käsiteltävien tilausrivien määrästä 
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Rouwenhorst ym. (2000, s. 516–517) esittävät varastoprosessin koostuvan neljästä, toisistaan 

erotettavissa olevasta vaiheesta, alkaen materiaalien saapumisesta varastolle: vastaanotto-, 

varastointi-, keräily- ja lähetysvaihe. Hokkanen ym. (2004) jakavat varastossa tapahtuvat 

fyysiset toiminnot karkealla tasolla varastointiin ja materiaalinkäsittelyyn. Varastointi ja 

erilaiset materiaalinkäsittelyvaiheet muodostavat varaston materiaalitoiminnot, jolla 

materiaalivirrat ohjataan varaston läpi. Materiaalitoiminnot Hokkanen ym. esittävät kuvan 12 

mukaisena prosessina, jossa yhtenäisellä viivalla on esitetty materiaalivirrat, katkoviivalla 

informaatiovirrat ja sinisillä laatikoilla on merkitty eri materiaalitoiminnot varastossa. Varaston 

johdon tehtävänä on hallita varastointiin ja sen hallintaan liittyvät informaatiovirrat eri 

toimintojen välillä. Materiaalitilausta voidaan pitää koko prosessin liikkeelle laittavana 

syötteenä. (Hokkanen et al. 2004, s. 148.)  

  

Kuva 12. Varaston materiaalitoiminnot (muokattu: Hokkanen ym. 2004, s. 148) 

 

Grant ym. (2004, s. 236) esittävät edellä mainittujen materiaalikäsittelyn ja varastoinnin lisäksi 

kolmannen varastointitoiminnon, joka on informaation välitys. Informaation välityksellä Grant 

ym. (2004) tarkoittavat niitä toimia, joilla hallitaan varastossa syntyvät informaatiovirrat ja 

kuinka tiedon avulla ohjataan varastotoimintoja. Tietoa voi olla esimerkiksi varastotasot, 

nimikkeiden sijainnit varastossa ja tieto tulevista sekä lähtevistä lähetyksistä. Tämän tiedon 

tulee olla ajantasaista ja tarkkaa, sillä tietovirrat syntyvät samanaikaisesti materiaalinsiirron ja 

varastoinnin kanssa. (2004, s. 238.)  
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Arnold ym. (2012, s. 263) puhuvat myös tiedonhallinnasta ja toteavat riittävän 

varastonhallinnan järjestelmän olevan jotakin ihmisten muistin ja muistilappujen varassa 

toimivan systeemin ja monimutkaiseen tietojärjestelmään väliltä. Varastonhallintaan liittyen 

hän esittää varastokirjanpidolle seuraavat alla olevat minimivaatimukset:  

- Varastossa olevien nimikkeiden varastotasot 

- Saapuneet ja lähteneet nimikemäärät 

- Nimikkeiden sijainti varastossa 

 

Varastonhallinnan apuvälineinä ovat erilaiset tunnistustekniikat kuten viivakoodit ja RFID-

tagit, joilla eri materiaalit voidaan tunnistaa helposti ja luotettavasti. Viivakooditekniikan avulla 

voidaan tallentaa ja välittää tietoa oikeellisesti ja nopeasti, tekniikka on maailmanlaajuisesti 

käytössä ja standardoitu. Viivakoodit voidaan lukea optisella lukijalla kuten käsipäätteellä, 

josta tiedot siirtyvät varantohallintajärjestelmään parhaimmillaan reaaliaikaisesti. Tekniikan 

etuna on teknologian edullisuus ja käytön helppous, mutta jotta luenta onnistuu, täytyy 

viivakoodin olla visuaalinen yhteys toisin kuin RFID-tekniikassa. RFID-tekniikassa 

tunnistettavaan tuotteeseen lisätään siru, joka voidaan lukea tietojärjestelmään liitetyllä 

lukijalla, lukijalla ei kuitenkaan tarvitse olla visuaalista yhteyttä siruun. Tekniikan etuina 

viivakoodin on mahdollisuus tallentaa enemmän tietoa ja erilaisiin elinkaariseurantoihin, mutta 

yleistymisen esteenä on pidetty järjestelmän kustannuksia.  (Ritvanen 2011, s. 61–64.)  

 

4.4 Varastonhallinnan perusteet 

Varastotilaa ja sen sisällä tapahtuvia toimintoja voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta, 

jotka ovat prosessit, resurssit ja organisaatio. Prosesseilla tarkoitetaan varaston läpi tapahtuvan 

materiaalivirran eri vaiheita ja niihin liittyviä toimia. Resursseja ovat kaikki varaston 

operointiin tarvittavat asiat, kuten henkilöstö ja välineet. Organisaatioon kuuluvat kaikki ne 

suunnittelu- ja ohjaustoiminnot, jolla koko varastosysteemiä hallitaan. (Rouwenhorst et al. 

2000, s. 516) 

Varastonhallinnan tavoitteena on minimoida kustannukset ja maksimoida asiakaspalvelu. 

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa tarjoamalla oikea-aikaista palvelua, pitämällä kirjaa 

nimikkeistä ja niiden sijainnista varastossa, minimoimalla varastointiin kuluva fyysinen työ ja 

tarjoamalla kommunikointikanavat varaston ja asiakkaiden välillä. Näihin tavoitteisiin voidaan 
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pyrkiä parantamalla tuottavuutta ja vähentämällä kustannuksia, mikä onnistuu hyödyntämällä 

käytettävissä oleva varastotila mahdollisimman tehokkaasti ja kuten myös käytössä olevat 

henkilöstöresurssit ja välineistö (Arnold et al. 2012, s. 263). 

Varastonhallinta voidaan jakaa suunnittelu- ja ohjaustoimintoihin, joilla pyritään varaston 

tehokkaaseen toimintaan ja täytetään asiakasvaatimukset. Suunnittelun avulla päätetään mitä 

tehdään ja kuinka. Suunnittelu voidaan jakaa taktiseen ja operatiiviseen tasoon, josta taktisella 

tasolla suunnitellaan tehokas resurssien käyttö ja kuinka asiakasvaatimuksiin vastataan. 

Operatiivisella tasolla puolestaan aikataulutetaan, järjestellään ja optimoidaan suunnitelmien 

toteutusta erilaisten ohjenuorien tai sääntöjen perusteella. Ohjaustoiminnot varmistavat, että 

suunnitellut tapahtumat toteutuvat ja saavutetaan haluttu tulos. (Faber et al. 2013, s. 1232.) 

Faber ym. (2013) esittävät operatiivisen tason ohjenuorien kertovan, kuinka edellä määritellyt 

suunnitelmat toteutetaan varastossa. Tällä tasolla tehtävät päätökset koskettavat varastoon 

siirron ja varastosta keräilyn aikatauluttamista ja järjestelytoimia sekä materiaalireittien 

luomista. Ohjenuorien tavoitteena on parantaa varaston suorituskykyä. He perustelevat 

ohjausjärjestelmän tarpeellisuutta varastonhallinnan näkökulmasta tarpeella pystyä ohjaamaan 

varaston toimintaa muuttuvissa tilanteissa. Yleensä asiat eivät tapahdu täysin suunnitellusti ja 

tällöin esiintyviin muutostarpeisiin tulee reagoida. Järjestelmä valvoo tapahtumia ja toteumaa 

suunnitelmiin. Tarvittaessa järjestelemä tekee muutoksia toimintaan niin, että suunnittelut 

tavoitteet täyttyvät. Näin järjestelmälle voidaan esittää neljä päätoimintoa, jotka ovat valvonta, 

analysointi, raportointi ja kyky puuttua poikkeamiin. Reagoinnin ja korjaavien toimenpiteiden 

toteuttamisen aikaikkuna on kuitenkin rajallinen, joten tiedon tulee olla saatavilla nopeasti ja 

sen oltava tarkkaa. (Faber et al. 2013, s. 1233–1234.)  
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5 MATERIAALIHALLINNAN TIETOJÄRJESTELMIÄ 

Materiaalivirtojen hallintaa ja ohjaamista voidaan tukea hyödyntämällä erilaisia systeemejä 

kuten Kanban, JIT, MRP, ERP (Grant et al. 2006, s. 185). Yhteistä näille kaikille järjestelmille 

on se, että ne vaativat useiden eri yrityksen sidosryhmien yhteistoimintaa ja koordinointia. 

Seuraavaksi materiaalihallintaan liittyvistä järjestelmistä esitetään ERP- ja MRP-järjestelmät 

sekä varastonhallintajärjestelmä, WMS. 

 

5.1 Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) ja SAP ERP 

Yrityksen eri toiminnot tuottavat paljon erilaista informaatiota ja välittävät sitä toisilleen. 

Yrityksen operaatioiden onnistunut suunnittelu ja ohjaaminen edellyttää, että tämä suuri määrä 

informaatiota, mikä virtaa yrityksen sisällä tulee pystyä hallitsemaan ja keräämään yhteen 

(Slack et al. 2010, s. 406). Umble, Haft ja Umble (2003, s. 241) esittävät tämän niin, yritykset 

turvautuvat yhä useammin toiminnanohjausjärjestelmään (ERP, Enterprise Resource 

Planning), jotta yrityksen eri toiminnot pystyisivät tuottamaan ja viestimään ajantasaista ja 

tarkkaa tietoa. Tämän yrityksen sisäisen viestinnän lisäksi myös yhteistyö ja viestintä ulkoisten 

sidosryhmien kuten asiakkaiden ja toimittajien kanssa nousee yhä tärkeämpään rooliin 

kiristyvän kilpailun ja nousevien asiakasvaatimuksien takia. Shehab, Sharp, Supramaniam ja 

Spedding (2004, s. 359) väittävät jopa, että ERP on yrityksille eräänlainen liiketoiminnan 

pääsymaksu ja vaatimus liittymiseksi muiden toimijoiden kanssa verkostomaiseen 

elektroniseen kaupankäyntiin. 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet alun perin MRP-järjestelmistä, kuten Jacobs ja 

Weston esittävät artikkelissaan ”Enterprise resource planning (ERP) – A brief history” (2007). 

MRP-järjestelmistä on olemassa kaksi eri luokkaa tai kehitysaskelta, jotka ovat nimetty 

juoksevasti, MRP-I ja MRP-II -järjestelmiksi. MRP-I (Materials Requirement Planning) eli 

materiaalitarpeiden suunnittelu kehittyi 1960-luvun loppupuolella. Nämä järjestelmät 

mahdollistivat ennustamisen, tuotannon pääaikataulutuksen, hankinnan ja hienosuunnittelun 

toteuttamisen ja keskinäisen yhdistämisen yhdellä järjestelmällä. MRP-II (Manufacturing 

Resource Planning) eli valmistuksen resurssien hallintajärjestelmät alkoivat kehittymään 1980-

luvun alkupuolella MRP-I -järjestelmistä. Teknologinen kehitys mahdollisti yhä laajempien 

yritystoimintojen sisällyttämisen järjestelmiin kuten myynnin, varastotasojen ja kirjanpidon 
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suorittamisen yhdessä järjestelmässä. 1990-luvulla MRP II-järjestelmät olivat kehittyneet 

siihen pisteeseen, että lyhenne ERP esitettiin ensimmäistä kertaa Gartner Groupin toimesta. 

(Robert Jacobs & ‘Ted’ Weston 2007, s. 357–360.) 

Toiminnanohjausjärjestelmää voidaan kuvata useilla eri tavoilla. Shehab ym. (2004, s. 359, 

362) kuvaavat sitä liiketoiminnan hallintajärjestelmäksi, joka muodostuu toisiinsa linkittyvistä 

laajoista ohjelmistoista tai moduuleista, millä jokaisella hallitaan tiettyä yrityksen 

kokonaisuutta. <Mabert, Soni ja Venkataramanan  (2003, s. 302) kuvaavat ERP:tä yrityksen 

laajuiseksi, verkottuneeksi ja interaktiiviseksi järjestelmäksi, joka perustuu yhteiseen 

tietokantaan ja millä tuetaan poikkifunktionaalisia toimintoja. Shehab ym. (2004, s. 359) 

huomauttavat, että ERP:t ovat suunnattu isoille yrityksille ja pienemmät yritykset joutuvat usein 

sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan ERP:n toimintaa.  

Shehab ym.  (2004, s. 359, 362) esittävät, että ERP:llä voidaan hallita ja yhdistää kaikki 

yrityksen toiminnot ja mahdollistaa informaatiovirtaus sekä sisäisten, että ulkoisten 

toimitusketjuprosessien välillä. Umble ym. (2003) vertaavat ERP:tä eri osastojen käyttämiin 

erillisiin järjestelmiin ja toteavat ERP:llä olevan kaksi etua. Ensimmäinen etu on se, että ERP 

tarjoaa yhtenäisen näkemyksen koko yrityksen liiketoiminnasta sisältäen kaikki sen toiminnot 

ja eri osastot. Toinen etu yrityksen laajuinen tietokanta, johon eri transaktiot syötetään, 

tallennetaan, prosessoidaan, monitoroidaan ja raportoidaan. (2003, s. 241–242.) 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan lyhyesti tutkimukseen liittyvät tärkeimmät SAP-moduulit, 

sillä tämä toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä kohdeyrityksessä. Nämä moduulit kuuluvat 

kaikki yhden ja saman logistiikkakomponentin alle, joka on yksi SAP ECC-version 

ydinkomponenteista. Tämä logistiikkakomponentti sisältää yli kymmenen yrityksen eri 

funktion suorittamiseen suunniteltua moduulia. Nämä moduulit linkittyvät toisiinsa erilaisten 

rajapintojen ja SAP-transaktioiden välityksellä ja moduulit alimoduuleineen pystyvät 

vaihtamaan tarvittavaa tietoa keskenään. Tutkimuksen kannalta oleellisimmat moduulit ja 

niiden alimoduulit ovat: 

- Tuotannon suunnittelu- ja ohjausmoduuli (Production Planning and Control, PP) 

- Materiaalihallinnan moduuli (Materials Management, MM) 

o Varastonohjauksen alimoduuli, MM-IM 

- Logistiikan suorittamisen moduuli (Logistics Execution, LE) 

o Varastonhallintajärjestelmä (WMS) ja varastonhallinnan moduuli (LE-WM) 
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PP-moduuli 

PP-moduuli eli Production Planning and Control -moduuli mahdollistaa kaiken tuotannon 

suunnitteluun ja ohjaukseen vaadittavien toimintojen suorittamiseen ja se linkittyy täysin 

esimerkiksi MM-moduulin kanssa. Kuten muutkin moduulit, PP-moduuli koostuu SAP-

dokumentaation (SAP 2021e) mukaan useista alimoduuleista kuten perusdatan (osaluettelot, 

tehtaan työpisteet, reititykset) ylläpidosta (PP-BD), MRP-moduulista (PP-MRP) tai 

tuotantotilauksen moduulista (PP-SFC). Tuotantotilauksilla (Production Order) voidaan ohjata 

ja hallita tuotannon suorittamat operaatiot. Tuotantotilausta voidaan käyttää ilmaisemaan mitä 

tulee valmistaa ja milloin, millä resursseilla tai mitä valmistus maksaa. Tuotantotilauksia 

voidaan luoda esimerkiksi konvertoimalla MRP-ajossa tuotettuja suunniteltuja 

tuotantotilauksia (Planned Order) tuotantotilauksiksi, jolloin SAP osaa liittää osaluettelon 

perusteella tarvittavat materiaalit tälle tilaukselle. (SAP 2021.) 

MM-moduuli 

MM-moduuli on SAP:in materiaalihallinnan moduuli, jolla on mahdollista hallita kaikki 

vaiheet materiaalisuunnittelusta aina materiaalien vastaanottoon ja varastotasojen hallintaan 

asti (SAP 2021f). MM-moduuli koostuu useista eri alimoduuleista, joista tärkein työn kannalta 

on MM-IM-moduuli. Tämä moduuli on varastonohjauksen moduuli, jolla voidaan SAP-

dokumentaation (SAP 2021c) mukaan: 

- Hallita varastotasot ja varastoarvot varastoissa 

- Suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida materiaalisiirrot 

- Inventoida materiaalit varastoissa 

 

Varastotasoja hallitaan yleisesti tehdas- tai varastopaikkatasolla ja tarkimmillaan on 

mahdollista seurata varastotasoja yksittäisen nimikkeen tarkkuudella. Varastojen päivitys 

toteutetaan erilaisilla transaktioilla ja tällöin varastotasot päivittyvät reaaliajassa järjestelmään. 

Nimikkeitä voidaan hallita esimerkiksi varaamalla niitä tuotannon käyttöön tai ohjaamalla 

erilaisten erikoisvarastojen varastotasoja, kuten yrityksen alihankkijalle toimitettujen 

nimikkeiden varastotasoja. Materiaalisiirrot muodostuvat yrityksen sisäisistä ja ulkoisista 

siirroista. Ulkoinen siirto on esimerkiksi hankitun materiaalin vastaanotto toimittajalta ja 

sisäinen siirto puolestaan siirto tehdasvarastosta tuotantoon. Kaikki siirrot tuottavat 

dokumentin, jonka avulla voidaan todeta siirron tapahtuneen ja mahdollistetaan järjestelmän 
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päivittää varastotasot ja -arvot. Esimerkkinä dokumentista voi olla dokumentin 

vastaanottodokumentti, jolla voidaan yksilöidä saapunut materiaali.  (SAP 2021.) 

WM-moduuli 

MM-IM-moduulin varastonohjaustoimintoja on mahdollista laajentaa SAP:in 

varastonhallintajärjestelmällä (WMS), jonka moduulinimi on LE-WM (SAP 2021b). LE-WM-

moduulilla on siis mahdollista lisätä MM-moduulin varastonohjaukseen tueksi 

varastonhallinnan eri toiminnot. Kun MM-moduulissa varastoja käsiteltiin lähinnä 

varastotasojen ja niiden arvon kautta, on WM-moduulissa mahdollista dokumentin (SAP 2021i) 

mukaan: 

- mallintaa järjestelmään koko varaston fyysisen rakenne 

- ohjata ja valvoa kaikki varastotoiminnot tavaran vastaanotosta keräilyyn ja 

lähetykseen asti. 

 

Samoin WM-moduuli mahdollistaa erilaisten radiotekniikkaa tukevien laitteiden kuten 

käsipäätteiden käytön varastotoiminnoissa ja näiden keskinäisen nopean informaatiovirran 

(SAP 2021). Mobiilit käsipäätteet tarjoavat graafisen tai tekstipohjaisen näkymä 

varastotoiminnoista, ne tukevat kaikkia varastotoimintoja materiaalien vastaanotosta 

lähetykseen ja käsipäätteissä voidaan hyödyntää esimerkiksi viivakoodeja materiaalien 

tunnistukseen ja varmistukseen varastotoiminnoissa (SAP 2021d). 

5.2 MRP-järjestelmän toimintaperiaate 

MRP I -järjestelmien keskittyvän minimoimaan yrityksen varastotasot huomioiden tuotannon 

materiaalitarpeet ja MRP II -järjestelmien pystyvän hallitsemaan kaikki tuotantoon ja sen 

ohjaukseen liittyvät toiminnot erilaisten sisäisten moduuliensa avulla (Grant et al. 2006, s. 185–

192). Nykyisin näistä kahdesta järjestelmästä puhutaan nykyään yhdellä MRP-termillä, sillä 

nämä ovat usein yhtä ja samaa toimintoa ERP-järjestelmässä. Slack ym.  (2010, s. 422) esittävät 

MRP:n toiminnan kuvan 13 mukaisena kaaviona.  

Slack ym. (2010, s. 422) pitävät tuotannon pääaikataulua (MPS) MRP:n pääsyötteenä, minkä 

tulisi huomioida kaikki erilaiset kysyntätiedot. Toinen syöte MRP:lle on valmistettavien 

tuotteiden osaluettelot (BOM, Bill of Materials), jotka kertovat mistä erillisistä osista ja 

alikokoonpanoista tuote muodostuu. Slack ym. (2010, s. 424) esittävät osaluettelot 
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valmistettavan tuotteen tuoterakenteena, joka kuvaa yksityiskohtaisesti millaisista 

kokonaisuuksista tuote muodostuu. Kolmas ja viimeinen syöte MRP:lle on yrityksen 

varastosaldot, jotka kertovat mitä materiaaleja yrityksellä on valmiina varastoissaan ja kuinka 

paljon.  

Syötteiden perusteella MRP laskee järjestelmällisesti, kuinka paljon ja milloin materiaaleja 

tulee tilata, jotta suunniteltuun kysyntään voidaan vastata. Vertaamalla tuotannon pääaikataulua 

ja sen sisältämiä tuotteita suunniteltujen tuotteiden ylimpään tuoterakennetasoon MRP laskee 

materiaalivaatimukset määrineen tälle tuoterakennetasolle. Materiaalitarpeita järjestelmä 

vertaa varastosaldoihin ja laskee erotuksen tarpeiden ja olemassa olevien materiaalien välillä. 

Tämän tiedon perusteella MRP luo tarvittaessa työ- tai materiaalitilauksia, joilla hankitaan 

tarvittava määrä lisää materiaaleja. Tämän jälkeen MRP siirtyy alemmalle tuoterakennetasolla 

ja aloittaa vertailun alusta. Materiaalimäärien lisäksi MRP laskee tuotannonpääaikataulun 

perusteella, milloin mitäkin materiaalia tarvitaan ja milloin ne tulee tilata, ottaen huomioon 

toimitusviive. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisen työvaiheen tarvitsemat materiaalit ovat 

saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. (Slack et al. 2010, s. 425.) 

  

Kuva 13. MRP:n toimintakaavio (muokattu: Slack et al. 2010, s. 422) 

 

5.3 Varastonhallintajärjestelmä, WMS  

Varastojen hallintaan käytettävä järjestelmä voi olla jotakin hyvin yksinkertaisen tai 

monimutkaisen järjestelmän väliltä riippuen varaston tarpeista. Richards  (2018) toteaa, että 

erilaiset taulukkolaskenta- tai paperipohjaiset järjestelmät voivat olla riittäviä, jos ja kun niitä 

ylläpidetään riittävästi. Samalla hän kuitenkin ihmettelee, kuinka osa yrityksistä voi tulla 

toimeen pelkästään työntekijöiden muistin varassa toimivien varastojen kanssa. (Richards 

2018, s. 233.) Faber, Koster ja Smidts (2013, s. 1234) toteavat suurimmassa osassa varastoja 

olevan käytössä jonkinlainen tietojärjestelmä, joka tukee varastonhallintaa. Baruffaldi, Accorsi 
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ja Manzini (2019, s. 252) toteavat varastonhallinnan toimintojen tukena olevan yleisesti ERP:n 

moduulina saatavilla oleva WMS.  

Shiau ja Lee (2010, s. 383) kuvaavat WMS-järjestelmää tietokantapohjaiseksi 

tietojärjestelmäksi, joka on tärkeä osa yrityksen logistiikkatoimintoa ja jota käytetään 

tehostamaan varastotoimintoja. Faber ym. (2002, s. 382) puolestaan kuvaavat WMS:ää 

informaatiojärjestelmäksi, joka tuottaa, tallentaa ja raportoi kaiken sen informaation, joka 

tarvitaan tehokkaan materiaalivirran tuottamiseksi varaston läpi.  

WMS:ät voidaan jakaa räätälöityihin ja valmisjärjestelmiin, joilla molemmilla on omat etunsa. 

Standardimuotoinen valmisjärjestelmä, on valmiiksi testattu, halvempi hankkia, implementoida 

ja ylläpitää sekä nopeampi ottaa käyttöön. Räätälöity järjestelmä puolestaan voidaan muokata 

huomioimaan juuri tietyn varaston toiminta ja tarpeet ilman kompromisseja, jotka voisivat 

heikentää järjestelmän suorituskykyä. Räätälöity WMS mukautuu olemassa olevaan 

varastonhallintaan, kun taas valmisjärjestelmän kanssa varasto toimintoineen joudutaan 

muovaamaan järjestelmän mukaiseksi. (Faber et al. 2013, s. 1234; Faber et al. 2002, s. 382–

383.) 

Ritvanen (2011) esittää, että WMS:llä voidaan hallita ja ohjata materiaalivirtoja tehokkaasti, 

sillä materiaaleille voidaan määrittää tarkasti omat varastopaikat ja niiden liikkeitä voidaan 

seurata. Toiminta tehostuu, kun turha tavarankäsittely vähenee. ja tilaustenkäsittelyjen määrää 

kasvaa. (Ritvanen 2011, s. 62.) Tan (2009) toteaa WMS:än pystyvän tuottamaan materiaalien 

vastaanottoon liittyvät vastaanottokuittaukset ja -tarkistukset, ylläpitämään ajantasaiset 

varastotiedot tallentamalla kaikki varastotoiminnot ja tuottamaan tarvittavat keräilylistat 

ulosvirtaaville materiaaleille sekä tilaamaan tarvittaessa materiaalitäydennyksiä kulutettujen 

materiaalien tilalle. (Tan 2009, s. 170)  
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6 TULOSYKSIKÖN ESITTELY JA TUOTANTOPROSESSIN 

NYKYTILA-ANALYYSI  

Tässä pääluvussa esitetään nykytila-analyysin havainnot ja tulokset. Nykytila-analyysissa 

tutkittiin työn kohteena olevan induktiokoneet-tulosyksikön materiaali- ja varastonhallinnan 

prosesseja, toimintoja ja millaisia järjestelmiä yrityksellä on käytössään näiden suorittamiseksi 

ja hallitsemiseksi. Nykytila-analyysin tavoitteena on hankkia riittävät lähtötiedot sisäisen 

materiaalien tilaus-toimitusprosessin ohjausjärjestelmän kehittämiseksi, millä tuotannon ja 

varaston väliset materiaali- ja informaatiovirrat voidaan ohjata.  

 

6.1 Tutkimuksen kohdeorganisaation esittely 

Työn kohdeyritys on Suomessa toimiva ABB Oy, joka on osa maailmanlaajuisesti toimivaa 

ABB-yhtymää. Tämä tutkimus keskittyy Helsingissä sijaitsevan Large Motors & Generators -

liiketoimintayksiköön kuuluvan induktiomoottoritulosyksikön toimintaan. Ensimmäiseksi 

esitetään globaali ABB-yhtymä ja sen liiketoiminta-alueet lyhyesti. Tämän jälkeen siirrytään 

esittämään tarkemmin työn varsinainen kohde aloittaen Suomen ABB:n esittelystä, minkä 

jälkeen esitetään tulosyksikkö, sen valmistamat tuotteet ja tilaus-toimitusprosessi. 

 

6.1.1 ABB-yhtymän yleisesittely ja liiketoiminta-alueet 

ABB on Sveitsin Zürichissa pääkonttoriaan pitävä globaali ja markkinoita johtava 

teknologiayhtiö, joka toimittaa erilaisia sähköistykseen, mekaaniseen liikkeeseen ja 

automaatioon liittyviä ratkaisuja (ABB 2021a, s. 97). ABB-yhtymän alku sijoittuu vuoteen 

1988, jolloin ruotsalainen Asea ja sveitsiläinen BBC Brown Boveri yhdistyivät ABB Asea 

Brown Boveriksi, josta molemmat osapuolet omistivat puolet omien osakesarjojensa kautta. 

Näiden erillisten osakesarjojen yhdistämiseksi perustettiin vuonna 1999 ABB Ltd -niminen 

holdingyhtiö, jolla on nykyisin hallussaan kaikki yhtymän osakkeet ja käyttää näin ollen ylintä 

päätäntävaltaa yhtymässä. (ABB 2021, s. 96.).  

ABB-yhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan yhtymän yhteenlaskettu markkina-arvo 

vuoden 2020 lopussa oli noin 570 miljardia dollaria, osakkaiden ollessa noteerattuna Sveitsissä, 
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Ruotsissa sekä Yhdysvalloissa. ABB-yhtymän palveluksessa oli vuonna 2020 keskimäärin 

105 600 työntekijää. ABB palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti neljällä liiketoiminta-

alueellaan ja näistä asiakkaista lähes puolet ovat erilaisia teollisuusasiakkaita, kuten 

prosessituotantolaitoksia tai kappaletavaroita valmistavia tehtaita. ABB:n yritysrakenne, 

liiketoiminta-alueet taloudellisine tunnuslukuineen ovat esitettynä kuvassa 14. (ABB 2021, s. 

50, 96–97, 120.) 

 

Kuva 14. ABB:n organisaatiorakenne, liiketoiminta-alueet ja taloudelliset tunnusluvut 

 

Electrification-liiketoiminta-alue muodostuu viidestä divisioonasta, joiden välityksellä se 

tarjoaa markkinoille matala- ja keskijänniteluokkiin kuuluvia turvallisia, älykkäitä ja kestävän 

sähköistämisen tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Industrial Automation -liiketoiminta-aluetta 

ABB kuvaa viidestä divisioonasta koostuvaksi ja eri teollisuudenaloille räätälöityjä 

kokonaisratkaisuja tarjoaviksi liiketoiminta-alueeksi. Ratkaisut voivat sisältää automaatiota, 

sähköistämistä ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja tarvittaessa kokonaisuus koostetaan yhdessä 

muiden liiketoiminta-alueiden kanssa ja heidän tuotevalikoimiansa hyväksikäyttäen.  Robotics 

& Discrete Automation -liiketoiminta-alue muodostuu kahdesta divisioonasta, jotka tarjoavat 

robotisointiin sekä laite- ja tehdasautomaatioon tarvittavia tuotteita, ohjelmistoja, ratkaisuja ja 

palveluita. Motion-liiketoiminta-alue koostu yhdeksästä divisioonasta, joiden välityksellä se 

tarjoaa teollisuusasiakkaille teknologiaa, tuotteita, ratkaisuja ja näihin liittyviä palveluita, joilla 

asiakas voi parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta, luotettavuutta ja hallita prosessejaan. 

(ABB 2021, s. 98, 100, 102–103.) 
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6.1.2 Induktiokoneet-tulosyksikkö ja valmistettavat tuotteet 

Suomessa toimivilla ABB Oy:llä on liiketoimintaa kaikilla edellä esitetyillä ABB-yhtymän 

liiketoiminta-alueilla, tehdaskeskittymien sijaitessa Helsingissä Pitäjänmäessä sekä 

Vuosaaressa, Vaasassa ja Porvoossa (ABB 2021c; ABB 2021f). Yrityksen liikevaihto vuonna 

2020 oli tilinpäätöksen (ABB 2021h) mukaan noin 1980 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen 

veroja noin 273 miljoonaa euroa. Helsingin Pitäjänmäen tehdaskeskittymä on osa Motion-

liiketoiminta-aluetta ja muodostuu kahdesta erillisestä tuotantoyksiköstä, niin kutsutusta 

konetehtaasta ja E-tehtaasta. Konetehdas kuuluu Large Motors & Generators -divisioonaan ja 

E-tehdas puolestaan kuuluu Drive Products -divisioonan alaisuuteen.  

Konetehdas eli Large Motors & Generators- tuotantoyksikkö valmistaa ja kehittää muun 

muassa keski- ja korkeajännitesähkömoottoreita, kestomagneettimoottoreita sekä 

dieselgeneraattoreita (ABB 2021d). Tuotantoyksikkö muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, 

joista työn kohteena on induktiokoneet-tulosyksikkö (sisäinen tunnus PI), toisen tulosyksikön 

ollessa tahtikoneet (PT). Tuotanto- ja tulosyksikköjen sijoittuminen ABB-yhtymän Motion-

liiketoiminta-alueeseen on esitettynä kuvassa 15.  

 

Kuva 15. Tulosyksikön sijainti ABB-yhtymän Motion-liiketoiminta-alueessa 

 

Induktiokoneet-tulosyksikön tuotanto perustuu pitkälti modulaaristen, asiakastilausten pohjalta 

suunniteltaviin ja valmistettaviin keski- ja korkeajännitesähkömoottoreihin. Sähkömoottorien 

tuotenimet muodostuvat kolmesta kirjaimesta ja kolmesta numerosta (esim. ”NXR 355”) sekä 

näiden jälkeen tulevista mahdollisista lisämerkinnöistä. Kirjainyhdistelmä kertoo tuoteperheen 

ja numeroyhdistelmä IEC-standardin mukaisen sähkömoottorin akselikorkeuden 

kiinnityspinnastaan millimetreinä. PI-tulosyksikön valmistamat tuotteet kuuluvat viiteen 
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tuoteperheeseen kuvan 16 mukaisesti. Kuvassa on esitetty kunkin tuoteperheen tuotantomuoto 

sekä yleisesti saatavilla olevat koko- ja teholuokat. Tulosyksikön vuosittaiset valmistusmäärät 

ovat kokonaisuudessaan noin 1500 yksikköä, jonka volyymista suurin osa tulee harmaalla 

laatikolla rajatun XR-tuotelinjan osalta. 

 

Kuva 16. Induktiokoneet tulosyksikön valmistamat induktiomoottorituoteperheet 

 

Yrityksen nykyisen nimeämiskäytännön mukaisesti A-alkuiset tuoteperheet ovat tilauksesta 

suunniteltavia (ETO) ja N-alkuiset tilauksesta konfiguroitavia (CTO), joka vastaa käytännössä 

MTO-tuotantomuotoa. Kuitenkin tällä hetkellä tulosyksikössä pienellä volyymilla olevat NXR-

tuotteet joudutaan suunnittelemaan alusta alkaen eli tuote on lähempänä ETO kuin CTO-

tuotantomuotoa (Pokka 2021a). Vanhempi, tuotannosta poistumassa oleva HXR-tuoteperhe 

poikkeaa kuitenkin tästä nimeämisperiaatteesta. Tuoteperheistä AMI-moottorit ovat niin 

kutsuttuja moduulikoneita, muiden ollessa ripakoneita. Suurin tekninen ero moduuli- ja 

ripakoneiden välillä on niiden jäähdytysratkaisuissa  (Tampik 2019a). Ripakoneissa puhallin 

saa aikaiseksi ilmavirran rungon ulkopuolen ja siinä olevien ripojen yli, mikä jäähdyttää runkoa 

ja siinä kiinni olevaa staattoria. Moduulikoneessa puhaltimella tuotettava ilmavirta virtaa 

rungon sisällä ja staattorissa olevien rakojen lävitse jäähdyttäen näin suoraan staattoria. 

Liitteessä 1 on esitettynä esimerkkikuvat AXR- ja AMI-sähkömoottoreista otettuna teknisestä 

katalogista (ABB 2021g, s. 20, 54). 

NXR- ja AXR-tuoteperheet ovat teknisesti keskenään hyvin samanlaisia, perustuen 

vanhempaan HXR-tuoterakenteeseen (ABB 2021b). HXR-tuoteperhe julkistettiin jo vuonna 

1989 ja modernimmat NXR- ja AXR-tuoteperheet vuonna 2014 (Boyoung 2020, s. 2). AXR ja 

NXR ovat korvanneet kaikki paitsi HXR 560-kokoluokan, jolle ei ole vielä olemassa korvaavia 

AXR- tai NXR-moottorimalleja (Tampik 2019b). Yritys kuitenkin valmistaa edelleen 

tarvittaessa, myös pienempiä HXR-kokoluokkia olemassa olevien moottorien korvaajaksi. 

AXR, NXR ja HXR muodostavat tuotannon näkökulmasta sisäisen ”_XR”-tuotelinjan 
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tuotteiden valmistuksen samankaltaisuuksien takia. Tämä tuotelinja on myös tutkimuksen 

tarkempana kohteena. 

AXR ja NXR tarjoavat enemmän tehoa pienemmällä koolla ja paremmalla hyötysuhteella sekä 

joustavuutta asennukseen ja käytön aikana (Boyoung 2020, s. 5–7). ABB:n (2021) tuotesivujen 

mukaan AXR-moottorit ovat tilauksen perusteella suunniteltavia, tarjoavat paljon 

räätälöintimahdollisuuksia ja voidaan suunnitella asiakkaan erityistarpeisiin. NXR-moottorit 

puolestaan sopivat kohteisiin, joissa pärjätään esisuunnitteluilla ratkaisuilla ilman räätälöintiä, 

tarjoten näin edullisempia ratkaisuja nopeammalla toimitusajalla. (ABB 2021.) Toimitusajan 

edelleen lyhentämiseksi ABB varastoi tiettyjä valmiita NXR-moottorimalleja kokoluokissa 

IEC 315–450 ja näitä ovat saatavilla toimitukseen parhaimmillaan muutamassa päivässä (ABB 

2021e).  

 

6.1.3 Tilaus-toimitusprosessi induktiokoneet-tulosyksikössä 

Tuotantoyksikkö on kuvannut tilaus-toimitusprosessinsa muodostuvan viidestä ydinprosessista 

kuvan 17 mukaisesti. Tyypilliseen tapaan prosessi alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy siihen, 

kun asiakkaan tarve täytetään toimittamalla asiakkaalle hänen tarvitsemansa tuotteet. 

Ydinprosesseja tukevat molemmille tulosyksiköille yhteiset tukiprosessit kuten logistiikka tai 

tuotannon kehittäminen. Tilaus-toimitusprosessin kaaviosta tulee kuitenkin huomioida se, että 

todellisuudessa ydinprosessien sisältämät eri toiminnot limittyvät toisiinsa, eikä tilaustoimitus-

prosessi etene täysin suoraviivaisesti ydinprosessista toiseen kuvan esittämällä tavalla. Työn 

kannalta oleellisimmat ydinprosessit, tuotannonsuunnittelu sekä valmistus ovat esitettynä 

omissa alaluvuissaan myöhemmin. 

 

Kuva 17. Induktiokoneet-tulosyksikön tilaus-toimitusprosessi 

 

Myyntiprosessin tavoitteena auttaa asiakasta valitsemaan hänelle oikeat ratkaisut ja tuotteet 

sekä saada asiakas tilaamaan nämä ratkaisut yritykseltä. Myyntiyksikköjen tehtävänä on olla 
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ensimmäinen kontakti asiakasrajapinnassa ja toimia välikätenä asiakkaan ja tuotantoyksikköjen 

välissä. Tarvittaessa globaali asiakastuki tai tuotantoyksikkö tukevat myyntiyksikköä 

myyntiprosessissa. Kaupan varmistuttua myyntiyksikkö tai globaali asiakastuki välittävät 

tilauksen ja siihen liittyvät tarvittavat tiedot tuotteen valmistavalle tuotantoyksikölle.  

Tuotteen suunnitteluprosessissa tilattu tuote suunnitellaan ja sille tehdään tarvittavat 

dokumentaatiot valmistusta, asiakasta ja viranomaisia varten. Suunnitteluprosessin laajuus, 

monimutkaisuus ja läpimenoaika riippuvat oleellisesti tuoteperheestä ja tuotemallin 

monimutkaisuusasteesta. Tuotteen suunnitteluprosessi pitää sisällään tuotteen sähkö- ja 

mekaniikkasuunnittelun, minkä lopputuloksena syntyy valmis tuoterakenne sekä tarvittavat 

dokumentit.  

Hankintaprosessin tehtävänä on hankkia tuotteen valmistamiseksi tarvittavat materiaalit 

yrityksen toimittajilta hankinta-aloitteiden tai muiden materiaalitarveimpulssien mukaan. 

Tuotannon käyttämistä materiaaleista suurin osa on ostotilauskohtaisia materiaaleja, joita 

hankitaan vain tarpeeseen, eikä näitä ole tarkoitus varastoida pitkiä aikoja. Tämän takia 

materiaalien hankinta ja saattaminen tuotannon saataville vaadittuna aikana on yksi 

hankintaprosessin tärkeimmistä tehtävästä.  

 

6.2 ERP ja tutkimukseen vaikuttavat kehitysprojekti tulosyksikössä 

Tässä luvussa esitetään lyhyesti tutkimukselle oleellinen, tulosyksikössä käytössä oleva SAP-

toiminnanohjausjärjestelmä ja sen tärkeimmät moduulit tuotannonohjauksen ja varaston- sekä 

materiaalihallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. Kotiinkutsujen kehittämisprojektin taustat, 

mitä projektilla tavoitellaan ja miten se liittyy tutkimukseen. Tekstissä viitatessa SAP:iin, 

tarkoitetaan yrityksen käyttämää SAP ERP-toiminnanohjausjärjestelmää. 

 

6.2.1 SAP ERP-toiminnanohjausjärjestelmä ja tärkeimmät moduulit 

Tutkimuksen kannalta tärkein tuotantoyksikön käyttämä järjestelmä on 

toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka voidaan nähdä yhtenä yrityksen liiketoiminnan 

ydinjärjestelmistä. ABB-yhtymällä on käytössään maakohtaiset toiminnanohjausjärjestelmät. 

Suomen ABB käyttää SAP:in toimittamaa ERP-järjestelmää (tunnus FISAP), joka on ollut 
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käytössä vuodesta 2010 lähtien (Safroskin 2021). ERP:ssä suoritetaan työn kannalta 

oleellisimmat työvaiheet tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa sekä materiaalien- ja 

varastonhallinnassa. Tuotannossa SAP-järjestelmää on mahdollista käyttää niin kutsutuilla 

pajakoneilla tai VMC-työpisteillä sijaitsevilta päätteiltä käsin (VMC, Visual Management 

Center).  

Projektiraportoinnin (Taskinen 2012) mukaan tuotantoyksikössä on tehty kehitysprojekti SAP-

järjestelmään, jossa tilaus-toimitusprosessin läpinäkyvyyttä, seurattavuutta ja 

käyttäjäystävällisyyttä on parannettu. Kehitystyön tuloksena syntyi kaksi uutta SAP-ohjelmaa, 

paranneltu tuotannon työjono sekä Valsap-matriisi koko tilaus-toimitusprosessin 

seuraamiseksi. Tuotannon työjonoon on tehdyt muutokset mahdollistavat esimerkiksi työjonon 

tuotantotilauksien rajaamisen tietyn tuotanto-osaston perusteella. Tämän lisäksi näkymään on 

lisätty pikanäppäimiä, joilla voidaan esimerkiksi syöttää järjestelmään työvaiheiden aloitus- ja 

lopetus, tarkistaa materiaalisaatavuuksia tai niiden kotiinkutsujen tilanne (Taskinen 2012.)  

Tulosyksikön materiaali- ja varastonhallintaa varten on käytössä varastosta riippuen joko 

pelkkä MM-moduuli (Materials Management) tai WM-moduulilla (Warehouse Management). 

Tällä hetkellä tulosyksikön tehdasvarastossa, niin kutsulla Q-asemalla operoidaan MM-

moduulilla, kun taas tehtaan ulkopuolinen varasto Juvanmalmilla hallinnoi varastoaan WM-

moduulilla. Näillä näkymin lähitulevaisuudessa on Q-asemalla tarkoitus ottaa käyttöön myös 

tämä WM-moduulin tarjoama laajennettu varastonhallinta (Sutinen 2021). WM-moduulin 

käyttöönotto on osa kotiinkutsujen seurattavuuden -kehitysprojektia ja se esitellään seuraavassa 

aliluvussa tarkemmin. Suunnitellun käyttöönoton takia myös WM-moduulin toimintaan 

perehdytään, vaikkei se vielä olekaan tehdasvarastossa käytössä. 

Tuotantoyksikön käytössä olevalla MM-moduuli on mahdollista hallita kaikki vaiheet 

materiaalisuunnittelusta aina materiaalien vastaanottoon ja varastotasojen hallintaan asti. 

Sisäisen koulutusdokumentin (Vänttinen 2018) mukaan moduulilla ohjataan materiaalivirrat 

toimittajilta asiakkaille, välitetään tietoa niin sisäisille kuin ulkoisille sidosryhmille ja 

suunnitellaan sekä valvotaan materiaalitoimituksia. MM-moduuli on käytössä esimerkiksi 

sisäisessä logistiikassa kuten tilausten vastaanotossa, tuotannon materiaalikulutuksissa ja 

inventoinnissa. (Vänttinen 2018, s. 2.)  

WM-laajennettu varastonhallinta on puolestaan käytössä tällä hetkellä tuotantoyksikön 

ulkopuolisessa varastossa Juvanmalmilla, missä käsiteltävien nimikkeiden valikoima, 
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materiaalimäärät ja päivittäisten varastotoimintojen määrät ovat huomattavasti suuremmat 

verrattuna tehdasvarastoon. Juvanmalmin varastossa on varastotoimintojen suorittamiseksi 

käytössä esimerkiksi WM-moduulin mahdollistamana liikkuvan työn mahdollistama 

käsipäätejärjestelmä. Järjestelmän avulla voidaan toteuttaa esimerkiksi eri varastotoimintoihin 

liittyviä kuittauksia kuten, materiaalien hyllytyksen ja keräilyn kuittauksia. Samoin 

käsipäätteissä toimien SAP Fiori -sovelluksien avulla näitä toimintoja voidaan tehostaa 

näyttämällä materiaalien hyllypaikkatietoja tai muita tärkeitä tietoja. 

 

6.2.2 Kotiinkutsujen kehittämisprojekti 

Tätä tutkimusta tehdessä, tulosyksikössä on menossa yksi tutkimuksen kannalta kriittinen 

kehitysprojekti. Kehitysprojektissa on tavoitteena kehittää materiaalien seurattavuutta, kun 

materiaaleja kotiinkutsutaan tehtaan ulkopuolisista varastoista tuotantotilauksille. Kotiinkutsut 

tapahtuvat pääsääntöisesti Juvanmalmilla sijaitsevasta tuotantoyksikön ulkopuolisesta 

varastosta tulosyksikön sisäiseen tehdasvarastoon, niin kutsuttuun Q-asemaan. 

Kehitysprojektissa on tarkoituksena kartoittaa nykyinen materiaalien kotiinkutsuprosessi 

kokonaisuudessaan ja kehittää ratkaisut, joilla voidaan parantaa kotiinkutsuttujen materiaalien 

seurattavuutta.  Yhtenä kunnianhimoisena tavoitteena on saada kotiinkutsutut materiaalit juuri 

tarpeeseen kokoonpanoon, ilman tarvetta välipysähdykselle ja puskurointia tehdasvarastossa. 

Tämän toteuttaminen vaatisi kuitenkin suuria muutoksia nykyiseen toimintaan ja järjestelmiin. 

Kotiinkutsujen heikko seurattavuus tarkoittaa sitä, että viimeisin SAP:issa näkyvä seurantapiste 

kotiinkutsutuille materiaaleille on Juvanmalmilla tehtävä keräilykuittaus. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että tekemällä keräilykuittaus materiaalien sijainniksi SAPiin päivittyy suoraan 

Q-asema, vaikka materiaalit eivät todellisuudessa ole vielä edes lähteneet Juvanmalmilta. Näin 

ollen materiaalien sijainti SAP:ista tarkasteltuna ei pidä paikkaansa, niin kauan kunnes 

materiaalit ovat todellisuudessa siirretty Juvanmalmilta tehdasvarastoon. Se, kuinka kauan tämä 

eroavaisuus SAP:issa on, riippuu siitä, milloin keräilykuittaus on tehty, milloin seuraava 

aikataulutettu kuljetus Juvanmalmilta tehtaalle lähtee ja kauan tähän matkaan kuluu aikaa. 

Tällöin esimerkiksi tuotannonohjauksen saama informaatio materiaalien sijainnista ja 

todellinen materiaalien sijainti eivät täsmää. Tämä voi johtaa siihen, että SAP ei pysty 

ilmoittamaan materiaalipuutteesta tuotantotilausta vapauttaessa, koska järjestelmän mielestä 
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tarvittavat materiaalit ovat saatavilla tuotantoyksikössä, vaikka ne voivat olla vasta matkalla 

tehdasvarastoon. 

Edellä kuvatulle materiaalien seurattavuusongelmalle Juvanmalmilta saapuville materiaaleille 

on kehitysprojektissa hahmoteltu muutamia toinen toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Työn 

kannalta näistä oleellisen on suunnitelmat ottaa myös Q-asemalla käyttöön SAP WM-moduuli, 

mikä mahdollistaa huomattavasti tarkemman varastonhallinnan kuin pelkkä MM-moduuli. 

WM-moduuli käyttöönottamalla on ajateltu mahdollistettavan vastaanottokuittaukset 

Juvanmalmilta kotiinkutsutuille materiaaleille, jolloin voidaan olla varma siitä ovatko 

materiaalit saapuneet tehdasvarastoon. Vastaanottokuittauksien automatisointiin ja muuhun 

materiaalien seurattavuuteen on WM-moduulin lisäksi kaavailtu RFID-portteja ja eräänlaista 

sisäpaikannusjärjestelmää. RFID-porteilla ja sisäpaikannusjärjestelmällä on tarkoitus 

esimerkiksi automatisoida vastaanottokuittaukset sekä seurata materiaalien sijaintia 

tuotantoyksikön sisällä.  

 

6.3 Tuotannonsuunnitteluprosessi ja tuotannonohjaus induktiokoneissa 

Tässä luvussa esitetään tulosyksikön tuotannonsuunnitteluprosessin päävaiheet ja kuinka 

lattiatason tuotannonohjausta suoritetaan XR-tuotelinjan pääkokoonpanossa. 

Tuotannonsuunnitteluprosessi on luvussa 6.1.3 esitetyn tilaus-toimitusprosessin yksi viidestä 

pääprosessista ja se tuottaa parhaimmillaan viikkotasoisen tuotantosuunnitelman yhdessä 

tuotannonohjauksen kanssa. Tuotannonohjauksen tehtävänä on toteuttaa tämä viikkotasoinen 

tuotantosuunnitelma ohjaamalla tuotannon lattiatason toimintaa päiväkohtaisesti ja tasoittaa 

kuormitusta viikon sisällä ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit ja suunnitellut 

valmistusmäärät.   

 

6.3.1 Induktiokoneiden tuotannonsuunnitteluprosessi 

Tässä luvussa esitetään tulosyksikön tuotannonsuunnitteluprosessi tarkastellen sitä lähinnä 

tuotannonohjauksen ja materiaalihallinnan näkökulmasta. Esityksen (Pokka 2021) mukaan 

tuotannonsuunnittelu pyrkii löytämään tasapainon myynnin vaatimien tuotantomäärien eli 

kuormituksen ja tuotannon tarjoaman rajallisen tuotantokapasiteetin välillä. 

Tuotannonsuunnittelun tärkein rajapinta on myynti, jolle tuotetaan tieto vapaasta 
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tuotantokapasiteetista tulosyksikössä. Tuotannonsuunnittelu ja myynti tarkastelevat 

yhteistyössä potentiaalisten uusien tilauksien mahdollisia toimitusaikoja tuoteperhekohtaisella 

tasolla ottaen huomioon vapaa tuotantokapasiteetti. (Pokka 2021.)  

Tuotannonsuunnitteluprosessissa tuotannonsuunnitteluorganisaatio laskee kuormitustunteja 

tuotteen suunnittelu- ja valmistusprosesseihin, reitittää tuotteen valmistamiseksi tarvitsemat 

normaali- ja erikoisreititykset, vapauttaa materiaaleja hankintaan ja konvertoi suunniteltuja 

tuotantotilauksia varsinaisiksi tuotantotilauksiksi. Prosessin voidaan alkavan nähdä 

tilauskatselmuksesta (P0) ja se on jaettu kahtia eteenpäin ja taaksepäin aikataulutettuihin 

vaiheisiin ja tämä prosessi on esitettynä kuvassa 18. Kuvan kaksi nuolta kuvaavat tilaus-

toimitusprosessia, sen eri vaiheita ja projektiportteja. Punaiset laatikot kuvaavat edellä 

mainittuja tuotannonsuunnittelun eri vaiheita kuten esi- ja pääsuunnitteluvaiheita (esi-TUSU, 

pää-TUSU) sekä erilaisia tarkistuspisteitä (Pokka 2021b, s. 4). Esityksen (Pokka 2021) mukaan 

valmistettaville tuotteille on olemassa tuoteperhe- ja vaikeusastekohtaisia läpimenoaikoja, jotka 

vaihtelevat noin 10–30 viikon välillä. Minimitoimitusajan tapauksessa kuvan mustat nuolet 

olisivat yhdessä ja pidemmillä toimitusajoilla nämä kaksi nuolta alkavat erkanemaan toisistaan 

(Pokka 2021). 

 

Kuva 18. Tuotannonsuunnitteluprosessi (muokattu: Pokka 2021b, s. 4) 

 

Tilauskatselmuksessa (P0) myyntiyksikkö siirtää asiakastilauksen tuotantoyksikölle. 

Katselmuksen tehtävänä on varmistua tuotteen toteuttamiskelpoisuudesta halutussa 
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toimitusajassa ja tarvittaessa havaitut ongelmat korjataan ennen katselmuksen hyväksyntää ja 

ostotilauksen vahvistamista SAP:issa (Kilpeläinen 2018, s. 1–2). Tuotannonsuunnittelun 

tehtävänä on tässä vaiheessa luoda toteutettavissa oleva, karkea läpimenoaikamalli tilatuille 

tuotteille ottaen huomioon suunnittelun, hankinnan ja tuotannon vaatimukset  (Pokka 2021, s. 

5). Tilausvahvistuksen yhteydessä tilatut tuotteet aikataulutetaan mahdollisimman nopeasti 

viikon tarkkuudella tietylle viikolle ottaen huomioon tuotteen läpimenoaika (Pokka 2021).  

Esityksen (Pokka 2021) mukaan tuotannonsuunnittelu tehdään SAP:iin täysin manuaalisesti, 

vaikkakin erilaisia SAP:in ulkopuolisia aputyökaluja käytetään esimerkiksi reitityksien ja 

kuormituksen laskentaan. Manuaalisesti tehtävän tuotannonsuunnittelun työläyden ja 

projektituotannon vaikean ennustettavuuden takia tuotannonsuunnittelua tehdään enintään 

viikkotasolla, sillä päiväkohtaista luotettavaa tuotantosuunnitelmaa ei ole mahdollista saada 

luotettavaksi. Päiväkohtaisen tuotantosuunnitelman teko ja kuormituksen tasaaminen jää 

lähinnä lattiatason tuotannonohjauksen vastuulle.  

Suurin osa tuotannonsuunnittelusta pyritään tekemään jo tuotannon esisuunnitteluvaiheessa, 

sillä esityksen (Pokka 2021) mukaan tarve tuotannon läpimenoaikojen lyhentämiselle ja 

hankinnan aikataulupaineet ovat siirtäneet suurimman osan suunnittelun työmäärästä kuvaajan 

(Kuva 18) vasempaan laitaan. Esisuunnitteluvaiheessa tutkitaan ostotilauksen sisältämien 

positioiden tekniset spesifikaatiot, vaatimukset ja tuotantoaikataulun toteutettavuus  (Pokka 

2021, s. 6) Näiden tietojen perusteella lasketaan suunnittelun ja tuotannon eri työvaiheille 

kuormitustunnit, näiden ajoitukset ja tuotannon reititykset tarkistetaan ja tarvittaessa luodaan 

erikoisreitityksiä. Esisuunnitteluvaiheessa vapautetaan lisäksi hankintaan tuotteen tarvitsemat 

pitkän toimitusajan komponentit  (Pokka 2018, s. 1; Pokka 2021, s. 6) 

Tuotannon pääsuunnittelun rooli on nykyisin tuotannon esisuunnittelun painottamisen takia 

toimia lähinnä tarkistuspisteenä, jossa suoritetaan erilaisia toteuttamiskelpoisuuteen liittyviä 

tarkistuksia. Toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttaa pääkokoonpanossa usein lähinnä 

materiaalisaatavuudet, joko toimittajilta tai tuotantoprosessin edellisistä vaiheista kuten 

staattorivalmistuksesta. Rakennesuunnittelun valmistumisen jälkeen on erillinen tarkistuspiste, 

jossa tarkistetaan tuotannon aikataulut ja, että kaikki hankinta-aloitteet ovat vapautettu 

tuotantoon sekä konvertoidaan suunnitellut tuotantotilaukset varsinaisiksi tuotantotilauksiksi. 

(Pokka 2021, s. 6.) Viimeisinä työvaiheina tuotannonsuunnittelu seuraa erikseen 

materiaalisaatavuuksia ja tekee haastattelun (Pokka 2021) mukaan yhteistyötä tuotannon kanssa 
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suorittamalla viikoittain tuotantosuunnitelman toteuttamiskelpoisuustarkastelun seuraaville 

kolmelle viikolle ja tämän ajanjakson sisältämille tuotteille. Tarvittaessa työvaiheita ajoitetaan 

eteenpäin päin tämän tarkastelun tuloksien perusteella. 

Tilausvahvistuksen yhteydessä syntyy SAP:iin lisäksi tilauksen yksilöivät työnumero, jonka 

rakenne on esitettynä kuvassa 19. Työnumeron sijasta käytetään usein termiä ostotilausnumero, 

jolloin työnumeron edessä on vielä kirjain P (=Purchase). Yksi positio (esim. 300) voi sisältää 

useamman samanlaisen sähkömoottorin. Tuotesuunnittelun ja tuotantoon vapautuksen jälkeen 

yhden position sisällä olleet tuotteet muuttuvat omiksi hallinnoitavaksi yksilöikseen ja niille 

muodostuu esimerkiksi sarjanumerot. 

 

Kuva 19. Työnumeron rakenne 

 

6.3.2 Pääkokoonpanon tuotannonohjaus 

Tuotannonohjaus ohjaa tuotantoa päivittäisellä tasolla suoraan tehdaslattiatasolla pyrkien 

hyödyntämään käytössä olevat resurssit ja tuotantokapasiteetti parhaalla mahdollisella tavalla. 

Haastattelun (Laine, J. 2021) mukaan tuotannonohjauksen tehtävänä on toteuttaa etukäteen 

suunniteltua, viikkokohtaista tuotantosuunnitelmaa ja pyrkiä valmistamaan suunnitellut tuotteet 

vaadittuun toimituspäivämäärään mennessä. Tuotannonohjauksen tavoitteena on ohjata 

tuotantoa ja sen käytössä olevia resursseja niin, että saadaan valmistettua tuotannonsuunnittelun 

suunnittelema määrä tuotteita viikkotasolla (Laine 2021). Tuotannonohjaus tasapainottelee 

suunnitellun tuotantoaikataulun ja -määrien sekä rajallisen tuotantokapasiteetin välillä. 

Tuotannonohjauksen vastuu on tuotannon työnjohtajilla, joista jokainen vastaa tietystä 

tuotannon päävaiheesta kuten pääkokoonpanosta tai roottorivalmistuksesta. 

Tuotannonohjauksen toimesta tuotantoa suunnitellaan karkealla tasolla koko viikolle, mutta 

varsinainen lattiatason tuotannonohjaus tapahtuu päiväkohtaisesti, ottaen huomioon juuri sen 

hetkinen tilanne tuotannossa (Laine 2021). Tuotannonohjauksen pääpainon ollessa 

päivätasoisessa ohjauksessa ja suunnittelussa, vaatii se tuotanto- ja varastotoiminnoilta 

joustavuutta ja nopeaa reagointikykyä.  
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Ohjattava kokonaistuotanto muodostuu aloitetuista, keskeneräisistä ja vapautetuista, aloitusta 

odottavista tuotantotilauksista eli työmääräyksistä. Tuotantotilauksilla kaikilla on omat 

suunnitellut aloitus- ja lopetuspäivämäärät viikkokohtaisen valmistusaikataulun mukaisesti.  

Tuotantokapasiteettia rajoittaa käytettävissä oleva työvoima, koneet ja laitteet sekä muut 

resurssit. Samoin materiaalisaatavuudet vaikuttavat tuotannonohjaukseen. Pääosa tuotannon 

materiaaleista on ostotilausnimikkeitä eli nimikkeitä, joita ei varastoida tai joilla olisi muita 

puskureita varmistamaan materiaalisaatavuudet.  Tällöin on suurempi riski sille, etteivät kaikki 

tarvittavat materiaalit ole saataville silloin, kun niitä valmistusaikataulun mukaan tarvittaisiin 

tuotannossa. 

Päivittäisen tilanteen ja töiden edistymisen mukaan uusia tuotantotilauksia vapautetaan 

tuotantoon ja tarvittaessa jo aloitettuja tuotantotilauksia keskeytetään tai pysäytetään kokonaan. 

Työnjohtajat valitsevat aloitettavat tuotantotilaukset ja vapauttavat nämä tuotantoon ottaen 

huomioon vapaa tuotantokapasiteetti, ohjattava kokonaistuotanto sekä materiaalisaatavuudet. 

Tuotannonohjausta varten työnjohtajat seuraavat aikaisemmin esitettyä SAP:in tuotannon 

työjonoa. Työjonosta työnjohtaja valitsee tuotantoon vapautettavaksi tuotantotilauksia 

vanhimmasta päästä alkaen eli käytännössä sellaisia, joiden suunniteltu valmistumispäivämäärä 

on lähimpänä tulevaisuudessa (Laine 2021).  

Ennen tuotantoon vapauttamista työnjohtaja varmistaa, että tuotantotilauksen suorittamiseen 

tarvittavat materiaalit ovat saatavilla, tässä auttaa SAP:in automaattinen tarkistus. 

Perusperiaatteena on, ettei työvaiheita ei vapauteta tuotantoon, ennen kuin kaikki työvaiheen 

tarvitsemat materiaalit ovat saatavilla, tarvittaessa voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia (Laine 

2021). Kun tuotantotilaus on todettu valmistuskelpoiseksi, se vapautetaan tuotantoon SAP-

järjestelmässä. Tuotantoon vapautuksen jälkeen on mahdollista tulostaa tuotantotilauksen 

työkortti ja muu tekninen dokumentaatio kuten osaluettelot. Näiden avulla tuotannossa 

tarvittava tieto saadaan välitettyä tuotantohenkilöstölle. Työvuoron alussa työnjohtajat pitävät 

oman vastuualueensa vuoropalaverin. Vuoropalaverissa työnjohtajat jakavat 

tuotantohenkilöstölle töitä niiden kiireellisyyden mukaan ja niin, että kaikille vuorossa oleville 

henkilöille on töitä (Laine 2021).  

Tuotantotilauksen suoritus voidaan keskeyttää erilaisten valmistuksen jatkamisen estävien 

syiden takia. Keskeytyksiä joudutaan tekemän esimerkiksi materiaalipuutteiden tai muiden 

tuotannossa havaittujen ongelmien, kuten suunnitteluvirheiden takia. Tuotantotilaus voidaan 
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pysäyttää kokonaan, mikäli keskeytyksen ennakoidaan kestävän tarpeeksi pitkään. Tällöin 

keskeytyksen työn varaama tuotantosolu ja -kapasiteetti voidaan haluta vapauttaa toiselle, 

valmistettavissa olevalle tuotantotilaukselle. Tuotantotilauksen pysäytys aiheuttaa tarpeen 

siirtää tuotantotilaukselle liittyviä materiaaleja takaisin varastoon odottamaan tuotannon 

jatkamista. Materiaaleja palautetaan työn rajauksien sisällä etenkin kytkentä ja 

loppukokoonpanovaiheista, koska näihin on tuotu materiaaleja tehdasvarastosta. Tarvittaessa 

tehdasvarastosta materiaaleja siirrätetään tilanpuutteen takia erikseen vielä ulkopuolisiin 

varastoihin, mikäli varastosiirtoon tarvittava aika ja resurssitarpeet voidaan perustella arvioidun 

tuotantopysäytyksen keston perusteella. 

Varsinaista tuotannossa tuotteiden valmistukseen tarvittavaa tietoa välitetään VT-lomakkeilla 

(Valmistustieto-lomake), työvaihekorteilla, valmistuspiirustuksilla ja osaluetteloilla. Työn 

kannalta tärkein näistä on työvaihekortti, jossa esitetään kaikki tietylle työnumerolle tietyssä 

tuotantovaiheessa tehtävät työvaiheet sekä tähän liittyvät osaluettelot ja erikoishuomiot. 

Työvaihekortti sisältää viivakoodin, jonka avulla kyseinen työvaihe voidaan aloittaa ja lopettaa 

SAP:issa ja samalla viivakoodilla on mahdollista avata työnumerolle liittyviä dokumentteja ja 

muita tietoja. VT-lomaketta käytetään yhdessä työkortin kanssa, sillä se sisältää mekaanisia- ja 

sähköisiä tietoja valmistettavasta moottorista. Valmistuspiirustukset ja osaluettelot kertovat 

tuotteen valmistuksessa tarvittavat tarkemmat tiedot, kuten mistä materiaaleista tuote 

muodostuu ja mitkä ovat sen päämitat ja muut fyysiset ominaisuudet.  

 

6.3.3 Materiaalien kotiinkutsut tuotannossa 

Työnjohtajien tehtävänä on kotiinkutsua tuotantotilauksille työvaiheiden tarvitsemat 

materiaalit tuotantoon ottaen huomioon materiaalien toimitusajat. Kotiinkutsuprosessia 

voidaan pitää kaksivaiheisena, jossa ensimmäisessä vaiheessa tarvittavat materiaalit 

kotiinkutsutaan Juvanmalmin varastolta tehdasvarastoon ja toisessa vaiheessa tehdasvarastosta 

tuotantoon. Ensimmäinen vaihe suoritetaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä erillisellä 

kotiinkutsutransaktiolla ja toinen vaihe joko Whatsapp-pikaviestintäsovelluksen välityksellä tai 

ilmoittamalla materiaalitarpeet suoraan varastohenkilöstölle. Nämä kaksi vaiheitta esitetään 

seuraavaksi tarkemmin aloittaen ensimmäisestä vaiheesta. 
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Kotiinkutsun ensimmäinen vaihe suoritetaan SAP:in tuotannon työjonosta, josta valitaan 

tuotantotilaus, jolle materiaaleja tulee kotiinkutsua. Painamalla kotiinkutsunappia, SAP hakee 

työvaiheen osaluettelosta kaikki ne materiaalit, jotka sijaitsevat Juvanmalmin varastossa ja ovat 

kotiinkutsuttavissa sekä niiden saatavilla olevat kappalemäärät. Tämän jälkeen 

kotiinkutsuttaville materiaaleille syötetään tarvittavat kappalemäärät, tarvepäivämäärä ja 

haluttu toimitusaika, purkuovi minne materiaalit halutaan, sekä vastaanottava tuotantoyksikkö 

sekä henkilö. Vahvistamalla materiaalien kotiinkutsu materiaalit siirtyvät Juvanmalmin 

kotiinkutsujonoon, jonka perusteella ne toimitetaan haluttuna aikana tehtaalle. (Jatila 2019) 

Kotiinkutsujen toinen vaihe tapahtuu Whatsapp-pikaviestintäsovelluksen välityksellä, johon on 

luotu erilliset viestiryhmät moduuli-, ja ripakoneilla (PIT490/PIT590). Vaihtoehtoinen tapa on 

ilmoittamalla materiaalitarpeet suoraan tehdasvaraston henkilöstölle. Molemmissa 

kakkosvaiheen tapauksessa tilauksen tiedot koostuvat tyypillisesti ostotilausnumerosta 

(työnumero), materiaalien kuvauksesta (esim. kokoonpanon settilava) ja mihin työalueeseen ja 

ruutuun materiaalit tulee toimittaa. (Toivanen 2021a; Toivanen 2021b) 

Haastattelun (Laine 2021) mukaan kotiinkutsuttujen materiaalien heikosta seurattavuudesta 

aiheutuu aika ajoin ongelmia tuotannonohjaukselle materiaalipuutteiden muodossa. Yleensä 

tuotannon materiaalipuutteet johtuvat siitä, etteivät materiaalit ole saapuneet tehdasvarastoon 

tai niitä ei ole muistettu toimittaa tuotantoon. Harvoissa tapauksissa koko kotiinkutsu on 

unohtunut tehdä. (Laine 2021.) Kotiinkutsu- ja seurattavuusongelmat koskettavat erityisesti 

Juvanmalmin ja tehdasvaraston välistä kotiinkutsuvaihetta, johtuen huomattavasti pidemmästä 

toimitusajasta ja toiminnan tapahtuessa eri varastojen välillä. 

 

6.4 Ripakoneiden valmistusprosessi ja pääkokoonpanovaihe 

Valmistusprosessin tehtävänä on tuottaa tilaussuunnittelun tuottamien suunnitelmien ja 

dokumentaation pohjalta asiakkaan tilaamat tuotteet. Tuotannon ajoitusta ohjaa 

tuotannonsuunnittelun aikataulut ja varsinaisen työn tekemistä työvaiheista vastaavat 

työnjohtaja. Hankintaprosessi tuottaa tuotantoyksikölle ja sen valmistukselle sen tarvitsemat 

suorat ja epäsuorat materiaalit, joista asiakkaan tilaamat tuotteet valmistetaan. 

Valmistusprosessin lopussa tuotteet toimitetaan asiakkaalle. Tuotantoyksikön 

valmistusprosessi on pääsääntöisesti kasaavaa, eli valmistusprosessi perustuu alihankittujen 
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materiaalien kokoonpanoon erilaisiksi alikokoonpanoiksi ja lopputuotteiksi. Varsinaista 

yksittäisten, erillisten komponenttien valmistusta raaka-aineista ei tulosyksikössä tehdä isossa 

mittakaavassa, vaikkakin ennen pääkokoonpanoa tapahtuvaa tuotantoa kutsutaan 

komponenttituotannoksi. Yritys kuvaa valmistusprosessinsa muodostuvan kuudesta 

päävaiheesta kuvan 20 mukaisesti. Tässä tutkimuksessa keskitytään näistä päävaiheista 

pääkokoonpanon toimintaan. Ennen pääkokoonpanoa ja sen jälkeen tehtävät vaiheet jäävät 

tämän työn ulkopuolelle. 

 

Kuva 20. Induktiokoneiden valmistusprosessin kuusi päävaihetta 

 

Tuotanto tapahtuu projektituotannolle tyypillisesti manuaalisesti ihmisten suorittamana, eikä se 

perustu tuotantolinjoihin tai pitkälle automatisoituihin työvaiheisiin. Poikkeuksia ovat 

esimerkiksi komponenttituotannon tekevät esimerkiksi sähkölevyjen valmistus, joka perustuu 

automatisoituihin valmistussoluihin tai alumiinisten roottorien oikosulkurenkaiden hitsaus, 

joka on työvaiheena robotisoitu. Valtaosa tuotannosta tapahtuu kuitenkin henkilöstön 

käyttäessä erilaisia käsityökaluja, apulaitteita ja koneita tuotteiden valmistuksessa. 

Materiaalinkäsittelyä varten työpisteiden välillä ja tuotantovaiheiden apuna on käytössä lisäksi 

materiaalinkäsittelylaitteita kuten trukkeja ja erilaisia nostureita.  

Pääkokoonpanossa sähkömoottori kokoonpannaan yleensä tuotantoyksikössä valmistetusta 

roottorista, alihankitusta staattorista sekä muista alikokoonpanoista ja ostokomponenteista. 

Alikokoonpanoiksi voidaan lukea erilaiset suunnitelmien mukaan valmistetut kokonaisuudet 

kuten moottorien rungot, laakerikilvet tai sähkökotelot. Ostokomponentteja ovat puolestaan 

suoraan toimittajien valikoimasta hankittuja nimikkeitä kuten erilaiset laakerit, 

kiinnitystarvikkeet tai sähkökomponentit. Pääkokoonpano jaetaan ripakoneissa kolmeen 

päävaiheeseen, jotka ovat suoritusjärjestyksessä ensimmäisestä alkaen lueteltuna krymppi, 

kytkentä ja loppukokoonpano. Nämä pääkokoonpanoprosessin päävaiheet, sekä näiden 

sisältämät työvaiheet ovat esitettynä kuvassa 21.  
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Kuva 21. Sisäisen XR-tuotelinjan pääkokoonpanoprosessi ja komponenttivalmistus 

 

6.4.1 Materiaalivirrat toimittajilta tuotantoon ja tuotantolayout 

Tulosyksikkö hankkii tuotannossaan tarvitsemia materiaaleja suoraan tehdasvarastoon (Q-

asema) sekä ulkopuolisiin varastoihin, että suoraan alihankkijoiden tuotantoprosesseissa 

hyödynnettäväksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään pääosin Q-aseman toimintaan, joka toimii 

lyhyen ajan välivarastona ja läpikulkupisteenä osalle tehtaan ulkopuolelta saapuville 

materiaalivirroille ennen siirtoa tuotantoon. Ulkopuolisista varastoista tärkein on puolestaan 

Juvanmalmin varasto, johon hankitaan suurin osa ostotilaus- ja varastonimikkeistä ennen siirtoa 

Q-asemalle. Materiaalivirtaukset Q-asemalle eri materiaalilähteistä ovat esitettynä kuvassa 22. 

Tarkemmin nämä varastot ja niiden toiminta esitetään luvussa 7.4.  

 

Kuva 22. Materiaalivirrat toimittajilta tuotantoon 

 

Nykyinen tuotantolayout on kompromissi tuotantologististen vaatimusten, kiinteästi 

asennettujen koneiden ja muiden tuotantoon liittyvien alueiden ja käytettävissä olevan tilan 

välillä. Tuotantoalueita on ripoteltu pitkin tehdasta, koska tehtaan olemassaolon aikana sitä on 

laajennettu useaan otteeseen ja samoin valmistettavat tuoteperheet sekä niiden vaatimukset 

tuotannolle ovat vaihtuneet. Tuotantologistisesti yksi isoimmista kipukohdista on tehtaan 

Toimittajat TuotantoQ-asema

Alihankkijat

Juvanmalmin 
varasto
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jakaantuminen kahteen eri lattiatasoon, joita yhdistää yksi materiaalien kuljettamiseen 

soveltuva ramppi.  

Ripakoneiden pääkokoonpano tapahtuu tehtaan alemmalla lattiatasolla ja kaikki kolme 

päävaihetta suoritetaan toisistaan erillisillä tuotantoalueilla, jotka ovat suunniteltu ja mitoitettu 

vaiheen tarpeisiin sekä varustettu vaiheen vaatimalla kalustolla. Nämä vaiheet sijaitsevat 

samassa osassa tehdasta, mutta ne eivät ole materiaalivirtauksen osalta parhaassa keskinäisessä 

järjestyksessä. Loppukokoonpanoon tulevien materiaalivirtauksien lähteitä sijaitsee 

molemmilla tehdastasoilla. Työn kannalta tärkeimmän materiaalilähteen sijaitessa ylemmällä 

lattiatasolla. Komponenttivalmistuksesta pääkokoonpanoon tulee lähinnä valmiita roottoreita, 

Tuotantolayout ja materiaalivirtaukset ovat esitettynä liitteessä 2 ripakoneiden 

loppukokoonpanon näkökulmasta tarkasteltuna. Tuotantolayoutissa on esitettynä myös 

suunnitteilla olevan kuljetinjärjestelmän sijainti, sen sijoittuessa tehdasvaraston ja alakerran 

tuotantoalueen väliin. 

6.4.2 Krymppaustyövaihe ja materiaalivirrat 

Krymppauksella tarkoitetaan kutistusliitoksen tekemistä ja tässä työvaiheessa 

puristussovitteinen staattori asennetaan moottorin runkoon. Päätyövaihe ja siihen tuotavat 

pääkomponentit ovat esitettynä kuvassa 23. Ensimmäiseksi runko pestään teollisuuspesurissa, 

jonka jälkeen se kuumennetaan teollisuusuunissa. Rungon ollessa riittävän lämmin, se 

asennetaan staattorin ympärille mahdollisimman ripeästi, jonka jälkeen yhdistelmän annetaan 

jäähtyä ennen sen jatkokäsittelyä siirtoa kytkennän puskuriin.  

Krymppausalue sijaitsee tehdastilan nurkassa, lähellä ovea P44 (”kolmosovi”), liite XX. 

Työalueella on mahdollista työstää yhtä aikaa neljää krymppausta, niin että jokainen näistä on 

hiukan eri vaiheessa prosessia. Tämän lisäksi työalueella olevalla kuljettimella ja työalueen 

läheisyydessä lattialla on mahdollisuus puskuroida työvaiheeseen saapuvia staattoreita, runkoja 

ja krympattuja kokonaisuuksia. Työvaiheeseen tuotava runko tuodaan sellaisenaan 

tehdasalueen ulkoalueelta, eivätkä rungot kuulu tähän työhön ja ohjattaviin materiaaleihin tästä 

syystä. Staattori sitä vastoin tuodaan sisäkautta varastohenkilön toimesta ja kuuluu ohjattaviin 

materiaaleihin. Varsinaisia lavamateriaaleja työvaiheeseen ei tuoda.  
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Kuva 23. Krymppausvaihe ja siihen syötettävät materiaalit 

 

6.4.3 Kytkentätyövaihe ja materiaalivirrat 

Kytkentätyövaiheessa edellisessä vaiheessa krympattuun staattori-runkoyhdistelmään tehdään 

tarvittavat sähkökytkennät sekä tarvittaessa asennetaan lämmityselementit, mikäli moottoriin 

on sellaiset tilausvaiheessa määritelty. Kaikille moottorityypeille tehdään tarvittavat 

apuliitäntäkytkennät sekä tuotteesta riippuen joko matala- tai korkeajännitekytkennät. 

Työvaiheessa asennetaan lisäksi tarvittavat kytkentäkotelot ja muut apukotelot koneen 

runkoon. Työvaiheen lopuksi moottori on valmis siirrettäväksi loppukokoonpanoon. Nämä 

päätyövaiheet ja prosessiin tuotavat materiaalit ovat esitettynä kuvassa 24.  

Kytkentäalue sijaitsee lähimpinä tehdasvarastoa ja tulevan kuljetinjärjestelmän noutopisteitä. 

Kytkentäalueen vieressä on puskurialue, jossa kytkentävuoroa odottavia moottoreita voidaan 

puskuroida tarvittaessa. Liitteessä 3 on näkyvillä kytkennän puskurialue ja työsoluja. 

Kytkentätyövaiheelle on varattuna kuusi erillistä työsolua, joista jokaisessa kytketään yhtä 

moottoria kerrallaan. Työsolut ovat merkittynä merkinnöillä ”Kytkentä, PIT590” ja ruudun 

numeroa osoittavalla R1 – R6 merkinnällä. Työsolut sijaitsevat vierekkäin käytävän varrella 

niin, että lähimpänä käytävää on työsolun materiaaliruutu, mikä helpottaa materiaalivirtaa 

tuotantosoluun ja siitä pois. Materiaaliruudussa pidetään työsolun tarvitsemat 

työnumerokohtaiset materiaalit ja ruutuun mahtuu kaksi eurolavaa kerrallaan. 

Kytkentätyövaiheessa tarvitaan haastattelun (Laine 2021) mukaan keskimäärin 2 tai 3 lavallista 

materiaaleja riippuen kytkettävän koneen varustuksesta ja yksittäisten materiaalien vaatimista 

tilasta.  

 

Kuva 24. Kytkentävaihe ja syötettävät materiaalit 
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6.4.4 Loppukokoonpanovaihe ja materiaalivirrat 

Ripakoneiden loppukokoonpanovaiheessa, kytkennän jälkeen tehdään kaikki tarvittavat 

työvaiheet roottorin asennuksesta staattoriin aina pääkokoonpanon lopputarkastukseen asti. 

Kuvassa 25 on esitettynä tämä prosessi ja siihen tuotavat materiaalit. Loppukokoonpantu 

moottori siirtyy tämän jälkeen testaukseen ja erilaisiin viimeistelyihin, ennen siirtoa 

paketointiin ja lähetykseen asiakkaalle.  

Loppukokoonpanoalue sijaitsee kytkentäalueen vieressä ja näiden väliin jää loppukokoonpanon 

puskurialue, jossa kytketyt moottorit voivat odottaa vapautuvaa loppukokoonpanosolua. Näitä 

soluja on yhteensä kahdeksan kappaletta ja kaikki loppukokoonpanon työvaiheet suoritetaan 

yhdelle tuotteelle kerrallaan yhdessä solussa alusta loppuun. Tuotantosolut ovat sijoitettuna 

vierekkäin samalla tavalla ohi kulkevan käytävän varrelle kuten kytkentäsolut. Puskurialueen 

ja tuotantosolujen lisäksi alueella on kaksi tuotantovaiheen työvälineiden ja muiden 

materiaalien säilytykseen varattua aluetta. Liitteessä 3 on näkyvillä loppukokoonpanon 

työsoluja. Loppukokoonpanon työvaiheissa tarvitaan haastattelun (Laine 2021) mukaan 

keskimäärin kahdesta kolmeen eurolavallista materiaaleja, joskin nämä määrät riippuvat 

huomattavasti enemmän laitteen varustelusta kuin esimerkiksi kytkennässä. Työvaiheeseen 

tuotavista materiaaleista roottori, eikä staattori-runkoyhdistelmä kuulu ohjattavien materiaalien 

joukkoon.

 

Kuva 25. Loppukokoonpanovaihe ja syötettävät materiaalit 
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7 TULOSYKSIKÖN MATERIAALI- JA VARASTONHALLINNAN 

NYKYTILA-ANALYYSI 

Tässä luvussa esitetään tulosyksikön materiaali- ja varastonhallinnan nykytila-analyysin 

tulokset. Edellisessä luvussa esitettiin tulosyksikön tuotantoprosessia pääkokoonpanon 

näkökulmasta ja sen ohjaamista. Tässä luvussa käsitellään tarkemmin tämän pääkokoonpanon 

tarvitsemat materiaalit materiaali- ja varastonhallinnan näkökulmasta tarkasteltuna. 

Tavoitteena on esittää millaisia nämä tuotannon tarvitsemat materiaalit ovat, miten 

varastoinnilla varmistutaan materiaalien saatavuudesta ja miten näitä varastoja hallinnoidaan.  

 

7.1 Tulosyksikön materiaalinimikkeiden luominen ja ylläpito 

Tuotantoyksikkö hankkii ja käyttää tuotannossaan monenlaisia erilaisia materiaaleja, minkä 

takia tunnistettavuuden ja yksilöitävyyden helpottamiseksi jokaisella eri materiaalilla on oma 

yksilöllinen tunnuksensa eli nimike. Tuotekehitys luo uusia, teknisesti korkealaatuisia ja 

hallinnoituja vakionimikkeitä tuoteprosessissa, kun taas tilaussuunnittelu tuottaa 

työnumerokohtaisia kertakäyttönimikkeitä tilaus-toimitusprosessissa (Kivijärvi 2018, s. 3–4). 

Uudet nimikkeet luodaan pääsääntöisesti Teamcenter PDM-järjestelmässä, josta ne siirtyvät 

SAP:iin yhteisen rajapinnan kautta, mutta tarvittaessa nimikkeitä voidaan luoda myös suoraan 

SAP:iin (Salmela 2018b, s. 5).  

Nimikkeeseen liittyvä tarkemmat tiedot ylläpidetään yrityksen PDM-järjestelmässä ja 

SAP:issa. PDM-järjestelmässä luodaan ja ylläpidetään pääosin nimikkeeseen liittyvää teknistä 

tietoa kuten ”kuusioruuvi, teräs, M12x20” (Aaltonen 2021, s. 3). Nimikkeiden teknisten tietojen 

lisäksi PDM:ssä hallitaan koko valmistettavan tuotteen tuoterakenne ja osaluettelot (Kivijärvi 

2018, s. 2). SAP-järjestelmässä ylläpidetään nimikkeen kaupallinen ja tuotannollinen tieto 

kuten MRP-luokittelu tai varastointipaikka (Aaltonen 2021, s. 3–4). SAP- ja PDM-järjestelmien 

välistä, hyvinkin monimutkaista toimintaa ei kuvata tässä työssä sen tarkemmin, koska sen 

ymmärtäminen ei ole oleellista kehitettävän ohjausjärjestelmän toiminnan kannalta. 

Sisäisen dokumentaation (Kivijärvi 2018, s. 9–11) mukaan jokaiselle uudelle luotavalle 

nimikkeelle muodostuu nimikekoodi ja tämän nimikekoodin rakenne on esitetty seuraavassa 

kuvassa (Kuva 26) esimerkin avustuksella. Työn kannalta oleellisimmat AFP7-alkuiset 
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”dummy”-nimikoodit ovat valmistusprosessiin liittyviä koontinimikkeitä, kuten Juvanmalmin 

varaston tuottamat settilavat, mitkä voidaan näyttää erikseen tuoterakenteella SAP:issa. 

 

Kuva 26. Nimikekoodin rakenne 

 

7.2 Materiaalinimikkeet hankinnan ja varastoinnin näkökulmasta 

Tuotantoyksikön hankkimat ja käyttämät nimikkeet voidaan jakaa varastoitaviin ja ei-

varastoitaviin nimikkeisiin. Ostotilausnimikkeet (Sales Order) ovat nimikkeitä, joita ei 

varastoida vaan niitä hankitaan aina tarpeen mukaan suoraan tietyn ostotilauksen sisältämien 

tuotteiden valmistusta varten. Varastoitavat nimikkeet voidaan jakaa varastosaldollisiin 

varastonimikkeisiin ja varastosaldottomiin bulk-nimikkeisiin. Työn kannalta oleellisimmat 

nimikeluokat ovat ostotilausnimikkeet ja varastosaldolliset varastonimikkeet, sillä näitä 

nimikkeitä tullaan siirtämään kuljetinjärjestelmällä varastosta tuotantoon ja hallinnoimaan 

kehitettävällä ohjausjärjestelmällä. Bulk-nimikkeet eivät kuulu työn kohteeseen, sillä ne ovat 

erilaisia yksittäisiä pienosia kuten sähköliittimiä, eikä näiden materiaalien siirtoja varastosta 

tuotantoon ei ole tarkoitus hallinnoida ohjausjärjestelmällä. Nämä kolme nimikeluokkaa ja 

niiden tärkeimmät ominaisuudet ovat esitettynä kuvassa 27. 

Tuotantoyksikössä kaikki uudet nimikkeet luodaan aluksi ostotilausnimikkeiksi ja tarvittaessa 

nimikkeitä voidaan siirtää myös varasto- tai bulk-nimikkeiksi mikäli se koetaan tarpeelliseksi 

ja sen aiheuttamat hyödyt ovat suurempia kuin haitat. Kaikkien varastoitavien nimikkeiden 

tulee olla yksikäsitteisiä eli niiden ominaisuudet eivät saa muuttua, koska näitä nimikkeitä tulee 

pystyä käyttämään ristiin eri projekteissa. (Salmela 2018c, s. 7–8.)  

Syitä varastoinnille ovat esimerkiksi nimikkeiden pitkät toimitusajat verrattuna haluttuun 

tuotannon läpimenoaikaan tai huono toimitusvarmuus. Varastoitavia nimikkeitä ovat 

esimerkiksi ripakoneiden rungot, jotka ovat vakioituja tuotteita eli näitä voidaan käyttää ristiin 
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eri projekteissa ja niiden tarve on suhteellisen tasaista. Varastonimikkeiden ohjaus ja täydennys 

hoidetaan tyypillisesti MRP-ajolla ja niiden synnyttämillä hankinta-aloitteilla (Salmela 2018, 

s. 9). Erona ostotilausnimikkeisiin on se, että MRP-ajo on keräävää eli samalle hankinta-

aloitteelle yhdistellään vähintään päivän tarpeet eri osto- tai tuotantotilauksilta (Salmela 2018d, 

s. 3–4). Tarvittaessa voidaan käyttää kuvassa 27 esitettyjä vaihtoehtoisia täydennystapoja. 

Varastonimikkeet siirtyvät vastaanotossa vapaaseen varastoon, josta mikä tahansa tuotannossa 

esiintyvä tarve voi näitä nimikkeitä kuluttaa (Salmela 2018, s. 9).  

 

Kuva 27. Nimikkeiden jaottelu hankinnan ja varastoinnin näkökulmasta 

 

Ostotilausnimikkeet ovat nimikkeitä, joita hankitaan juuri tietyn ostotilauksen tuotteiden 

valmistusta varten hankinta-aloitteiden mukaisesti. Induktiokoneet-tulosyksikön käyttämistä 

materiaaleista suurin osa on ostotilausnimikkeitä, arviolta jopa 80–90 % kaikista nimikkeistä 

(Sutinen 2021). Hankinta-aloitteet syntyvät pääsääntöisesti automaattisesti MRP-ajossa 

yksittäisinä ja ostotilauskohtaisina hankinta-aloitteina (individual requirement) (Salmela 2018, 

s. 2). Poikkeuksena ovat pitkän toimitusajan komponentit, jotka esitetään myöhemmin tässä 

luvussa. Ostotilausnimikkeiden hankinta- ja toimituspäivämäärä ajoitetaan SAP:in toimesta 

tarpeen synnyttäneen myyntitilausposition tuotannon ajoituksen mukaisesti. Aikataulutuksessa 

otetaan tuotannon ajoituksen lisäksi huomioon nimikkeen toimitusaika sekä vastaanoton ja 

tuotannon tarvitsema käsittelyaika (GR processing time), joka on neljän vuorokauden mittainen 

puskuri (Salmela 2018, s. 5–6)  
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Ostotilausnimikkeiden varastosaldot siirtyvät vastaanotossa suoraan korvamerkittynä tarpeen 

synnyttäneen ostotilausnumeron omaan ”varastoon”, mistä nimikkeitä voi kuluttaa vain tämän 

tietyn materiaalitarpeen synnyttänyt ostotilausnumero (Salmela 2018, s. 2). Nimikkeen 

varastosaldo kulutetaan, kun siihen liittyvä tuotantotilaus kuitataan valmiiksi tai nimikkeen 

kuuluessa settikokonaisuuteen, silloin kun setitys aloitetaan (Salmela 2018, s. 6). Kulutus 

tapahtuu automaattisesti näiden kuittausten yhteydessä backflush-toiminnolla. 

Tuotantoyksikössä kaikki varasto- ja ostotilausnimikkeet ovat tämän toiminnon piirissä, muut 

eivät  (Okko 2012, s. 15) 

Poikkeuksia ostotilausnimikkeisiin ovat pitkän toimitusajan nimikkeet ja asiakasosat. Sisäisen 

työohjeen (Salmela 2018a) mukaan pitkän toimitusajan nimikkeet voivat pidentää toimitettavan 

tuotteen toimitusaikaa ja siksi pitkän toimitusajan nimikkeille luodaan manuaalisesti hankinta-

aloitteet jo esisuunnitteluvaiheessa. Asiakasosat ovat asiakkaan toimittamia tai määrittämiä 

nimikkeitä, jotka tulevat osaksi asiakkaan tilaamaa tuotetta tai ovat valmistuksessa tarvittavia 

apuvälineitä (Havela 2018, s. 2–4). Asiakasosien hankinta tapahtuu samalla tavalla kuin muiden 

ostotilausnimikkeiden eivätkä nämä eroa työn näkökulmasta muista ostotilausnimikkeistä. 

7.3 Materiaalien tunnistaminen tulosyksikössä 

Tuotantoyksikön käyttämiä nimikkeitä voidaan merkitä usealla eri tavalla niiden tunnistamisen 

helpottamiseksi eri tuotanto- ja varastoprosesseissa. Tyypillisesti lavat ja muut isommat 

kokonaisuudet merkitään erilaisilla paperisilla tunnisteilla, joihin on tulostettu materiaalien 

yksilöiviä tunnistetietoja ja viivakoodi näiden tietojen helppoon välitykseen. Tutkimuksen 

kannalta oleellisimmat tunnisteet ovat lavojen merkitsemiseen käytettävät tulosteet, joilla 

lavoja voidaan tunnistaa ja yksilöidä tehdasvarastossa ja tuotannossa. Esimerkkikuvat näistä 

tunnistelapputyypeistä ovat esitettynä liitteessä 4 olevissa kuvissa ja lueteltuna alla:  

- Saatelista (GR SLIP) 

- Varastointiyksikön lappu, ”lavanumero” (Storage Unit Slip) 

- Lavayksikön toimituslappu (Delivery Slip for Pallet) 

 

Monesti tyypillinen Q-asemalla oleva lava sisältää kaikki kolme tunnistelappua, etenkin sen 

ollessa Juvanmalmilta kotiinkutsuttu lava. Laput sisältävät osittain samoja tunnisteita, mutta 

myös eroavaisuuksia on. Lappujen sisältämät tunnisteet ovat koottuna erään esimerkkilavan 
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sisältämien tietojen mukaan taulukkoon 2. Nämä kolmelapputyyppiä esitetään seuraavaksi 

lyhyesti. 

Taulukko 2. Lavalappujen sisältämät tunnisteet 

 

 

Saatelista on materiaalin vastaanotossa SAP-järjestelmästä tulostettava lappu, jolla kaikki 

yksittäiset materiaalit on mahdollista tunnistaa toisistaan. Saatelistan tärkeimmät tunnisteet 

tutkimuksen kannalta ovat materiaalikoodi ja -teksti, joka kertoo sanallisesti mistä materiaalista 

on kyse sekä ostotilausnumero, joka kertoo mille ostotilausnumerolle materiaali kuuluu. 

Saatelista on käytössä sekä MM-, että WM-hallituissa varastoissa. Kaksi muuta lapputyyppiä 

liittyvät lavan ja siinä olevien materiaalien tunnistamiseen sekä kotiinkutsuprosessiin ja näitä 

on mahdollista luoda vain WM-hallitussa varastossa.  

Varastointiyksikön lappu yksilöi jokaisen varastossa käsiteltävän lavakokonaisuuden omaksi 

lavakoodikseen ja lavatyypiksi. Näiden lisäksi lapulta on mahdollista, mitä materiaaleja lavalle 

on varastoituna yksittäisten nimikkeiden materiaalikoodien ja -tekstien sekä 

ostotilausnumeroiden tarkkuudella. Materiaalitietona voi olla esimerkiksi loppukokoonpanon 

settilava (Set, Main Assembly) ja tämän APF7-alkuinen materiaalikoodi. 

Lavayksikön toimituslappu antaa tarvittavat tiedot kotiinkutsuprosessin suorittamiseksi ja 

materiaalien siirron toteuttamiseksi Juvanmalmilta aina tuotantoon asti. Tärkeimpinä tietoina 

on ovat vastaanottoon liittyvät vastaanottopiste eli ovikoodi johon tuote toimitetaan tehtaalla ja 

kotiinkutsun suorittanut tuotanto-osasto, johon materiaali lopulta toimitetaan. Muita hyödyllisiä 

tunnistetietoja ovat ostotilausnumero ja TR- ja tuotantotilausnumerot. 
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7.4 Yrityksen varastot ja varastoprosessit 

Tässä luvussa esitetään työn kannalta oleelliset varastot: Q-asema eli tehdasvarasto ja 

Juvanmalmin varasto. Pääpaino on Q-asemassa, mutta myös Juvanmalmin toiminta esitetään 

sen ollessa erittäin oleellinen osa tehtaalle saapuvia materiaalivirtoja. Tämän lisäksi varastossa 

on käytössä WM-moduuli, joka ollaan ottamassa todennäköisesti käyttöön myös Q-asemalla. 

Varastoista esitetään toiminta sekä kuinka näitä varastoja hallitaan sekä millaisia 

varastoprosesseja tai toimintoja näissä suoritetaan. 

7.4.1 Q-asema ja Juvanmalmin varasto 

Q-asema on tuotantoyksikön sisäinen tehdasvarasto, joka toimii induktiokoneiden saapuvan 

materiaalin vastaanottopisteenä, materiaalien varastona ja läpikulkupisteenä sekä tehtaan 

sisäisen logistiikan keskuksena. Tulosyksikköön saapuvista saapuvat materiaaleista noin 1/3 

kulkee tämän tehdasvaraston kautta, ennen siirtoa tuotantoon. Ostotilausnimikkeille Q-asema 

toimii puskurivarastona ja läpikulkupisteenä, sillä kotiinkutsuttuja materiaaleja ei ole tarkoitus 

varastoida Q-asemalla pitkiä aikoja. Tämä johtuu osittain siitä, että Q-asema on hyvin pieni 

varasto, jonka pinta-ala on vain noin 1150 m2, eikä osaa materiaaleista ole mahdollista hyllyttää 

niiden koon tai painon takia, mikä pienentää edelleen varastotilavuuden hyödyntämistä. 

Fyysisesti Q-aseman varastoalueet ovat jaettu kahtia induktiokoneiden tuoteperheiden mukaan 

moduulikoneisiin (AMI) sekä ripakoneisiin (XR, AMD). Moduulikoneiden varastopaikkoihin 

viitataan PIT49-alueena ja ripakoneiden varastopaikkoihin PIT59-alueena vastaavien 

tuotantoalueiden mukaisesti.  Materiaaleja säilytetään sekä varastohyllyissä, että lattiapaikoilla. 

Lattialla säilytetään etenkin isompia materiaaleja, joita ei voida niiden koon tai painon takia 

varastoida hyllyissä, mikä pienentää edelleen varaston tehollista tilavuutta ja aiheuttaa erinäisiä 

ongelmia varaston tehokkuudelle.  

Yritys on ulkoistanut eri logistiikka- ja varastotoimintoja ulkopuolisille palvelutoimittajille 

kuten Transval ja DHL, jotka molemmat tarjoavat yrityksille erilaisia ulkoistettuja logistiikka- 

ja varastopalveluja eli 3PL-ratkaisuja (DHL 2021; Taskila 2020). Transval vastaa esimerkiksi 

tehtaan sisällä isojen kappaleiden siirroista monitievaunuilla eli niin kutsutuista joutra-

kuljetuksista sekä erikoisnostoista. Q-aseman esimiehen (Toivanen 2021) mukaan DHL:än 

vastuulla puolestaan on tehdasvaraston operatiivinen toiminta. DHL vastaa varastonhallinnasta 
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ja materiaalien fyysisestä käsittelystä aina hyllytyksestä tuotantoon asti. Vastaanottoon liittyvät 

hallinnolliset toiminnot kuten rahtikirjan kuittaus, vastaanottokirjaukset 

toiminnanohjausjärjestelmään ja saapuneiden materiaalien merkitseminen ovat puolestaan 

ABB:n oman henkilöstön vastuulla (Toivanen 2021). 

Juvanmalmin varasto muodostuu neljästä teollisuushallista, joiden kautta kulkevat kautta 

kulkevat lähes kaikki tuotantoyksikön käyttämät materiaalit. Juvanmalmin varastoon hankitaan 

sekä ostotilaus-, että varastonimikkeitä. Pääosa ostotilausnimikkeitä hankintaan Juvanmalmille, 

josta ne siirretään tuotantoyksikköön tuotannon tekemien kotiinkutsujen perusteella. Tietyissä 

poikkeustapauksissa, kuten nimikkeen fyysisten ominaisuuksien takia käsittelyn ollessa 

hankalaa Juvanmalmilla tai kun kyseessä on pikatilaus, ostotilausnimikkeet toimitetaan suoraan 

tuotantoyksikön Q-asemalle. Myös suurin osa varastomateriaaleista hankitaan ja varastoidaan 

Juvanmalmilla ensiksi. Tätä tapahtuu etenkin silloin, kun tilauseräkoko on isompi, kuin mitä 

tehtaalla voidaan varastoida järkevästi. Toinen syy on, jos nimikkeitä tarvitaan esimerkiksi 

tuotantotilaukselle tehtävässä setityksessä tai Juvanmalmilla suoritettavissa 

alikokoonpanotöissä. Setitys ja alikokoonpanotyöt selitetään karkealla tasolla seuraavissa 

kappaleissa. 

Tuotanto-osaston tekemästä kotiinkutsusta syntyy Juvanmalmin varastolle WM-moduuliin 

siirtopyyntö (TR, WM Transfer Requirement), jotka kerääntyvät varasto-operaattorien 

seuraamalle työlistalle. Varasto-operaattori konvertoi työlistalla olevan TR:n siirtotilaukseksi 

(TO, WM Transfer Order) luomalla keräilypyynnön. Keräilypyynnön avaushetkellä WM hakee 

pyynnön sisältämille nimikkeille ja niiden materiaalimäärille hyllypaikat, joilta keräily 

suoritetaan. Keräyspaikat järjestelmä päättää hyllypaikkojen varastosaldojen ja FIFO-

periaatteen mukaan. Varsinaisen keräilyn jälkeen, keräily vahvistetaan SAP:iin ja kerätyt 

materiaalimäärät poistuvat hyllypaikkojen saldoista. (Laine, A. 2019, s. 17.) 

Setityksessä tietylle tuotantotilaukselle kerätään sille kuuluvia erilaisia nimikkeitä, jotka 

paketoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi niin kutsulle settilavalle. Setityksen ideana on yhdistää 

tuotantotilauksen tarvitsemia materiaaleja yhdeksi helposti käsiteltäväksi ja kuljetettavaksi 

kokonaisuudeksi, mikä voidaan kotiinkutsua tuotantoon materiaalitarpeen ilmentyessä. Tämä 

kokonaisuus sisältää vain tietyn tuotantotilauksen eli työvaiheen sisältämiä materiaaleja, mikä 

poistaa kokonaan jatkokäsittelytarpeen materiaalivirran myöhäisemmissä vaiheissa. Setittävät 

nimikkeet ovat tyypillisesti erilaisia pienosia, joita on mahdollista mahduttaa yhdelle lavalle 
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isompi määrä. Nämä nimikkeet ovat saapuneet varastoon sekä isommissa erissä kuin mitä 

tuotantotilauksen kulutus on, että eri toimittajilta. Juvanmalmilla tehdään setityksen lisäksi 

myös erilaisia alikokoonpanotöitä, joka vähentävät tuotannon työkuormaa tuotantoyksikössä. 

Tällaisia alikokoonpanoja ovat esimerkiksi erilaiset kytkentäkotelokokonaisuudet. 

 

7.4.2 Varastonhallinta SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä 

Kuten aikaisemmin mainittiin, Juvanmalmilla varastoja hallitaan WM-moduulilla, kun Q-

asemalla on käytössä vain MM-moduuli. MM mahdollistaa varastosaldojen ylläpitämisen 

tarkimmillaan SAP-terminologian mukaisesti varastopaikkatasolla (SLoc), kun taas WM 

mahdollistaa saldojen ylläpidon tarkemmalla hyllypaikkatasolla (BIN) ja materiaalierätasolla 

(Quant). Ylin taso varastosaldojen osalta on tehdastaso (Plant), joka summaa varastosaldot 

koko tuotantoyksikössä (Laine 2019, s. 7). Kuvassa 28 on esitettynä näiden moduulien erot 

vertaamalla varastorakenteita Q-asemalla ja Juvanmalmin varastossa. Vihreät laatikot kuvaavat 

varastosaldollisia tasoja, siniset puolestaan pelkästään varaston rakennetta kuvaavia tasoja.  

 

Kuva 28. Varastosaldojen hierarkia MM- ja WM-moduuleissa 

 

SLoc (Storage Location) eli varastokohtainen varastopaikka näyttää karkeimmillaan 

nimikkeiden varastosaldot koko varastossa. Tämän lisäksi tuotantoyksikössä varastopaikat 

kertovat, missä nimikkeitä varastoidaan, mihin osoitteeseen ne hankitaan ja mistä tuotanto ne 

kuluttavat (Salmela 2018, s. 2). Tarvittaessa varasto on mahdollista jakaa useisiin 

varastopaikkoihin esimerkiksi saldojen eriyttämiseksi eri käyttötarkoituksiin (Laine 2019, s. 7) 
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ja Q-asemalla nimikkeiden varastosaldot ovat eriytettynä SLoc-tasolla ostotilaus- ja 

varastonimikkeisiin. SLoc 5002 on käytössä ostotilausnimikkeille ja SLoc 5005 

varastonimikkeille. Tuotantoyksikön toimesta MM-moduulissa ylläpidetään myös BIN-tason 

informaatiota materiaalien tiedoissa, mutta tällä tiedolla ilmaistaan lähinnä mahdollisia eri 

varastointipaikkoja tuotantoyksikössä eikä varsinaisia saldotietoja  (Salmela 2018, s. 3).   

St type (Storage Type) voidaan jakaa kiinteisiin fyysisiin varastotyyppeihin ja järjestelmän 

sisäisiin siirtoihin. Järjestelmän sisäiset siirrot ovat niin kutsuttuja ”väli-bin” -varastotyyppejä 

(interim st type)  (Laine 2019, s. 10). Nämä väli-binit eivät ilmaise nimikkeen tarkkaa sijaintia, 

vaan ne ovat järjestelmän tapa erotella siirtymäprosessissa olevia materiaalieriä  (Laine 2019, 

s. 12).  Kiinteät varastopaikat ilmaistaan kolmella kirjaimella, kun taas materiaalisiirrot 

kolmella numerolla. Sisäisen esityksen  (Laine 2019) mukaan kiinteistä varastopaikoista 

esimerkiksi tyyppi WSA tarkoittaa varastohyllyä ja WSG pienosia. Väli-BIN tyyppi ”100” 

puolestaan ilmaisee production supplya, jossa tuotantotilaukselle Juvanmalmilta kotiinkutsut 

nimikkeet ovat niin kauan, kunnes materiaalikulutus tapahtuu tuotannossa. (Laine 2019, s. 10, 

12.) 

BIN (Storage Bin) eli hyllypaikka on WM-moduulin tarkin, yksittäinen fyysinen materiaalin 

varastointipaikka  (Salmela 2018, s. 3). Hyllypaikka ilmaisee siis tietyn nimikkeen tarkan 

sijainnin varastossa ja usein hyllypaikkojen sijainnit ilmaistaan koordinaateilla. Esimerkiksi 

Juvanmalmin varastokoordinaatit ja niiden muodostuminen on esitettynä kuvassa 29. 

 

Kuva 29. Juvanmalmin WM-hallitut varastokoordinaatit (Laine 2019, s. 11) 

 

Quant erittelee yhdellä hyllypaikalla sijaitsevan nimikkeen eri materiaalierät toisistaan ja 

quantit syntyvät ja poistuvat automaattisesti hyllytyksen ja keräilyn yhteydessä (SAP 2021g). 

Työohjeen (Salmela 2018) mukaan quant on SAP:in pienin yksilöitävissä oleva materiaalierä. 

Esimerkiksi Juvanmalmilla samalla hyllypaikalla voi olla samaa nimikettä, kahdella eri lavalla, 

jotka ovat saapuneet eri aikaan. Tällöin hyllypaikalla on kaksi eri quantia samaa nimikettä. 

(Salmela 2018, s. 3.) 
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SU (Storage Unit) eli varastointiyksikkö ilmaisee käytännössä yksittäisen, varastossa 

käsiteltävän materiaaliyksikön, joka voi sisältää erilaisia nimikkeitä. Käytössä olevia 

varastointiyksiköitä ovat esimerkiksi eurolava (EUR), laatikko pientavaroille (BOX) ja 

nimikekohtainen alusta (MSP, Mat.specified pallet) (Laine 2019, s. 13).  

 

7.4.3 Materiaalien vastaanottaminen tehdasvarastolla 

Tehdasvarastossa materiaalien vastaanottaminen tapahtuu eri tavalla suoraan toimittajilta 

tuleville ja kotiinkutsutuille materiaaleille. Ensimmäiseksi näistä tavoista käsitellään 

toimittajilta tulevien materiaalien vastaanottoprosessi, joka on samanlainen riippumatta missä 

toimittajilta saapuvan materiaalilähetyksen vastaanotto suoritetaan. Materiaalien vastaanotto 

toimii yrityksen ensimmäisenä kontaktina kaikelle tavarantoimittajien tuotantoon lähettämille 

materiaaleilla ja sillä on suuri merkitys tuotantoprosessin sujuvuudelle. Suurin osa Q-asemalle 

saapuvista materiaaleista tulee tehdasvarastolle EUR- ja FIN-lavoilla. Muita vastaanotossa 

tyypillisesti käsiteltävät materiaaleja, kuten roottorit ja staattorit tulevat erilaisilla 

materiaalikohtaisilla alustoilla, joita voidaan käsitellä normaaleilla 

materiaalinkäsittelylaitteilla, kuten lavojakin. Tämän lisäksi varastoon saapuu erilaisia pienosia 

pahvilaatikoissa tai vastaavissa, joko lavalla kerättynä tai ilman.  

Suoraan toimittajalta saapuvien materiaalien vastaanotto 

Yritys luokittelee materiaalien vastaanotot kolmeen ryhmään, jotka ovat lueteltuna alla: 

1. Normaalit vastaanotot eli ABB:n vastaanottoon toimitetut lähetykset 

2. Asiakasosien vastaanotot eli asiakkaan lähettämien osien vastaanotto 

3. Sähköpostivastaanotot eli muualle saapuvien tavaroiden vastaanotto 

 

Sähköpostivastaanottoja tehdään pääsääntöisesti suoraan yrityksen alihankkijoille toimitetuille 

materiaaleille, mitä alihankkija ei pysty itsenäisesti kuittaamaan vastaanotetuksi ABB:n 

toiminnanohjausjärjestelmään. Sähköpostivastaanottoja ei käsitellä tarkemmin tässä 

tutkimuksessa työn rajauksien takia. Normaalien ja asiakasosien vastaanottoprosessit eroavat 

toisistaan SAP:iin syötettävien nimikkeitä ja lähetyksiä yksilöivien tietojen osalta, mutta tässä 

työssä niitä ei ole tarpeen erotella toisistaan. Suoraan toimittajilta saapuvan materiaalien 
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vastaanottoprosessi, mikä on kuvattu liitteessä 5 olevassa vuokaaviossa, voidaan jakaa kolmeen 

päävaiheeseen: 

1. Kuorman vastaanotto ja purkaminen 

2. Materiaalien tarkistus ja vastaanotto 

3. Materiaalin varastointi 

 

Työn kannalta tärkein työvaihe näistä on vaihe 2, sillä tässä vaiheessa tehdään materiaalien 

vastaanottokuittaus toiminnanohjausjärjestelmään. Kuittauksessa, joka on yleensä tehtävä 

viimeistään materiaalin saapumisesta seuraavana päivänä, syötetään järjestelmään esimerkiksi 

saapuneet materiaalimäärät. Tämä kuittaus toimii merkkinä siitä, että tietty materiaali 

saapuneeksi tuotantoyksikön haltuun, jolloin se on tuotantotilauksien käytettävissä. Näitä 

SAP:in vastaanottokirjauksia seurataan useiden eri ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien toimesta, 

esimerkiksi tuotanto voi vapauttaa töitä valmistukseen pääsääntöisesti vasta, kun kaikki työn 

tarvitsemat materiaalit ovat vastaanotettu. Kuittauksen jälkeen SAP-järjestelmästä tulostetaan 

ja liitetään saapuneisiin materiaaleihin saatelistat, joiden avulla materiaalit voidaan tunnistaa 

jatkossa. 

Juvanmalmin varastosta kotiinkutsuttujen materiaalien vastaanotto 

Juvanmalmilta kotiinkutsut materiaalit eroavat vastaanottoprosessissa vastaanottokuittausten 

osalta suoraan toimittajilta saapuvista materiaaleista. Kotiinkutsutuille materiaaleille ei tällä 

hetkellä tehdä erikseen vastaanottokuittausta SAP:iin niiden saapuessa tehdasvarastolle. 

Juvanmalmilla ennen lähetystä tehtävä keräily-luovutuskuittaus on viimeisin merkintä 

materiaalien jäljitettävyyden osalta SAP:issa (Toivanen 2021). Näin ollen tällä hetkellä 

yrityksellä ei ole mahdollisuutta nähdä toiminnanohjausjärjestelmästään, missä materiaalit 

fyysisesti ovat Juvanmalmin ja tehdasvaraston välisen siirron aikana ja ovatko materiaalit 

saapuneet tehdasvarastolle. Tähän on suunnitteilla parannusta aikaisemmin kuvatun 

kotiinkutsujen kehittämisprojektin toimesta. 

 

7.4.4 Hyllytys ja varastointi tehdasvarastossa 

Q-asemalle vastaanotetut materiaalit hyllytetään ja välivarastoidaan pääsääntöisesti ennen 

tuotantoon siirtoa, mutta tarvittaessa tuotantoon toimitetaan kiireellisiä lähetyksiä suoraan 
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materiaalien vastaanoton jälkeen. Toimittajilta suoraan Q-asemalle saapuneet materiaalit 

odottavat hyllytystä varaston vastaanottoalueella ja Juvanmalmilta kotiinkutsutut materiaalit 

varaston sivukäytävillä, millä pyritään pitämään pienen varaston kulkukäytävät 

mahdollisimman vapaana (Toivanen 2021, s. 1). Hyllytystä, kuten muitakin varastotoimintoja 

suoritetaan silloin, kun varastohenkilöstöllä on siihen aikaan, materiaalikuljetukset tuotantoon 

ovat tärkeyslistan kärjessä ja menevät muiden varastotoimintojen edelle (Toivanen 2021, s. 2). 

Haastattelun (Toivanen 2021) mukaan toimittajilta saapuvien materiaalien tunnisteissa on aika-

ajoin pahojakin puutteita, eikä tällöin aina ole selvää mihin materiaalin on tarkoitus päätyä 

tehtaalla. Puutteellisen toimitusosoitteen selvitystyöhön kuluu välillä paljonkin 

varastohenkilöstön työaikaa (Toivanen 2021, s. 1–2). 

Varastossa ei ole käytössä kiinteitä varastopaikkoja tietyntyyppisille materiaaleille, varasto on 

vain jaettu karkealla tasolla kahtia moduuli- ja ripakoneiden materiaalien käyttöön (Toivanen 

2021, s. 2). Muille kuin näille moduuli- tai ripakoneille menevät materiaalit pyritään 

välittämään varastosta suoraan tuotanto-osastoille tavaramäärän kohtuullistamiseksi varastossa 

(Toivanen 2021, s. 2). Hyllytyksen sujuvuuteen vaikuttaa lähinnä hyllytettävien materiaalien 

koko, esimerkiksi pientavarat menevät suoraan pientavarahyllyyn, samoin lavatavarat on 

helppo hyllyttää kuormalavahyllyille. Isoja ja raskaita nimikkeitä joudutaan säilyttämään 

varaston lattialla, niin kutsutuissa ”ruuduissa”. Näitä nimikkeitä hyllyttäessä joudutaan usein 

järjestelmään materiaaleja varastoalueen lattialla, jotta materiaalit saadaan mahtumaan 

varastoalueelle  (Toivanen 2021, s. 2). Myös erilaisia ”massapaikkoja” käytetään varastointiin, 

massapaikka voi sisältää esimerkiksi kauluksellisia lavoja pinottuna päällekkäin  (Toivanen 

2021). Liitteessä 6 on näkyvillä yleiskuvia Q-asemalta kuten massapaikoista ja varastohyllyistä. 

Vastaanotetun materiaalin hyllytyksen jälkeen Q-aseman toiminnan tukena oleva Excel-

pohjainen varastonhallintajärjestelmä päivitetään sisältämään hyllytettyjen nimikkeiden 

hyllypaikka Q-asemalla ja muut tiedot  (Toivanen 2021). Excel-pohjainen varastonhallinta on 

käytössä, koska Q-asemalle käytössä tällä hetkellä vain MM-moduuli, mikä ei mahdollista 

hyllypaikkakohtaisia materiaalisaldoja. Tämä varastonhallinta-Excel on manuaalisesti 

varastohenkilöstön ylläpitämä taulukko, joka sisältää tarvittavat tiedot varastonhallinnan 

suorittamiseksi. Näitä tietoja lavasta tai materiaalista ovat esimerkiksi työnumero, jolle 

materiaali kuuluu, materiaalikuvaus ja hyllypaikka. 
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7.4.5 Keräily tehdasvarastosta ja toimitus tuotantoon 

Varaston työnjohtajan (Toivanen 2021) mukaan materiaalien keräilyn varastosta ja toimituksen 

tuotantoon aloittaa tuotannon materiaalitilaus. Materiaalitilauksia tehdään tällä hetkellä 

kahdelle eri tavalla, joko Whatsapp-pikaviestintäsovelluksen viesteillä tai tuotannon 

henkilöstön käydessä ilmoittamassa materiaalitarpeet varastohenkilöstölle. Whatsapp-

sovelluksessa on käytössä erikseen viestiryhmät moduuli- ja ripakoneille ja tämä viestiryhmä 

viesteineen toimii samalla varaston karkeana työjonona. (Toivanen 2021.) Haastattelun 

(Toivanen 2021) mukaan tuotannon antama materiaalitilaus sisältää tietoina yleensä: 

- Ostotilausnumeron, esim. ”PxxxxHG300” 

- Tarkentavan selosteen tarvittavista materiaaleista, esim. ”kokoonpanon settilava” 

- Toimitusosoitteen tilatuille materiaaleille, esim. ”kokoonpanon ruutu 6” 

 

Näillä tiedolla varastohenkilöstö pystyy löytämään tarvittavat materiaalit käyttäen apunaan 

varastonhallinta-Exceliä nimikkeen löytämiseksi varastosta ja materiaaleissa tai lavoissa olevia 

tunnisteita oikean materiaalien tunnistamiseen. Tilauksen yhteydessä ei mainita 

tuotantotilausnumeroa tai nimikekoodeja, koska näitä ei nähdä varaston työtä helpottavina 

tietoina. Nämä tunnisteet ovat pitkiä numero-kirjankoodeja, eivätkä ne kerro mitään ilman 

pääsyä SAP-järjestelmään. Tulostettujen tunnisteiden lisäksi varastohenkilöstö osaa 

kokemuksen myötä tunnistaa varaston käsittelemiä materiaaleja myös pelkästään niiden 

ulkonäön perusteella. (Toivanen 2021.) 

Lattia- ja massapaikkojen ongelmana keräilyvaiheessa on usein se, että keräiltävää materiaalia 

kuten settilavaa tai staattoria ei ole mahdollista ottaa suoraan varastopaikalta 

materiaalikäsittelylaitteen kyytiin. Lattiapaikalta keräiltävä staattori ei välttämättä ole 

lähimpänä käytävää vaan sen edessä voi olla muita staattoreita tai massapaikalta keräiltävä lava 

voi olla lavapinon alimmaisena. Nämä muiden materiaalien raivaamiset tieltä aiheuttavat sen, 

että keräilyvaihe sisältää usein turhia käsittelyvaiheita ja hidastaa varaston toimintaa. Keräilyn 

jälkeen materiaalit toimitetaan tuotantoon materiaalitilauksessa mainittuun osoitteeseen. 

Toimituksen jälkeen varastonhallinta-exceliin päivitetään toimitusaika ja tarvittaessa muita 

lisätietoja. 
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Käsiteltävien tilausrivien ollessa vuorokausitasolla suhteellisen pieniä, on tämän edellä kuvatun 

tilaus- ja toimitustavan todettu olevan riittävän hyvä ja toimiva sekä varaston, että tuotannon 

näkökulmasta (Laine 2021; Toivanen 2021). Varaston toimintaa hankaloittaa se, että tuotanto 

ei ennakoi materiaalitarpeitaan, vaan materiaalit tilataan useimmiten ”heti nyt”-tyyppisesti 

(Toivanen 2021). Tämä tilaustapa aiheuttaa kiirettä tehdasvarastossa, eikä mahdollista keräilyn 

työlistan muodostamista tai optimointia, mikä johtaa helposti turhiin materiaalikäsittelyihin 

varastossa samalla, kun tuotantovaihe on pysähdyksissä materiaalipuutteen takia. 

 

7.5 Hankittavan kuljetinjärjestelmän esittely 

Tässä luvussa esitetään lyhyesti suunnitteilla olevan kuljetinjärjestelmä. Kuljetinjärjestelmä on 

pääasiassa suunniteltu FIN/EUR-lavojen siirtoon ylemmällä tasolla sijaitsevasta 

tehdasvarastosta alemmalla tasolla sijaitsevaan tuotantoon. Tämän lisäksi mahdollista siirtää 

myös maksimissaan 10 tonnin painoisia ja pohjapinta-alaltaan enimmillään noin 2,5 x 1,9 m 

kokoisia materiaaleja. Liitteessä 7 esitetään kuljetinjärjestelmän pääkokonaisuudet ja 

materiaalivirrat 3D-mallin kuvankaappauksien avustuksella. Liitteen ensimmäisellä sivulla on 

yleiskuva alueesta ja toisella sivulla tarkemmat kuvaukset eri alikokonaisuuksista. 

Kuljetinjärjestelmä muodostuu neljästä eri alikokonaisuudesta, jotka ovat: 

1. Kuljetinjärjestelmän syöttöalue ja pitkittäissiirto (Q-asema) 

2. Poikittaissiirto Q-asemalta tuotannon puolelle 

3. Tavarahissi (Tuotanto) 

4. Kuljettimen noutoalue (Tuotanto) 

a. Lavatavara (8 noutopaikkaa) 

b. Isot materiaalit (1 noutopaikka) 

 

Q-aseman puolella oleva syöttöalue toimii tehdasvarastossa olevien lavamateriaalien ja 

isompien kokonaisuuksien, kuten staattorien lastausalueena.  Lastausalue koostuu varsinaisesta 

lastauspisteestä ja pitkittäissiirrosta, jolla materiaalit siirretään poikittaissiirtokuljettimelle. 

Poikittaissiirtokuljetin siirtää materiaalit varastosta tuotannon puolelle seinään tehtävän aukon 

kautta. Tavarahissin tehtävänä on laskea ylemmältä lattiatasolta poikittaiskuljettimen tuomat 

materiaalit kyseiselle materiaalille soveltuvalle noutoalueelle. Noutoalue jakautuu kahtia 
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lavamateriaaleille ja isoille materiaaleille soveltuviin alueisiin. Lavatavaran noutoalue 

muodostuu kahdeksasta noutopaikaista, joista tarvittaessa jokaisesta on mahdollista noutaa lava 

siihen soveltuvalla materiaalikäsittelylaitteella. Isot materiaalit, jotka eivät mittojensa puolesta 

mahdu lavapaikoille on suunniteltu oma erillinen noutopisteensä. Noutopisteelle mahtuu 

kerrallaan yksi nimike ja materiaalien nouto tästä pisteestä on mahdollista esimerkiksi 

tuotantotilassa olevilla silta- ja puolipukkinostureilla.   

Kuljetinjärjestelmän omalle, sisäiselle ohjaukselle ei ole tällä hetkellä olemassa toimittajan 

kanssa sovittua toimintalogiikkaa. Todennäköistä on, että kuljetinjärjestelmän sisäinen ohjaus 

pyritään pitämään mahdollisimman yksinkertaisena, sillä tällä hetkellä tuotantoyksikössä ei ole 

käytössä tuotannonohjausjärjestelmää tai vastaavaa, johon kuljetinjärjestelmän oma, 

hienostunut ohjausjärjestelmä olisi mahdollista liittää. Toisaalta tämä riisutun 

toiminnallisuuden lähestymistapa jättää paremmat mahdollisuudet liittää kuljetinjärjestelmä 

osaksi tehdasjärjestelmiä tulevaisuudessa. Jokainen noutopaikka tulee anturoida niin, että 

kuljetinjärjestelmän ohjauksella on aina saatavilla tieto vapaista ja varatuista noutopaikoista. 

Tämä informaatio tulee olla jaettavissa myös kuljetinjärjestelmän ulkopuolelle esimerkiksi 

infotauluun. Lavapaikkatieto tieto mahdollistaa kuljetinjärjestelmän ohjauslogiikan toimivan 

lavamateriaalien osalta seuraavien kolmen pääsäännön mukaisesti: 

1. Ohjausjärjestelmä pyrkii täyttämään lavapaikat alkaen alemmalta noutoriviltä 

2. Järjestelmä priorisoi käyttämään hissiä kauempana olevia noutopaikkoja 

molemmilla noutoriveillä ja  

3. Järjestelmä pyrkii poistamaan noutoriveiltä tyhjät lavavälit tiivistämällä lavoja 

poispäin hissistä  
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8 OHJAUSJÄRJESTELMÄN JA PROSESSIEN SUUNNITTELU 

Tässä luvussa kuvataan, mitkä tekijät johtivat ehdotukseen uudeksi tulosyksikön sisäiseksi 

materiaalien tilaus-toimitusprosessiksi tuotannon ja tehdasvaraston välille ja tätä prosessia 

ohjaavaksi järjestelmäksi. Näiden tavoitteena on mahdollistaa edellä kuvattu 

kuljetinjärjestelmän liittäminen osaksi tulosyksikön tuotantologistiikkaa. Ensimmäiseksi 

luvussa esitetään lyhyt yhteenveto nykytila-analyysin tuloksista, minkä jälkeen esitetään 

ohjausjärjestelmän perustaksi valittu SAP Fiori. Viimeiseksi luvussa esitetään, karkeammalla 

tasolla millaisella prosessilla tuotannon ja tehdasvaraston informaatio ja materiaalivirrat 

voitaisiin yhdistää sujuvaksi kokonaisuudeksi ja miten tätä prosessia voidaan ohjata. 

 

8.1 Yhteenveto tuotantoyksikön tuotanto- ja varastoprosesseista 

Tulosyksikössä tuotannonohjaus pystyy tuottamaan turbulenttisessa ja vaikeasti 

ennustettavassa tuotantoympäristössä vain viikkotasoisen tuotantosuunnitelman, jota 

lattiatason tuotannonohjaus pyrkii parhaansa mukaan noudattamaan ja ohjaamaan tuotantoa 

tarvittavien tuotantomäärien saavuttamiseksi. Tuotannon ongelmatilanteet, materiaalipuutteet, 

tuotannon läpimenoaikojen vaihtelevuus sekä muut tekijät vaikeuttavat tuotannon 

hienosuunnittelua. Tarkan tuotantoaikataulun puute vaatii joustavuutta koko 

valmistusprosessilta ja tuotannonohjauksessa joudutaan tekemään paljon hienosäätöä 

valmistusprosessin sujuvuuden eteen. Todellisen päivittäisen tuotantotilanteen ja -aikataulujen 

vaikea ennustettavuus vaikuttaa myös varaston toimintaan.  

Pääkokoonpano tilaa tarvitsemansa materiaalit tehdasvarastosta pääsääntöisesti Whatsapp-

pikaviestintäsovelluksen välityksellä, jonka viestiketju toimii samalla varaston työjonona. 

Varaston toiminta on reagoivaa, ja se perustuu puhtaasti tuotannon tekemien 

materiaalitilauksiin suorittamiseen mahdollisimman nopeasti, koska tuotanto tilaa materiaalit 

usein vasta silloin, kuin materiaalitarve on jo realisoitunut materiaalipuutteeksi. Varastolla ei 

käytännössä ole mitään mahdollisuuksia ennakoida isossa mittakaavassa tai pidemmällä 

aikavälillä, milloin mitäkin materiaaleja tuotannossa tarvitaan. Tästä johtuen varastosta 

tuotantoon suoritettavia materiaalisiirtoja on hyvin vaikea suunnitella tai valmistella etukäteen 

nopean toimituksen suorittamiseksi. Tämä haittaa etenkin lattia- tai massapaikoilla olevien 

materiaalien siirtoja, koska edessä olevia materiaaleja joudutaan usein siirtämään tieltä pois, 
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mikä hidastaa toimintaa. Yleisen mielipiteen mukaan tämä tehdasvaraston ja tuotannon välinen 

toiminta on kuitenkin riittävän hyvällä tasolla, sillä materiaalit saadaan toimitettua tuotantoon 

riittävän nopeasti. Materiaalien liikkeiden seurattavuudessa tuotantoyksikön sisällä on isoja 

aukkoja, ja usein materiaalien tarkka sijainti ei ole tiedossa, mikä johtaa ylimääräiseen työhön 

ja materiaalipuutteisiin tuotannossa.  

SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on tutkimuksen kannalta tärkein tulosyksikön käyttämä 

tietojärjestelmä. Tuotantoyksikössä ei ole käytössä erillistä ja modernia 

varastonhallintajärjestelmää (WMS) tai tuotannonohjausjärjestelmää (MES, Manufacturing 

Execution System). SAP:issa tulosyksikkö hallinnoi tuotantoon, varastoon ja materiaaleihin 

liittyvän tiedon. Järjestelmässä hallinnoidaan niin tuotannon työjono, yksittäiset 

tuotantotilaukset ja näihin liittyvät osaluettelot materiaaleineen. Myös tehdasvaraston 

sisältämät materiaalit hallitaan SAP:issa, vaikkakin hyvin karkealla tasolla.  

Analyysin perusteella voidaan todeta yrityksen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän sisältävän 

kaikki ne saatavilla olevat tiedot, joita kehitettävä ohjausjärjestelmä tarvitsee toimiakseen. 

Erilaiset nykytila-analyysissä tunnistetut tuotannon ja varaston apuohjelmat voidaan nähdä työn 

kannalta vain näiden prosessien toimintaa avustavina työkaluina. Apuohjelmia päivitetään 

vaihtelevasti ja täysin manuaalisesti, eivätkä nämä ole liittyneet millään tapaa esimerkiksi 

SAP:iin, jossa kaikki toiminnot pääasiallisesti hallinnoidaan. Näin ollen SAP on ainut 

tietojärjestelmä, jonka kanssa kehitettävän ohjausjärjestelmän tulee pystyä kommunikoimaan 

tai johon se voidaan integroida. 

Suurimmat puutteet ohjausjärjestelmän kehitystyölle tunnistettiin olevan tuotantoyksikön 

varastonhallinnassa. Varastonhallinta suoritetaan tällä hetkellä SAP:in MM-moduulissa, eli 

järjestelmä näyttää vain materiaalien saldot koko varastossa, eikä esimerkiksi materiaalien 

varastopaikkoja ole mahdollista ylläpitää moduulissa. Tästä syystä johtuen varastopaikkatiedot 

ylläpidetään tällä hetkellä manuaalisesti SAP:ista erillisessä varastonhallinta-Excelissä. Tämän 

lisäksi kotiinkutsutuille materiaaleille ei tehdä SAP:iin erillistä vastaanottokuittausta niiden 

saapuessa Q-asemalle, vaan materiaalien viimeinen seurantapiste on Juvanmalmilla. Näiden 

puutteiden korjaamiseksi on menossa tämän tutkimuksen kanssa samanaikaisesti erillinen 

kotiinkutsujen seurattavuuden kehittämisprojekti. Tämän kehittämisprojektin osaratkaisuna 

oleva SAP WM-moduulin käyttöönotto Q-asemalla ja erilliset vastaanottokuittaukset 
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kotiinkutsutuille materiaaleille nähdään tässä työssä porttina, joka tulee olla läpäisty ennen työn 

kohteena olevan ohjausjärjestelmän kehitystyön loppuunsaattamista ja käyttöönottoa.   

 

8.2 SAP Fiori ohjausjärjestelmän kehityksen perustaksi 

Ohjausjärjestelmän hahmottaminen ja ratkaisuvaihtoehtojen selvitys aloitettiin yhtäaikaisesti 

nykytila-analyysin kanssa. Tuotantoyksikön eri rooleissa toimivien henkilöjen kanssa 

keskusteltassa pyrittiin nykyisen tilanteen lisäksi selvittämään heidän näkemyksiään siitä, 

millainen ohjausjärjestelmä soveltuisi tuotantoyksikön käyttöön tai millaisia toimintoja siinä 

tulisi olla. Keskustelujen aikana nousi esille SAP Fiori -käyttöliittymä, joka tarjoaa 

yksinkertaistetun käyttöliittymän täysiverisestä SAP-käyttöliittymästä ja jota on hyödynnetty 

esimerkiksi Juvanmalmin varaston käsipäätteiden uusimisprojektissa. Päätöksen tueksi 

kartoitettiin erikseen vielä markkinoilla kaupallisesti saatavilla olevia valmisratkaisuja tai -

ohjelmistoja, mitkä olisivat mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti integroitavissa yrityksen 

SAP-toiminnanohjausjärjestelmään. 

Kartoituksen tuloksena voidaan todeta kaupallisten ratkaisujen olevan pääsääntöisesti erilaisia 

WMS- ja MES-järjestelmiä, jotka ovat tyypillisesti huomattavasti laajempia 

ohjelmistokokonaisuuksia, kuin mikä olisi tarpeen ottaen huomioon työn tavoitteet ja rajaukset. 

Tämän lisäksi markkinoilla on olemassa tuotantologistiikan tai varastotoimintojen osa-alueiden 

tehostamiseen tarkoitettuja ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Arvioiden perusteella tarvittavan 

kokonaisprosessin hallinnoimiseksi tarvittaisiin kuitenkin useampi tällainen erillinen 

pienohjelmisto, minkä takia nämä ratkaisut jätettiin pois ratkaisuvaihtoehdoista.  

Erilliset WMS-järjestelmät voidaan nähdä päällekkäisenä ratkaisuna käyttöön otettavan SAP 

WM -moduulin kanssa, vaikka monet WMS-järjestelmätoimittajat mainostavatkin tarjoavansa 

monenlaisia etuja verrattuna perinteisiin ERP-järjestelmiin. MES-järjestelmän hankintaa on 

puolestaan suunniteltu useaan otteeseen tuotantoyksikössä, mutta järjestelmien 

hankintakustannukset ja pelätyt implementointiongelmat ovat ainakin siirtäneet hankintaa. 

Esimerkiksi Viron tuotantoyksikön MES-projekti on kohdannut isoja vaikeuksia järjestelmää 

käyttöönottaessa (Pokka 2021). Näiden esitettyjen syiden takia, MES- ja WMS-järjestelmät 

jätettiin ulos ratkaisuvaihtoehdoista, sillä järjestelmien ja niiden tarjoamien ominaisuuksien 
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täysimittainen hyödyntäminen vaatisi arvioiden mukaan huomattavan järeitä ja laaja-alaisia 

muutoksia tuotantoyksikön toiminnassa ja tietojärjestelmissä.   

Kehitystyötä päätettiin jatkaa SAP Fiori pohjaisella ratkaisulla. Valintaan vaikutti erityisesti 

kaksi asiaa. Ensimmäinen oli Fioriin perustuvien ja sen avulla kehitettyjen sovellusten hyvät 

käyttökokemukset Juvanmalmin varastolla eri varasto-operaatioiden suorittamisessa. Toisena 

tekijänä valintaan vaikutti se, että Fiori-sovelluksien arvioitiin mahdollistavan tarpeeksi 

yksinkertaisella tavalla tuotannon ja varaston välisen informaatiovirran ja Q-aseman 

varastotoimintoja, voidaan kehittää lähemmäksi Juvanmalmin toimintoja. Fiori-sovellusten 

kehittämisestä ja kehitystyön kustannuksista tuotantoyksiköllä on jo kokemusta ja ainakin osaa 

Juvanmalmin toimintoihin kehitetyistä sovelluksista voi olla mahdollista hyödyntää uudestaan 

tässä kehitystyössä. 

 

8.2.1 SAP Fiorin esittely 

SAP Fiori on alun perin vuonna 2013 julkistettu suunnittelujärjestelmä, joka sisältää valmiin 

ekosysteemin suunnitteluohjeineen sekä tarvittavine suunnittelu- ja kehitystyökaluineen (2019, 

s. 7, 10). SAP (2019, s. 7; SAP 2021j) toteaa järjestelmän kehityksen olevan menossa tällä 

hetkellä Fiori 3 versiossa, ja sen mahdollistavan modernin käyttäjäkokemuksen (UX), minkä 

tulisi parantaa tuottavuutta ja käyttäjätyytyväisyyttä. Käyttäjäkokemusta (UX, User 

Experience) voidaan pitää eräänlaisena sateenvarjoterminä, joka sisältää esimerkiksi 

käyttöliittymän (UI) sekä kaikki muut tekijät, millä on vaikutusta ihmisen käyttökokemukseen 

tuotteesta tai palvelusta. Käytännössä Fiorin avulla suunnittelut, modernit 

käyttöliittymätekniikat mahdollistavat perinteisen ja tuotantoyksikössä käytössä olevan SAP-

toiminnanohjausjärjestelmän eri moduulien käytön ja niiden transaktioiden suorittamisen 

erillisten Fiori-sovelluksien avulla. Sovelluksia voidaan käyttää nykyaikaisessa ja 

käyttäjäystävällisessä käyttöliittymässä, niiden näyttämät tiedot ja toiminnot voidaan räätälöidä 

tarpeen mukaan, käyttöliittymän skaalautuessa ja toimiessa hyvin myös mobiililaitteilla kuten 

tableteilla.  

SAP Fiori-kehitystyöhön tuotantoyksiköllä ei ole sisäistä osaamista tai resursseja varsinaiseen 

kehitystyöhön. Fiori-kehitystyöt ovat hankittu ulkopuolisilta toimittajilta, jotka ovat 

erikoistuneet SAP- ja SAP Fiori -kehitykseen. Näin on toimittu esimerkiksi Juvanmalmin 
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varaston käsipäätteiden uusimisen yhteydessä, kun uusiin käsipäätteisiin on kehitetty 

ulkopuolisen konsulttiyhtiön toimesta SAP Fiori-sovellukset. Tästä syystä johtuen, tämän 

tutkimuksen osalta sovelluksien kehitystyön tavoitteeksi asetettiin esittää riittävällä 

tarkkuudella halutut SAP-sovellukset toiminnallisuuksineen. Sovelluksien kuvaukset tulee olla 

sellaiset, että varsinaisessa sovelluskehityksessä ulkopuolinen toimittaja voi käyttää näitä 

kuvauksia lähtötietoinaan kehittäessään tuotantoyksikön haluamat sovellukset.  

8.2.2 Fiori-sovellukset ja launchpad 

SAP tarjoaa valmiita, rajoitetusti räätälöitäviä vakiosovelluksia, mutta tämän lisäksi on 

mahdollista kehittää täysin omia sovelluksia. Kehittämällä sovellukset alusta asti juuri tiettyyn 

tarpeeseen, on ne mahdollista räätälöidä vastaamaan tarpeen esittämiin vaatimuksiin parhaalla 

mahdollisella tavalla. Sovellukset voidaan luokitella kolmeen eri perustyyppiin, jotka ovat: 

1. Transaktiopohjaiset sovellukset (esim. materiaalien varastosiirto) 

2. Analyyttiset sovellukset (esim. tuotannon KPI-mittari) 

3. Tietosovellukset (esim. nimikkeen master datan esitys) 

 

Näistä työn kannalta tärkein sovellustyyppi on transaktiopohjaiset sovellukset, mitkä 

mahdollistavat SAP-ERP:n sisältämien transaktioiden suorittamisen Fiori-sovelluksien kautta. 

Fiori-sovelluksien varsinaiseen kehittämiseen, eikä siihen, kuinka toiminnot käyttöliittymän 

pinnan alla tapahtuvat perehdytä tässä työssä. SAP Fiori dokumentaation (SAP 2021h) mukaan 

sovellukset käynnistetään Fiori launchpadilla sijaitsevista sovelluspainikkeista, niin kutsutuista 

tiilistä. Fiori-tiilet voivat olla joko staattisia tai aktiivisia, joista jälkimmäiset voivat näyttää 

tiileen liittyvän sovelluksen tietoja, kuten avoimien tehtävien lukumäärän. Launchpad-näkymä 

on rooliperusteinen eli eri käyttäjäryhmille voidaan määritellä näkyviin vain heille oleellisia 

tiiliä tai muuta tietoa. (SAP 2021.) Tämän lisäksi näkymä tukee tiilien ryhmittelyä haluttuun 

hierarkiaan kuvan 30 mukaisesti (SAP 2019).  



83 

 

 

Kuva 30. Fiori Launchpad tiilien näkymähierarkia 

 

8.2.3 Fiori-käyttöliittymien rakentaminen 

Selainpohjainen käyttöliittymä (SAPUI5) on SAP:in johtava käyttöliittymätekniikka, joka 

mahdollistaa sovelluksien laitteistoriippumattoman käytön (SAP 2019, s. 58–59). Toinen 

vaihtoehto on kehittää käyttöliittymä suoraan mobiililaitteita tukevaksi tai hybridimalliksi, 

esimerkiksi tilanteissa, joissa on tarpeen käyttää mobiililaitteen tarjoamia resursseja, kuten 

kameraa (SAP 2021a). Sovelluksien käyttöliittymäkehityksessä voidaan käyttää valmiita Fiori-

rakennuspalikoita, minkä ansiosta esimerkiksi käyttöliittymästä voidaan luoda yhtenäisen 

näköisiä, eikä käyttöliittymien rakentamista tarvitse aloittaa tyhjästä. Fiorin tarjoamat 

käyttöliittymän rakennuspalikat esitetään seuraavassa kappaleessa. 

Ylimmältä tasolta lähtien rakennuspalikat ovat sivunäkymä, pohjapiirros ja 

käyttöliittymäelementti. SAP Fiori dokumentaation (2021) mukaan sivunäkymä (Page Layout) 

on kuvaa päätelaitteen näytöllä esitettävää koko näkymäkokonaisuutta, joka voidaan jakaa 

erilaisiin pienempiin osiin. Tyypillisen, dynaamisen sivunäkymän muodostuminen otsikko- ja 

sisältökentästä sekä valinnaisesta työkalupalkista on esitetty kuvassa 31 keskellä. Kokonaisen 

sivun (Full Screen) sijaan on mahdollista esittää maksimissaan kolmen, toisilleen alisteista 

sivua vierekkäin (Flexible Column Layout), mikä mahdollistaa nopean tiedon selaamisen, kun 

ylemmällä tasolla tehtävät valinnat saadaan vaikuttamaan alemman tason ikkunan tietoihin. 

Sivun tarkempaa rakennetta jäsennellään pohjapiirroksilla (Floor Plan) tai ne voidaan rakentaa 

tyhjästä yksittäisillä käyttöliittymäelementeillä näytettävän sisällön luomiseksi. Kuvassa (Kuva 

31) oikealla on näkyvissä listamuotoisen pohjapiirroksen hahmotelma. Käyttöliittymäelementit 

(UI Elements) voivat olla esimerkiksi yksinkertaisia toimintapainikkeita tai monimutkaisia 

erilaista tietoa sisältäviä taulukkorakenteita. (SAP 2021). 
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Kuva 31. Sivunäkymän muodostuminen SAPUI5-käyttöliittymässä (muokattu: SAP 2021) 

 

8.3 Ohjattavan prosessin ja ohjausjärjestelmän suunnittelu 

SAP Fiori -sovellusten kehitystyön lähtökohdaksi kehitettiin uusi, tulosyksikön sisäinen Q-

aseman ja tuotannon välinen materiaalien tilaus-toimitusprosessi, jota ohjataan kehitettävillä 

Fiori-sovelluksilla. Prosessisuunnittelun aikana tunnistettiin prosessin ohjaamisen vaativan 

neljä erillistä Fiori-sovellusta. Tämä uusi prosessi ja siihen liittyvät sovellukset esitetään tässä 

luvussa aloittaen prosessista.  

 

8.3.1 Sisäinen materiaalien tilaus-toimitusprosessi 

SAP Fiori sovelluksien kehitys aloitettiin suunnittelemalla tulosyksikölle uusi, tuotannon ja 

tehdasvaraston välinen materiaalien tilaus-toimitusprosessi. Prosessin kantavana 

perusajatuksena on sama toimintatapa kuin tuotantoyksikössä nykyisin, missä 

tuotantohenkilöstö tilaa tarvitsemansa materiaalit tehdasvarastosta ja varastohenkilöstö 

toimittaa nämä tuotantoon. Prosessin suunnittelussa huomioitiin, kuinka kuljetinjärjestelmä ja 

Fiori-sovellukset tulevat vaikuttamaan tuotannon ja tehdasvaraston välillä tapahtuviin 

materiaali- ja informaatiovirtoihin. Lisäksi tehtiin prosessin sujuvuuden huomioiden muutoksia 

rooleihin, roolien vastuihin ja tehtäviin. Uusi tehdasvaraston ja tuotannon välinen materiaalien-

tilaustoimitusprosessi on esitettynä kokonaisuudessaan liitteessä 8 olevassa uimaratakaaviossa.  

Prosessissa tuotannon materiaalitarve toimii prosessin aloitusimpulssina ja prosessi päättyy 

tämän materiaalitarpeen tyydyttämiseen. Prosessin suorittamiseksi materiaalien tilaus-

toimitusprosessissa on viisi erillistä roolia, joista kahta voidaan pitää järjestelmäroolina ja 

kolmea henkilöroolina. Näistä järjestelmäroolit, tässä työssä kehitettävä ohjausjärjestelmä ja 

hankittava kuljetinjärjestelmä ovat uusia, samoin kuin tuotannon materiaalijärjestelijä. 

Materiaalijärjestelijän rooli on luotu, koska käytettävä kuljetinjärjestelmä jakaa varastosta 
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tuotantoon tehtävän materiaalisiirron kahteen erillisiin osaan, eikä yksi varastohenkilö voi näin 

ollen enää toteuttaa koko materiaalisiirtoa varastosta tuotantoon vanhaan tavan mukaisesti.  

Tämän siirron ollessa kaksi erillistä kuljetinjärjestelmän erottamaa vaihetta, on nämä vaiheet 

järkevintä toteuttaa valmiiksi eri puolilla kuljetinjärjestelmää olevilla henkilöillä ja 

materiaalinkäsittelylaitteilla. Tuotannon puolella tapahtuvan siirtovaiheen voisi toteuttaa 

suhteellisen lyhyiden siirtomatkojen takia myös ilman materiaalijärjestelijää, käyttämällä 

tuotantohenkilöstöä siirron suorittamiseksi. Kokonaistehokkuuden kannalta on kuitenkin 

parasta antaa tuotantohenkilöstön keskittyä heidän omaan ydintehtäväänsä ja jättää 

materiaalisiirrot materiaalikäsittelijän vastuulle. 

Eri roolien lisäksi prosessista voidaan tunnistaa toisistaan erilliset informaatio- ja 

materiaalivirrat. Informaatiovirrat hallitaan pääsääntöisesti ohjausjärjestelmän välityksellä ja 

materiaalivirrat syntyvät näiden informaatiovirtojen tuloksena, kun eri henkilöroolit ja 

kuljetinjärjestelmä siirtävät materiaaleja eri pisteiden välillä tehtaassa. Ohjausjärjestelmä 

muodostuu käytännössä Fiori-sovelluksista ja näiden sovelluksien taustalla toimivasta SAP-

toiminnanohjausjärjestelmästä. Fiori-sovelluksien välityksellä tietoa on mahdollista syöttää 

SAP:iin tai hakea sitä sieltä, mikä mahdollistaa eri prosessivaiheiden suorittamisen.  

 

8.3.2 Vaatimukset kehitettävälle ohjausjärjestelmälle 

Ohjausjärjestelmän kehitystyön lähtökohdaksi koottiin vaatimuslista niistä ominaisuuksista ja 

toiminnallisuuksista, jotka kehitettävän ohjausjärjestelmän tulee täyttää mahdollistaakseen 

tehokkaat informaatio- ja materiaalivirrat tuotannon ja tehdasvaraston välillä. Nämä materiaali- 

ja informaatiovirrat ovat esitettynä hyvin karkealla tasolla kuvassa 32. Kuvassa yhtenäisellä 

viivalla on esitettynä tehdasvarastosta kuljetinjärjestelmän välityksellä tuotantoon tapahtuvat 

materiaalivirrat, ja katkoviivalla tämän materiaalivirran toteuttamiseksi vaadittavat 

informaatiovirrat, joiden välittäjänä toimii kehitettävä ohjausjärjestelmä. Ohjausjärjestelmän 

tulee siis kyetä keskustelemaan sekä varastonhallinnan, että tuotannonohjauksen käyttämien 

SAP-moduulien kanssa. Kuljetinjärjestelmä tulevat informaatiovirrat ovat esimerkiksi 

automaattia kuittauksia eri varastosiirroissa tai yksinkertainen infonäyttö vapaista 

noutopisteistä varaston puolella. 



86 

 

 

Kuva 32. Materiaali- ja informaatiovirrat tuotannon ja tehdasvaraston välillä 

 

Vaatimuslista koottiin suoritetun nykytila-analyysin pohjalta, jonka pääkohdat tiivistettiin 

edellisessä aliluvussa. Samoin vaatimuslistauksen muodostamisessa huomioitiin vielä 

suunnitteluasteella oleva kuljetinjärjestelmäkokonaisuus sen toiminta- ja ohjausperiaatteineen. 

Kuljetinjärjestelmän toiminnot ja ohjausperiaatteet vaikuttavat ohjausjärjestelmän kehitykseen, 

mutta näitä ei koettu niin kriittisinä ja rajoittavina tekijöinä kuin jo käytössä olevat prosessit ja 

tietojärjestelmät, joiden muokkaaminen on huomattavasti työläämpää.  Kuljetinjärjestelmän 

ollessa vielä suunnitteluasteella, voidaan sen toimintaperiaatetta ja ohjaustapaa muuttaa 

tarvittaessa vielä helposti tämän työn tuloksien ja havaintojen perusteella. 

Kehitettävän ohjausjärjestelmän tulee olla eräänlainen kotiinkutsujärjestelmä, joka 

mahdollistaa tuotannon materiaalitilaukset varastosaldollisille ostotilaus- ja varastonimikkeille 

tehdasvarastosta. Järjestelmällä ei ole kuitenkaan tarkoitus tehdä kotiinkutsuja Juvanmalmin 

varastosta, sillä tätä varten on olemassa jo käytössä oleva kotiinkutsuprosessi SAP-

toimintoineen. Ohjausjärjestelmä toimii siis informaation välittäjänä tuotannon 

materiaalitarpeista ja niiden saatavuuksista tehdasvarastossa, millä mahdollistetaan oikea-

aikaiset ja tehokkaat materiaalivirrat varastosta tuotantoon. Informaation välityksen lisäksi 

järjestelmällä tulee olla tarvittavat ja ajantasaiset tiedot sekä Q-asemalla olevien nimikkeiden 

varastosaldoista, että tuotannossa vapautetuista ja työn alla olevista tuotantotilauksista ja näille 

kuuluvista materiaaleista.  

Seuraavissa kahdessa kappaleessa käsitellään tarkemmin tuotannon ja varaston näkökulmasta 

ohjausjärjestelmälle esitettävät vaatimukset, jotka voidaan jakaa ehdottomiin ja ehdollisiin 

vaatimuksiin. Ehdottomat vaatimukset ovat sellaisia, jotka ohjausjärjestelmän on pakko täyttää, 

jotta materiaalien kotiinkutsut tuotannosta onnistuvat, ehdollisten ollessa sellaisia vaatimuksia, 

jotka helpottavat tai parantavat järjestelmän käyttöä, mutta eivät puuttuessaan estä järjestelmää 

toimimasta. Vaatimukset ovat esitettynä kahdessa erillisessä taulukossa, joissa on näkyvissä 

Tehdasvarasto Kuljetinjärjestelmä

Ohjausjärjestelmä

Loppukokoonpano
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vaatimuksen tunnus, kuvaus vaatimuksesta sekä tarvittaessa vaatimusta tarkentava selite. 

Vaatimuksen tunnus kaksiosaisesta kirjainyhdistelmästä sen perässä olevasta juoksevasta 

numeroinnista, esimerkiksi X-Y1: 

- X merkitsee tuotannon tai varaston vaatimusta (T = tuotanto, V = varasto) 

- Y luokittelee vaatimuksen ehdottomaksi tai ehdolliseksi (A = ehdoton, B = 

ehdollinen) 

 

Ohjausjärjestelmän vaatimukset tuotannon puolelta 

Tuotannon näkökulmasta ehdottomia vaatimuksia tunnistettiin vain yksi, mutta ehdollisia 

vaatimuksia useita, joilla on mahdollista nopeuttaa ja helpottaa järjestelmän käyttöä. Tuotannon 

ja sen toiminnan asettamat vaatimukset kehitettävälle ohjausjärjestelmälle ovat esitettynä 

taulukossa 3. Ehdottomaksi vaatimukseksi asetettiin mahdollisuus tehdä materiaalitilaus 

tehdasvarastolle juuri tietylle, vapautetulle tuotantotilaukselle sen tarvitsemista materiaaleista. 

Tämän lisäksi tuotannolla olisi hyvä olla läpinäkyvyys järjestelmän kautta 

materiaalisaatavuuksiin vähintään tilausvaiheessa. Esimerkiksi materiaalipuutetilanteessa on 

tärkeää, että ongelma saadaan tietoon ja ratkaistavaksi mahdollisimman nopeasti, mikä 

vähentää mahdollisen materiaalipuutteista johtuvan tuotantokatkoksen pituutta. 

Taulukko 3. Tuotannon vaatimukset ohjausjärjestelmälle 

 

 

Ohjausjärjestelmän vaatimukset tehdasvaraston puolelta 

Tehdasvaraston näkökulmasta ehdottomia vaatimuksia tunnistettiin useita, jotka liittyvät 

osittain jo tuotannon tilausvaiheessa tekemiseen työvaiheisiin kuin myös järjestelmän tekemään 
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tiedonkäsittelyyn ja sen esittämiseen tehdasvaraston puolella. Ehdollisia vaatimuksia 

tunnistettiin myös useita, näiden liittyessä keräilyn nopeuttamiseen ja tilannetietoisuuden 

parantamiseen. Tehdasvaraston ja sen toiminnan asettamat vaatimukset kehitettävälle 

ohjausjärjestelmälle ovat esitettynä taulukossa 4. Ehdottomista vaatimuksista ensimmäinen on 

mahdollisuus saada välitettyä tuotannon tekemät materiaalitilaukset tehdasvaraston 

käytettäväksi. Materiaalitilaukset tulee pystyä esittämään jonkinlaisena työjonona 

varastohenkilöstölle, mistä voidaan valita keräiltäväksi halutut materiaalitilaukset. 

Materiaalitilauksen tulee olla vakiomuotoinen ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot varastosta 

keräilyä ja tuotantoon toimittamisen varten.  

Taulukko 4. Tehdasvaraston vaatimukset ohjausjärjestelmälle 

 

 

Ohjausjärjestelmälle asetettuja vaatimuksia tarkastellessa on selvää, että tuotannon ja 

tehdasvaraston vaatimukset eroavat toisistaan, mutta osa vaatimuksista limittyy toisiinsa. 

Samoin toisen osapuolen vaatimukset vaikuttavat suoraan tai epäsuoraan toiselle puolella 

tehtäviin toimintoihin. Esimerkiksi tehdasvaraston vaatimus V.4A tarkoittaa sitä, että nämä 

onnistuneen keräilyn tarvitsemat tiedot ovat syötettävä jo tuotannon puolella materiaalitilausta 

tehdessä. 

Vaatimukset ohjausjärjestelmän käyttöliittymälle ja käytettävyydelle 

Tulosyksikön eri toimintoja ja rooleja edustavien henkilöjen kanssa käytyjen keskustelujen ja 

haastattelun perusteella muutamaksi tärkeimmäksi vaatimukseksi ohjausjärjestelmälle 

operoinnin näkökulmasta nousivat mahdollisimman vähän lisääntyvä työmäärä, 



89 

 

yksinkertaisuus ja helppokäyttöisyys. Tahtotilana on, että ohjausjärjestelmä esittää vain 

tarvittavan määrän tietoa kullekin järjestelmää käyttävälle roolille. Esimerkiksi SAP-

järjestelmässä transaktioiden näkymissä koetaan olevan liikaa ylimääristä tietoa näkyvillä, joka 

voi haitata oleellisen tiedon löytämistä etenkin kokemattomampien käyttäjien keskuudessa.  

8.3.3 Prosessivaiheet, roolit ja sovellukset  

Materiaalien tilaus-toimitusprosessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen, niitä suorittaviin 

rooleihin ja käytössä oleviin Fiori-sovelluksiin taulukossa 5 esitetyllä tavalla. Ensimmäinen 

prosessivaihe on materiaalien tilaus kehitettävällä materiaalien tilaussovelluksella 

tuotantohenkilöstön toimesta. Viimeiset kolme prosessivaihetta ovat varsinaisen 

materiaalivirran toteuttamista, joista prosessivaiheita 2 ja 4 ohjataan kehitettävillä 

työjonosovelluksilla, vaiheen 3 ollessa tästä työstä erillinen kuljetinjärjestelmän sisäinen 

logiikka.  

Materiaalien tilaussovellus korvaa nykyisen pikaviestintäsovelluksen tuotannon ja 

tehdasvaraston välisessä viestinnässä. Sovellusta käyttämällä tuotantohenkilöstö pystyy 

tilaamaan tarvitsemansa ja tehdasvarastoon vastaanotetut varasto- ja ostotilausnimikkeet ja 

näkemään materiaalisaatavuudet tarvitsemilleen materiaaleille. Työjonosovellukset ovat 

varastohenkilöstön käyttämiä sovelluksia, joista toinen on käytössä tehdasvaraston sisäisissä 

toiminnoissa aina kuljetinjärjestelmän lastaukseen asti ja toinen tuotannon puolella tapahtuvissa 

siirroissa kuljetinjärjestelmältä tilattuun osoitteeseen tuotannossa. 

Taulukko 5. Ohjattavan prosessin päävaiheet, vaiheen suorittajat ja Fiori-sovellukset 

 

 

Toinen prosessivaihe alkaa tuotannonhenkilön syötettyä materiaalitilaus tilaussovellukseen. 

Ensimmäiseksi tuotannon tekemä materiaalitilaus synnyttää varaston työjonoon lisättäviä 
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siirtopyyntöjä (TR) SAP:in välityksellä. Varastohenkilö tarkkailee työjonoa 

työjonosovelluksen kautta, valitsee sieltä suoritettavia siirtopyyntöjä, noutaa tarvittavat 

materiaalit sovelluksen tietojen perusteella varastosta ja siirtää sekä lastaa ne 

kuljetinjärjestelmän tehdasvaraston puolella sijaitsevalle syöttöpisteelle. Tämän ensimmäisen 

materiaalisiirtovaiheen suorituksen jälkeen varastohenkilö kuittaa oman siirtovaiheensa 

valmiiksi. Kuittaus tuottaa tätä vastaavan siirtopyynnön tuotannon puolelle ja päivittää siirretyn 

materiaalin varastotiedot sekä työjonon SAP:iin.  

Kolmannessa prosessivaiheessa, varastohenkilön suorittaman materiaalisiirron jälkeen 

kuljetinjärjestelmä siirtää syöttöpisteelle lastatun materiaalin tuotannon puolella sijaitsevalla 

noutopisteelle oman sisäisen toimintalogiikkansa mukaan. Tätä toimintalogiikkaa ei kehitetä 

tässä työssä, vaan se on kuvattu hyvin karkealla tasolla aikaisemmin luvussa (7.5). Materiaalin 

siirryttyä kuljettimen syöttöpisteeltä noutopisteelle, on materiaali mahdollista noutaa tuotannon 

materiaalijärjestelijän toimesta. 

Neljännessä prosessivaiheessa tuotannon puolella työskentelevällä materiaalijärjestelijällä on 

käytössään oma työjonosovelluksensa, jonka kanssa hän toimii samalla tavalla kuin 

varastohenkilö oman sovelluksensa kanssa. Tuotannon työjono muodostuu varastohenkilön 

tekemien siirtokuittauksien perusteella ja tältä työjonolta materiaalijärjestelijä valitsee 

suoritettavia siirtopyyntöjä tilanteen ja sovelluksen näyttämien tietojen mukaan. Sovelluksen 

esittämien tietojen perusteella materiaalijärjestelijä etsii kuljettimen noutopisteiltä 

siirtopyynnölle kuuluvat materiaalit ja siirtää ne oikeaan osoitteeseen tuotannossa. Tämän 

jälkeen tämä materiaalien siirtovaihe kuitataan tehdyksi ja tämä päivittää viimeisen kerran 

varastotiedot SAP:iin sekä tuotantopuolen työjonon. Siirron jälkeen tuotannon prosessin alun 

perin aloittama materiaalitarve on täytetty.  

Näiden neljän prosessivaiheen lisäksi tunnistettiin poikkeustapaukseksi luokiteltava 

prosessivaihe, jossa varastosta jo tuotantoon siirrettyjä materiaaleja joudutaan siirtämään 

takaisin varastoon, esimerkiksi moottorin kokoonpano pysähtyy havaitun ongelman takia ja 

tuotantosolu halutaan vapauttaa muiden tuotteiden valmistamiseksi. Neljäs ja viimeinen 

sovellus on poikkeustapauksia varten kehitetty materiaalien palautussovellus. Sovelluksella 

tuotantohenkilöstö pääsee tilamaan materiaalien noudon tuotantoalueelta takaisin 

tehdasvarastoon varastoitavaksi, siihen asti, kunnes tuotantoa voidaan jatkaa. Nämä neljä 

sovellusta esitetään tarkemmin jokainen omassa aliluvussaan seuraavaksi. 
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9 KEHITETYN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN PÄÄVAIHEET JA 

SOVELLUSKUVAUKSET 

Tässä luvussa esitetään edellisessä luvussa kuvatun tilaus-toimitusprosessin ohjauksen vaatimat 

neljä SAP Fiori -sovellusta. Sovelluksien tehtävänä on hallita tämä prosessi luomalla tarvittavat 

informaatiovirrat eri roolien ja osastojen välillä niin, että tuotannon tarvitsemat materiaalit 

virtaavat oikeaan aikaan varastosta tuotantoon ja tarvittaessa tuotannosta takaisin 

tehdasvarastoon. Prosessivaiheista esitetään tärkeimmät prosessiaskeleet ja perustellaan näihin 

askeleisiin johtaneet syyt. Sovelluksista esitetään työn ulkopuolisien jatkokehityksen 

mahdollistamiseksi, millaisia toimintoja sovelluksien halutaan suorittavan, millaista tietoa 

sovellusnäkymissä tulee prosessivaiheiden ja askelien toteuttamiseksi ja missä vaiheessa 

prosessia ja miksi näitä tietoja esitetään. 

Tuotantohenkilöstön käyttämät materiaalien tilaus- ja palautussovellukset muodostavat 

varastohenkilöstön seuraamille työjonosovelluksille suoritettavia töitä. Se, kuinka tuotannon 

tekemä materiaalitilaus tuottaa fyysiseen materiaalisiirtoon johtavat siirtopyynnöt (TR) ja 

siirtotilaukset (TO) ovat esitettynä kuvassa 33. Samassa kuvassa on esitettynä näihin 

siirtopyyntöihin- ja tilauksiin liittyvät, koko prosessin läpinäkyvyyden kannalta oleelliset 

seurantapisteet, joiden avulla eri osapuolet voivat seurata yksittäisen materiaalitilauksen 

läpimenoa materiaalin tilauksesta sen toimitukseen.  

 

Kuva 33. Materiaalien tilaustoimitusprosessin yleiskuva ja seurantapisteet 
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9.1 Materiaalien tilausprosessi ja -sovellus  

Tilausprosessi alkaa tuotantohenkilön materiaalitarpeesta ja kokonaisuudessaan tämän 

prosessin eteneminen, yhdessä sovelluksen toimintakuvauksen kanssa esitetään liitteessä 9 

olevassa uimaratakaaviossa. Kaavio on jaettu pystysuunnassa tuotantohenkilön suorittamiin 

tilausvaiheisiin ja materiaalien tilaussovelluksen toimintakuvaukseen. Toimintakuvauksessa on 

esitetty eri tilausvaiheisiin liittyvät sovellusnäkymät sekä näissä näytettävät tiedot ja kuvattu 

sovelluksen toiminta karkealla tasolla. Materiaalien tilaus suoritetaan materiaalien 

tilaussovelluksella, jota käyttämällä yksittäinen tuotantohenkilö voi tilata tuotantosoluunsa 

työvaiheen vaatimat materiaalit Q-asemalta. Tarvittaessa materiaalitilauksen suorittamisen 

tulee olla mahdollista myös esimerkiksi työnjohtajan toimesta tuotannon 

vuoronvaihtotilanteissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Tällaisissa tilanteissa, joissa 

henkilöstö vaihtuu ja on tarve aloittaa heti vuoron alussa uusi työ, tulee olla mahdollista tilata 

materiaalit ennakkoon, esimerkiksi edellisen vuoron toimesta. 

Se aikaväli, mikä muodostuu materiaalien tilaushetken ja todellisen tuotannon 

materiaalitarpeen väliin jäävästä ajasta, näyttelee suurta roolia koko tämän tilaus-

toimitusprosessin toiminnan kannalta. Tilauksien tekemisen aikataulutuksen tavoitteena tulisi 

olla, että tuotantohenkilö pystyisi ennakoimaan riittävän ajoissa tämän materiaalitarpeen, ennen 

kuin tarve on muuttunut valmistuksen pysäyttäväksi materiaalipuutteeksi. Tilaamalla 

materiaalit tarpeeksi ajoissa, ottaen huomioon materiaalin toimitukseen kuluvan ajan, 

mahdollistetaan tilausta seuraavien prosessivaiheiden, joissa varsinainen materiaalisiirto 

tapahtuu, aikataulutus työjonoiksi. Toimivat ja toteutettavissa olevat työjonot mahdollistavat 

eri materiaalitilauksien toimituksen aikataulutuksen ja priorisoinnin, jolloin materiaalisiirrot 

voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja koordinoidusti. Suunnitelmallisuus mahdollistaa 

materiaalisiirtojen työvaiheiden suorittamisen mahdollisimman järkevässä järjestyksessä ja 

tehokkaasti sekä varmistaa ettei materiaalitilauksia unohdu toteuttaa niiden ollessa listattuna 

selkeästi työjonoon. 

Materiaalitilauksen aloitus 

Tilauksen suorittaminen alkaa avaamalla käytettävällä päätelaitteella materiaalien 

tilaussovellus, jolloin avautuu ensimmäinen sovellusnäkymä (#1). Näkymässä valitaan 

etukäteen materiaalien toimitusosoite tuotanto-osaston ja tuotantosolun tarkkuudella. Tuotanto-

osaston valinnan suorittaminen on perusteltua, koska samaa tilaussovellusta tulee olla 
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mahdollista käyttää kaikkien tulosyksikön tuotanto-osastojen kanssa ja tätä tietoa voidaan 

hyödyntää myöhemmin vaiheissa rajaamaan näytettäviä tietoja. Tuotanto-osaston valinnan 

yhteydessä on luonnollista syöttää samalla myös tarkempi, tuotantosolukohtainen osoite, joka 

myöhemmässä vaiheessa, kun materiaalit siirretään kuljettimelta tuotantoon.  

Tilattavien materiaalien valinta 

Osastovalinnan jälkeen uusi sovellusnäkymä (#2) avautuu, mihin sovellus listaa vain valitulle 

tuotanto-osastolle kuuluvat ja vapautetut tuotantotilaukset. Näkymässä näytetään 

tuotantotilauksien yksilöiviä tietoja, jotka vastaavat hyvin pitkälti SAP:in tuotannon 

työjononäkymässä esitettyjä tietoja. Työn alla oleva tuotantotilaus voidaan tunnistaa näiden 

tietojen perusteella ja valita näkymästä. Käytännössä sovellusnäkymän 2 näyttämät tiedot 

voitaisiin ohittaa, jolloin tuotanto-osaston valinnan jälkeen pyydettäisiin vain lukemaan 

työkortin viivakoodi tai syöttämään tuotantotilausnumero manuaalisesti sovellukseen. 

Tuotantotilauksien listaus kuitenkin mahdollistaa niiden selaamisen ja valinnan ilman tietoa 

tarkasta tuotantotilauksesta tai pääsystä viivakoodiin. Selaaminen voi olla hyödyllistä etenkin 

työnjohtajille.  

Tuotantotilauksen valinnan jälkeen avautuu jälleen uusi sovellusnäkymä (#3), johon sovellus 

listaa tuotantotilaukselle kuuluvat materiaalit ja tältä listalta voidaan valita tuotantoon tilattavat 

materiaalit. Näkymässä näytetään materiaalien tunnistamiseksi englanninkielinen tekstikuvaus, 

joita käyttämällä nykyisessäkin toimintamallissa tilattavat materiaalit tilataan varastosta. 

Materiaalien tunnistamisen lisäksi eri materiaaleille on tärkeä näyttää materiaalisaatavuudet eli 

ovatko materiaalit juuri sillä hetkellä toimitettavissa tuotantoon. Se millä tasolla materiaalien 

liikkeitä ja saatavuuksia voidaan sovelluksessa esittää, riippuu paljon kotiinkutsujen 

kehittämisprojektissa tehtävistä päätöksistä. Prosessikaaviossa on esitettynä erilaisia 

vaihtoehtoja, joiden mukaan materiaalisaatavuuksia voitaisiin sovelluksessa esittää, mikäli 

teknisesti mahdollista. Ne materiaalit, mitkä ovat vastaanotettu ja toimitettavissa Q-asemalta 

ovat merkitty erikseen ja nämä materiaalit voidaan tilata tuotantoon valitsemalla ne 

sovellusnäkymän listalta ja vahvistamalla valinnat erillisellä ”Vahvista”-painikkeella. 

Materiaalitilauksen loppuunsaattaminen 

Materiaalivalinnan jälkeen avautuu viimeinen sovellusnäkymä (#4), jossa edellisessä vaiheessa 

valitut materiaalit voidaan vielä tarkistaa, jonka jälkeen materiaaleille syötetään haluttu 

toimituspäivämäärä ja -aika. Valittujen materiaalien ja toimitusajan varmistuksen jälkeen 
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materiaalitilaus vahvistetaan erillisellä ”Tilaus”-painikkeella. Painalluksen jälkeen sovellus 

tekee taustalla tarvittavat SAP-transaktiot, joilla materiaalitilaus pilkotaan rivi kerrallaan 

erillisiksi siirtopyynnöiksi, jotka näkyvät varasto työjonossa suorittamista odottavina töinä. 

Tausta-ajon onnistuttua sovellus esittää vielä erillisen tilausvahvistuksen merkiksi 

onnistuneesta tilauksesta tilaajalla ja palaa tämän jälkeen takaisin perusnäkymään. 

Tilausten kohdistus materiaalien sijainnin tai fyysisten ominaisuuksien perusteella 

Yksi tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäävistä ratkaisemattomista asioista on se, kuinka 

varastoon luotavat materiaalisiirtopyynnöt voidaan kohdistaa oikein tietyissä tapauksissa. 

Ensimmäinen tapaus on esimerkiksi tehtaan ulkoalueilla sijaitsevia runkoja, jotka näkyvät 

tuoterakenteella, mutta eivät sijaitse tehdasvarastossa.  Tällaisten nimikkeiden siirtopyyntöjä ei 

tule siirtää varaston työjonoon, koska ne voidaan noutaa piha-alueelta suoraan tuotannon 

materiaalijärjestelijän toimesta. Toinen tapaus on sellaisten materiaalien tilaus sovelluksen 

välityksellä, joita ei voi välittää kuljetinjärjestelmän kautta niiden koon tai painon takia. Näiden 

materiaalien siirtopyynnöt tulisi voida jotenkin erottaa niistä, jotka voidaan normaalisti siirtää 

kuljetinjärjestelmän kautta tuotantoon. 

Siirtopyyntöjen kohdistuksen onnistumisen edellytyksenä voidaan nähdä olevan se, että 

jokaisella mahdollisella tilattavalla nimikkeellä tulee olla sijaintitieto ja myös toinen luokittelu 

sen mukaan voidaanko se siirtää kuljetinjärjestelmän lävitse. Näiden tietojen perusteella 

voidaan poikkeukselliset siirtopyynnöt hallinnoida siirtämällä eri työjonoon ja mahdollistaa 

näin normaalitoiminnasta poikkeava ohjaus materiaalisiirroille. Nämä tekijät riippuvat 

kuitenkin todella paljon kotiinkutsujen kehittämisprojektin lopputuloksesta, joten näitä 

poikkeustapauksia ei käsitellä sen tarkemmin tässä tutkimuksessa. 

 

9.2 Varaston materiaalisiirtoprosessi ja työjonosovellus 

Varaston puolella tapahtuvan materiaalisiirtoprosessin aloittaa edellisessä luvussa kuvatun 

materiaalitilauksen synnyttämä siirtopyyntö. Siirtoprosessi esitetään yhdessä 

työjonosovelluksen toimintakuvauksen kanssa liitteessä 10 olevassa uimaratakaaviossa. Kaavio 

on jaettu pystysuunnassa varastohenkilön suorittamiin toimintoihin materiaalien siirtämiseksi 

varastopaikalta kuljettimen syöttöpisteelle ja työjonosovelluksen toimintakuvaukseen. 

Toimintakuvauksessa on esitetty siirtoprosessin eri vaiheisiin liittyvät sovellusnäkymät ja 
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näissä näytettävät tiedot sekä kuvattu sovelluksen toimintaperiaate karkealla tasolla. Tätä 

tutkimusta tehdessä on vielä epäselvää, kuinka ja missä laajuudessa Q-asemalla tapahtuvat 

varastotoiminnot tullaan kotiinkutsujen seurattavuuden kehittämisprojektin jälkeen 

hallinnoimaan. Näin ollen tässä tutkimuksessa esitetään vain yksi mahdollinen ratkaisu, jonka 

tekniset yksityiskohdat ja toteutettavuus riippuvat edellä mainitun kehitysprojektin tuloksista.  

Varaston työjonosovelluksen tehtävänä on ohjata Q-aseman sisäiset varastotoiminnot 

tuotannon materiaalitilauksen vastaanottamisesta materiaalien lastaukseen varaston puolella 

sijaitsevalle kuljetinjärjestelmän syöttöpisteelle. Työjonosovellus perustuu 

toimintaperiaatteeltaan ja näkymiltään Juvanmalmin varaston käyttämään työjono- ja 

keräilysovellukseen. Varastohenkilöstön tehtävänä on seurata tätä työjonoa ja toimia 

pääsääntöisesti listan esittämässä järjestyksessä. Mikäli varaston käyttöön tulee useita eri 

sovelluksia, kannattaa näiden tiilet toteuttaa aktiivisina, jolloin niissä voidaan näyttää suoraan 

avoinna olevien töiden lukumäärät ja mahdollisesti painottaa erikseen aikataulukriittisiä töitä. 

Näiden tietojen perusteella varastohenkilöt voivat valita paremmin, mikä sovellus tulisi 

seuraavaksi avata sen sisältämien töiden suorittamiseksi.  

Tämän lisäksi materiaalisiirtoja ohjaavien sovelluksien ja prosessin jatkokehityksessä tulee 

huomioida se, kuinka hallitaan kuljetinjärjestelmälle liian isojen materiaalien siirrot tai 

tilanteet, jossa kuljetinjärjestelmä ei syystä tai toisesta voi siirtää materiaaleja tuotantoon. Näitä 

tapauksia varten tulee olla käytössä erillinen prosessi, jonka mukaan toimitaan. 

Yksinkertaisimmillaan edellä kuvatut tilanteet hoidetaan niin, että materiaalit siirretään 

vaihtoehtoista reittiä pitkin tuotantoon yhden henkilön toimesta ilman kuljetinjärjestelmää. 

Työjonosovelluksissa tehdään tarvittavat kuittaukset normaaliin tapaan, välittämättä 

poikkeavasta siirrosta. Toinen vaihtoehto on kehittää työjonosovelluksia ja taustalla olevaa 

tietoa niin, että nämä materiaalit on mahdollista tunnistaa etukäteen SAP:issa olevien tietojen 

perusteella ja jolloin nämä tilaukset voidaan ohjata erilliseen työjonoon, joka on suunniteltu 

näitä tilanteita varten. Tämän lisäksi sovelluksiin tulisi kehittää toiminnallisuudet, joilla 

aloitettu materiaalisiirto voidaan siirtää tähän poikkeustilanteiden sovellukseen, mikäli 

ongelma huomataan vasta siirron aloituksen jälkeen. 

Varastosiirtoprosessin aloitus 

Varastohenkilön avatessa työjonosovellus, se avautuu ensimmäiseen sovellusnäkymään (#1), 

johon sovellus on tausta-ajona kerännyt jo etukäteen tuotannon tekemien materiaalitilauksien 
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perusteella syntyneet materiaalisiirtopyynnöt (TR) työjononäkymään, 

kiireellisyysjärjestyksessä. Näkymä voisi vastata suhteellisen paljon Juvanmalmin vastaavaa 

kotiinkutsujen työjonosovellusta (Kuva 34). Kiireellisyysjärjestys perustuu 

tuotannonhenkilöiden tilausvaiheessa syöttämiin toimitusaikapyyntöihin. Sovellusnäkymässä 

näytetään siirtopyyntöjen tunnistamiseen, aikatauluun ja siirrettävien materiaalien sijaintiin 

liittyviä tietoja. Hyllypaikkatiedon näyttäminen tässä vaiheessa mahdollistaisi Q-asemalla 

käytettäviltä massa- tai lattiapaikoilta tehtävien materiaalinoutojen suorittamisen järkevässä 

järjestyksessä ja vähentäen näin turhia materiaalikäsittelyvaiheita.  

Esimerkiksi tilanteessa, jossa työjonossa myöhemmäksi aikataulutettu materiaali on työjonossa 

kiireellisemmän materiaalin edessä lattiapaikalla, kannattaa tämä edessä, mutta vähemmän 

kiireellinen siirto toteuttaa ensimmäiseksi. Näin toimimalla vähennetään turhia, toimintaa 

hidastavia materiaalikäsittelyvaiheita, eikä varaston lyhyiden sisäisten välimatkojen ansiosta 

hidasta liikaa kiireellisemmänkään materiaalin toimitusta. Tämä toimintatapa vaatii työjonosta 

poikkeamisen sallimisen tietyissä yhdessä sovittujen rajojen sisällä, sillä toisaalta etukäteen 

siirretyn materiaalin tulee olla myös mahdollista virrata tuotantosoluun asti sujuvasti ja sillä 

tulee olla vapaa laskupaikka tilatussa osoitteessa. 

 

Kuva 34. Kuvankaappaus Juvanmalmin työjonosta 

 

Suoritettavan siirtopyynnön valinta 

Varastohenkilön valitessa suoritettava siirtopyyntö sovelluksen ensimmäisestä näkymästä, 

avautuu toinen, valitun siirtopyynnön tarkemmat tiedot sisältävä sovellusnäkymä (#2). Tämä 

näkymä voisi vastata osittain Juvanmalmilla käytössä olevaa keräilynäkymää (Kuva 35) 

materiaalien tunnistamisen ja paikkatiedon osalta. Näkymässä esitettävien tietojen perusteella 

varastohenkilö pystyy suorittamaan tarvittavan materiaalisiirron näkymän sisältäessä tiedot 

siitä, missä materiaali sijaitsee, mitkä ovat sen tunnisteet ja minne se siirretään. Tärkeimmät 

tiedot ovat materiaalin sijaintitieto eli hyllypaikka (BIN) ja nykyisinkin materiaalien 

tunnistamiseen käytettävä materiaalin tekstikuvaus ja ostotilausnumero. Hyllypaikoilta 

materiaalit voidaan löytää pelkästään BIN-tiedon avulla, mutta tekstikuvaus ja 
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ostotilausnumero ovat edelleen tärkeitä etenkin massa- tai lattiapaikolla sijaitsevien 

materiaalien tunnistamiseen. Kuljettimen mainitseminen siirto-osoitteeksi voi vaikuttaa 

turhalta, mutta mikäli varastotoiminnassa tulee olemaan käytössä muitakin sovelluksia ja 

toimitusosoitteita, on tämä järkevää esittää sekaannuksien välttämiseksi.  

 

Kuva 35. Juvanmalmin keräilynäkymä 

 

Yksittäinen siirtopyyntö sisältää vain yhden varastointiyksikön (SU) eli esimerkiksi tietyn 

settilavan. Tuotannon tekemän materiaalitilauksen jakaminen yksittäisiksi varastointiyksikön 

sisältäväksi siirtopyynnöiksi perustuu siihen, että varsinaista materiaalien keräilyä ei enää ole 

tarpeen suorittaa Q-asemalla vaan kaikki Q-asemalla olevat ja sovelluksen kautta tilattavat 

materiaalit ovat sellaisenaan tuotantoon siirrettävissä eikä erillistä keräilyä tarvitse suorittaa. 

Näin ollen jokainen varastoyksikkö on järkevintä noutaa hyllypaikalta ja siirtää suoraan 

kuljetinjärjestelmälle ja sitä kautta tuotantoon.  

Varaston materiaalisiirron aloitus ja suoritus 

Työjonosta tarkasteluun valittu siirtopyyntö voidaan ottaa työn alle painamalla ”Aloita”-

painiketta sovellusnäkymässä (#2), mikä konvertoi siirtopyynnön (TR) siirtotilaukseksi (TO). 

Konvertoinnin yhteydessä sovellus päivittää taustalla varaston työjonon ja esillä olevassa 

sovellusnäkymässä (#2) esitetään, että TO on luotu eli se on suoritusvaiheessa. Lisäksi 

tarvittaessa SAP:ista on mahdollista nähdä, että siirto on siirtopyyntö työn alla, kun sille on 

luotu TO. Tässä vaiheessa varsinainen materiaalisiirto voidaan aloittaa ja siirtää tarvittava 

materiaaliyksikkö (SUT) varastosta kuljettimen syöttöpisteelle.  

Keräilyvaiheessa voidaan tarvittaessa vaatia materiaalien tunnistus, eräänlainen tuplavarmistus, 

esimerkiksi skannaamalla lavatunniste. Lavatunnisteen perusteella sovellus tarkistaa 

keräiltävän materiaalien kuuluvan työn alla olevalle TO:lle ja näyttää tämän tarkistuksen 

tuloksen näkymässä. Materiaalin ollessa oikea, se voidaan siirtää syöttöpisteelle ja muussa 

tapauksessa materiaalia etsitään uudestaan varastosta. Tarvittaessa tuotantoon ilmoitetaan 
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ongelmasta, jolloin tilauksen suorittaneen tuotanto-osaston näyttäminen TO:lla mahdollistaisi 

ongelmatilanteissa kommunikoinnin suoraan oikealle työnjohtajalle. 

Viimeinen materiaalikäsittelyvaihe varaston siirtoprosessissa on varastoyksikön lastaaminen 

kuljetinjärjestelmän syöttöpisteelle. Ennen lastausta tulee kuitenkin varmistaa, että ”Ei-lava”-

materiaalille on olemassa vapaa noutopiste tuotannon puolella. Tätä varten tieto 

kuljetinjärjestelmän noutopisteiden tilanteesta on tarkoitus esittää varastossa luvussa 7.5 

esitetyllä tavalla. Tämä vapaan noutopisteen tarkistaminen on tärkeää, koska isoille 

materiaaleille olemassa vain yksi noutopiste ja tämän noutopisteen ollessa varattuna 

kuljetinjärjestelmä ei voi siirtää materiaalia mihinkään vaan syötetty materiaali tukkii koko 

kuljettimen. Ongelmaa pahentaa se, että tämän noutopisteen vapautus edellisestä materiaalista 

voi viedä huomattavan pitkän ajan, koska materiaalienkäsittelyyn soveltuvaa kapasiteetti on 

rajallisesti saatavilla. Näiden materiaalien siirrot vaativat kappaleiden koosta johtuen usein 

vapaata siltanosturikapasiteettia ja lisäksi mahdollisesti joutra-kuljetusta riippuen materiaalien 

määränpäästä. Tämän ongelman välttämiseksi on olemassa kaksi vaihtoehtoista tapaa, jotka 

esitetään seuraavassa kappaleessa. 

Ensimmäisenä vaihtoehtona on varata kuljettimen läheisyyteen tarpeeksi iso puskurialue, mihin 

isot materiaalit voidaan laskea odottamaan vapaata noutopistettä. Puskurialueen lisäksi 

sovellukseen tulisi mahdollisuus jotenkin merkitä keskeytys, niin että TO jää avoimeksi 

työlistalle odottamaan vapaata noutopistettä. Toinen vaihtoehto on, että ennen isojen 

materiaalien keräilyä varastosta tulee varmistua vapaan noutopaikan olemassaolosta. 

Molemmat vaihtoehdot ovat toteutettavissa varaston pienestä koosta johtuen, vaikkakin 

jälkimmäinen vähentäisi mahdollisia turhia siirtoja, siirtoja ei jäisi keskeneräiseksi eikä 

tarvitsisi varata erillistä puskurialuetta muutenkin pienessä varastossa. Etukäteisvarmistuksen 

tekeminen helpottuisi, mikäli vapaat noutopisteet olisi mahdollista esittää varaston 

käsipäätteillä, tai jos varasto olisi varustettu riittävällä määrällä näyttöjä, jotta tilanne nähtäisiin 

ilman käyntiä kuljettimen syöttöalueella. 

Varaston materiaalisiirron lopetus 

Viimeinen vaihe varaston materiaalisiirron toteuttamisessa tehdään, kun materiaali on todettu 

olevan lastauskelpoinen ja se on lastattu syöttöpisteelle. Avoimesta sovellusnäkymästä (#2) 

kuitataan avoimena oleva TO suoritetuksi ”Valmis”-painikkeella. Tämä materiaalisiirron 

kuittausvaihe olisi mahdollista automatisoida helposti, luomalla erillinen RFID-portti 
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syöttöpisteelle. Materiaalin ohittaessa portin, portti välittäisi tiedon lastauksesta ja ohittaneesta 

materiaalista SAP:iin, joka kuittaa avoimen TO:n suoritetuksi. Kuittauksen jälkeen sovellus 

ajaa taustalla tarvittavat SAP-transaktiot, joilla luodaan tuotantopuolen vastaava 

materiaalisiirtopyyntö, päivitetään materiaalien sijaintitieto SAP-järjestelmään ja poistetaan 

TO näkyvistä työjonossa. Onnistuneiden tausta-ajojen jälkeen sovellus esittää vahvistuksen 

onnistuneesta tausta-ajosta ja materiaalisiirron suorittamisesta. Lopuksi sovellus palauttaa 

takaisin Fiorin perusnäkymään tai sovelluksen ensimmäiseen työjononäkymään (#1).  

9.3 Tuotannon materiaalisiirtoprosessi ja työjonosovellus 

Tuotannon puolella tapahtuvan materiaalisiirtoprosessin aloittaa edellisessä luvussa kuvatun 

varastopuolen TO:n kuittauksen tuottama tuotannon TR. Tämä tuotannon siirtoprosessi 

esitetään yhdessä työjonosovelluksen toimintakuvauksen kanssa liitteessä 11 olevassa 

uimaratakaaviossa. Kaavio on jaettu pystysuunnassa tuotannon materiaalijärjestelijän 

suorittamiin toimintoihin materiaalien siirtämiseksi kuljettimen noutopisteeltä tuotantoon ja 

työjonosovelluksen toimintakuvaukseen. Toimintakuvauksessa on esitetty siirtoprosessin eri 

vaiheisiin liittyvät sovellusnäkymät ja näissä näytettävät tiedot sekä kuvattu sovelluksen 

toimintaperiaate karkealla tasolla. Tämän sovelluksen kehitykseen ja mahdollisiin toimintoihin 

vaikuttavat samalla edellisessä aliluvussa kuvatut muut meneillä olevat kehitysprojektit ja 

samat varautumat pätevät myös seuraavaksi esitettävään tuotantopuolen 

materiaalisiirtoprosessiin ja sovellukseen.  

Tuotannon puolella tapahtuva materiaalisiirtoprosessi ja työjonosovellus vastaavat hyvin 

pitkälti edellisessä aliluvussa kuvattua varastopuolen prosessia ja sovellus. Prosessien 

suurimmat eroavaisuudet, jotka vaikuttavat suoritettaviin prosessivaiheisiin ovat luonnollisesti 

mistä materiaalit noudetaan ja minne ne toimitetaan. Muuten prosessi etenee pääpiirteittäin 

hyvin samankaltaisesti kuin varastossa ja työjonosovellus ohjaa tuotantopuolen 

materiaalisiirtoja samalla tavalla kuin varastossa. Sovelluksien välillä eroavaisuudet ovat 

johtuvat lähinnä edellä kuvatuista prosessien eroista ja näin ollen tuotannon 

työjonosovelluksessa materiaalien sijainti ja minne ne tulee siirtää, näytetään toisistaan 

poikkeavalla tavalla. Varaston ja tuotannon prosessien ja sovelluksien ollessa samankaltaisia, 

seuraavaksi tässä aliluvussa esitetään tuotantopuolen materiaalisiirtoprosessi ja työjonosovellus 

toiston välttämiseksi vain niiltä osin, kuin se eroaa varaston käyttämästä sovelluksesta. 
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Tuotannon työjonosovelluksen tehtävänä on ohjata tuotannossa tapahtuvat 

materiaalisiirtovaiheet varaston tuottaman siirtopyynnön vastaanottamisesta materiaalien 

siirtoon kuljettimen noutopisteeltä tilattuun toimitusosoitteeseen tuotannossa. Prosessin lopuksi 

tuotannon materiaalitarve on täytetty ja parhaassa tapauksessa tuotanto voi jatkua 

keskeytyksettä. Tuotannon siirtopyynnöt muodostavat tuotannon työjonon kuin varastossa ja 

tätä työjonoa seurataan tuotannon materiaalijärjestelijän toimesta samalla tavalla kuin 

varastossa varastohenkilön toimesta.  

Tuotannon materiaalisiirron aloitus 

Tuotannon materiaalijärjestelijän avatessa Fiori launchpadilta tuotannon työjonosovellus, 

avautuu sovelluksen ensimmäiseksi näkymäksi (#1) lähes varaston sovellusnäkymää vastaava 

näkymä. Suurimmat eroavaisuudet ovat suoritettavan siirtopyynnön valintaan vaikuttavissa 

tiedoissa. Varaston sovelluksessa näytetään, mistä materiaalit noudetaan, kun taas tuotannon 

puolella näytetään, minne materiaalit toimitetaan. Ensimmäisessä näkymässä olevien 

materiaalien toimitusosoitteen ja aikataulutiedon perusteella materiaalijärjestelijä voi poiketa 

työjonon järjestyksestä, esimerkiksi siirtämällä tuotantoon materiaaleja, jotka ovat vähemmän 

kiireellisiä, mutta toimitusosoitteet sijaitsevat lähempänä noutopisteitä. Kuvattu tilanne voi 

tulla vastaan esimerkiksi tilanteissa, joissa kuljetinjärjestelmä on ruuhkautumassa, jolloin 

toimimalla edellä kuvatulla tavalla voidaan noutopisteitä vapauttaa nopeammin ja säilyttää näin 

kuljetinjärjestelmän välityskyky varastosta tuotantoon. Työn rajauksien laajuudessa edellä 

kuvatun toimintatavan mahdollistaminen ei olisi oleellista, mutta koko tuotantoyksikön 

laajuudessa materiaalisiirtojen toimitusmatkat aikoineen vaihtelevat jo huomattavasti 

enemmän. 

Tuotannossa siirtopyynnön valinta ja suoritus  

Materiaalijärjestelijän valitessa suoritettava siirtopyyntö ensimmäisestä sovellusnäkymästä, 

avautuu toinen, valitun siirtopyynnön tarkemmat tiedot sisältävä sovellusnäkymä (#2). 

Näkymässä esitettävien tietojen perusteella materiaalijärjestelijä pystyy suorittamaan 

tarvittavan materiaalisiirron näkymän sisältäessä tiedot siitä, missä materiaali sijaitsee, mitkä 

ovat sen tunnisteet ja minne se siirretään. Tämän materiaalisiirron toteuttamiseksi 

tuotantopuolen sovellusnäkymissä korostuu tärkeimpinä tietoina materiaalien tarkka 

toimitusosoite ja oikean materiaalien tunnistaminen noutopisteeltä. Kuljettimen noutopisteiden 

ollessa vierekkäin ja tunnisteiden ollessa näkyvillä yhdellä vilkaisulla, ei hyllypaikkatason tieto 
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ei ole tärkeää varastosovellukseen verrattuna. Eikä toisaalta hyllypaikkatietoa ole mahdollista 

toteuttaa nykyisellä kuljetinjärjestelmäkokonaisuudella, koska noutopisteillä ei ole erillisiä 

tunnistimia, jolla tietyn materiaalin seuranta noutopisteen tarkkuudella olisi mahdollista. Näin 

ollen ei ole järkevää pyrkiä tuottamaan hyllypaikkatasoista tietoa materiaalien sijainnista 

noutopisteillä. Teknisesti se olisi mahdollista, mutta tämä vaatisi jokaiselle noutopisteelle oman 

RFID-portin tai vastaavan ratkaisun, jolla materiaalit voidaan tunnistaa ja seurata niiden 

liikkeitä. Ratkaisu mahdollistaisi myös automaattisesti päivittyvän näkymän erilliseen 

tietonäyttöön noutopisteiden sisältämistä materiaaleista tunnisteineen.  

Työjonosta tarkasteluun valittu siirtopyyntö voidaan ottaa työn alle painamalla ”Aloita”-

painiketta sovellusnäkymässä (#2). Tämä prosessivaihe on täysin samanlainen erilaisine 

materiaalien tunnistamisineen, kuin varaston prosessissa ja myös sovellus toimii täysin samalla 

tavalla. Kun materiaali on tunnistettu kuuluvan kyseiselle siirtotilaukselle, se voidaan kerätä 

noutopisteeltä ja siirtää tuotantoon sovelluksen näyttämän osoitetiedon perusteella. 

Tarvittaessa, ennen lupaa purkaa materiaalit tilattuun osoitteeseen, voidaan vaatia 

samantyylinen tuplavarmistus, kuin materiaalien noudossa. Tässä tapauksessa varmistuksella 

halutaan varmistaa, että siirrettävät materiaalit ovat oikeassa osoitteessa. Tämän toteuttamiseksi 

tuotanto-osastot ja -solut voidaan varustaa esimerkiksi pienillä kylteillä, jotka sisältävät paikalle 

yksilöllisen viivakoodin. Skannaamalla tämä viivakoodi sovellukseen, voidaan varmistua 

oikeasta toimitusosoitteesta helposti sovelluksen tarkistaessa tämä automaattisesti viivakoodin 

perusteella.  

Tuotannon materiaalisiirron lopetus 

Tuotannon materiaalisiirron viimeistelemiseksi siirrossa olevat materiaalit, kuten settilava 

lasketaan näille osoitettuun materiaalien laskupaikkaan kyseisessä tuotantosolussa tai 

tuotantoalueella. Tämän jälkeen avoimena olevassa sovellusnäkymässä (#2) TO kuitataan 

suoritetuksi painamalla ”Valmis”-painiketta. Tarvittaessa tämä kuittausvaihe voitaisiin jättää 

tekemättä, suorittamalla tämä kuittaus automaattisesti edellisessä kappaleessa kuvatun 

toimitusosoitteen tarkistamiseksi tehtävään skannaukseen yhteydessä. Sovellus voisi näin ollen 

kuitata TO:n suoritetuksi automaattisesti siinä vaiheessa, kun oikea toimitusosoite on skannattu 

osoitteessa olevan viivakoodin avulla. Kuittauksen jälkeen sovellus tekee vastaavat tausta-ajot 

kuin varaston työjonosovelluksessa, paitsi ettei tuotantosovelluksen tarvitse enää luoda tähän 

liittyviä siirtopyyntöjä. 
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9.4 Tuotannon materiaalien palautusprosessi ja -sovellus 

Tuotannon käyttämä materiaalien palautussovellus on viimeinen neljästä kehitettävästä SAP 

Fiori -sovelluksesta. Sovellus on tarkoitettu niitä tuotannon kohtaamia poikkeustilanteita 

varten, mitkä aiheuttavat tarpeen siirtää Q-aseman kautta tuotantoon saapuneita materiaaleja 

takaisin Q-asemalle varastoitavaksi. Esimerkiksi tuotantotilauksen pysäytyksen jälkeen on 

mahdollista, että tuotantosolu halutaan ottaa toisen tuotantotilauksen käyttöön, mikä vaatii 

tuotantosolun tyhjentämisen pysäytetyn työn materiaaleista ja näiden varastoinnin työn 

keskeytyksen ajan. Varsinainen keskeneräinen tuotanto varastoidaan suoraan tuotannossa, 

erilaisilla puskuri- ja varastoalueille, eikä näiden siirtoja ole tarkoitus ohjata tällä sovelluksella.  

Tuotannosta takaisin varastoon tehtävien materiaalisiirtojen suunnittelussa ja toteutuksessa 

tulee kuitenkin huomioida se, ettei hankittava kuljetinjärjestelmä tue nykyisessä muodossaan 

materiaalivirtauksia varaston suuntaan. Onkin järkevintä pohtia, ennen kuljetinjärjestelmän 

hankintaa myös tähän suuntaan tapahtuvien materiaalivirtojen toteutus. Kuljetinjärjestelmä 

olisi mahdollista valjastaa paluuvirtojen toteuttamiseen esimerkiksi niin, että paluumateriaalit 

lastattaisiin isojen materiaalien noutopisteelle, josta ne siirrettäisiin hissin kautta varastoon. 

Varastossa näille paluumateriaaleille olisi oma kuljetinosuus, johon paluumateriaalit voitaisiin 

ohjata, eivätkä ne näin tukkisi tärkeämpää tuotantoon suuntautuvaa materiaalivirtaa. 

Riippuen siitä, mikä on kuljetinjärjestelmän kyky siirtää materiaaleja tuotannosta takaisin 

varastoon, riippuu suuresti, kuinka materiaalisiirto todellisuudessa voidaan toteuttaa. 

Materiaalirampin ollessa käytössä materiaalisiirron voi suorittaa suoraan varastohenkilö yksin. 

Tuotannosta varastoon siirrettävät materiaalit tulee kuitenkin uudelleen hyllyttää Q-asemalla, 

jolloin on järkevintä siirtää materiaalit tuotannosta varastoon varastohenkilön toimesta, koska 

heillä on käytössään varastonhallintaan ja varastotoimintojen vaatimat sovellukset. Mikäli 

ramppi ei ole käytössä ja kuljetinjärjestelmä mahdollistaa siirrot varaston suuntaan, tapahtuu 

siirto vain käänteisessä järjestyksessä normaalitoimintaan verrattuna.  

Palautussovelluksella tuotantohenkilöstö tilaa siis tuotantosolussa oleville materiaaleille, 

siirron tuotannosta takaisin tehdasvarastoon varastoitavaksi pysäytyksen ajaksi. Sovelluksen 

toimintaperiaate ja käyttöliittymä ovat hyvin samankaltaiset, kuin luvussa 9.1 kuvattu 

tuotannon materiaalien tilaussovellus. Isoimpana erona tilaussovellukseen on se, että 

palautettavat materiaalit voidaan syöttää suoraan sovellukseen ilman työn alla olevan 

tuotantotilauksen syöttämistä järjestelmään. 
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen johtopäätökset ja yhteenveto. Tutkimuksen johtopäätökset 

muodostetaan vastaamalla tämän työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

Johtopäätöksien jälkeen esitetään muutama jatkokehitysehdotus, joilla tulosyksikön 

materiaalihallintaa voitaisiin parantaa. Viimeiseksi luvussa esitetään yhteenveto koko työstä.  

 

10.1 Tutkimustulokset 

Tämän luvun kolmessa aliluvussa käsitellään jokaisessa tarkemmin yhtä 

päätutkimuskysymyskokonaisuutta. Työn tuloksien perusteella voidaan todeta, että työ onnistui 

hyvin ja kaikkiin tutkimuskysymyksiin saatiin hankittua vastaukset. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella havaittiin, että tuotantologistiikan kokonaishallinnasta löytyi yllättävän vähän 

teoriaa hyödynnettäväksi ETO-tuotantomuotoa harjoittavalle teollisuusyritykselle. Etenkin 

työn kannalta oleelliset materiaalivirrat varastosta tuotantoon, ovat jääneet kirjallisuudessa 

vähälle huomiolle. Työn tavoitteiden kannalta sekä prosessi- että ohjausjärjestelmäkehitys 

jäivät valitettavasti pelkästään alustavien sovellus- ja prosessikuvauksien tasolle. Tutkimuksen 

aikana yrityksen varastonhallinnan taso ei mahdollistanut tarkempaa sovelluskehitystä, eikä 

tähän parannusta tuovaa kehitysprojektia saatu valmiiksi tutkimuksen suorituksen aikana.  

 

10.1.1 Materiaali- ja informaatiovirtojen syntyminen ja niiden hallinta 

Ensimmäinen tutkimuskysymyskokonaisuus kysyi, miten materiaali- ja informaatiovirrat 

syntyvät yrityksen varasto- ja tuotantotoiminnoissa ja miten nämä virrat voidaan suunnitella ja 

hallita. Näihin kysymyksiin saatiin vastaukset suoritetun kirjallisuuskatsauksen perusteella, 

jossa haettiin laaja-alaisesti tietoa tuotantologistiikasta ja materiaalihallinasta ja näiden eri 

toiminnoista. 

1: Millaisia materiaali- ja informaatiovirtoja syntyy yrityksen varasto- ja 

tuotantotoiminnoissa? 

Kirjallisuuden perusteella yhden yrityksen näkökulmasta tarkasteltuna logistiikka voidaan 

jakaa erikseen hankinta-, tuotanto- ja jakelulogistiikkaan. Materiaali- ja informaatiovirrat ovat 
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näiden logististen virtauksien alilajeja. Tutkimuksessa keskityttiin tuotantologistiikan, sen 

yhdistäessä toisiinsa ylävirrassa sijaitsevan hankintalogistiikan ja alavirrassa sijaitsevan 

jakelulogistiikan. Tuotantologistiikka on tyypillistä tuotteita valmistavalla teollisuusyritykselle, 

mikä erottaa nämä palveluita tuottavista yrityksistä. 

Tuotantologistinen materiaalivirta tapahtuu tyypillisesti ylävirran suunnasta kohti alavirtaa. 

Tämä virta alkaa siitä, kun materiaalit saatetaan yrityksen saataville hankintalogistiikan 

toimesta ja päättyy siihen, kun tuotantoprosessin jälkeen lopputuotteet ovat lähettävissä 

asiakkaalle jakelulogistiikan toimesta. Valmistusprosessin läpi virtaavia materiaaleja 

muokataan ja niistä valmistetaan erilaisia lopputuotteita. Riippuen yrityksen toiminnasta, tämä 

materiaalivirta voi ohjautua erilaisten varastojen läpi, joissa materiaalivirta pysähtyy 

hetkellisesti. Tyypillisiä varastoja ovat raaka-ainevarastot, tuotantoprosessin eri vaiheissa oleva 

keskeneräinen tuotanto ja valmiiden tuotteiden materiaalivarastot. Tähän materiaalivirtaan 

liittyy oleellisesti informaatiovirta, joka tyypillisesti kaksisuuntaista. Ylävirran suuntaan 

tapahtuvia informaatiovirtoja ovat esimerkiksi asiakastilaukset, jotka voivat toimia yrityksen 

koko tilaus-toimitusprosessin aloitusimpulssina. Alavirran suuntaan informaationa voi olla 

esimerkiksi tuotantosuunnitelmia tai tuotannon tarvitsemia valmistusdokumentteja, kuten 

osaluetteloita ja valmistuspiirustuksia.  

1.1: Kuinka materiaali- ja informaatiovirtoja voidaan suunnitella ja hallita? 

Tuotantologistiikka ohjaa materiaalit yrityksen tuotantoprosessin läpi. Tuotantologistiikkaan 

nivoutuu kiinteästi materiaalihallinta, joka voidaan kirjallisuuden perusteella määritellä 

toiminnoksi, joka pyrkii varmistamaan tuotannon tarvitsemien materiaalien saatavuudet. 

Näiden lisäksi on olemassa paljon erilaisia filosofioita kuten JIT, Kanban ja useita erilaisia 

tietojärjestelmiä. Oleellista on se, että virtojen suunnittelu ja ohjaus vaatii useiden yrityksen 

toimintojen yhteistoimintaa, eikä tätä voida hallinnoida muista toiminnoista itsenäisesti. 

Tuotantologistisia virtoja voidaan hallita erilaisilla tietojärjestelmillä kuten 

toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) tai sen osana olevalla MRP-toiminnolla, ja esimerkiksi 

varastojen materiaalivirtoja hallitaan usein varastonhallintajärjestelmällä (WMS).  

10.1.2 Tulosyksikön toiminnan ja järjestelmien asettamat vaatimukset kehitystyölle 

Toinen kysymyskokonaisuus kysyi, millainen yrityksen nykytilanne on ja kuinka se vaikuttaa 

tilaus-toimitusprosessin ja sen ohjausjärjestelmän kehitykseen. Näihin kysymyksiin saatiin 
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vastaukset kahdessa osassa suoritetun, empiriaosuuteen kuuluvan nykytila-analyysin 

perusteella.  

2: Millaiset tulosyksikön tuotanto- ja varastoprosessit ovat ja miten niitä hallitaan?  

2.1: Miten materiaalihallintaa suoritetaan varasto- ja tuotantoprosesseissa? 

Tulosyksikön projektimaisesta ja hyvin turbulenttisesta tuotannosta johtuen pitkän aikavälin 

tuotantosuunnitelman luominen on vaikeaa ja tuotannonsuunnittelu pystyykin tuottamaan vain 

viikkotasoisen tuotantosuunnitelman. Tarkempi, viikon sisällä tapahtuva päiväkohtainen 

tuotannonsuunnittelu on lattiatason tuotannonohjauksen vastuulla ja suunnitelmia joudutaan 

usein päivittämään lennosta käsillä olevaan tilanteeseen vastaamiseksi. Töiden 

tekemiskelpoisuuteen pääkokoonpanossa vaikuttaa oleellisesti materiaalisaatavuudet, 

materiaalien tullessa sekä edellisistä tuotantovaiheista, että toimittajilta. Tuotantomateriaalit 

ovat pääsääntöisesti ostotilausnimikkeitä, jotka hankitaan vain tarpeeseen ja korvamerkittynä 

juuri tietylle projektille. Suurin osa näistä materiaaleista toimitetaan aluksi tehtaan 

ulkopuoliseen Juvanmalmin varastoon, josta ne kotiinkutsutaan manuaalisesti tulosyksikön 

tehdasvarastoon (Q-asema) ja sieltä erikseen pääkokoonpanoon. Tulosyksikön tavoitellessa 

mahdollisimman lyhyitä toimitusaikoja asiakkaille, pienetkin viivästymiset missä tahansa 

vaiheessa aiheuttavat materiaalipuutteita tuotannossa.  

Tuotannon ja sen materiaalitarpeiden hankala ennustettavuus vaikeuttaa myös sinne saapuvien 

materiaalivirtauksien ajoittamista. Tämä heijastuu myös tehdasvaraston toimintaan, joka pystyy 

nykyisellään vain reagoimaan tuotannon esittämiin materiaalitarpeisiin parhaansa mukaan. 

Pienikokoinen tehdasvarasto toimii läpikulkupisteenä ja lyhyen aikavälin puskurivarastona 

tuotannolle. Tehdasvaraston kapasiteetti on rajallinen, eikä materiaaleja ole mahdollista 

varastoida suuria määriä pitkiä aikoja varastossa. Tuotannon ja tehdasvaraston välinen toiminta 

on kuitenkin toiminut pääsääntöisesti hyvin, vaikka esimerkiksi varastonhallinta on hyvin 

manuaalista. Osittain tämä selittyy suhteellisen pienestä määrästä käsittelyrivejä päivittäin.  

Kehitettävän prosessin ja sitä ohjaavan järjestelmän kehitys ei edellä kuvattuun 

toimintaympäristöön ole helppoa. Tuotantosuunnitelmien muuttuessa hyvinkin nopeasti ja sitä 

kautta myös materiaalitarpeiden tulee varaston ja tuotannon välisen materiaalien tilaus-

toimitusprosessin olla nopea ja läpinäkyvä ja selkeä. Nämä tekijät mahdollistavat sen, että 

tilanteiden muuttuessa kaikilla prosessissa mukana olevilla on sama, ajantasainen tilannekuva 

sekä mahdollistetaan tarvittaessa nopeatkin materiaalitoimitukset tuotantoon. Prosessia 
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ohjaavan ohjausjärjestelmän tulee mahdollistaa prosessin onnistunut suoritus. 

Ohjausjärjestelmän tulee toimia informaation välittäjänä eri toimijoiden välillä sekä 

mahdollistaa tarvittavien varaston ja tuotannon välisten materiaalivirtojen ohjaus ja seuranta.  

2.2: Mitä tietojärjestelmiä yritys käyttää tuotannonohjauksessa ja varastonhallinnassa 

ja voidaanko näitä hyödyntää? 

Yrityksen tuotanto- ja varastotoimintojen suunnittelu, hallinta ja ohjaus tapahtuu työn 

rajauksien sisällä lähes kokonaan SAP:in toimittamassa ERP-järjestelmässä. Kaikki tuotannon 

tarvitsema tieto hallinnoidaan SAP:issa aina tuotantoaikatauluista, yksittäisiin 

tuotantotilauksiin ja osaluetteloihin. Erillistä tuotannonohjauksen MES-järjestelmää 

(Manufacturing Execution System) tai vastaavaa ei tulosyksikössä ole käytössä. 

Varastonhallintaa suoritetaan hyvin karkealla tasolla SAP:in materiaalihallinnan moduulilla 

(MM), mikä ei mahdollista esimerkiksi materiaalien hyllypaikkatietoja. MM-moduulin 

rajoitteiden takia varastonhallinnassa käytetään lisäksi erillistä, manuaalisesti ylläpidettävää 

varastonhallinta-Exceliä. Q-asemalla ollaan mahdollisesti ottamassa käyttöön laajennettua 

varastonhallintaa SAP WM-moduulin käyttöönoton myötä, mutta tämä on tästä työstä erillinen 

projekti eikä tätä ole vielä saatu päätökseen. Tutkimuksen ja kehitystyön kannalta ainoaksi 

oleelliseksi ja hyödynnettäväksi tietojärjestelmäksi jäi ERP, sillä tutkimuksen näkökulmasta 

tarkasteltuna kaikki oleelliset työvaiheet ja informaatio hallitaan suoraan yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmässä. Tulosyksikön useita erilaisia apuohjelmia, kuten Excel-

pohjainen varastonhallintajärjestelmä, mutta näitä ei tutkimuksen tavoitteiden mukaan koettu 

järkeviksi tietolähteiksi kehitettävälle ohjausjärjestelmälle. 

 

10.1.3 Kehitetty ohjausjärjestelmä ja ohjattava prosessin 

Viimeinen tutkimuskysymyskokonaisuus ja kysyi millä keinoin tulosyksikön tuotannon ja 

tehdasvaraston väliset materiaali- ja informaatiovirrat voidaan yhdistää toisiinsa ja miten nämä 

virrat voidaan ohjata. Näihin kysymyksiin vastattiin työn empiriaosuuteen kuuluvassa 

kehitysosiossa.  

3: Miten tuotannon ja tehdasvaraston välille voidaan muodostaa tehokkaat materiaali- 

ja informaatiovirrat? 

Nykytila-analyysin havaintoihin ja tehtyihin ennakko-oletuksiin pohjautuen induktiokoneet-

tulosyksikölle kehitettiin tehtaan sisäinen tuotantomateriaalien tilaus-toimitusprosessi ja tämän 
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prosessin ohjaamiseksi ohjausjärjestelmä. Merkittävin ennakko-oletus tässä tutkimuksessa on 

SAP WM-moduulin käyttöönotto Q-asemalla. Moduulin käyttöönotto mahdollistaa esimerkiksi 

materiaalisiirtojen suunnittelun ja hallinnoinnin sekä koko varastorakenteen mallintamisen 

hyllypaikkatietoineen. Tehdyt ennakko-oletukset tulee ottaa huomioon työn tuloksia 

tarkastellessa ja tarvittaessa tehdä kuvattuihin prosesseihin ja sovelluksiin tarvittavat 

muutokset, mikäli näistä ennakko-oletuksista poiketaan oleellisesti. 

3.1: Millainen prosessi varaston ja tuotannon välillä mahdollistaa tehokkaan 

materiaalivirran tulosyksikössä? 

Kehitystyön tuloksena syntynyt ehdotus uudesta tulosyksikön sisäisestä materiaalien tilaus-

toimitusprosessista voidaan nähdä suorana jatkona olemassa olevalle kotiinkutsuprosessille 

Juvanmalmin ja Q-aseman välillä. Prosessin tavoitteena on olla mahdollisimman 

yksinkertainen, mutta tarjoavan kuitenkin riittävän seurattavuuden materiaaleille. Tämä uusi 

prosessi muodostuu neljästä normaalitoiminnan päävaiheesta, jossa materiaalit virtaavat 

tuotannon suuntaan ja yhdestä poikkeustilanteisiin, jossa materiaalit virtaavat takaisin 

tuotantoon. Päävaiheesta neljä suoritetaan varasto- ja tuotantohenkilöstön toimesta, yhden 

ollessa kuljetinjärjestelmän itsenäisesti suorittama vaihe. Tätä kokonaisprosessia ohjataan 

kehitetyllä ohjausjärjestelmällä, joka esitetään tarkemmin seuraavan tutkimuskysymyksen 

yhteydessä.  

Ensimmäisessä vaiheessa tuotannon työntekijä tilaa tarvitsemansa materiaalit Q-asemalta 

käyttäen materiaalien tilaussovellusta. Työntekijä suorittaa tilauksen, sillä hänelle on paras ja 

ajantasaisin tieto materiaalitarpeista oman työnsä osalta, mutta tarvittaessa myös työnjohtaja 

voi tilata materiaaleja esimerkiksi vuoronvaihtotilanteissa. Toisessa vaiheessa tuotannon 

materiaalitilaukset siirtyvät siirtopyyntöinä varastohenkilön seuraamalle työjonolle erilliseen 

sovellukseen. Sovelluksen esittämien tietojen perusteella varastohenkilö valitsee suoritettavat 

siirtopyynnöt, noutaa tarvittavat materiaalit Q-asemalta ja siirtää nämä kuljetinjärjestelmän 

syöttöpisteelle. Suoritetun siirron jälkeen varastohenkilö kuittaa oman vaiheensa suoritetuksi, 

mikä synnyttää tuotannon puolella toimivan materiaalijärjestelijän työjonosovellukseen tätä 

vastaavan siirtopyynnön. Samalla kuljetinjärjestelmä siirtää oman toimintalogiikkansa 

mukaisesti materiaalit varastosta tuotannon puolelle. Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa 

materiaalijärjestelijä toimii samalla tavalla kuin varastohenkilö, mutta tällä kertaa materiaalit 

noudetaan kuljettimen noutopisteiltä ja siirretään tilattuun osoitteeseen tuotannossa. 
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3.2: Millaisella ohjausjärjestelmällä prosessia voidaan ohjata ja miten se voidaan 

integroida yrityksen tietojärjestelmiin? 

Ohjausjärjestelmä päätetiin rakentaa suoraan SAP ERP-toimintaympäristöön, sillä suoritetun 

nykytila-analyysin todettiin, ettei tulosyksiköllä ole käytössään moderneja erillissovelluksia 

esimerkiksi materiaali- ja varastonhallintaan eikä tuotannonsuunnitteluun tai -ohjaukseen. 

Ohjausjärjestelmän toteutettiin perustuen SAP:in Fiori-suunnitteluympäristöön, mikä 

räätälöityjen Fiori-sovelluksien luomisen. Yksittäinen Fiori-sovellus toimii hyvin 

räätälöitävänä ja selainpohjaisena käyttöliittymänä perinteiseen SAP:iin ja sovelluksella 

voidaan suorittaa normaaleja SAP-transaktioita. Tämä lähestymistapa poistaa käytännössä 

tarpeen erillisen tietojärjestelmän integroinnille, koska tarvittavat tiedot ovat jo SAP:issa, eikä 

näin ollen SAP:in sisältämiä tietoja tarvitse siirtää järjestelmän ulkopuolelle. 

Selainpohjaisuus mahdollistaa sovelluksien käytön tietokoneiden lisäksi myös esimerkiksi 

matkapuhelimilla tai tableteilla, mikä helpottaa käyttöä etenkin tuotanto- ja varastotoiminnoissa 

sekä mahdollistaa perinteisten SAP-toimintoihin perustuvien työvaiheiden suorittamisen 

paikasta riippumatta. Tuotantoyksiköllä ei ole omaa osaamista Fiori-sovelluksien 

kehittämiseen, minkä takia tutkimuksen aikana ei ollut mahdollisuutta tehdä varsinaista 

sovelluskehitystä, vaan tämä varsinainen sovelluksien kehitys jää tutkimuksen ulkopuoliseksi 

tehtäväksi. Sovelluksien karkean tason toimintaperiaatteet ja niiden näkymissä esitettävät tiedot 

kuvattiin ja niiden näyttäminen perusteltiin. Sovelluskuvauksien avulla voidaan aloittaa näiden 

sovelluksien tarkempi suunnittelu ulkopuolisen sovelluskehittäjän toimesta.  

 

10.2 Jatkokehitysehdotukset 

Tutkimuksen perusteella alustavasti suunniteltujen sovelluksien jatkokehitys tulee koordinoida 

yhdessä meneillä olevan kotiinkutsujen kehittämisprojektin kanssa. Nämä kaksi 

kehitysprojektia liittyvät toisiinsa oleellisesti, eikä ole mielekästä kehittää näitä toisistaan 

erillään. Tulosyksikön tulee analysoida koko materiaalivirta aina Juvanmalmilta tiettyyn 

tuotantosoluun asti ja pyrkiä tunnistamaan se suuri massa, joka voidaan ohjata tietyllä 

normaaliprosessilla. Tämä normaaliprosessi ohjauksineen tulee pyrkiä optimoimaan 

mahdollisimman tehokkaaksi. Havaitut poikkeamat, joita ei voida ohjata normaaliprosessilla 

tulee tunnistaa ja kehittää näille vaihtoehtoinen tapa ohjaukselle ja pyrkiä poistamaan näitä 

poikkeamia jatkuvan kehityksen toiminnoilla.  
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Kokonaisprosessin ja sen tavoitteiden ollessa selkeä, voidaan lähteä kehittämään muut 

tarvittavat Fiori-sovellukset ja ottaa WM-moduuli käyttöön myös Q-aseman toiminnassa. 

Sovellus- ja prosessikuvauksien avulla voidaan aloittaa tarvittaessa jatkokehitys esimerkiksi 

ulkopuolisen konsulttiyhtiön kanssa, sovelluksien varsinaisen toiminnan toteuttamiseksi. WM-

moduuliin tulee määritellä riittävällä tarkkuudella varastohierarkia sekä itse varastossa, että 

tuotannossa, jotta materiaalien liikkeitä voidaan seurata riittävällä tarkkuudella ja hyödyntää 

tätä tietoa materiaalisiirtojen ohjauksessa. Ennen sovelluksien ja prosessin käyttöönottoa koko 

tulosyksikön laajuudessa, tätä tulisi pilotoida pienellä ja hallittavalla kokonaisuudella, mikä 

kuvaa kuitenkin riittävällä tarkkuudella eri materiaaleja ja mahdollisia materiaalivirtauksen 

reittejä. Näin toimimalla on mahdollista löytää isoimmat ongelmakohdat niin, ettei se vaikeuta 

liikaa muuta tulosyksikön toimintaa testausvaiheessa.  

Nykytila-analyysin perusteella on helppo todeta, ettei tulosyksikössä hyödynnetä tuotantoon tai 

varastoihin liittyvissä toiminnoissa moderneja tietojärjestelmiä. Pääosin näihin liittyvät 

toiminnot suoritetaan yrityksen SAP:issa hyvin manuaalisesti. Tämä haittaa paljon esimerkiksi 

tuotantosuunnitelmien päivittämistä muuttuvissa tilanteissa, kuten materiaalipuutetilanteissa. 

Karkea viikkotasoinen tuotantosuunnitelma ei mahdollista materiaalien automaattisia 

kotiinkutsuja, etenkään kun puskurivaraston koko on hyvin rajallinen. Tulosyksikössä ei 

yksinkertaisesti ole olemassa tarkempaa suunnitelmaa tai tietoa siitä, milloin mitäkin 

materiaaleja tuotannossa tarvitaan viikon sisällä, koska tarkempi päiväkohtainen 

tuotantosuunnitelma tehdään suoraan tehtaan lattiatasolla tuotannonohjauksen toimesta.  

Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan voisi olla tuotannonsuunnitteluun tueksi otettava APS-

järjestelmä (Advanced Planning & Scheduling) tai valmistuksenohjauksen tueksi MES-

järjestelmä (Manufacturing Execution System). Näillä järjestelmillä olisi mahdollista luoda 

käytettävissä olevilla resursseilla tarkempia tuotantosuunnitelmia, nähdä tuotannon yleistilanne 

paremmin tai parantaa läpinäkyvyyttä eri toimijoiden välillä. Nämä tekijät auttaisivat tämän 

tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna esimerkiksi materiaalivirtauksen etukäteissuunnittelua 

ja sitä kautta tehostamista. 

10.3 Tutkimuksen yhteenveto 

Tutkimuksen alun teoriaosuudessa keskityttiin hankkimaan laaja yleiskuva ja teoriapohja 

tutkimuksen kohteena olevan tulosyksikön nykytila-analyysiä sekä prosessin ja 

ohjausjärjestelmän kehittämistä varten.  Teoriaosuus suuntautui hankkimaan yleiskuva 
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yrityksen tuotantologistiikasta ja materiaalihallinnasta sekä näiden ohjaamisesta ja 

hallinnoinnista. Tuotantologistiikka yhdistää hankinta- ja jakelulogistiikan toisiinsa, 

materiaalihallinnan limittyessä vahvasti tuotantologistiikan kanssa yhteen, sen keskittyessä 

varmistamaan tuotannon tarvitsemien materiaalien saatavuus. Tutkimuksen kannalta 

tärkeimmiksi toiminnoiksi nostettiin tuotantotoiminto ja sen ohjaus, sekä erilaiset varastot, 

joissa tuotannon tarvitsemat materiaalit varastoidaan raaka-aineina, keskeneräisenä tuotantona 

ja valmiina tuotteina. 

Laajan teoriapohjan tukemana suoritettiin tulosyksikön nykytila-analyysi, jossa keskityttiin 

yhden tulosyksikön tietyn tuotelinjan valmistusprosessiin liittyviin toimintoihin aina 

tuotannonsuunnittelusta varastonhallintaan. Tulosyksikön käyttämät nimiketyypit, niiden 

tunnisteet ja näiden materiaalivirtaukset kartoitettiin. Samoin perehdyttiin varastoihin ja niiden 

hallintaan sekä miten lattiatason tuotannonohjaus suoritetaan, kuten miten työt jalkautetaan 

tuotantoon ja miten tuotantomateriaaleja kotiinkutsutaan eri varastoista.  

Nykytila-analyysin tulosten pohjalta kehitettiin uusi ehdotus tuotannon ja varaston väliseksi 

materiaalien tilaus-toimitusprosessiksi ja sitä ohjaavaksi ohjausjärjestelmäksi. Prosessi 

muodostuu viidestä päävaiheesta ja ohjausjärjestelmä neljästä Fiori-sovelluksesta. Tämä 

kokonaisprosessi päävaiheineen ja päävaiheisiin liittyvät Fiori-sovellukset esitettiin. 

Sovellukset esitettiin toimintakuvauksien ja käyttöliittymien sisältämien tietojen osalla, jonka 

avulla tulosyksikkö voi jatkaa sovelluskehitystä siihen perehtyneen konsulttiyhtiön kanssa. 

Fiori-ohjausjärjestelmään päädyttiin sen mahdollistaessa suora kytkeytyminen yrityksen 

toiminnanohjausjärjestelmään, jossa hallinnoidaan valmiiksi kaikki tarvittavat tiedot 

materiaali- ja informaatiovirran ohjaamiseksi. 
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Liite 1. Esimerkkikuvat AXR- ja AMI-sähkömoottorista 

 

 

 



Liite 2. Tuotantolayout ja materiaalivirrat XR-pääkokoonpanon näkökulmasta 

 



Liite 3. Valokuvat pääkokoonpanon työalueista  1(2) 

 

 

Kuva: Runkopesun ja krympin työalue (Lähde: Sutinen, 2021) 

 

 

Kuva: XR-kytkennän puskurialue vasemmalla ja kytkentäsoluja oikealla käytävän suunnasta kuvattuna 

(Lähde: Sutinen, 2021) 

 



Liite 3. Valokuvat pääkokoonpanon työalueista  2(2) 

 

 

Kuva: XR-loppukokoonpanosoluja käytävän suunnasta kuvattuna (Lähde: Sutinen, 2021) 

 



Liite 4. Tunnistelapputyypit materiaaleille  1(2) 

 

 

Kuva: Saatelista, ”GR Slip” (Lähde: Sutinen, 2021) 

 

 

Kuva: Varastointiyksikön lappu, ”lavanumero” (Lähde: Sutinen, 2021) 



Liite 4. Tunnistelapputyypit materiaaleille  2(2) 

 

 

 

Kuva: Lavayksikön toimituslappu (Lähde: Sutinen, 2021)



Liite 5. Materiaalien vastaanottoprosessi tuotantoyksikössä 
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Liite 6. Valokuvia Q-asemalta 

 

 

Kuva: Yleiskuva Q-asemalta, vasemmalla massapaikkoja, oikealla ripakoneiden varastohyllyjä ja varaston 

materiaalikäsittelylaitteita (Lähde: Sutinen, 2021) 

 

 

Kuva: Staattoreita lattiapaikalla, ”ruudussa” (Lähde: Sutinen, 2021) 

 



Liite 7. Kuljetinjärjestelmän alikokonaisuudet ja materiaalivirrat 1(2) 

 

 

 

Kuva: Yleiskuva kuljetinjärjestelmästä, kuvankaappaus 3D-mallista (Lähde: Sutinen, 2021) 

 



Liite 7. Kuljetinjärjestelmän alikokonaisuudet ja materiaalivirrat 2(2) 

 

 

Kuva: Kuljetinjärjestelmä varaston ja tuotannon puolelta, kuvankaappaus 3D-mallista (Lähde: Sutinen, 

2021) 

 



Liite 8. Uusi Q-aseman ja tuotannon välinen materiaalien tilaus-toimitusprosessi 

 



Liite 9. Tuotannon materiaalien tilausprosessi ja -sovellus 

 

 



Liite 10. Varaston materiaalien siirtoprosessi ja työjonosovellus 

 



Liite 11. Tuotannon materiaalien siirtoprosessi ja työjonosovellus 
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