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Availability indicates the actual production time for the planned production time. This study 
examined the availability of NC machines and the tasks included in production operations. 
The need for research arose from the target company's desire to better understand its pro-
duction and its development targets. 

The aim of the study was to measure the availability of NC machines and identify possible 
factors that reduce availability. Similarly, the aim was to examine what different tasks are 
included in the company's work phases and to identify possible causes of the waste. The 
study also includes recommended measures to reduce various production wastes and factors 
that reduce availability. 

The study utilized data from the availability monitoring system, as well as data from the ERP 
system for availability measurement. The study of the operations was carried out by observ-
ing production. Information to support the research was obtained from written sources. As a 
result, the availability of the NC machines examined was established during the period con-
sidered. The reasons for undermining the availability of the machines were identified and 
practices were proposed to reduce these causes. As a result of the production observation, 
the content of the operations was discovered, the causes of the waste were identified and 
practices were named to reduce the loss. 

This study was the first availability study in the target company. The calculation method 
used in the study can be utilized more widely with the company's machines. The proposed 
follow-up measures will improve the availability of the target company's machinery, thus 
taking better advantage of the planned production time. 
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1 Johdanto 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan kohdeyrityksen NC-sorvien ja NC-työstökeskusten käytettä-

vyyden nykytilannetta ja selvitetään, löytyykö tuotannosta käytettävyyttä alentavia syitä. 

Tutkimuksen yhteydessä kartoitetaan myös tapoja, joilla koneiden käytettävyyttä voidaan 

tarvittaessa parantaa. 

 

Tutkimuksen yhteydessä tarkastellaan myös tutkimuskohteina olevien NC-koneiden työvai-

heiden läpimenoaikoja yleisemminkin ja jos tehostamistarpeita havaitaan, otetaan kantaa 

mahdollisiin kehitystapoihin. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Tutkimuksen kohdeyritys on alihankintana koneistusta asiakkailleen tarjoava konepaja. Yri-

tys valmistaa komponentteja yksittäiskappaleista aina jatkuvaan sarjatuotantoon ja kappalei-

den koko vaihtelee esimerkiksi sorvattavissa kappaleissa noin halkaisijasta 10 mm aina 1600 

mm saakka. Yrityksellä on käytössään sekä NC-sorveja että -työstökeskuksia. 

 

Kohdeyrityksessä on tähän asti mitattu koneiden työn tuottavuutta siten, että kullakin ko-

neella valmistuneiden töiden suunniteltuja työaikoja on tarkasteltu suhteessa koneelle koh-

distuneisiin työntekijöiden työtunteihin. Tätä mittaustapaa hyödyntäen on löytynyt kehitys-

kohteita ja yrityksen koneiden tuottavuutta onkin saatu viime vuosina parannettua.  

 

Yrityksessä eri töihin on erikseen suunniteltu aika koneen asetusten vaihdolle. Näin ollen 

myös asetustyön tekeminen on mukana tuottavuuden laskennassa. Nykyisellä mittaustavalla 

ei saada kuvaa siitä, mitkä ovat syyt, jotka johtavat koneiden pysähtymisiin. Asetusaikojen-

kaan osalta nykyisellä mittaustavalla ei voida luotettavasti todentaa, ovatko suunnitellut ase-

tusajat totuudenmukaisia. Yrityksessä on pyritty saamaan tietoa tuotannossa tapahtuvista 
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poikkeamista ja häiriöistä raportointikäytännöllä, jossa koneistajat täyttävät raporttilomak-

keelle suunnitellusta poikkeavat työajat ja muut poikkeamat tuotannossa. Tämä on kuitenkin 

osoittautunut käytännössä epäluotettavaksi tavaksi saada tietoa tuotannon ongelmista, koska 

useissa tapauksissa raportit jäävät täyttämättä ja ongelmat jäävät piiloon. 

 

Kohdeyrityksessä on otettu vuoden 2021 alussa käyttöön Software as a Service (SaaS) -

periaatteella toimiva koneiden käyttöasteseuranta. Kohdeyrityksen koneisiin on asennettu 

palveluntarjoajan toimesta anturit, jotka mittaavat koneiden käyttöä koneiden karoilta. An-

turointi on tehty kaikille yrityksen koneille, mutta alkuvaiheessa järjestelmän käyttöä pilo-

toidaan viidellä eri NC-koneella. Anturointi tunnistaa koneiden pysähtymisen automaatti-

sesti, mutta koneiden operaattoreiden täytyy kuitenkin syöttää seurantajärjestelmään syy-

koodi, jonka avulla tunnistetaan koneen pysähtymisen aiheuttaneen syyn tyyppi. 

 

Pilotointivaiheessa mukana olevien työstökoneiden tuotanto on tyypillisesti yksittäis- tai 

piensarjatuotantoa ja koneilla valmistetaan sekä toistuvasti tuotannossa olevia että täysin 

kertaluontoisia tuotteita asiakastilausten pohjalta. 

 

Jotta käytettävyyden mittauksesta olisi kohdeyritykselle käytännön hyötyä, on siitä saatavaa 

dataa analysoitava ja suunniteltava analyysiin perustuen oikeat kehitystoimenpiteet käytet-

tävyyden parantamiseksi. 

 

Kohdeyrityksessä on myös tarve ymmärtää nykyistä paremmin, mistä kaikista tekijöistä pi-

lotointivaiheessa mukana olevien koneiden työvaiheiden läpimenoajat koostuvat ja onko lä-

pimenoajoissa niin kutsuttua hukkaa, joka eliminoimalla voidaan samalla parantaa tuotan-

non tehokkuutta. 
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1.2  Tutkimusongelma 

Tutkimusongelmana on selvittää kohdeyrityksen käyttöasteseurannan pilotointihankkeessa 

mukana olevien NC-koneiden käytettävyys ja syyt, jotka heikentävät käytettävyyttä ja suun-

nitella sopivat kehitystoimenpiteet käytettävyyden parantamiseksi. 

 

1.3 Tavoitteet 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen käyttöasteseurannan pilotointivai-

heessa mukana olevien koneiden käytettävyyttä ja tehostaa työvaiheiden läpimenoaikoja.  

 

Toimenpiteitä suunniteltaessa johtoajatuksena on, että kun pilotointivaiheen jälkeen seu-

ranta ja raportointi laajenee koko kohdeyrityksen konekannalle, olisivat kehitystoimet mo-

nistettavissa muille saman tyyppisille tuotantokoneille yrityksessä. 

 

1.3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimusongelmasta johdettuna keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat: 

 Mitkä ovat merkittävimmät koneiden käytettävyyttä alentavat syyt? 

 Kuinka koneiden käytettävyyttä voidaan parantaa? 

 Mistä tekijöistä työvaiheiden läpimenoajat koostuvat ja onko näissä ajoissa hukkaa? 

 Kuinka poistaa mahdollinen hukka työvaiheiden läpimenoajoista? 

 

1.3.2 Hypoteesit 

Tutkimuksen aloitusvaiheessa hypoteesina oli se, että sekä käytettävyyden että työvaiheiden 

läpimenoaikojen parantamisessa tärkeimpänä osatekijänä tulisi olemaan asetusajat ja että 
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suurimmat parannukset saataisiin aikaan pyrkimällä tehostamaan asetusten tekoa ja pyrki-

mällä siirtämään mahdollisimman paljon tehtävistä sisäisestä asetusajasta ulkoiseksi. 

 

1.4 Tutkimusmetodit 

Tutkimukseen sisältyy kirjallisuuskatsaus. Käytettävyys on osa OEE:ia (Overall Equipment 

Effectiveness), joten kirjallisuuskatsaus käsittelee lyhyesti myös OEE:ia, jotta syntyy kuva 

käytettävyydestä osana tuotannon tehokkuutta. Suurin huomio OEE:n osatekijöistä kiinnite-

tään kuitenkin käytettävyyteen. 

 

Lisäksi kirjallisuuskatsauksen tuloksena esitellään aiheeseen liittyvät merkittävät toiminta-

tavat, käsitteet, kuten myös tapoja kehittää käytettävyyttä ja tuotantovaiheiden läpimeno-

aikojen tehokkuutta. 

 

Kohdeyrityksessä tapahtuvaan tutkimusosioon sisältyy niin kvantitatiivisia tutkimusmeto-

deja kuin myös kvalitatiivisia metodeja. Nämä metodit esitellään tarkemmin seuraavissa lu-

vuissa. 

 

1.4.1 Kvantitatiiviset tutkimusmetodit 

Tutkimuksen kvantitatiivinen tutkimusaineisto saadaan pääosin kohdeyrityksen käyttöas-

teen seurantajärjestelmästä. Lisäksi kohdeyrityksessä on käytössä erillinen poikkeamarapor-

tointi tuotannossa tapahtuvista poikkeamista ja viivytyksistä. Näistä raporteista saadaan tar-

vittaessa tarkennuksia käytettävyyttä alentavista syistä. Töiden suunniteltujen kestojen ja 

kaikkiaan työn tekemiseen käytettyjen tuntien määrän selvittämiseksi hyödynnetään myös 

kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä saatavia tietoja. 
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1.4.2 Kvalitatiiviset tutkimusmetodit 

Tutkimuksen yhteydessä tuotantoon ja tuotannon työvaiheisiin ja tutustutaan olemalla pai-

kan päällä tuotannossa seuraamassa työvaiheiden suorittamista ja tuotannon etenemistä. Tä-

män havainnoinnin perusteella haetaan tuotannossa esiintyviä hukkia. 

 

1.5 Rajaukset 

Tutkimus keskittyy OEE:n eri osa-alueista ainoastaan käytettävyyteen ja sen parantamiseen. 

Tutkimuksessa huomioidaan ainoastaan käyttöasteseurannan pilotointivaiheessa mukana 

olevien viiden erillisen NC-koneen käytettävyydestä kertyvä data. 

 

Työvaiheiden läpimenoaikojen analysoinnissa ja kehitystoimissa huomioidaan vain nämä 

pilottivaiheessa mukana olevat koneet. Kehityssuunnitelmat tulevat pohjautumaan pääasi-

assa Lean-tuotantofilosofiassa käytettyihin menetelmiin. 
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2 Käytettävyyden ja tuotannon kehittämistapoja ja käsitteitä 

Tässä luvussa tutustutaan tapoihin kehittää tuotantoa ja käytettävyyttä. Aiheet keskittyvät 

käytettävyyden ja OEE:n lisäksi Lean-tuotantoon kuuluviin menetelmiin.  

 

2.1 OEE lyhyesti 

Overall Equipment Efficiency (OEE) on tapa mitata tuotannon kokonaistehokuutta tuotan-

tokoneen tai -linjan osalta. Lyhenteen OEE suomenkielinen vastine on KNL, joka on ly-

henne sanoista käytettävyys, nopeus ja laatu. (Villanen 2013, s. 1.) OEE-mittari on esitetty 

alkuperäisesti kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapidon (TPM) yhteydessä 1980-luvulla 

(Muchiri & Pintelon 2008, s. 3518). 

 

Jotta tuotannon virtausta saadaan parannettua, edellytyksenä on ajan-, tilan- ja materiaalin-

käytössä sekä työssä esiintyvien hukkien vähentäminen. Tavoitetilana on tuotannon jatkuva 

virtaus, jolloin suurimman osan ajasta, jonka työkappale on tuotannossa, sitä jalostetaan työ-

kappaleen arvon lisäämiseksi. (Villanen 2013, s. 1.) 

 

OEE:n mittauksella saadaan esiin tuotannossa esiintyviä hukkia. Näitä hukkia voivat olla 

esimerkiksi konerikot, asetukset, tarvikkeiden tai työkalujen etsiminen, virheelliset kappa-

leet, odottaminen ja ylimääräiset kappaleiden käsittely ja erilaiset siirrot. Hukkaa voivat ai-

heuttaa myös totutut työskentelytavat. Lyhyemmin ilmaistuna hukat ovat toimia, jotka ku-

luttavat resursseja synnyttämättä lisäarvoa.  (Villanen 2013, s. 1; Muchiri & Pintelon 2008, 

s. 3519.) 

 

Tuotantoprosessia hidastavat hukat ja häiriöt voivat olla joko kroonisesti esiintyviä tai sa-

tunnaisia häiriöitä. Satunnaiset häiriöt ilmaantuvat harvemmin ja niiden vaikutus on usein 

dramaattinen, joten myös niiden havaitseminen tuotannossa on helpompaa. Krooniset hukat 
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ja häviöt, kuten esimerkiksi edellisessä kappaleessa mainitut hukat, ovat usein niin tavallisia, 

että niiden olemassaoloon ei kiinnitetä huomiota ja häiriöitä pidetään osana normaalitilaa. 

Juuri tällaiset tehokkuushäviöt voidaan saada esiin mittaamalla tuotannon tehokkuutta ja 

vertaamalla sitä teoreettiseen tehokkuuteen. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 61.) 

 

OEE:n/KNL:n laskennassa lopputulokseen vaikuttavat kaikki hukkalajit. Erityisesti käytet-

tävyyden arviointi voi olla vaikeaa ilman tarkkaa mittaamista. OEE:n osana käytettävyyden 

laskenta huomioi myös kaikki tauot, asetukset ja koneiden vikaantumiset ja häiriöt. (Villa-

nen 2013, s. 1.) Se, että hukkalajit on integroitu OEE:ssa yhteen mittariin, on mittarin vah-

vuus (Muchiri & Pintelon 2008, s. 3520). 

 

OEE:n/KNL:n yhteydessä kokonaistehokkuutta alentavat syyt tunnetaan nimellä kuusi 

suurta hukkaa, englanniksi six big losses. Nämä kuusi suurta hukkaa ovat: 

1. Laite- ja konerikot 

2. Asetukset ja säädöt 

3. Lyhyet pysähdykset 

4. Alentunut nopeus 

5. Laatuhävikki ja uudelleen tekeminen 

6. Käynnistysvaiheen laatuhävikki.     

Näistä kohdat yksi ja kaksi katsotaan vaikuttavan käytettävyyteen, kohdat kolme ja neljä 

nopeuteen ja kohdat viisi ja kuusi laatuun. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 61; De Ron & 

Rooda 2006, s. 4989; Muchiri & Pintelon 2008, s. 3519-3520.) 

 

Kuvassa 1 on esitettynä kokonaistehokkuuden osatekijät, niihin vaikuttavat tekijät ja kuinka 

kukin tekijä lasketaan. 
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Kuva 1. Kokonaistehokkuuden osat ja laskentamalit (Villanen 2013, s. 1) 

 

Kokonaistehokkuuden osatekijät esitetään prosentteina maksimiarvosta ja näiden tulo on ko-

konaistehokkuusluku. OEE/KNL luku saadaan laskettua kertomalla eri osatekijät keskenään 

kaavalla: 

 

𝐾 × 𝑁 × 𝐿 = 𝐾𝑁𝐿     (1) 

 

Kaavassa K on käytettävyyden symboli, N nopeuden ja L laadun. (Villanen 2013, s. 1.) 

 

Kokonaistehokkuutta mitattaessa ei ole harvinaista, että tuotantoajasta voi hukkua jopa 30–

50 % muuhun kuin tehokkaaseen tuotantoon. Yli 80 % OEE lukuun päästään vain, mikäli 

esimerkiksi tauot on vuorotettu ja asetuksia joudutaan vaihtamaan harvoin ja silloinkin nii-

den kesto on minimoitu. Samoin huoltojen ja mahdollisten korjauksien kesto tulee pitää al-

haisena. Kuvassa 2 on esitetty esimerkkinä, miten käytettävyyden, nopeuden ja laadun hukat 

alentavat kokonaistehokkuutta. (Villanen 2013, s. 2.) 
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Kuva 2. Esimerkkitilanne kokonaistehokkuutta alentavista tekijöistä (Villanen 2013, s. 2) 

 

OEE:n laskutapa voi vaihdella hieman eri yrityksissä tai eri tutkijoiden välillä. Tästä syystä 

on vaikeaa yksiselitteisesti määritellä tavoiterajoja OEE:lle tai vertailla yrityksiä keskenään. 

On kuitenkin esitetty, että 84 % (tai 0,84 esitystavasta riippuen) olisi OEE-luku, jonka voi 

saavuttaa vain suorituskyvyltään maailman luokan yritys. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 

62–63.) 

 

Tiedonkeruu prosessin hukista on tärkeä osa OEE:ia. Tuotantolaitteen tai -linjan pysähdys-

ten syiden tiedonkeruun tulee olla riittävän yksityiskohtaista, jotta laskenta voidaan suorit-

taa. Liian yksityiskohtaiseksi menevä tietojen kerääminen ja raportointi voi kuitenkin johtaa 

siihen, että tiedonkeruuseen sitoutuu ylimääräisiä resursseja tai henkilöstön vastustus tiedon-

keruuta kohtaan kasvaa. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 63.) 

 

Tiedonkeruun haastavuus on yleensä riippuvainen tuotantojärjestelmän monimutkaisuu-

desta. Myös se, kerätäänkö tiedot automaattisesti vai manuaalisesti, vaikuttaa käytettävän 

tiedon tarkkuuteen. Tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien ja vastaavien ohjelmistojen 

avulla kerättävä data on yleensä manuaalisesti kerättyä tarkempaa. Tällaisissa ohjelmistoissa 

on korkeat kustannukset, kun vastaavasti manuaalisesti kerättävässä datassa 
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aloituskustannukset ovat käytännössä olemattomat. Tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestel-

miä on kuitenkin yleisesti käytössä, joten tällaisissa yrityksissä yksityiskohtaisenkin datan 

kerääminen on mahdollista. (Muchiri & Pintelon 2008, s. 3532–3533.) 

 

Aikahäviöt saadaan tarkimmin selville, kun jokaisen pysähdyksen syy ja kesto mitataan erik-

seen. Joissain tapauksissa riittäväksi mittaukseksi voi riittää, kun mitataan pysähdysten 

esiintymistaajuus. OEE:n tärkein tavoite ei lopulta ole mahdollisimman tarkan mittaustulok-

sen saavuttaminen, vaan selvittää tehokkuutta alentavat syyt ja näiden syiden merkittävyys. 

Tätä kautta voidaan kohdentaa tuotannon kehitystoimenpiteet oikein. (Jonsson & Lessham-

mar 1999, s. 63.) 

 

OEE-mittauksen tuloksia tulkittaessa pitää ymmärtää se, että tulokseen voi vaikuttaa mitat-

tavan koneen tai laitteen itsensä lisäksi myös muut tuotantoympäristön seikat. OEE-mittauk-

sen tulosta voi heikentää esimerkiksi puuttuva materiaali tai vastaava koneesta tai laitteesta 

riippumaton syy. (De Ron & Rooda 2006, s. 4999.) 

 

Koska OEE-laskennan tuloksiin vaikuttaa koneen tai laitteen suorituskyvyn lisäksi muutkin 

syyt, voidaan todeta, että OEE ei mittaa koneen tai laitteen suorituskykyä niinkään itsenäi-

senä laitteena, vaan osana tuotantojärjestelmää. (De Ron & Rooda 2005, s. 194.) 

 

OEE:n mittaroinnin avulla on mahdollista löytää tuotantolaitteiden hyödyntämättä jäänyt 

kapasiteetti. Mittauksen perusteella kohdennetun kehityksen avulla voidaan saavuttaa tuo-

tannon nopeuden lisäystä, pienentää asetusaikoja ja vähentää prosessin vaihtelua. Välillisesti 

tämä voi vähentää tarvetta kalliin ylityön teettämiseen tai tehdä investoinnin lisäkapasiteet-

tiin tarpeettomaksi. (Muchiri & Pintelon 2008, s. 3533.) 
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2.1.1 Käytettävyys 

Käytettävyyden mittauksella saadaan tietää kokonaisaika, jona mittauksen kohteena oleva 

kone tai tuotantolinja ei käy johtuen asetuksista ja säädöistä, vikaantumisista tai muista 

syistä. Toisin sanoen käytettävyys kertoo todellisen käyntiajan suhteen suunniteltuun tuo-

tantoaikaan. Suunniteltu tuotantoaika eroaa teoreettisesta tuotantoajasta siinä, että esimer-

kiksi ennalta suunnitellut huollot ja muut vastaavat toimenpiteet eivät sisälly suunniteltuun 

tuotantoaikaan. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 62.) 

 

Jonssonin & Lesshammarin (1999, s. 62) mukaan se, että suunniteltuun tuotantoaikaan ei 

lasketa mukaan etukäteen suunniteltuja huoltoja tai suuria asetusmuutoksia, voi johtaa te-

hottomuuteen huolloissa ja asetuksissa. Jos nämä toimenpiteet sen sijaan ovat mukana suun-

nitellussa tuotantoajassa, näkyy se huomattavasti alentuneena käytettävyytenä. Toisaalta 

matala käytettävyys voi toimia kannustimena huoltojen ja suurten asetusten vaihtojen tehos-

tamisen suunnittelulle ja kehittämiselle. 

 

Käytettävyyttä alentavia tekijöitä ovat esimerkiksi: 

 Koneiden ja laitteiden häiriöt 

 Asetusajat 

 Työkalurikot ja muut sen kaltaiset häiriöajat 

 Koneiden lämmityskäyttö ja säätäminen 

 Ylimääräiset tauot tai palaverit. (Villanen 2013, s. 3.) 
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Standardin PSK 7501 (2010, s. 7) mukaan käytettävyys voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

 

ä

ä
                  (2)                         

    

Käytettävyyden yksikkönä on %. (PSK 7501 2010, s.7.)  

 

2.1.2 Nopeus 

Nopeus OEE:n osatekijänä on todellisen tuotantonopeuden suhde ihanteelliseen tuotantono-

peuteen. Nopeuden laskemisessa on käytetty joko määritellyn tuotantomäärän valmistami-

seen kuluvan ajan suhdetta ihanteelliseen aikaan tai vastaavasti tuotannon määrän suhdetta 

ihanteelliseen tuotantomäärään määrätyssä aikajaksossa. Molemmat menetelmät tuottavat 

nopeuden suhdeluvun, joka on käyttökelpoinen. (Jonsson & Lesshammar 1999, s. 62.)  

 

Koneiden varsinainen käyntinopeus on usein alhaisempi, kuin mikä suunniteltu paras mah-

dollinen nopeus on. Tämä vaikuttaa OEE:ssa nopeuteen sitä alentavasti. (Muchiri & Pintelon 

2008, s. 3519.) 

 

Nopeutta, siinä merkityksessä kuin sitä OEE:ssä mitataan, alentaa kuudesta suuresta hukasta 

alentunut käyntinopeus ja lyhyet pysähdykset. Lyhyiden pysähdysten luokkaan luetaan 

yleensä myös ne hetket, kun kone on tyhjäkäynnillä. Esimerkki lyhyestä pysähdyksestä on 

vaikkapa koneen käynnistymisen estävä lika jossain koneen anturissa. Anturi voidaan puh-

distaa nopeasti ja pienellä vaivalla, mutta silti se on ehtinyt aiheuttaa viivettä koneen käytölle 

alentaen näin tuotantonopeutta. (Muchiri & Pintelon 2008, s. 3519.) 
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Tuotannon nopeus voidaan laskea kaavalla: 

 

Tuotanto

Nimellistuotantokyky × Käyttöaika
       (3) 

 

Kaavan tuloksena olevan nopeuden yksikkönä on %. (PSK 7501 2010, s. 32.) 

 

2.1.3 Laatu 

Laadun laskennassa osana OEE:ta huomioidaan vain sellainen laatuhukka, joka syntyy tuo-

tantokoneella tai -linjalla. Aiemman tai myöhemmän työvaiheen yhteydessä tapahtuvaa laa-

tuhävikkiä OEE tai sen osana laadun suhdeluvun laskenta ei huomioi. (Jonsson & Lessham-

mar 1999, s. 62.) 

 

Laatuhävikki ja uudelleen tekeminen/korjaus alentavat laadun suhdelukua. Tämänkaltainen 

laatuhävikki syntyy yleensä silloin, kun tuotantolaite ei jostain syystä toimi suunnitellusti. 

Esimerkiksi vääränlainen kiinnitin voi aiheuttaa virheitä valmiissa tuotteessa. (Muchiri & 

Pintelon 2008, s. 3520.) 

 

Käynnistysvaiheen laatuhävikki tapahtuu esimerkiksi vuoron tai tuotantoerän alussa, jos 

prosessi ei ole alusta lähtien stabiili. Tällöin prosessin saanto voi olla alentunut, kunnes pro-

sessi saavuttaa vakauden. Tämä voi johtua koneesta, mutta myös huono valmistautuminen 

tuotantosarjan tai vuoron vaihtoon voi lisätä tätä käynnistysvaiheen laatuhävikkiä. (Muchiri 

& Pintelon 2008, s. 3520.)  
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Laadun laskennan yksikkönä on % ja se voidaan laskea kaavalla: 

 

Tuotanto - Hylätty tuotanto

Tuotanto
      (4) 

 

(PSK 7501 2010, s. 32.) 

 

2.2 Lean 

Lean perustuu Toyotan tuotantojärjestelmään, Toyota Production Systemiin. Tärkeimpänä 

Toyotan tuotantojärjestelmän kehittäjistä pidetään Taiichi Ohnoa, joka työskenteli Toyotan 

päätuotantoinsinöörinä. Lean tuli laajalti tunnetuksi 1990 julkaistun Womackin, Jonesin ja 

Roosin teoksen, The Machine That Changed the World, myötä. (Modig & Åhlström 2013, 

luku 6; Vuorinen 2013, osa 2 luku 1 Lean.) 

 

Lean on asiakaslähtöinen tuotantofilosofia, jossa pyritään tuottamaan asiakkaan näkökul-

masta tarkasteltuna lisäarvoa tuotteelle siten, että samalla pyritään karsimaan tai minimoi-

maan lisäarvoa tuottamattomia toimintoja. (Vuorinen 2013, osa 2 luku 1 Lean.) Perinteisem-

missä tuotannonkehitystavoissa on tyypillisesti keskitytty parantamaan valmistusprosessin 

yksittäisiä osaprosesseja ja pyritty tehostamaan niitä. Leanissa valmistusprosessia katsotaan 

kokonaisuutena ja prosessista pyritään mahdollisuuksien mukaan poistamaan kaikki sellai-

nen aika, jolloin hyödykkeelle ei synny lisäarvoa. (Liker 2010, s. 31.) 

 

Lean-tuotantofilosofiassa tuotannon virtaus pidetään mahdollisimman katkeamattomana ja 

tuotantoa ohjataan imuohjauksella, jolloin tuotteita valmistetaan todelliseen tarpeeseen tar-

peetonta varastoon valmistamista välttäen. Prosesseissa tavoitellaan virheettömyyttä ja täy-

dellisyyttä. Osana Leania on myös koko henkilöstön osallistaminen toiminnan kehittämiseen 

ja toiminnan tason ylläpitämiseen. (Vuorinen 2013, osa 2 luku 1 Lean.) 
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Leaniin kuuluu lukuisia erilaisia työkaluja ja toimintatapoja. Näitä työkaluja voidaan sovel-

taa erillisinäkin, mutta tällöin pitää ymmärtää, että niiden hyödyt eivät välttämättä yllä sa-

maan, kuin jos Leania sovelletaan yrityksessä tai muussa organisaatiossa kokonaisuutena. 

(Liker 2010, s. 7.) Keskeistä Lean-tuotannon kehittämisessä ja ylläpitämisessä on ihmisten 

panos ja sitoutuminen järjestelmän jatkuvaan parantamiseen (Liker 2010, s 36). 

 

2.2.1 Just-In-Time 

Toyotan tuotantojärjestelmä noudattaa just-in-time-filosofiaa. Tässä tuotantofilosofiassa 

tehtaan varastot on minimoitu ja tuotannon virtauksella saadaan aikaan se, että tuotetaan 

oikea-aikaisesti vain asiakkaan haluamia tuotteita. Osittain tällaisen toimintatavan kehitty-

minen oli pakon sanelemaa, sillä Japanissa oli toisen maailmansodan jälkeen rajoitetusti re-

sursseja käytettäväksi. (Modig & Åhlström 2013, luku 5.) 

 

2.2.2 Prosessin virtaus 

Lean-ajattelutavassa korostetaan virtausnopeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajanjaksoa, joka 

sijoittuu tarpeen syntymisen ja sen täyttämisen väliin, pyritään lyhentämään. (Modig & Åhl-

ström 2013, luku Johdanto; Liker 2010, s. 88.) Virtaustehokkuutta tarkastellessa ei korosteta 

niinkään yksittäisen resurssin mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä, vaan kulloisellekin 

toimintaympäristölle ominaisen tuotantoyksikön jalostusasteen kasvua ajan suhteen. (Modig 

& Åhlström 2013, luku 1.) Jeffrey K. Liker (2010, s. 32) määrittelee virtauksen tavoitetilan 

seuraavasti: ”Yksiosaisen virtauksen ihanne on valmistaa yksi yksikkö kerrallaan asiakkaan 

kysynnän vauhdilla.” 

 

Ihannetilanne tuotannon virtaukselle on sellainen, että kun asiakas tekee tilauksen valmis-

tettavasta tuotteesta, noudetaan valmistukseen juuri tilauksen tarvitsema määrä raaka-ainetta 

ja sen jälkeen tuote kulkee kaikkien tarvittavien valmistuksen osaprosessien läpi välillä py-

sähtymättä. Valmis tuote saadaan näin asiakkaalle pienimmässä mahdollisessa ajassa. (Liker 

2010, s. 90.)  
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Hyvän virtaustehokkuuden saavuttamiseksi prosessit on määriteltävä tuotantoyksikön näkö-

kulmasta siten, että tuotantoyksikkö saa lisäarvoa mahdollisimman suuren osan läpimenoai-

kansa ajasta. (Modig & Åhlström 2013, luku 2.) 

 

Modig & Åhlström (2013, luku 2) määrittelevät kirjassaan, Tätä on Lean, virtaustehokkuu-

den seuraavasti: ”Virtaustehokkuus on arvoa tuottavien toimintojen summa suhteessa läpi-

menoaikaan.”  

 

Perinteisesti tuotannossa on pyritty mahdollisimman korkeaan resurssien tehokkuuteen. 

Tällä on kuitenkin usein negatiivinen vaikutus virtaustehokkuudelle. Kun resurssia pyritään 

hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, on vaatimuksena se, että tuotantoyksiköitä on 

jatkuvasti jalostettavaksi. Usein seurauksena on se, että tuotantoyksiköitä odottaa puskuri-

varastossa ennen tuotantoresurssia, eikä tuotantoyksikkö siis virtaa. Selityksen tälle tarjoaa 

matemaattisesti esitettynä Littlen laki, joka kuuluu:  

Läpimenoaika = keskeneräisten tuotantoyksiköiden määrä × jaksoaika. (Modig & Åhlstöm 

2013, luku 3.) 

 

Esimerkkinä yksiosaisen virtauksen ja perinteisen massatuotantoajattelun välillä voidaan 

ajatella tehdas, joka tuottaa tuotetta, joka koostuu komponenteista A, B ja C. Perinteisessä 

tavassa yksi osasto tuottaa kutakin komponenttia ja siirrettävän tavaraerän kokona on esi-

merkiksi 10 kpl. Kunkin komponentin valmistus kestää yhden minuutin. Perinteisessä ta-

vassa ensimmäisen tuotteen valmistumiseen menee 21 minuuttia 10 kappaleen erän valmis-

tumiseen yhteensä 30 minuuttia, koska 10×A+10×B+C=21 min ja 10×A+10×B+10×C=30 

min. Yksiosaisessa virtauksessa tuote valmistetaan peräkkäin sijoitetuissa työpisteissä, tuo-

tantosolussa, joiden välille ei luoda puskurivarastoa. Ensimmäinen tuote valmistuu tässä jär-

jestelmässä 3 minuutin kuluttua aloituksesta ja koko tuote-erä on valmis kahdessatoista mi-

nuutissa, koska tässä tapauksessa A+B+C= 3 min ja A+B+10×C=12 min. (Liker 2010, s. 92-

93.) 
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Virtaustehokkuuden kasvattaminen johtaa yleensä myös parantuneeseen resurssitehokkuu-

teen. Virtausta parantaessa ylimääräiset työt ja muu hukka vähenevät ja se johtaa välillisesti 

virtausta kasvattaessa myös resurssien tehokkaaseen käyttöön systeemitasolla. (Modig & 

Åhlström 2013, luku 9.)  

 

Perinteisesti tehokkuutta on mitattu laitteen, koneen tai työntekijän hyödyntämisen suhteen. 

Tämä tapa ei huomioi tarpeetonta ylituotantoa, eikä välttämättä viallisten tuotteiden tuotan-

toa. Virtaavassa tuotannossa tehokkuus lasketaan lisäarvoa synnyttävän työn suhteen. (Liker 

2010, s. 95–96.) 

 

Virtaustehokkuus johtaa myös laadunhallinnan paranemiseen. Perinteisessä resurssitehok-

kuutta korostavassa tuotantotavassa koko valmistuserä kulkee valmistusprosessin työvai-

heen läpi ennen siirtymistään seuraavaan työvaiheeseen. Mikäli työvaiheessa tapahtuu virhe, 

voi pahimmassa tapauksessa koko valmistuserä olla pilalla. Virtaavassa tuotannossa tuote 

siirtyy seuraavaan vaiheeseen heti valmistuttuaan edellisestä ja tällöin vika voidaan havaita 

heti ja korjata edellisen työvaiheen virhe. (Liker 2010, s.93–94.) 

 

Virtaavan tuotannon myötä vapautuu varastotilaa keskeneräisen tuotannon ja tarpeettomien 

materiaalien vähenemisen myötä. Samalla varastointikustannukset pienenevät ja valmistuo-

tevaraston alenemisen kautta riski tuotteiden vanhentumiselle pienenee. (Liker 2010, s. 96.) 

 

Käytännössä tuotannon ihanteellinen virtaus ei ole aina mahdollista. Tällöin voidaan käyttää 

pieniä puskurivarastoja prosessin vaiheiden välillä. Puskurit pyritään kuitenkin pitämään 

vain välttämättömän kokoisina ja tavoitetilana pidetään edelleen jatkuvaa virtausta. (Liker 

2010, s. 90.) 
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2.2.3 Imuohjaus 

Imuohjaus tarkoittaa yksinkertaistetusti tilausohjautuvuutta tuotannon osalta. Asiakkaan ti-

laus toimii impulssina toiminnan aloittamiselle. Tuotantoprosessin eri vaiheet toimivat si-

säisinä asiakkaina, joille edeltävä prosessin vaihe toimittaa tuotteen omalta osaltaan käsitel-

tynä. Informaatio tilauksen täyttämiseen tarvittavista resursseista kulkee vaiheketjua taakse 

päin ja tuote virtaa näiden tietojen perusteella asiakkaan suuntaan. Kuvassa 3 on esitetty 

imuohjauksen periaate. (Modig & Åhlström 2013, luku 5.) 

 

 

Kuva 3. Imuohjauksen periaate (Modig & Åhlström 2013, luku 5) 

 

Leanin mukaisessa imuohjauksessa sekä informaatio- että tuotevirtauksen nopeus on tärke-

ässä osassa. Materiaali-, keskeneräisen tuotannon- ja valmistuotevarastojen tasot pyritään 

pitämään matalalla. (Modig & Åhlström 2013, luku 5.) 

 

Ihannetilanteessa imuohjatussa tuotannossa valmistettaisiin tarpeen mukaan vain asiakkaan 

tilaama määrä valmistettavaa tuotetta. Koska virtauksessa voi kuitenkin olla häiriöitä, on 

tarpeellista joissakin tapauksissa pitää pieniä varastoja. Näistä varastoista otetaan täyden-

nystä tarpeen mukaan. (Liker 2010, s. 105–106.) 
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Täydennystarpeesta tuotannossa näille pienille puskurivarastoille viestitään kanban-järjes-

telmän avulla. Kanban voi olla tyhjä laatikko, kortti tai muu vastaava signaali täydennystar-

peesta. Arkielämän esimerkkinä kanbanista voidaan käyttää esimerkiksi auton polttoaine-

mittaria. Mittarin lukema kertoo, kun polttoaine on vähissä. Tankkausta ei siis tarvitse tehdä 

aikataulutetusti tai erikseen tarkastamalla polttoainetaso. Tankkaus tapahtuu ainoastaan tar-

peen mukaan. Kanban-järjestelmän etuna on visuaalisuus tuotannossa, eikä se vaadi toimi-

akseen tietotekniikkaa eikä ohjelmistoinvestointeja. (Liker 2010, s.106–107.) 

 

Kanban-järjestelmä on kuitenkin aina kompromissi silloin kun täydellistä virtausta ei voida 

toteuttaa. Yksiosaisen virtauksen luomiselle esteenä voivat olla esimerkiksi osaprosessien 

etäisyys toisistaan tai osaprosessien vaiheajat ovat kovin eri kestoiset. Varastointi on yksi 

hukan muodoista ja lopullisena tavoitteena on minimoida puskurivarastojen määrä. (Liker 

2010, s. 108–110.) 

 

2.2.4 Tuotannon tasapainotus 

Lean-toiminnassa pidetään usein esillä hukan eliminoimista. Hukan (japaniksi muda) elimi-

noinnin lisäksi Lean-toiminnassa tavoitteena on lisäksi eliminoida tuotannon kuormituksen 

epätasaisuus (japaniksi mura) ja ihmisten tai laitteiden ylikuormitus (japaniksi muri). Muran 

poistamista tuotantoa tasapainottamalla kutsutaan japaninkielisellä termillä heijunka. (Liker 

2010, s. 114–115.) 

 

Mikäli heijunka unohdetaan Lean-projektia aloittaessa ja keskitytään yksinomaan hukan 

poistoon prosessista, lopputuloksena voi olla tuotantolaitteiston ja/tai työntekijöiden yli-

kuormittuminen. Niinpä tuotannon tasapainottaminen muran poistamiseksi on tärkeää, sillä 

sen myötä päästään eliminoimaan myös mudaa ja muria. (Liker 2010, s. 115.) 
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Puhtaasti yksiosaisen virtauksen ja tilausohjautuvan tuotantojärjestelmän mukaan menetel-

lessä tuotantomäärät ja tuotteet voivat vaihdella paljon. Ratkaisuna voi olla se, että määritel-

lylle ajanjaksolle sijoittuvat tilaukset järjestetään ja aikataulutetaan niin, että tuotanto-ohjel-

masta saadaan tasapainoisempi. (Liker 2010, s. 116.) 

 

Tuotannon tasapainottamisessa, heijunkassa, tuotantoa tasapainotetaan sekä työkuorman 

että tuotevalikoiman osalta. Tilauksia tarkastellaan tietyn määritellyn tarkastelujakson ajalta 

ja niiden pohjalta laaditaan tasapainotettu tuotantosuunnitelma. (Liker 2010, s. 116.)   

 

Jotta tasapainotettua tuotantosuunnitelmaa voidaan toteuttaa käytännössä, vaatii se koneiden 

ja/tai tuotantolinjojen asetusaikojen eliminoimista tai minimoimista. Asetustyön analysoin-

nissa ja kehittämisessä on tärkeää työn jaottelu ulkoiseksi ja sisäiseksi asetukseksi. Ulkoinen 

asetusaika on aikaa, jolloin seuraavan työn asetusta voidaan tehdä koneen tai linjan vielä 

käydessä, kun taas sisäinen asetusaika on aikaa, jolloin kone tai linja pitää pysäyttää tai sam-

muttaa. (Liker 2010, s. 119–120.) 

 

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi silloin kun asiakkaan tilausmäärät vaihtelevat voimak-

kaasti, voi olla tarpeen ylläpitää pientä valmistuotevarastoa, jotta voidaan toteuttaa heijun-

kaa. Vaikka varastointi sinänsä sotii Leanin periaatteita vastaan, saavutetaan näin tasapai-

noinen tuotanto ja tasainen virtaus. (Liker 2010, s. 121.) 

 

2.2.5 Seitsemän hukkaa 

Toyotan tuotantojärjestelmässä (TPS) yksi keskeisiä ajatuksia on yrityksen tunnistamien    

hukkamuotojen välttäminen ja vähentäminen. Toyotan määrittelemät hukan muodot eivät 

lisää tuotteen arvoa asiakkaalle ja ne vaikuttavat negatiivisesti virtaukseen. (Modig & Åhl-

ström 2013, luku 5.)  
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TPS:ssä valmistusprosessia tarkastellaan asiakasnäkökulmasta. Tämä asiakas voi olla joko 

ulkoinen tai sisäinen asiakas. Sisäiseksi asiakkaaksi luetaan valmistusprosessin seuraava(t) 

vaihe. Prosessissa ainoastaan asiakkaalle arvoa lisäävä vaihe on tuottava. Muu on hukkaa. 

Joitakin arvoa lisäämättömiä työtehtäviä prosessissa on yleensä pakko suorittaa, mutta nii-

den määrä pyritään minimoimaan. (Liker 2010, s. 27–28.)  

 

Lean-ajattelutavassa hukan eri tyypit on perinteisesti jaettu seitsemään ryhmään. Nämä seit-

semän hukkaa ovat: 

1. Ylituotanto 

2. Odottelu 

3. Tarpeeton kuljettaminen 

4. Ylikäsittely 

5. Tarpeeton varastointi 

6. Tarpeeton liike 

7. Viat. (Liker 2010, s. 28-29; Hosseini, Kishawy & Hussein 2015, luku 8.2 Various 

Sources of Waste in Manufacturing Systems.) 

Sittemmin hukkien päätyyppeihin on luettu mukaan kahdeksantena hukkana työntekijän luo-

vuuden ja/tai potentiaalin hyödyntämättä jättäminen (Liker 2010, s. 28–29; Hosseini et al. 

2015, 8.2 Various Sources of Waste in Manufacturing Systems.). 

 

Ylituotanto on hukkaa siksi, että siinä tekemiseen sitoutuu muun muassa henkilöresursseja 

ilman että tuotetulle hyödykkeelle on välitöntä kysyntää. Ylituotanto aiheuttaa myös ylimää-

räisiä siirtoja ja kuljetuksia sekä varastointikustannuksia. (Liker 2010, s. 28.) 

 

Ylituotantoon voi johtaa liian suuret valmistuserät ja väärin ajoitettu tuotanto. Tämä voi olla 

seurausta puutteellisesta tuotannonsuunnittelusta. Pitkät vaihto- ja asetusajat ovat syitä, jotka 

houkuttelevat valmistamaan tarvetta suurempia eriä. Mikäli tuotannossa on odotettavissa 

laatuongelmia, runsaita poissaoloja tai konerikkoja, voi ylituotanto olla seurausta näihin 
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ongelmiin varautumisesta. Ylituotantoon voidaan päätyä silloinkin, kun käytettävissä on yli-

määräistä tuotantokapasiteettia ja suuria eräkokoja valmistetaan kapasiteetin työllistämistar-

koituksessa. (Tuominen 2010a, s. 16.) 

 

Ensimmäisenä merkkinä ylituotannosta voidaan havaita varastotasojen kasvu, joka johtaa 

varastointikustannusten kasvuun. Ylituotannon seurauksena läpimenoajat pitenevät ja tuo-

tannon virtaus voi heikentyä. Lean-ajattelussa ylituotannon ja sen seurauksena syntyvien va-

rastojen katsotaan olevan haitallisia myös siksi, että näiden seurauksena häiriöt ja ongelma-

kohdat prosessissa usein jäävät piiloon, ja näin ollen parannuskohteet jäävät tunnistamatta 

ja korjaamatta. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.6 Overproduction.) 

 

Ylituotannon välttämiseksi tärkein keino on käyttää imuohjausta tuotannonohjaukseen (Hos-

seini et al. 2015, luku 8.2.6 Overproduction; Tuominen 2010a, s. 17). Muutoinkin tuotan-

nonohjauksen kehittäminen on tärkeä keino ylituotannon välttämiseksi. Muita keinoja yli-

tuotannon vähentämiseksi ovat asetusaikojen lyhentäminen, tuotannon tasapainottaminen ja 

sarjakokojen pienentäminen. (Tuominen 2010a, s. 17.) 

 

Odottelu hukkaa esimerkiksi henkilöresursseja. Esimerkiksi edellisen vaiheen valmistu-

mista, työkalua, asennettavaa osaa tms. odottelevan työntekijän aikaa kuluu muuhun kuin 

jalostavaan työhön. (Liker 2010, s. 28; Hosseini et al. 2015, luku 8.2.4 Waiting.) Sama ti-

lanne on myös toisin päin. Mikäli koneet joutuvat odottamaan henkilöä tai hänen työsuori-

tustaan, voidaan sekin lukea odottelusta syntyväksi hukaksi. (Tuominen 2010a, s. 31.) 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tavallisesti raaka-aineiden ja materiaalien prosessissa viet-

tämästä ajasta suuri osa kuluu siihen, että materiaali odottaa käsittelyä. Syinä voivat olla 

esimerkiksi pitkät vaiheajat, katkokset tiedonkulussa tai tuotannon heikko virtaus. Myös ko-

neiden ja laitteiden vikaantumiset voivat aiheuttaa odottamista. Hukkatyypeistä odottamisen 

tunnistaminen voi olla haastavaa, koska se ei yleensä ole niin silmiinpistävää kuin monet 

muut hukista. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.4 Waiting.)  
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Odottamista voi välttää tuotannon tasapainottamisella ja säätämällä kapasiteetti tarpeen mu-

kaiseksi. Käyttäjäkunnossapidon kehittäminen voi vähentää vikaantumisista ja kunnossapi-

tohenkilöstön odottamisesta syntyvää hukkaa. odottelua voidaan vähentää myös työntekijöi-

den monitaitoisuuden ja monikoneajon lisäämisellä. (Tuominen 2010a, s. 31.)  

 

Kuljettamista on materiaalin tai tuotteen siirtäminen paikasta toiseen (Hosseini et al. 2015, 

luku 8). Ylimääräiset siirrot ja kuljetukset eivät lisää kappaleen arvoa asiakkaalle, toisin sa-

noen ne ovat hukkaa. Varastosta pois ja takaisin siirtelyt ja keskeneräisen tuotannon pitkät 

tai turhat siirrot ovat esimerkkejä tämän tyyppisestä hukasta. (Liker 2010, s. 29.)  

 

Hukaksi luettaviin kuljettamisiin voi johtaa epäsopiva layout tuotannossa ja pitkät etäisyydet 

työvaiheiden suorituspaikkojen välillä. Ylimääräistä kuljettamista syntyy silloinkin, kun lat-

tioilta siirretään tiellä olevia tavaroita tai lavoja pois tieltä tai kun joudutaan ylimääräisen 

tavaran takia järjestelemään ympäristöä. Mikäli tavaroita varastoidaan esimerkiksi ulkoti-

loissa, voi kuljetustarpeita syntyä siitäkin, että tavaroita siirretään suojaan säältä. (Tuominen 

2010a, s. 20.) 

 

Kuljetukset kasvattavat myös siirrettävän materiaalin tai tuotteen vaurioitumisen riskiä. Pit-

kät kuljetusmatkat myös lisäävät kustannuksia ja pidentävät aikaa, jolloin tuotteelle ei synny 

lisäarvoa prosessissa. Kuljetusmatkan ja -ajan optimointi on Lean-tuotannossa tärkeää py-

rittäessä vähentämään kuljetuksista aiheutuvaa hukkaa. Tämä koskee sekä ulkoisia että teh-

taan alueella tapahtuvia kuljetuksia. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.1 Transportation.) 

 

Kuljetusten vähentämiseksi voidaan valmistuslinja suunnitella U-muotoon. Eri työvaiheiden 

yhdistäminen samalle työpisteelle vähentää kuljetuksia, mutta tämän edellytyksenä on työn-

tekijöiden monitaitoisuus. Sarjakokojen pienentäminen johtaa kuljetusten vähenemiseen, 

koska tällöin kuljetuksia vaativia keskeneräisen tuotannon varastoja ei synny vaiheiden vä-

lille. Jos mahdollista, kuljetusyksiköt kannattaa standardoida. Kuljetuksia ja siirtoja voi 
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vähentää sekin, että suunnitellaan työpisteet sellaisiksi, että työskentely tapahtuu seisten, 

jolloin työntekijä liikkuu työpisteessä joustavammin kuin istuen työskennellessä. (Tuominen 

2010a, s. 21.) 

 

Kun valmistettavasta kappaleesta tehdään ”laadukkaampi” kuin on tarpeen, on kyseessä hu-

kan yksi muoto. Asiakkaan tarpeet on täytettävä, mutta mikäli ylimääräiset ominaisuudet 

eivät kasvata asiakkaan kokemaa arvoa, on työpanos niiltä osin ollut turhaa. (Liker 2010, s. 

29; Hosseini et al. 2015, luku 8.2.5 Overprocessing.) 

 

Ylikäsittelyyn johtavia syitä voivat olla epäselvyydet tuotteen vaatimuksissa tai käyttötar-

koitukseen liian vaativat toleranssiluokat. Myös tuotteen valmistamiseksi käytetyt tarvetta 

vaativammat koneistustekniikat tai ominaisuuksiltaan tarpeettoman monimutkaiset tuotan-

tolaitteet voidaan laskea ylikäsittelyn hukkatyyppiin kuuluviksi. Ylikäsittelyn välttämiseksi 

tuotannon, suunnittelijan ja asiakkaan välinen kommunikaatio on tärkein menettelytapa. 

(Hosseini et al. 2015, luku 8.2.5 Overprocessing.) 

 

Ylikäsittelyyn voi edellisessä kappaleessa mainittujen syiden lisäksi johtaa tottumus tiettyyn 

valmistustapaan. Tuotteen tai sen ominaisuuksien muuttuessa prosessiin voi jäädä ylimää-

räisiä ja tarpeettomia työvaiheita. Tällaisia syitä voidaan välttää, kun prosessit ja niiden 

kulku suunnitellaan hyvin ja mikäli tuotteeseen tulee muutoksia, tarkastetaan myös valmis-

tusprosessin vaiheet samalla. Prosessin eri vaiheiden ja ihmisten välinen yhteistyö on tässä 

työssä tärkeässä asemassa. (Tuominen 2010a, s. 24–25.) 

 

Varastoinnissa on aina olemassa riski, että tuote vanhenee tai vaurioituu varastoinnin aikana. 

Varastoinnin seurauksena on myös kuljetuksia ja varastointikustannuksia. Varastointi voi 

myös kätkeä puutteet prosessissa. (Liker 2010, s. 29.) 

 

Syynä varastoinnille voivat olla koneiden pitkät asetusajat, jolloin valmistuseriä kasvatetaan 

tarvetta suuremmaksi asetusten vaihtojen harventamiseksi. Mahdollisiin laatuongelmiin 
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varautuminen valmistamalla tuotteita yli tarpeen johtaa myös varastojen kasvuun. Yhtenä 

syynä varastointiin voi olla yksinkertaisesti tottumus ja ajatus siitä, että varastointi on vält-

tämätöntä. (Tuominen 2010a, s. 18.) 

 

Varastoa syntyy, kun prosessi tuottaa tuotetta asiakaskysyntää nopeammin. Varastoitaessa 

tuotteen arvo ei lisäänny, joten se katsotaan siksi hukaksi. Varastointi sitoo tilaa, kuten myös 

resursseja, jotka vaaditaan varastonhallintaan. Tarpeettoman varastoinnin seurauksena voi 

olla lisäksi kasvaneet läpimenoajat. Varastoinnin myötä syntyy usein myös muita hukka-

tyyppejä, esimerkkinä kuljetukset. Toisaalta varastointikin on seurausta toisesta hukasta, eli 

ylituotannosta. Ylituotannon hallitsemiseksi voidaan käyttää imuohjausta. (Hosseini et al. 

2015, luku 8.2.2 Inventory.) 

 

Varastotasojen hallitsemiseksi imuohjauksen lisäksi voi pyrkiä alentamaan asetusaikoja ja 

pyrkiä tasapainottamaan tuotantoa. Samoin on tärkeää ymmärtää, mitä kannattaa varastoida 

ja minkä varastointi on tarpeetonta. On myös tärkeää mitata varastojen arvot, jotta niiden 

vaikutus kokonaisuudessa ymmärretään. (Tuominen 2010a, s. 19.) 

 

Kun työntekijä joutuu etsimään materiaaleja tai työkaluja tai kun hän joutuu työtä tehdessään 

liikkumaan tarpeettomasti työn suorittaakseen, on kyseessä Leanin mukaan yksi hukan tyy-

peistä. (Liker 2010, s. 29.) 

 

Kaikkien liikkeiden tulisi työtä suorittaessa olla mahdollisimman helppoja ja matkojen ly-

hyitä. Työsuorituksessa pitäisi välttää paikasta toiseen liikkumisen lisäksi nostoa, kumarte-

luja ja kurotuksia. Ylimääräiset liikkeet työtä tehdessä rasittavat työntekijää ja voivat johtaa 

alentuneeseen tehokkuuteen. Lisäksi asiassa on ergonominen näkökanta. Epäergonomiset 

liikkeet ja työasennot voivat pahimmillaan johtaa työntekijän sairauspoissaoloihin. Tällöin 

hänen työpanoksensa ei ole käytettävissä ja mahdollisesti syntyy vielä lisäkustannuksia tuu-

raajan kouluttamisesta sairausloman ajaksi. Ylimääräisiä liikkeitä voi olla myös automati-

soidussa tai robotisoidussa valmistussolussa. Myös tällaisissa tapauksissa pitäisi pyrkiä yli-

määräisten liikkeiden välttämiseen, sillä liikkeet voivat pidentää solun tahtiaikaa ja 
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pidemmällä aikajänteellä vaikuttaa laitteiden käyttöikään. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.3 

Motion.) 

 

Ylimääräisten liikkeiden määrää voidaan vähentää suunnittelemalla työpisteet sellaisiksi, 

että tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat lähellä työntekijää ja helposti saatavissa. Työka-

lujen ja materiaalien tulisi olla järjestetty käyttöjärjestykseen. Myös tavaroiden säilytyskor-

keuden tulee olla sellaisia, että ne voidaan ottaa kurkottelematta tai kumartelematta. (Tuo-

minen 2010a, s. 29.) 

 

Viat ovat seitsemäs hukkatyyppi. Viallisten tuotteiden valmistukseen käytetty aika on käy-

tetty turhaan. Myös viallisten tuotteiden korjaukseen joutuu sitomaan resursseja, jotka muu-

toin olisi voitu käyttää arvoa lisäävään toimintaan. (Liker 2010, s. 29.) 

 

Kustannuksen kannalta viat ovat kallis hukkatyyppi. Usein vika havaitaan vasta kun tuote 

on valmis ja se on mennyt läpi koko tuotantoprosessin. Mikäli viallinen osa havaitaan vasta 

toimituksen jälkeen asiakkaan toimesta, sillä voi olla negatiivinen vaikutus asiakassuhtee-

seen. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.7 Defects and Rework.) 

 

Vikoihin ja laatuhukkaan johtavia syitä voivat olla puutteellisesti laaditut tarkastus- ja laa-

tustandardit tai näistä poikkeaminen tuotannossa. Epäselvät tai puuttuvat työohjeet ja työn-

tekijän riittämätön ammattitaito voivat aiheuttaa vikoja ja puutteita tuotteiden laadussa. 

Tuotteiden tarkastus vasta valmistusketjun lopussa voi aiheuttaa sen, että vialliset kappaleet 

pääsevät läpi koko valmistusketjun. (Tuominen 2010a, s. 22.) 

 

Uudelleen valmistettavat tuotteet tarkoittavat sitä, että tuotteen valmistamiseksi joudutaan 

käyttämään kaksinkertainen määrä resursseja suunniteltuun verrattuna. Uudelleen valmista-

minen ja korjaaminen myös tavallisesti lisäävät toimistotyötä eritoten silloin, kun vian seu-

rauksena on asiakasreklamaatio. Myös tuotteen ylimääräisistä tarkastuksista syntyy tarpeet-

tomia kustannuksia. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.7 Defects and Rework.) 
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Vikojen ja laatuhukan välttämiseksi on laadittava asianmukaiset työ- ja tarkastusohjeet ja 

laatustandardit ja edellä mainittuja on noudatettava tuotannossa. Jotta vialliset tuotteet ha-

vaitaan riittävän ajoissa, on jokaisen työvaiheen tarkastettava omat tuloksensa ja tarkkail-

tava, että koneet ja laitteet toimivat oikein. On myös huolehdittava koneiden huolloista niin, 

että niiden virheellinen toiminta vältetään. Työkalujen, kiinnittimien ja tekemisen suunnit-

telu niin, että vältetään virheet, on yksi tapa vähentää vikoja tuotannossa. (Tuominen 2010a, 

s. 22–23.) 

 

Kahdeksanneksi hukkatyypiksi luetaan nykyään työntekijän käyttämättä jäänyt potentiaali. 

Työntekijöillä voi olla tiedossaan ideoita tai tapoja parantaa prosessia ja nämä mahdollisuu-

det jäävät käyttämättä, mikäli työntekijää ei kuunnella, eikä hän pääse vaikuttamaan työ-

hönsä. Työntekijän panos ei ole myöskään paras mahdollinen, jos hänellä on puutteellinen 

motivaatio työhönsä tai kun hän ei ole työhönsä sitoutunut. (Liker 2010, s. 29.) 

 

Myös tapauksessa, jossa työntekijällä olisi monitaitoisuutta suoriutua useista eri tehtävistä 

prosessissa, mutta taitoja hyödynnetään vain hyvin kapeasti, on kyseessä työntekijän taitojen 

hukkaaminen. Monitaitoiset työntekijät ovat tärkeä resurssi, koska heidän avullaan voidaan 

lisätä prosessin joustavuutta. Voi olla myös mahdollista, että työntekijä pystyy käyttämään 

kahta tai useampaa tuotantokonetta samanaikaisesti, jolloin voidaan säästää tuotteen teke-

miseksi käytettävissä henkilöresursseissa. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.8 Skills/Poor Uti-

lization of Human Resources.) 

 

Työntekijöiden taitojen ja kykyjen tunnistaminen ja vahvistaminen on keino välttää tässä 

luvussa käsiteltyä hukkatyyppiä. Tämä voidaan saavuttaa parantamalla työntekijöiden ja 

johdon välistä kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä. (Hosseini et al. 2015, luku 8.2.8 

Skills/Poor Utilization of Human Resources.) 
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2.2.6 Järjestyksen kehittäminen - 5S 

Leanissa hyödynnetään visuaalista ohjausta. Tarkoituksena on nähdä yhdellä vilkaisulla, 

onko työpisteen prosessissa poikkeamaa vai onko kaikki kunnossa ja aikataulussa. (Liker 

2010, s.149–150.) 

 

Visuaalinen ohjain voi ilmaista esineiden oikean paikan, varastopaikan minimi- ja maksimi-

tason, keskeneräisen prosessin tilanteen tai työn tekotavan. Arkielämästä tutut liikennemer-

kit ja -valot ovat helppotajuinen esimerkki visuaalisesta ohjaimesta. Myös kanban ja andon 

ovat visuaalisia ohjaimia. (Liker 2010, s. 152.) Samoin 5S-toiminta sisältää edellä kuvatun 

kaltaisia visuaalisia elementtejä. 

 

5S on Lean-toiminnassa tapa pitää työpisteet järjestyksessä. 5S:n mukainen työpiste lisää 

työturvallisuutta ja helpottaa mahdollisten poikkeamien havaitsemista prosessissa. Tavoit-

teena on myös 5S:n myötä osaltaan vähentää hukkaa. (Liker 2010, s. 150.) 

 

Tuomisen (2010c, s. 8) mukaan 5S:n toteuttaminen voi ehkäistä ongelmia tuotannossa ja 

parantaa laatua. Hyvässä järjestyksessä olevissa työpisteissä työn suorittaminen nopeutuu ja 

työviihtyvyys paranee. 5S helpottaa myös JIT-tuotannonohjauksen toteuttamista. Se on 

myös tärkeä osa, kun halutaan kehittää käyttäjäkunnossapitoa.  

 

5S nimitys tulee japaninkielisten sanojen alkukirjaimista, joiden mukaan toimitaan. Sanat 

5S:n takana ja niihin sisältyvät toimet ovat: 

1. Seiri, lajittele. Työpisteessä olevat tavarat käydään läpi ja lajitellaan. Ainoastaan tar-

peelliset tavarat säilytetään työpisteessä, muista hankkiudutaan eroon. 

2. Seiton, järjestä. Jäljelle jäävät tavarat järjestetään työpisteessä siten, että jokaiselle 

esineelle on oma paikkansa. Usein tarvitut työkalut ovat helposti käden ulottuvilla.   

3. Seiso, puhdista. Työpiste siistitään ja puhdistetaan. 
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4. Seiketsu, standardoi. Laaditaan toimintaohjeet ja toimintatavat työpisteen pitä-

miseksi kolmen ensimmäisen S:n mukaisessa kunnossa. 

5. Shitsuke, ylläpidä. Työpisteen säilyttäminen 5S:n mukaisena vaatii jatkuvaa työtä. 

(Liker 2010, s. 150–152.) 

 

Työpisteisiin voi ajan kuluessa kertyä rikkoutuneita tai kuluneita työkaluja, virheellisiä tuot-

teita, tarpeettomia papereita ja muuta ylimääräistä tavaraa, joka ei ole työnteon kannalta tar-

peellista. 5S-ohjelman ensimmäisessä, lajitteluvaiheessa (seiri), on tapana merkitä työpis-

teistä (yleensä punalapulla), kaikki sellainen, jonka tarpeellisuus työpisteessä on kyseen-

alaista. Merkintään johtavat syyt voivat olla epäily esineen tarpeellisuudesta, väärästä sijain-

nista tai työpisteessä säilytettävien esineiden tarpeellisesta määrästä. (Tuominen 2010c, s. 

26–27.) 

 

Merkitty (punalaputettu) tavara arvioidaan, kun merkinnät on tehty. Tässä vaiheessa tavara 

joko hävitetään, siirretään sopivammalle paikalle, varastoidaan tai jos lopullista päätöstä ei 

osata välittömästi tehdä, punalaputettu tavara voidaan siirtää niille varatulle alueelle myö-

hempää arviointia varten. (Tuominen 2010c, s. 28–29.) 

 

5S:n toisena vaiheena on seiton, eli järjestäminen. Järjestelyllä pyritään helpottamaan ja no-

peuttamaan tarvittavien tavaroiden löytämistä ja käyttöönottoa, kun niitä työnteossa tarvi-

taan. Järjestäminen työpisteissä ja työpaikalla voidaan aloittaa jo saman aikaisesti lajittelu-

vaiheessa. Lajitteluvaiheen toteuttaminen on kuitenkin edellytyksenä järjestämisen onnistu-

miselle. (Tuominen 2010c, s. 35.) 

 

Järjestelyvaiheessa kaikille tavaroille ja työkaluille määritellään oma säilytyspaikkansa työ-

pisteessä. Tavoitteena on järjestää työpiste siten, että useimmin työssä tarvittavat työkalut ja 

esineet ovat helposti saatavilla myös työergonomia huomioiden. (Tuominen 2010c, s. 38.) 
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Kun työpisteiden järjestys on määritelty, se on merkittävä siten, että jokaisen tavaran suun-

niteltu sijainti on tunnistettavissa. Työpisteen merkinnöissä voidaan käyttää värimerkintöjä 

ja -koodauksia, ääriviivamerkintöjä työkalutauluissa, sijainnit osoittavia tauluja ja muita 

vastaavia tapoja. Työpisteessä säilytettävien tavaroiden lisäksi on tarpeen osoittaa ja merkitä 

omat paikkansa myös käytettäville materiaaleille, keskeneräiselle tuotannolle ja valmiille 

tuotteille. (Tuominen 2010c, s. 42.) 

 

Kolmantena vaiheena 5S-ohjelman toteuttamisessa on seiso, suomeksi puhdista. Tämä tar-

koittaa työpisteen tai määritellyn siivousalueen puhdistamista säännöllisesti. Tämä puhdis-

taminen sisältää myös työpisteissä sijaitsevien koneiden ja laitteiden puhdistamisen. Siistey-

delle tulee olla määriteltynä tavoitetila ja siistimiseen pitää olla määriteltynä selkeät vastuut, 

jotta tehtävät tulevat suoritetuiksi. (Tuominen 2010c, s. 51.) 

 

Ympäristön ja laitteiden puhtaanapito vaatii, että tähän työtehtävään hankitaan asianmukai-

set välineet ja että työntekijät on perehdytetty tehtävään. Siivousvälineet on pidettävä hel-

posti saatavilla ja siivouksen/puhdistamisen tulee olla osa päivittäisiä rutiinitehtäviä. (Tuo-

minen 2010c, s. 51.) 

 

Säännölliseen siivoukseen ja puhdistamiseen on helppo yhdistää myös koneiden käyttäjä-

kunnossapitoa. Koneiden puhdistamisen yhteydessä voidaan havaita esimerkiksi öljyvuodot 

tai kuluneet mekanismit ja osat. Myös voiteluöljyjen ja vastaavien määrät voidaan tarkastaa 

puhdistuksen yhteydessä ja lisätä tarvittaessa. Mikäli tässä yhteydessä havaitaan vikoja tai 

puutteita, jotka työntekijä voi korjata itse, voidaan korjaus suorittaa saman tien. Muussa ta-

pauksessa havainnoista ilmoitetaan kunnossapitoon. (Tuominen 2010c, s. 52–55.) 

 

Neljäntenä vaiheena 5S-ohjelmassa on seiketsu eli standardointi. Jotta aiemmissa vaiheissa 

kehitetyt toimintatavat ja käytännöt saadaan organisaatiossa yhteisiksi käytännöiksi, on eri 

vaiheiden toimintatavoista ja tavoitetasoista laadittava standardit. (Tuominen 2010c, s. 62-

63.) 
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Standardoinnin lisäksi organisaatiossa on huolehdittava siitä, että jokainen tietää standar-

doidut tehtävänsä (Tuominen 2010c, s. 65–66). Tehtävien standardoinnin lisäksi on suunni-

teltava tapa, jolla standardoitujen tehtävien toteutumista voidaan seurata ja kuinka seurannan 

tulokset saadaan tuotua näkyville. Esimerkiksi työpisteissä sijaitsevat seurantataulut, joihin 

kootaan näkyville tavoitetaso ja saavutettu taso, ovat visuaalinen ja informatiivinen tapa to-

teuttaa tämä. (Tuominen 2010c, s. 67.) 

 

On yleistä, että 5S-ohjelman aloituksen ja ensimmäisten neljän S:n toteutuksen jälkeen ti-

lanne alkaa vähitellen palata ennalleen, siksi 5S-ohjelman viides kohta on ylläpito, shitsuke. 

Jotta organisaatioon syntyy 5S:stä jokapäiväinen toimintatapa, vaaditaan koulutusta, audi-

tointeja ja katselmointeja. Tärkeää on, että ihmiset saadaan osallistumaan toimintaan. (Tuo-

minen 2010c, s. 75-76.) 

 

Pitkäaikaisten hyötyjen saavuttamiseksi 5S:n tulee olla jatkuva prosessi. Ylläpito-vaiheessa 

havaitut korjauskohteet tai puutteet käynnistävät aina uudelleen kuvassa 4 nähtävän proses-

sikulun. 5S-toimintaan voidaan myös yhdistää kilpailullinen elementti ja jakaa tehtaassa par-

haiten menestyneille työpisteille pieniä palkintoja tai muita huomionosoituksia. (Liker 2010, 

s. 150–151.) 
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Kuva 4. Järjestyksen ylläpidon viisi S:ää (mukaillen Liker 2010, s. 151) 

 

5S:n yhteydessä on muistettava, että se on vain yksi osa Leanista. Osana Leania toimintaa 

5S voi parantaa tuotannon virtausta, mutta mikäli se poimitaan Leanista yksittäisenä toimin-

tatapana käyttöön, ei tuloksena välttämättä ole muuta kuin siisti tehdas. (Liker 2010, s. 151–

152.) 

 

2.2.7 Jidoka 

Jidoka on Lean-sanastoa ja se voidaan suomeksi mieltää prosessin sisäänrakennettuna laa-

tuna (Liker 2010, s. 129). Jidokan esiasteena tai innoittajana voidaan pitää Sakichi Toyodan 

pitkäaikaisen kehitystyön tuloksena syntynyttä kutomakonetta 1900-luvun alusta. Tähän ku-

tomakoneeseen oli suunniteltu mukaan mekanismi, joka langan katketessa pysäytti koneen 

automaattisesti. (Liker 2010, s. 16.) 

 

Jidokan ajatuksena on siis se, että heti viallisen tuotteen tai prosessipoikkeaman havaitsemi-

sen jälkeen tuotantolinja voidaan pysäyttää vian aiheuttajan korjaamiseksi, jotta ongelma ei 

pääse laajenemaan. Tämän tuotannon pysäytyksen voi tehdä tuotantolaite automatisoidusti 

tai joissain tapauksissa tuotantolinjan työntekijä. Laatupoikkeaminen havaitseminen jo tuo-

tantoprosessin aikana ja poikkeaman aiheuttaneen syyn korjaaminen välittömästi ehkäisee 
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hukan syntymisen myöhemmin, kun jälkikäteen tapahtuvien tarkastusten ja tuotteiden kor-

jaamisten tarve vähenee.  (Liker 2010, s.129–130.) 

 

Jidokaan liittyy käsite Andon, joka tarkoittaa signaalia, jonka linjan pysäyttäminen aiheut-

taa. Andon voi olla merkkivalo, lippu, ääni tai muu vastaava merkki, joka ilmaisee, että tuo-

tantolinjalla on ongelma ja että sen ratkaisemiseen tarvitaan apua. (Liker 2010, s. 130.) Mi-

käli tuotantokone on varustettu automaatiolla, joka kykenee tunnistamaan ongelman tai vir-

heen itse, voi Andon-merkin antaa kone itse. Samoin työntekijän havaitessa ongelman tai 

virheen tuotannossa, hän voi pysäyttää tuotannon antamalla Andon-signaalin. Tällöin tuo-

tannon ongelma tulee kaikkien tiedoksi ja sen ratkaisemiseksi saadaan tarvittava apu. (Lim 

2020, luku 9.3.2.1 Andon.) 

 

Poka-yoke on yksi termeistä, jotka liittyvät Jidokaan. Vapaasti suomennettuna Poka-yoke 

voisi merkitä ”idioottivarmaa”. Käytännössä Poka-yoke tarkoittaa sitä, että tuotantoprosessi 

suunnitellaan niin, ettei inhimilliselle virheelle jää mahdollisuutta. Esimerkiksi kokoonpa-

notyössä komponenttien muodot voidaan suunnitella niin, että ainoastaan oikea osa saadaan 

sopimaan kiinnityskohtaan. Poka-yoke ja Andon voidan myös yhdistää. Tästä esimerkkinä 

voi toimia esimerkiksi kokoonpanolinja, jossa pultti pitää kiristää määrättyyn momenttiin. 

Käytettävään työkaluun voidaan yhdistää momenttimittari, joka antaa signaalin, mikäli ki-

ristysmomentti ei ole riittävä. Tuo poikkeaman havainto laukaisee Andonin ja tämä pakottaa 

ratkaisemaan ongelman. (Lim 2020, luku 9.3.3.2 Poka-yoke.) 

 

2.2.8 Työtehtävien standardointi 

Standardoidulla työllä on tärkeä merkitys Leanissa. Standardit sisältävät esimerkiksi työteh-

tävään kuluvan tahtiajan, prosessin etenemisjärjestyksen ja vaadittavat materiaalit tai muut 

resurssit. Prosessien parantamisen näkökulmasta prosessin pitää olla vakio, jotta sen paran-

taminen hallitusti onnistuu ja jotta muutosten vaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. (Li-

ker 2010, s. 141–143.) 
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Korkeaan tehtävien stadardointiasteeseen voi liittyä voimakkaasti byrokraattinen johtamis-

järjestelmä, jossa tehtävät määritellään työntekijöille ylempää hierarkiasta. Leanissa tämä 

tehtävien standardointi tapahtuu työntekijät osallistamalla. Täten koko organisaatio kehittää 

yhdessä prosesseja ja tekijät ovat sitoutuneita tavoitteisiin. (Liker 2010, s. 144–146.) 

 

2.2.9 Total Productive Maintenance 

Total Productive Maintenance, TPM, on lähtöisin Japanista ja se on tapa kehittää järjestel-

mällisesti mahdollisimman häiriötön tuotanto (Järviö et al. 2007, s. 111). Ensimmäisenä 

TPM:ää alkoi toteuttaa Nippon Denso Co., Toyota Motor Companyn osatoimittaja, 1970-

luvun alkupuolella (Ahuja & Khamba 2008, s. 715). 

 

TPM:n toteuttaminen koskee jokaista organisaation jäsentä työntekijöistä johtoon. TPM:n 

soveltamisen myötä tavoitellaan parannuksia tuottavuuteen, laatuun, talouteen ja toimitus-

varmuuteen ja -nopeuteen. Tavoitteena on myös henkilöstön kehitys, työturvallisuus ja ym-

päristöystävällisyys. (Tuominen 2010b, s. 8–9.) TPM:n tarkka suomennos on kokonaisval-

tainen tuottava kunnossapito, mutta TPM-lyhennettä käytetään yleisesti (Järviö et al. 2007, 

s. 111).  

 

Puutteelliset käytännöt kunnossapidossa voivat johtaa läpimenoaikojen pitenemiseen, lait-

teiden käytettävyyden alenemiseen, varastointitarpeen kasvuun ja epävakaaseen toimitusky-

kyyn. Oikeanlaisella kunnossapidon johtamisella voidaan kuitenkin vaikuttaa tuottavuuteen 

ja alentaa samalla kunnossapitokustannuksia. Luotettavasti toimiva tuotantolaitteisto on tär-

keä tekijä tuottavuudessa ja tuotannon suorituskyvyssä. Tuotantoteknologian kehityksen 

myötä laitteiden toimintavarmuuden rooli korostuu entisestään. Näin ollen kunnossapito tu-

lisikin nähdä osana yrityksen tuotantostrategiaa. TPM on yksi kunnossapitostrategioista, jota 

voidaan käyttää kunnossapidon tehostamiseen.  (Ahuja & Khamba 2008, s. 710–711.)   

 

TPM:n perusajatuksena on luoda tuotantolaitteille ihanteelliset toimintaedellytykset ja sitten 

ylläpitää ne. Kokonaisvaltaisessa tuottavassa kunnossapidossa tärkeää on ihmisten 
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kokonaisvaltainen osallistuminen asemasta riippumatta, kokonaistehokkuuden parantami-

nen ja huolto- ja korjaustoimien helpottaminen, huollon ennaltaehkäisevyys ja kunnossapi-

totarpeen pienentäminen. (Järviö et al. 2007, s. 111.)  

 

TPM:n ensisijaisina tavoitteina ovat:  

 Mahdollisimman hyvä koneiden kokonaistehokkuus  

 Koneen käyttöiän kattavan kunnossapitojärjestelmän kehittäminen  

 Kaikkien koneen käyttöön, suunnitteluun tai huoltamiseen liittyvien henkilöiden tai 

osastojen osallistuttaminen 

 Saada kaikki yrityksen henkilöt mukaan toteuttamaan TPM:ää 

 Vastuuttaa koneen kunnossapidon suunnittelu sitä käyttäville ja huoltaville ihmisille. 

(Ahuja & Khamba 2008, s. 716-717; Järviö et al. 2007, s. 112.) 

 

Tuotannon laatuongelmien, alentuneen tuotantonopeuden, pienten tuotantokatkosten ja ko-

neiden käynnistyksessä tapahtuvat hidasteet ovat vaikea havaita tuotannossa, ja niiden ai-

heuttamien kustannusten laskeminen on vaikeampaa kuin suurten konerikkojen aiheutta-

mien seisokkien kustannukset. TPM parantaa tilannetta noiden vaikeasti havaittavien hävik-

kien osalta kohentamalla koneiden luotettavuutta ja suorituskykyä. Samalla kustannusten ja 

parannusten havaitseminen helpottuu ja niiden taloudellisten vaikutusten laskeminen helpot-

tuu. (Järviö et al. 2007, s. 112.) 

 

TPM:n implementointi kokonaisuudessaan vaatii organisaatiolta pitkäaikaisen sitoutumisen 

toimintaan. Ohjelman aloittamisen jälkeen edistystä voidaan havaita jo muutaman kuukau-

den sisällä, mutta kokonaisuudessaan toimintatavan kehittäminen ja omaksuminen voi kes-

tää jopa vuosikymmenen. (Järviö 2007, s. 112–113.) 
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TPM:n implementointiin ei voi laatia yksityiskohtaisia yleistettäviä ohjeita, koska toiminta 

on sopeutettava organisaation omiin ominaispiirteisiin (Järviö et al. 2007, s. 111). Järviö et 

al. (2007, s. 86–93) kuvaavat TPM-ohjelman käyttöönoton vaiheet eurooppalaiseen lähesty-

mistapaan sovitettuna. Tässä lähestymistavassa kunnossapidon ongelmat priorisoidaan ja tu-

loksia tavoitellaan nopeammin kuin alkuperäisessä mallissa, jossa käynnistysvaihe on pe-

rusteellinen ja pitkäkestoisempi. Seuraavissa kappaleissa esitellään lyhyesti käyttöönoton 

vaiheet. 

 

Eräs versio TPM-ohjelman käyttöönotosta sisältää neljä päävaihetta, jotka sisältävät erilaisia 

suunnitelmia, mittauksia ja toimenpiteitä. Nämä neljä vaihetta ovat: 

 Suunnitteluvaihe 

 Mittausvaihe 

 Kunnostusvaihe 

 Huippukuntovaihe. (Järviö et al. 2007, s. 87–92.) 

 

TPM-ohjelman käyttöönotto alkaa suunnitteluvaiheella. Alkuvaiheessa määritellään organi-

saatio ja valitaan avainhenkilöt sekä varataan tarvittavat resurssit. Kun organisaatio ja resur-

sointi kunnossa, on laadittava kunnossapitosuunnitelma. Kunnossapidon suunnitelma sisäl-

tää esimerkiksi kunnossapitokonseptin määrittelyn, dokumentoinnin ja informaation hallin-

taan liittyvää suunnittelua, tarvike- ja varaosien hallinnan suunnittelun, mittaroinnin, seu-

rannan ja raportoinnin suunnittelun ja toiminnan standardoinnin suunnittelun. (Järviö et al. 

2007, s. 87.) 

 

Mittausvaiheessa TPM:ää käyttöönotettaessa tutkitaan koneiden ja laitteiden korjaus- ja vi-

kahistoriatietoja ja muuta käytettävissä olevaa huoltohistoriaa. Näiden tietojen avulla mää-

ritellään muutama ongelmallisin kone, joihin toimenpiteitä alkuvaiheessa kohdistetaan. Ko-

neiden määrä on alkuvaiheessa syytä rajoittaa, esimerkiksi maksimissaan viisi konetta, jotta 

toimenpiteet saadaan toteutettua ripeästi. Tällöin tulosten saavuttaminen ruokkii toimintata-

van uskottavuutta organisaatiossa. (Järviö et al. 2007, s. 87.) 



43 
 

Korjaus- ja vikahistoriatietojen sijasta koneiden priorisointi voidaan tehdä arvioimalla pa-

rannustarpeen kriittisyys. Tässä arviointitavassa arvioidaan kone kriteeristön perusteella pis-

teyttämällä. Näin löydetään kriittisimmät koneet TPM:n toteuttamiselle. Esimerkkinä kritee-

ristönä on esimerkiksi: 

 Korjauksen helppous 

 Koneen luotettavuus 

 Tuotteiden laatu 

 Läpimenoaika 

 Menetetyn tuotannon määrä 

 Työturvallisuus 

 Ympäristönäkökohdat 

 Kustannukset. (Järviö et al. 2007, s. 113–114.) 

 

TPM:n kunnostusvaiheeseen liittyy tärkeänä osana 5S-toiminta. 5S:n toteuttaminen toimii 

kunnostusvaiheen perustana ja siksi sen toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. 5S-toimin-

nan aloittamisen lisäksi kunnostusvaiheessa koneelle tehdään laaja tarkastus ja kunnostusta 

vaativat kohteet korjataan. (Järviö et al. 2007, s. 88–90.) 

 

Kun koneen havaitut viat on korjattu, arvioidaan vaikutukset. Mikäli arvioinnin perusteella 

voidaan todeta, että koneen käytettävyys on parantunut ja saavutukseen ollaan tyytyväisiä, 

voidaan siirtyä seuraavaan koneeseen. Tässä samassa vaiheessa päivitetään/laaditaan ohjeet 

kunnossapidolle ja käytölle. (Järviö et al. 2007, s. 90.) 

 

Huippukuntovaiheessa kunnossapitojärjestelmä optimoidaan. Voidaan esimerkiksi yhdistää 

tarvittavin osin omaan kunnossapitoon kumppaniyritysten palveluita, tehostetaan varaosa-

hankintaa, varastointia ja logistiikkaa. Kunnossapidon suorituskyvylle laaditaan mittarit, 
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jotka tukevat jatkuvaa parantamista. Lopullisena maalina on pienentää kunnossapidon tar-

vetta. (Järviö et al. 2007, s. 92.) 

 

TPM:n yhtenä osa-alueena on yhdistää huolto- ja tuotantohenkilöstön voimat kunnossapidon 

hyväksi. Koneiden vikaantumisten havaitseminen, pienet huoltotoimenpiteet ja työympäris-

tön siisteyden ja järjestyksen ylläpito siirtyvät TPM:ää sovellettaessa tavallisimmin tuotan-

tohenkilöstön tehtäviksi. Vikojen korjaamisen sijasta varsinainen huoltotoiminta on ennal-

taehkäisevää.  (Ahuja & Khamba 2008, s. 720.) Koneiden käyttäjien osallistuminen huolto-

toimintaan on perusteltua siksikin, että yleisimmin paras tieto koneiden luotettavuudesta ja 

muutoksista käynnissä on käyttäjillä itsellään (Järviö et al. 2007, s. 115). 

 

Koneiden käyttäjien suorittamat tarkastukset ja kunnossapito sisältävät seuraavia vaiheita ja 

tehtäviä: 

 Koneen huolellinen puhdistus 

 Ympäristön (työpisteen) puhdistus 

 Huolto- ja puhdistusohjeiden laatiminen 

 Yleistarkastukset 

 Käyttäjien tekemät tarkastukset 

 Järjestyksen varmistaminen 

 Osallistuminen kunnossapitoon. (Järviö et al. 2007, s. 115–116.) 

 

Koneen puhdistaminen palvelee kunnossapitomielessä useammalla tavalla. Lika koneessa 

voi toimia siten, että se aiheuttaa vikoja tai kiihdyttää koneen osien kulumista. Samalla kun 

kone puhdistetaan, se tarkastetaan muutoinkin ja tehdään tarvittavia voiteluita. Samalla kun 

likaisuuden aiheuttamaa vikaantumisriskiä saadaan pienenemään, helpotetaan myös koneen 

tarkastamista ja vikojen havaitsemista. Löysällä olevat pultit tai koneen nestevuotojen ha-

vaitseminen ja paikallistaminen helpottuu, kun lika ei peitä vikoja. (Järviö et al. 2007, s. 

116.) 
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Ympäristön siistimisellä varmistetaan, että koneen huollettaviin ja tarkastettaviin kohtiin 

päästään kulkemaan mahdollisimman esteettömästi. Samalla saadaan vähennettyä ympäris-

tön epäpuhtauksia, jotka lisäävät koneiden likaantumista. Siistimisen myötä työpisteisiin 

kertynyt ylimääräinen tavara ja romu saadaan kerättyä pois ja työskentely ja kulkeminen 

työpisteessä helpottuu. (Järviö et al. 2007, s. 116.) 

 

Huolto- ja puhdistusohjeet laaditaan yksiselitteisiksi. Niissä pitää olla huomioituna kaikki 

käyttäjäkunnossapidon piirissä olevat tarkastus- ja huoltokohteet. Ohjeissa kerrotaan myös 

huoltotoimille suunniteltu aika ja aikataulu. (Järviö et al. 2007, s117-118.) 

 

Yleistarkastukset sisältävät koneiden käyttäjien aistien varaisesti tekemiä tarkastuksia ko-

neella. Jos tarpeen ja mahdollista, voidaan koneisiin tehdä tarvittavia muutoksia, jotta tar-

kastusten tekemisestä tulee sujuvaa ja helppoa. Koneisiin voidaan tehdä erilaisia merkintöjä 

tai värikoodauksia, jotta tarkastuskohteiden havaitseminen ja löytäminen helpottuu. Jos tar-

kastusten perusteella koneissa havaitaan poikkeavuuksia, on viat ja puutteet korjattava tai 

korjautettava mahdollisimman ripeästi. (Järviö et al. 2007, s. 118.) 

 

Käyttäjien tekemät tarkastukset sisältävät päivittäisiä tarkastuksia, jotka suoritetaan standar-

doidusti ohjeita noudattaen. Mikäli näissä tarkastuksissa ilmenee vikoja ja puutteita, joita 

koneiden käyttäjät eivät saa itse ratkaistua, ilmoitetaan puutteista kunnossapitoon, joka hoi-

taa vian tai puutteen korjaamisen. (Järviö et al. 2007, s. 118–119.) 

 

Työpisteen järjestys varmistetaan määrittelemällä säilytyspaikka kaikille työpisteen työka-

luille ja muille tavaroille. Kulutustavaroiden enimmäismäärä ja lisätilauspiste määritellään 

ja tehdään tarvikkeiden hankinnasta mahdollisimman suoraviivaista. Värikoodaukset ja 

muut visuaaliset merkinnät auttavat tavaroiden paikkojen määrittelyssä ja järjestyksen yllä-

pidossa. (Järviö et al. 2007, s. 120.) 
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Käyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön tehtävät jakautuvat TPM:n myötä uudella tavalla. Eri-

laiset tarkastukset, pienet korjaukset, voitelut, liitosten kiristykset ja muut vastaavat tehtävät 

siirtyvät koneen käyttäjien tehtäviksi. Määräaikaishuollot ja isompien vikojen korjaaminen 

ja muut kunnossapidon suurempaa ammattitaitoa vaativat tehtävät kuuluvat kunnossapito-

henkilöstölle. (Järviö et al. 2007, s. 121–122.) 

 

Yksi tärkeimmistä TPM:n onnistumisesta kertovista mittareista on OEE, koska TPM:n ta-

voitteena on vähentää tai poistaa useita OEE:ta alentavia tekijöitä tuotannosta. Toisaalta taas 

OEE-laskennan tulokset toimivat usein alkusysäyksenä TPM-ohjelman aloittamiseen orga-

nisaatioissa. (Ahuja & Khamba 2008, s. 723–724.) 

 

Ahujan & Khamban (2008, s. 726) mukaan TPM:n implementointiin voi mennä jopa kol-

mesta viiteen vuotta, joten TPM-ohjelman aloittamisella ei voida tavoitella pikaparannuksia, 

vaan toiminta on pitkäjänteistä ja jatkuvaa parannusta tavoittelevaa. Hekin korostavat toi-

mintaan sitoutumista ja ymmärrystä aina organisaation ylintä johtoa myöten, jotta TPM-oh-

jelma voi olla menestyksekäs. 

 

TPM:n käyttöönottoon ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa. Ahuja & Khamba (2008) 

esittelevät erilaisia lähestymistapoja implementointiin. Yksi niistä on kolme päävaihetta si-

sältävä tapa: 

 Vaihe 1 – Koneiden ja laitteiden parantaminen vaadittavalle tasolle käytettävyy-

den ja suorituskyvyn suhteen 

o Laitteiden nykyisen suorituskyvyn määritys (esim. OEE:n avulla) 

o Laitteiden nykyisen kunnon määrittäminen 

o Huollon nykytilan selvittäminen 

o Tehokkuushävikkien analysointi 

o Parannustarpeiden tarpeiden ja mahdollisuuksien määritys 

o Asetusten kehittämisen tarpeiden ja mahdollisuuksien määritys 
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o Parannusten teko aiempien määritysten perusteella 

o Tulosten tarkastaminen ja tarpeelliset jatkotoimet. (Ahuja & Khamba 

2008, s. 728.) 

 Vaihe 2 – Koneiden ja laitteiden käytettävyyden ja suorituskyvyn ylläpito 

o Määrittele joka koneen huolto-, puhdistus- ja voitelutarpeet 

o Huolto-, puhdistus- ja voiteluohjelman laatiminen joka koneelle 

o Tarkastusohjelmien laatiminen koneille 

o Suunnitellun huolto-, puhdistus-, voitelu- ja tarkastusjärjestelmän luonti 

o Huolto-ohjelman ohjeiden laadinta 

o Huolto-, puhdistus- ja voiteluohjelman toteuttaminen suunnitellusti 

o Tulosten tarkistus ja tarvittaessa huoltosuunnitelman muokkaaminen. 

(Ahuja & Khamba 2008, s. 729–730.) 

 Vaihe 3 – Laitehankintojen ja uusien prosessien toimintatapojen määritys tarvit-

tava suorituskyky ja elinkaarikustannukset huomioiden 

o Teknisten vaatimusten määrittely ja laadinta 

o Tiedonkeruu tuotannon kokemuksista nykyisistä laitteista ja prosesseista 

o Tiedonkeruu huollon kokemuksista nykyisistä laitteista ja prosesseista 

o Aiempien ongelmien välttäminen uusien laitteiden ja prosessien kohdalla 

o Vianmäärityskyvyn varmistaminen uusissa laitteissa ja prosesseissa 

o Henkilöstön varhainen perehdytys uusiin laitteisiin ja prosesseihin 

o Uusien laitteiden ja prosessien hyväksyntä tuotantoon vain silloin, kun 

tekniset vaatimukset täyttyvät. (Ahuja & Khamba 2008, s. 730.) 

 

TPM-ohjelman implementointi yritykseen ei ole helppo tehtävä. Henkilöstön muutosvasta-

rinta, yritys soveltaa TPM:ää vain osittain, koulutuksen ja perehdytyksen puutteellisuus, 

liian suuret odotukset, puutteet toimintamallien määrittelyssä tavoitteiden saavuttamiseksi, 
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puutteellinen kommunikaatio tai pyrkimys toteuttaa TPM:ää ”muoti-ilmiönä” ovat sellaisia 

syitä, jotka voivat johtaa TPM-ohjelman epäonnistumiseen. (Ahuja & Khamba 2008, s. 733.) 

 

Tärkeä tekijä TPM-ohjelmien epäonnistumisessa on TPM:n perustana toimivien toimintata-

pojen puute tuotannossa. Tällaisia tapoja ovat muun muassa jatkuvan parantamisen kulttuuri, 

organisaation toimintojen rajat ylittävät yhteistyöryhmät ja työntekijöiden osallistaminen ja 

sitouttaminen kehittämiseen. (Ahuja & Khamba 2008, s. 733–734.) 

 

TPM-ohjelman toteuttaminen vaikuttaa koko organisaatioon, ei vain tuotantoon. Kyseessä 

on pikemminkin tuotanto- ja huoltotoiminnan filosofian muutos kuin vain ohjekokoelma, 

jota noudattaa. Tämä vaatii henkilöstöltä oikeanlaista asennetta, jotta lopputulos olisi me-

nestyksekäs. Sekä organisaation johdolla että työntekijöillä tulee olla ymmärrys siitä, että 

TPM hyödyttää sekä organisaatiota että kaikkia siinä työskenteleviä. (Ahuja & Khamba 

2008, s. 736.) 

 

Työntekijöiden koulutus, heidän sitoutumisensa, tiimityöskentely ja huoltotoiminnan ennal-

taehkäisevyys ovat avaintekijöinä TPM:n onnistuneessa soveltamisessa. Johdon viestinnän 

on oltava johdonmukaista ja rohkaisevaa ja sen on ylläpidettävä oikeaa etenemisjärjestystä 

ja pyrittävä tukemaan päätösten teossa. (Ahuja & Khamba 2008, s. 736.) 

 

TPM:n toteuttamiseksi on organisoiduttava oikein ja toteuttavalle organisaatiolle on osoitet-

tava riittävät resurssit tehtävän suorittamiseksi. Tähän kuuluu myös tarvittavan ajan myön-

täminen työhön. TPM:n implementointi on suunniteltava huolellisesti ja työntekijöiden li-

säksi johdon osallistuminen ja motivaatio ovat tärkeässä asemassa. Edistymistä on mitattava 

soveltuvilla suorituskykymittareilla, jotta kehitys voidaan todeta tai vastaavasti tehdä muu-

toksia tarvittaessa. (Ahuja & Khamba 2008, s. 738.) 

 

TPM-ohjelman käyttöönotto kestää pitkän ajan, joten organisaation on oltava valmis kehit-

tämään toimintaa pitkäjänteisesti, vaikka TPM:n implementoinnissa tulisi myös 
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vastoinkäymisiä ja takaiskuja. Aikataulutuksen suhteen on oltava realistinen ja liian suuria 

odotuksia lyhyen aikavälin suurille parannuksille ei kannata asettaa. (Ahuja & Khamba 

2008, s. 740.) 

 

Onnistuessaan TPM:n soveltaminen lisää koneiden ja laitteiden kokonaistehokkuutta ja lisää 

valmistuksen tehostuessa organisaation kilpailukykyä. TPM:n myötä tuotannon kustannuk-

set alenevat, laitteiden vikojen juurisyiden selvittäminen helpottuu ja organisaation eri toi-

mintojen rajat ylittävä tiimityöskentely lisääntyy. (Ahuja & Khamba 2008, s. 740.) 

 

TPM:llä on osoitettu olevat positiivinen vaikutus suunnittelemattomien pysähdysten ja ko-

nerikkojen vähentämisessä, laitteiston käytettävyyden parantamisessa ja tuottavuuden pa-

rantamisessa. TPM auttaa tehostamaan huoltotoimenpiteitä ja luotettavan laitteiston myötä 

laatuongelmat vähenevät. TPM toimii tukena Just-In-Time-tuotannossa ja TPM-ohjelman 

myötä voidaan saavuttaa lyhyemmät toimitusajat ja parantaa toimitusvarmuutta. Positiivisiin 

vaikutuksiin lukeutuvat myös kohentunut työympäristö ja tapaturmien ja läheltä piti -tilan-

teiden väheneminen. TPM vaikuttaa myös siten, että henkilöstön ymmärrys tuotantoproses-

sista lisääntyy ja heidän ammattitaitonsa ja ongelmanratkaisukykynsä kehittyvät. (Ahuja & 

Khamba 2008, s. 719.)  

 

TPM:n tarkoituksena on kustannustehokkaasti ja turvallisia työtapoja noudattaen varmistaa 

tuotantolaitteiden kunto ja käytettävyys niin, että niillä voidaan tuottaa laadukkaita tuotteita 

suunniteltu määrä määrätyssä ajassa (Ahuja & Khamba 2008, s. 712).  Lean-valmistuksessa 

luotettavasti ja tehokkaasti toimiva tuotantolaitteisto ovat tärkeitä edellytyksiä. TPM:ää käy-

tetään varmistamaan näiden edellytysten täyttyminen ja tukemaan Lean-valmistuksen toteut-

tamista. (Ahuja & Khamba 2008, s. 716.)  

 

TPM:n toteuttamisessa lopullisena päämääränä on konerikkojen, vikojen ja tapaturmien täy-

dellinen eliminointi tuotannosta. OEE-mittaus on yksi sellainen tekijä, jonka myötä TPM:n 

soveltamisen tärkeys voi nousta esiin. (Ahuja & Khamba 2008, s. 719–720.)  
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2.2.10 Single Minute Exchange of Dies 

Lyhyet asetusajat ovat keskeinen tekijä valmistaville yrityksille. Single Minute Exchange of 

Dies, SMED, on Lean-työkalu, jolla voidaan saavuttaa asetusaikojen nopeutuminen, kun 

tuotantolaitteella- tai linjalla vaihdetaan tuotteesta toiseen. (Mihok, Kádárová, Demečko & 

Ružinský 2015, s. 568–569; Boran & Ekincioğlu 2017, s. 3941–3942.) SMED kehitettiin 

alkujaan valumuottien ja työkalujen nopeaa vaihtamista varten, mutta menetelmä on levin-

nyt käyttöön yleisesti koneiden ja prosessien asetusten kehittämiseksi (Boran & Ekincioğlu 

2017, s. 3943). 

 

Asetusajaksi lasketaan edellisen tuotesarjan viimeisen kappaleen valmistumisen ja seuraa-

van tuotteen ensimmäisen kelvollisen kappaleen välinen aika. Tähän aikaan sisältyy edelli-

sen tuotteen työkalujen poisto, uuden tuotteen työkalujen kiinnitys ja mahdolliset koeajot 

koneella. Jos tuotantosarjan ensimmäisen kappaleen valmistamisen aikana ei tarvitse tehdä 

mitään säätöjä ja tuloksena on hyvä kappale, ei tätä lasketa asetusajaksi. (Mihok et al. 2015, 

s. 568.) 

 

Pitkäkestoisten asetusten seurauksena on usein sarjakokojen kasvu, jolloin nopea reagointi 

muuttuneeseen kysyntätilanteeseen voi olla vaikeaa. Suuret sarjakoot tuotannossa edellyttä-

vät myös suuria materiaali- ja valmistuotevarastoja samalla kun keskeneräisen tuotannon 

määrä on huomattava. Näiden myötä tarvitaan varastotilaa, työntekijöitä hallitsemaan varas-

toa ja käsittelylaitteistoa. Kaikki tämä lisää hukkaa ja aiheuttaa kustannuksia. (Mihok et al. 

2015, s. 568–569.) 

 

SMED:in käyttäminen kehitystyökaluna asetuksissa vähentää hukkaa ja sen myötä tuotan-

non virtaus voi parantua. Myös aiempaa pienempien sarjakokojen käyttö tuotannossa on 

mahdollista, kun asetusaikoja minimoidaan. (Boran & Ekincioğlu 2017, s. 3942.) 

 

SMED perustuu siihen, että asetusaika jaetaan erillisiin osiin, ulkoiseen ja sisäiseen asetus-

aikaan. Sisäisen asetuksen ajaksi kone pitää pysäyttää tai sammuttaa, kun taas ulkoisen 
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asetuksen aikana kone voi olla tuotantokäytössä. Perusperiaatteena on pyrkiä lisäämään ul-

koisen asetusajan osuutta kokonaisasetusajasta ja pyrkiä tekemään jäljelle jäävästä sisäisestä 

asetusajasta tarpeetonta tai ainakin mahdollisimman sujuvaa. (Mihok et al. 2015, s. 569; Bo-

ran & Ekincioğlu 2017, s. 3943–3944.) 

 

Kun asetus jaotellaan sisäiseen ja ulkoiseen aikaan, voidaan saavuttaa nopeasti tuloksia pie-

nilläkin muutoksilla. Esimerkiksi seuraavaan tuotantoerään tarvittavien työkalujen, materi-

aalien ja mahdollisten dokumenttien nouto jo edellisen tuotantoerän aikana lyhentää aikaa, 

jonka kone on tuotantoerien välissä pysähdyksissä. (Mihok et al. 2015, s. 569.) 

 

Jaottelun jälkeen sisäiseen asetusaikaan jäävien tehtävien muuntomahdollisuus osaksi ul-

koista asetusaikaa arvioidaan. Tällainen muunnos voidaan saavuttaa esimerkiksi hankki-

malla tai valmistamalla kiinnitin- ja työkalujärjestelmiä, joille voidaan tehdä asetustyötä ko-

neen tai linjan ulkopuolella. (Mihok et al. 2015, s. 569.) 

 

Sisäiseen asetusaikaan jäävät tehtävät, joita ei voida muuntaa ulkoisesti tehtäväksi, arvioi-

daan tehtävien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Tällaisia sujuvoittamistoimia voivat 

olla muun muassa ruuvikiinnitysten vaihtaminen pikakiinnikkeisiin ja telineet tai setit ase-

tuksessa tarvittaville työkaluille. Asetusten vaihtamisen aikana työpisteessä voi olla ylimää-

räisiä työntekijöitä asetuksen vaihtotyössä, jolloin eri tehtäviä voidaan tehdä samanaikai-

sesti. Sekä ulkoinen- että sisäinen asetustyö tulee myös analysoida näkökulmasta, voiko joi-

takin tehtäviä poistaa asetusprosessista kokonaan. (Mihok et al. 2015, s. 569–570.) Kuvassa 

5 on esitetty asetuksen kehitys SMED:n myötä. 
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Kuva 5. SMED:n toteuttamisvaiheet (mukaillen Mihok et al. 2015, s. 559) 

 

Mihokin, Kádárován, Demečkon & Ružinskýn mukaan (2015, s. 570) SMED:iä käyttöön 

otettaessa tulisi noudattaa viisivaiheista menettelyä. Heidän määrittelemänsä vaiheet ovat: 

1. Nykyisten toimintatapojen tutkiminen ja dokumentointi 

2. Sisäisen- ja ulkoisen asetuksen erottelu 

3. Tehtävien kehitys ja sujuvoittaminen 

4. Uuden toimintatavan tarkkailu ja dokumentointi 

5. Toimintatavan standardointi. (Mihok et al. 2015, s. 570.) 

 

Nykyisten toimintatapojen tarkkailussa ja dokumentoinnissa voi käyttää apuna esimerkiksi 

asetusten videokuvausta tai spagettikaavioita. Analysoidun asetuksen eri osien merkittävyy-

den arviointiin hyvä työkalu on Pareto-kaavion käyttäminen. (Mihok et al. 2015, s. 570.) 

 

Asetusprosessiin tehtyjen muutosten jälkeen saavutettuja tuloksia vertaillaan alkuperäiseen 

prosessiin. Asetusaikojen vertailun lisäksi arvioidaan kaikkien tehtyjen muutosten 
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tehokkuus. jos uudesta asetusprosessista edelleen löytyy kehityskohteita, tehdään prosessiin 

tarvittavat lisämuutokset. Uusi asetusprosessi dokumentoidaan ja työn suoritustapa standar-

doidaan. (Mihok et al. 2015, s. 570.) 

 

Vaikka SMED on tarkoitettu asetusaikojen aiheuttamien pysähdysten lyhentämiseen tuotan-

nossa, on sitä sovellettu myös muulla tavoin vähentämään tuotantokatkoksia. Jebaraj Benja-

min, Murugaiah & Srikamaladevi Marathamuthu (2013) käyttivät metodia ehkäisemään ly-

hyitä pysähdyksiä tuotannossa. Lyhyet pysähdyksen luetaan OEE:ssa nopeus/tehokkuushä-

viöiden luokkaan, eivätkä ne suoranaisesti liity asetusaikoihin. 

 

He tutkivat tynnyrinvalmistusprosessia, jossa laitteiston säiliöön jouduttiin lisäämään pro-

sessissa käytettävää lakkaa joka neljäs tunti. Tämän lakan lisäämiseen kului aikaa viisi mi-

nuuttia kerrallaan. Kun laitteiston suunniteltu käyttöaika kuukaudessa oli 528 tuntia, kului 

näihin lyhyisiin pysähdyksiin yhteensä 11 tuntia työaikaa joka kuukausi. Kaikki lakan lisää-

miseen kuuluvat tehtävät suoritettiin alkujaan koneen ollessa pysähdyksissä. (Jebaraj Ben-

jamin et al. 2013, s. 799–800.) 

 

Aivoriihen tuloksena työryhmällä oli viisi eri ratkaisuvaihtoehtoa ongelmaan: 

1. Vaihdon suorittaminen nopeammin 

2. Kerrallaan käytettävän lakan määrän vähentäminen 

3. Kymmenkertaistaa lakkasäiliön koko 

4. Investointi modernimpaan koneeseen, jolloin lakkaa ei tarvittaisi lainkaan 

5. Kahden säiliön liittäminen koneeseen käyttäen T-venttiiliä. (Jebaraj Benjamin et al. 

2013, s. 800–801.) 

 

Eri vaihtoehtojen analysoinnin jälkeen käyttöön implementoitiin vaihtoehto 5, kahden säi-

liön liittäminen koneeseen T-venttiilillä. Ensimmäisen säiliön tyhjentyessä toinen säiliö tuli 
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käyttöön automaattisesti ja tyhjä säiliö voitiin vaihtaa koneen käydessä. (Jebaraj Benjamin 

et al. 2013, s. 802.) 

 

Tässä tapauksessa työryhmän kehityksen johdosta kyseisen tuotantolinjan OEE luku kohosi 

2,08 %. Käytettävyyden lisäksi SMED-menetelmät voivat näin käytettyinä parantaa myös 

tuotantolinjan nopeutta, kun lyhyiden pysähdysten vaikutusta voidaan eliminoida. (Jebaraj 

Benjamin et al. 2013, s. 802–804.) 
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3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksen kvantitatiivisessa osuudessa laskettiin kohdeyrityksen tutkimuksessa mukana 

olleille työstökoneille käytettävyys ja käytettävyyttä alentavien syiden osuutta kokonaisuu-

desta. Kvalitatiivinen osuus koostuu havainnoista tuotantoympäristössä. Seuraavat alaluvut 

käsittelevät menetelmiä, joilla tuloksiin päädyttiin. 

 

3.1 Käytettävyyden laskentaan käytetyt tutkimusmenetelmät 

Kohdeyrityksessä tutkittuja tuotantokoneita ei käytetä jatkuvasti säännöllisessä kahdessa tai 

kolmessa vuorossa ja yhdessä vuorossakin työntekijöiden työaikaliukuman johdosta suun-

niteltu tuotantoaika saattaa vaihdella päivittäin kestoltaan ja alkamisajankohdaltaan. Tästä 

syystä käyttöasteen seurantajärjestelmän tiedot piti rajata niin, että ne vastasivat varsinaisia 

työskentelyaikoja. 

 

Työntekijät kirjaavat kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään päivittäin työaikansa li-

säksi myös tiedon siitä, mille työpisteelle tai tuotantokoneelle heidän työtuntinsa kohdistu-

vat. Tutkittavien koneiden suunniteltu työaika selvitettiin hakemalla kullekin koneelle aika-

välillä 1.4.202130.4.2021 kirjatut työvuorojen kestot alku- ja loppukirjauksineen. Nämä 

tiedot tallennettiin muodossa, jota voitiin lukea ja käsitellä taulukkolaskentaohjelmassa. 

 

Kohdeyrityksen käyttämästä käyttöasteseurantajärjestelmästä haettiin kunkin koneen käyt-

tötiedot sille aikavälille, jolloin koneelle oli raportoitu työtunteja toiminnanohjausjärjestel-

mässä. Haku tehtiin jokaiselle päivälle erikseen ja tiedot tallennettiin muodossa, jota voitiin 

käsitellä taulukkolaskentaohjelmalla. Kun kuun jokaiselle työpäivälle oli kerätty käyttötie-

dot, koottiin kuukauden työpäivät samaan tiedostoon siten, että jokaiselle tutkittavalle ko-

neelle oli oma tiedostonsa, jossa oli koneen kaikki käyttötiedot huhtikuun 2021 ajalta. 
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Kun taulukkolaskentaohjelmassa oli koottuna tutkittavan koneen kaikki käyttötiedot suun-

nitellulta työajalta, voitiin laskea summa jokaiselle käyttöasteseurantajärjestelmän syykoo-

dille ja verrata osuutta suunnitellun työajan kokonaiskestoon. Tarkastelu tehtiin myös eri 

syykoodien esiintymisten määrälle kuukauden aikana. Samalla laskettiin myös keskimääräi-

nen kesto kullekin syykoodille. Tulosten luettavuuden helpottamiseksi käytettävyystiedoista 

luotiin taulukkolaskentaohjelmistossa pylväsdiagrammit, joissa koneen käyntiaika ja pysäh-

dysten osuudet tyypeittäin esitetään prosenttiosuuksina kokonaistyöajasta. 

 

Eri syykoodityyppien merkittävyyttä käytettävyydelle analysoitaessa käytettävyystiedoista 

suodatettiin pois koneen käyntiaika ja pysähdykset, joiden syytä ei voitu tunnistaa. Rapor-

toitujen eri syykoodien kestojen osuus kaikista raportoiduista pysähtymisen syistä asetettiin 

järjestykseen suurimmasta pienimpään ja näistä tiedoista luotiin taulukkolaskentaohjelmassa 

Pareto-kaaviot, joiden avulla voitiin nopeasti arvioida suurimmat raportoidut käytettävyyttä 

alentavat syyt tuotantokoneilla. 

 

Tarkastelujaksolle suunniteltuja asetusaikoja ja käyttöasteseurantajärjestelmään raportoituja 

asetusaikoja keskenään vertailtaessa haettiin kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä 

kunkin tutkitun koneen kaikki aloitetut tuotantotyöt tarkastelujakson ajalta. Nämä tiedot siir-

rettiin taulukkolaskentaohjelmaan, jossa töiden tiedoista rajattiin käyttöön vain töille suun-

nitellut asetusajat. Käyttöasteseurantajärjestelmän tiedoista valittiin jo aiemmin rajatut ase-

tusajat koneittain, jolloin voitiin tehdä näiden tietojen vertailu ja laskea niiden välinen suh-

deluku, joka kuvaa sitä, kuinka tarkasti suunnitellut ja raportoidut asetusajat vastaavat toisi-

aan. 

 

3.2 Tuotannon havainnoinnin menetelmät 

Tutkimuksen kvalitatiivisessa osuudessa tuotannosta ja sen etenemisestä tehtiin havaintoja 

sen varsinaisena suoritusaikana tutkimuksessa mukana olleiden koneiden osalta. Tämä suo-

ritettiin siten, että tutkija vietti aikaa tuotantotiloissa usean päivän aikana tutkimuksen 
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edetessä tarkkaillen tuotantoa ja kuunnellen työntekijöiden keskinäistä ja työnjohdon kanssa 

käytyä kommunikointia. 

 

Tuotannossa tehtyjä havaintoja peilattiin kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyihin teemoihin ja 

havainnot ja toimintatavat kirjattiin raporttiin aihealueittain. Tässä tutkimusosiossa hyödyn-

nettiin osaltaan myös tutkijan aiempaa kokemusta yrityksen palveluksessa lähinnä proses-

sien tuntemuksen osalta. 
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4 Tulokset 

Seuraavassa esitetään tutkimuksen tulokset. Tuloksissa ensin on käsitelty tutkimuksen kva-

litatiivisen osuuden tulokset, jonka jälkeen seuraavat kvantitatiivisen osuuden tulokset.  

 

4.1 Tulokset tuotannon havainnoinnista 

Tietoa työvaiheiden etenemisestä, tuotannosta ja tuotannonohjauksesta kerättiin myös ha-

vainnoimalla tehtaan toimintaa lattiatasolla. Tuotannosta tehtyjä havaintoja ei voi esittää tai 

analysoida kvantitatiivisesti, mutta niistä saa kuitenkin yleiskuvan tehtaan toiminnasta sel-

laisena, kuin se tutkimuksen aikana näyttäytyi. 

 

4.1.1 Havainnot työvaiheiden valmistamisesta 

Kohdeyrityksen yksittäiskappale- ja piensarjatuotantoon käytettävillä koneilla työvaiheen 

aloituksessa kyseessä oleva työvaihe kuitataan aloitetuksi toiminnanohjausjärjestelmässä. 

Ensimmäisenä toimena koneistajat noutavat materiaalivarastosta työssä käytettävän materi-

aalin. Mikäli kyseessä on työ, jossa on ollut jo aiempia jalostavia työvaiheita, keskeneräiset 

kappaleet on tuotu valmiiksi työpisteelle. 

 

Jos kyseessä on kappale, jota on valmistettu koneella aiemmin, siirtää koneistaja seuraavaksi 

valmiin työstöohjelman PC-tietokonetta käyttäen NC-koneen muistiin. Muussa tapauksessa 

koneistaja ohjelmoi tässä työn vaiheessa kappaleelle NC-työstöohjelman. Ohjelmointi ta-

pahtuu yleisimmin CAM-ohjelmistoa hyödyntäen. Yksinkertaisissa kappaleissa voidaan 

käyttää online-ohjelmointia, mutta tämä on harvinaista. 

 

Työstökoneeseen asetettavat kiinnittimet ja työkalut kiinnitetään koneeseen, kun työstöoh-

jelma on joko ohjelmoitu tai siirretty NC-koneen muistiin. Mikäli yleiskiinnittimet eivät ole 
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riittäviä, on toistuville tuotteille jo aiemmin valmistetut erikoiskiinnittimet. Nämä voivat olla 

esimerkiksi sorveilla jollekin määrätylle kiinnityshalkaisijalle valmistetut kiinnitysleuat. Jos 

kyseessä on ensimmäinen kerta, kun työn alla olevaa osaa valmistetaan, tehdään sille tässä 

vaiheessa tarvittavat kiinnittimet. 

 

Kun kiinnittimet ja työkalut ovat asetettu koneeseen, kiinnitetään työkappale. Kohdeyrityk-

sen sorveilla tässä vaiheessa syötetään työkalujen asetusmitat. Käytännössä tämä tapahtuu 

siten, että NC-konetta käsiohjauksella käyttäen otetaan pieni mittalastu aihiosta ja mitataan 

kappaleesta, millä halkaisijalla tai pituusakselin etäisyydellä terä on. Tämä tieto syötetään 

koneeseen. Työstökeskuksilla mittalastujen ottaminen on harvinaisempaa, tavallisesti käy-

tetään esiasetuslaitetta terän asetusmittojen määrittämiseen.  

 

Seuraavana koneistetaan valmistuserän ensimmäinen kappale. Ensimmäisen kappaleen ai-

kana kone pysäytetään useampaan kertaan tarkastusmittauksia varten. Tarvittaessa tässä vai-

heessa vielä tehdään korjauksia terien asetusmittoihin. Ensimmäisen kappaleen koneistami-

nen ja asetus limittyy näin ollen hieman toisiinsa. 

 

Ensimmäisen kappaleen valmistuttua, se mitataan ja täytetään mahdolliseen mittauspöytä-

kirjaan tulokset. Mikäli valmistuserä koostuu useammasta kuin yhdestä kappaleesta, vaih-

detaan koneeseen uusi työkappale ja koneistetaan se. Valmistuneelle kappaleelle tehdään 

samaan aikaan jäysteen poistot ja muut käsin tehtävät viimeistelyt. 

 

Valmistuserän viimeisen kappaleen valmistuttua koneistaja vie vaiheelta valmistuneet osat 

seuraavan työvaiheen työpisteelle tai lähettämöön riippuen siitä, onko työvaiheketjussa vielä 

vaiheita vai oliko kyseessä viimeinen työvaihe. 

 

Tuotannossa tehtyjen havaintojen perusteella työvaiheen etenemistä voi häiritä esimerkiksi 

puuttuvat tai kateissa olevat materiaalit, puuttuva tai kateissa oleva NC-ohjelma, puuttuva 
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tai kateissa oleva työkalu, edellisessä työvaiheessa tehty koneistusvirhe, puutteet työpiirus-

tuksissa tai työohjeissa, häiriöt koneessa. 

 

4.1.2 Havainnot 5S-toiminnasta ja käyttäjäkunnossapidosta 

Yrityksen työpisteillä pyritään toteuttamaan 5S-toimintaa. 5S:n neljä ensimmäistä vaihetta 

kohdeyrityksessä on toteutettu jo aiemmin ja nykyisin toimintaa tulisi ylläpitää. Jokaisen 

koneen yhteydessä sijaitsevilla päivittäisjohtamisen infotauluilla on nähtävissä työpisteen 

standardoidut työtehtävät saavutetun tason ylläpitämiseksi. Standardoituihin tehtäviin kuu-

luu myös koneiden käyttäjäkunnossapitoa ja turvalaitteiden kunnon tarkastuksia.  

 

5S:n toteuttamisessa viidennen vaiheen toteutuminen on vaikein osa ja tutkimuksen aikana 

tämä paljastui tilanteeksi myös kohdeyrityksen kohdalla. Työpisteiden järjestys ja siisteys 

oli suoraan riippuvainen kyseisen työpisteen työntekijöiden omasta aktiivisuudesta. Osalla 

pilotointivaiheen koneista työkalut kertyivät työpöydille kasoiksi ja työpisteiden välineet 

olivat muutoinkin sekaisin. Työpisteiden työkalujen suunniteltuja säilytyspaikkoja oli mah-

doton todeta työpistettä katsomalla, vaan niiden paikat olivat joko työtekijöiden ulkoa muis-

tamia tai sitten sattumanvaraisia. 

 

Samoin kuin 5S, myös käyttäjäkunnossapidon tehtävissä havaittiin laiminlyöntejä. Käyttä-

jäkunnossapidon tehtäviin kuuluu erilaisia koneiden voiteluita, tarkastuksia ja mittauksia. 

Standardoitujen kunnossapitotehtävien kuittaukset olivat pääosin tekemättä. Havaintojen 

mukaan näitä tehtäviä ei todellisuudessakaan suoritettu aikataulun mukaisesti. Yksittäiset 

työntekijät noudattivat edelleen ohjeistusta, mutta pääosin käyttäjähuollot tehtiin vasta sil-

loin, kun ne tulivat työn jatkamisen kannalta välttämättömiksi. 

 

5S:n ylläpitoa ei työnjohdon osalta havaittu ohjattavan tuotannossa tutkimuksen aikana. 

Kohdeyrityksessä järjestetään säännöllisesti sisäisiä auditointikierroksia 5S:n tasosta ja 

näillä kierroksilla kirjataan ennalta määrättyjen tarkastuskohtien perusteella puutteet 
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työpisteillä. Tutkimuksen aikana näiden auditointikierrosten perusteella kirjattujen puuttei-

den korjaustoimenpiteiden toimeenpanoa ei havaittu. 

 

4.1.3 Havainnot kunnossapidosta 

Kohdeyrityksellä on oma kunnossapito, jota tarpeen mukaan vahvistetaan kumppaniyrityk-

sen kunnossapitohenkilöstöllä. Yrityksen oma kunnossapito kykenee tekemään mekaanisia 

korjauksia ja huoltoja sekä joitakin sähkötöitä. Kohdeyrityksen kunnossapitohenkilöstö oli 

havaintojen mukaan osaavaa, ja he myös tunsivat yrityksen koneiden erityispiirteet. 

 

Kohdeyrityksellä on pyrkimys ennakoivaan kunnossapitoon. Kaikille tuotantokoneille oli 

laadittuna aikataulutettu huoltosuunnitelma, jonka mukaan kunnossapitohenkilöstö suoritti 

koneiden huoltoja. Siinä tapauksessa, että jollain yrityksen niin sanotulla avainkoneella oli 

akuutti vikatilanne, siirrettiin suunniteltuja huoltoja seuraavaan mahdolliseen ajankohtaan. 

Pääosin huoltosuunnitelmasta kuitenkin pidettiin kiinni. Suuremmissa huolto- ja korjaus-

töissä, jotka vaativat työvoimaa, koneiden operaattorit osallistuivat kunnossapidon töihin 

avustavissa tehtävissä.  

 

Yrityksessä on käytössä toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kautta tehtävät huoltokutsut. 

Jokaisella tuotantokoneella on ERP:ssä oma yksilöllinen resurssitunnuksensa. Kun kone vi-

kaantuu, operaattori syöttää ERP:iin huoltokutsulomakkeelle koneen resurssitunnuksen, ku-

vauksen viasta ja valinnaisesti ratkaisuehdotuksen, mikäli operaattorilla sellainen on esittää. 

Näihin ilmoituksiin annetaan vielä lisätietona, onko koneen käyttö vian takia mahdotonta 

vai voiko koneella jatkaa työtä myöhemmin tehtävään korjaukseen saakka. ERP lähettää 

vielä automaattisesti sähköposti-ilmoituksen vikailmoituksista sekä kunnossapitohenkilös-

tölle että kohdeyrityksen työnjohtajille. 

 

Havaintojen perusteella työntekijät syöttivät vikailmoitukset säntillisesti silloin kun sellai-

selle oli aihetta. Kunnossapitohenkilöstö reagoi näihin kutsuihin mahdollisimman nopeasti 

ja samoin työnjohto kävi ilmoitusten perusteella tarkastamassa tilanteen. 
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Kohdeyrityksen kunnossapitoon on selvästi pyritty implementoimaan elementtejä TPM:stä. 

Osin tämä työ on kuitenkin vielä kesken ja varsinkin käyttäjäkunnossapidon osalta toiminta 

on puutteellista ja ohjeistuksia ei aina noudateta. Huomion arvoista oli kuitenkin se, että 

työntekijät osallistuivat korjauksiin ja tarpeen mukaan myös aikataulutettuihin huoltoihin. 

Kohdeyrityksessä on siis positiivisia merkkejä siitä, että TPM:n täydelliselle implementoin-

nille voisi olla hedelmällinen maaperä. 

 

4.1.4 Havainnot visuaalisen ohjauksen käytöstä 

Lean-tuotantoon liittyy yleensä visuaalisten ohjainten käyttö tuotannossa. Kohdeyrityksessä 

jokaisella työpisteellä on erillinen ohjaustaulu, jolla on tarkoitus välittää tietoa tuotantotilan-

teesta ja tärkeimpien suorituskykymittareiden lukemista työntekijöille.  

 

Näillä ohjaustauluilla on oma paikkansa koneiden viikoittaisille työlistoille, joilla on tarkoi-

tus kertoa eri töiden suoritusjärjestys ja samalla välittää niiden tavoiteaikataulu. Havaintojen 

perusteella näiden listojen päivittäminen ei ole säännöllistä. Taululla olevien listojen sijaan 

työjärjestys on nähtävissä ERP:n jokaisen tuotantokoneen omalta työlistalta. Tämä vaikuttaa 

olevan toimiva tapa välittää koneille tieto töiden valmistusjärjestyksestä, mutta ERP:n lis-

talta ei selviä, ollaanko tavoiteaikataulussa vai ei. 

 

Muutoin visuaalisten ohjaussignaalien käyttö tuotannossa vaikuttaa vähäiseltä. Poikkeaviin 

tuotantokappaleisiin visuaalista signaalia kuitenkin käytetään. Ne merkitään värikoodatuilla 

tarroilla, joista selviää kappaleen kohtalo. Keltainen tarra merkitsee korjattavaa tai lisäselvi-

tystä vaativaa kappaletta ja punainen tarra hylättyä romutettavaksi menevää kappaletta. 
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4.1.5 Havainnot asetusten vaihdosta ja NC-koneiden ohjelmoinnista 

Yksittäis- ja piensarjatuotantoa valmistavilla koneilla asetusten vaihtoja tulee tavallisesti 

useita viikossa. Valmistettavissa tuotteissa on sekä toistuvia tuotteita että tuotteita, joiden 

toistuvuudesta ei ole tietoa. Tuotteissa, jotka tulevat valmistettavaksi ensimmäistä kertaa, 

puutteet piirustuksissa tai työkaluissa pyritään havaitsemaan jo ennen kuin nimike vapaute-

taan tuotantoon, mutta havaintojen perusteella tässä ei onnistuta täydellisesti. Ajoittain tuo-

tannossa ohjelmointi- tai asetustyö keskeytyy joko piirustusepäselvyyden tai puuttuvan työ-

kalun takia. 

 

Kohdeyrityksessä ei ole erillisiä ohjelmoijia tai koneasettajia yksittäis- ja piensarjatuotantoa 

valmistaville koneille. Jatkuvasti sarjatuotantoa tekeville koneille on erilliset menetelmäke-

hittäjät, jotka ohjelmoivat ja suunnittelevat työkappaleiden kiinnitykset ja kiinnitinlaitteet. 

Tutkimuksen kohteena ei ollut yhtään tällaista sarjatuotantokonetta. 

 

Yksittäis- ja piensarjatuotantokoneilla eri työkappaleille ohjelmoinnin suorittavat koneista-

jat itse. Tähän ei havaintojen perusteella ole yhtä vakiintunutta tapaa, vaan työpiste- ja teki-

jäkohtaisesti ohjelmointitapa ja -tyyli voi vaihdella. Pääosin koneistajat ohjelmoivat NC-

ohjelmat tietokoneavusteisesti (CAM), mutta joissain tapauksissa ohjelmat syötetään myös 

online-ohjelmointina suoraan NC-koneen hallintapaneelilla. 

 

NC-ohjelmien nimeäminen ja tallentaminen on koneistajien vastuulla. Yleisesti ottaen oh-

jelmat nimetään tuotteen toiminnanohjausjärjestelmän nimikekoodilla, mutta kirjallista oh-

jetta tälle toimintatavalle ei löytynyt. Pääosin myöhempää käyttöä varten tallennettavat NC-

ohjelmat olivat koeajettuja ja toimiviksi todettuja, mutta havainnoinnin aikana vastaan tuli 

yksittäisiä tapauksia, joissa tallennettu ohjelma ei ollut sellaisenaan toimiva ja siihen joudut-

tiin tekemään asetuksen vaihdon yhteydessä muutoksia. 

 

Tuotannossa tehtyjen havaintojen perusteella valtaosa koneiden asetuksiin käytetystä ajasta 

on sisäistä asetusaikaa. Ulkoista asetusaikaa käytettiin käytännössä seuraavan työn 
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materiaalien noutamiseen joko koneistajan toimesta tai materiaalivaraston henkilöstön pai-

kalle toimittamana. Osa koneilla valmistetuista töistä oli uusia. Joissakin tällaisissa tapauk-

sissa tulevan työn ohjelmaa valmisteltiin jo etukäteen, mutta suurelta osin ohjelmointikin 

tapahtui koneen ollessa pysähdyksissä odottamassa. 

 

Kohdeyrityksen sorveilla on käytössä pikakiinnitteisiä sorvaustyökaluja. Näiden työkalujen 

etuna on se, että niiden tulisi asettua tarkasti samaan asemaan, kun ne kiinnitetään koneeseen 

uudelleen irrotuksen jälkeen. Tämä antaisi mahdollisuuden käyttää koneen asetuksessa uu-

delleen jo aiemmin mitattuja terien asetusmittoja. Suurelta osin tämä mahdollisuus jätetään 

kuitenkin kohdeyrityksessä hyödyntämättä ja pikakiinnitteisetkin terät mitataan aina uuden 

asetuksen yhteydessä ja niille annetaan uudet asetusmitat koneeseen. Sorveilla käytetään 

myös paljon perinteisesti kiinnitettäviä koneistustyökaluja. Näiden työkalujen mittaus on 

käytännössä aina sisäistä asetusaikaa. 

 

Kohdeyrityksen NC-sorveissa ei ole työkalumakasiineja vaan sorveissa on työkalurevolve-

rit. Tämän rajoitteen johdosta työn vaihtumisen yhteydessä tehtävät muutokset koneen työ-

kaluihin ovat aina sisäistä asetusaikaa. 

 

Tutkimuksessa mukana olleiden työstökeskusten osalta koneisiin vaihdettavat työkalut mi-

tataan erillisellä esiasetuslaitteella. Tämä tehtävän voisi siirtää kokonaan ulkoiseksi ase-

tukseksi. Havaintojen perusteella se, mitataanko työkalut sisäisellä vai ulkoisella asetus-

ajalla, vaihtelee tekijä-, työpiste- ja tapauskohtaisesti. 

 

Tuotantosarjan ensimmäisen kappaleen aikana suoritetaan tarkastusmittauksia kappaleisiin. 

Näiden mittausten perusteella työkalujen mittatietoihin tehdään tarvittavia säätöjä, jotta val-

mistettava kappale olisi mittatarkka ja piirustusten mukainen. Tämä tehtävä on käytännössä 

aina sisäistä asetusaikaa, koska mittaukset tehdään keskeneräiselle työkappaleelle, joka on 

kiinnitettynä työstökoneeseen. 
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4.1.6 Havainnot vioista tuotantokappaleissa 

Tutkimuksessa mukana olleilla koneilla tuotetaan yksittäiskappaleita ja piensarjoja. Tuottei-

den vaihtuvuus koneilla on suurta ja kohdeyrityksen tuotannolle täysin uusia kappaleita tulee 

tuotantoon usein. Tämän seurauksena tuotannon työntekijät ohjelmoivat paljon tuotantoym-

päristössä ja vaihtavat usein koneiden asetuksia. Koska tuotettavissa osissa on niin suurta 

vaihtelua, ei tuotekohtaista työn standardointia ja ohjeistusta ole kyetty kohdeyrityksessä 

laatimaan. Työntekijöiden laatimien uusien NC-ohjelmien toimivuus on heidän itsensä vas-

tuulla, eikä niitä erillisenä työvaiheena tarkasteta ennen ohjelman käyttöönottoa. 

 

Edellisessä kappaleessa kerrottu toimintatapa johtaa siihen, että tuotantoprosessi on hyvin 

riippuvainen yksittäisten ihmisten toiminnasta. Tämä johtaa myös siihen, että ihmisestä joh-

tuvien virheiden riski on huomattava. 

 

Tutkimuksen aikana tuotantoa havainnoidessa esiin tuli useampia ihmisen toimintaan liitty-

viä virheitä tuotantokappaleissa. Virheellisten kappaleiden syinä olivat ohjelmointivirheet, 

virheellisesti suunnitellut kappaleenkiinnitykset, virheet koneistustyökalujen asetusmitoissa 

ja virheet teknisten piirustusten luvussa. 

 

Kohdeyrityksen yksittäis- ja piensarjatuotannossa valmistettavia kappaleita mitataan koneis-

tajien toimesta niin tiheällä otannalla, että käytännössä koneistusvirheet huomataan välittö-

mästi virheen tapahduttua. Virheelliset kappaleet on ohjeistettu raportoimaan yrityksen 

ERP:in, mutta käytännössä toimintatavat vaihtelivat tekijä- ja työpistekohtaisesti. 

 

Viallisen kappaleen havaitsemisen jälkeen kappale jouduttiin joko korjaamaan tai romutta-

maan. Korjattavissa kappaleissa hyväksyntä korjaustavalle jouduttiin useasti varmistamaan 

asiakasyrityksen suunnittelulta. Tämä vaati toimihenkilöiden, tavallisesti työnjohtajan tai 

laatuinsinöörin, työaikaa. Tavallisesti tällaisesta asiakkaan korjaustavan hyväksynnästä ei 

saada tietoa välittömästi, jolloin tietoa joko jouduttiin odottamaan tai keskeyttämään työ ja 

siirtymään väliaikaisesti seuraavan työn valmistamiseen. 
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4.2 Käyttöasteen seurantajärjestelmän syykoodit 

Kohdeyrityksen käyttämään käyttöasteen seurantajärjestelmään on määritelty yhteensä kak-

sitoista erilaista syykoodia, joilla työtekijät raportoivat koneen pysähdyksen syyn. Syykoodi 

on ohjeistettu syöttämään järjestelmään, kun koneen pysähdys on yhtäjaksoisesti viisi mi-

nuuttia tai pidempi. Lyhyemmätkin pysähdykset järjestelmään voidaan raportoida, mutta 

tätä työntekijöiltä ei yrityksessä edellytetä. Kohdeyrityksessä käytettävät syykoodit ovat: 

Konehäiriö 

Koneen vikatila tai häiriötila. Koneen käyttäjän itse ratkaistavissa tai korjattavissa oleva tila 

tai vastaavasti vian tai häiriö syyn etsintä koneenkäyttäjän toimesta. 

Työkaluhäiriö 

Työkalun teräpalan tarkastus tai vaihto. Terä- tai työkalurikko. Työkaluhäiriöksi luetaan 

myös työssä tarvittavan työkalun puute. 

Materiaali-/varastohäiriö 

Työssä tarvittavan materiaalin puute tai väärä materiaali. Materiaali-/varastohäiriöksi laske-

taan myös se, kun koneenkäyttäjä joutuu siirtelemään materiaaleja ja tästä aiheutuu koneen 

pysähdys. 

Menetelmähäiriö 

Menetelmähäiriöksi luetaan työmenetelmän muutos, suunnitellulla tuotantoajalla tapahtuva 

menetelmän kehittäminen, vääräksi havaitun työmenetelmän aiheuttama koneen pysähdys 

ja valmiiden tuotteiden jäysteenpoisto, pakkaaminen tai käsittely silloin kun näistä aiheutuu 

koneen ylimääräinen pysähtyminen. 

Asetusaika 

Töiden tai työvaiheiden vaihtoon liittyvät asetustyöt. 

Kappaleen vaihto 

Suuren tai vaikeasti tai hitaasti käsiteltävän kappaleen vaihtaminen/kiinnittäminen silloin 

kun kappaleen vaihtotyöhön kuluu aikaa yli määritellyn rajan. 
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Mittaus/laadunvarmistus 

Työkappaleiden mittaukset, mittaustulosten odottaminen ja mittapöytäkirjan täyttäminen sil-

loin kun nämä aiheuttavat koneen pysähdyksen. 

Henkilöstä johtuvat syyt 

Puute osaamisessa, henkilöresursseissa tai koneen pysähtyminen monikoneajon takia. 

Ympäristöstä johtuvat syyt 

Epäjärjestys, siivoaminen tai sovitut palaverit. 

Käyttäjäkunnossapito 

Koneenkäyttäjän suorittamat siivous- ja huoltotoimet, joita ei voi tehdä koneen käydessä. 

Huolto/korjaus 

Koneen huolto, korjaus tai kunnossapitohenkilön odottaminen. 

Ei miehitystä 

Työaikajoustoista, sairauslomista yms. johtuva poissaolo koneelta. Kahvi- ja ruokatauot. 

 

Tuloksissa esiintyy edellä lueteltujen raportoitavien syykoodien lisäksi Run ja Stop. Run 

tuloksissa merkitsee sitä, että kone on ollut kyseisen ajan käynnissä toivotusti. Stop merkit-

see sitä, että kone on ollut pysähdyksissä, mutta käyttöasteseurantajärjestelmään ei ole ra-

portoitu pysähdykselle mitään syytä. 

 

4.3 Sorvi 1 tulokset 

Sorvilla 1 oli huhtikuussa 2021 työskennelty 10 055 minuuttia, joka on tunteina noin 167,5. 

Sorvi oli tällä ajanjaksolla käynyt 5 253 minuuttia. Käytettävyys huhtikuussa oli siis 52 %. 

 

Koneen pysähdyksistä oli raportoitu kahdeksalle eri syykoodilla. Nämä olivat suurimmasta 

pienimpään lueteltuna asetusaika, ei miehitystä, ympäristöstä johtuvat, kappaleen vaihto, 
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työkaluhäiriö, menetelmähäiriö, henkilöstä johtuvat ja käyttäjäkunnossapito. Koko kuukau-

den kokonaistyöajasta sorvi oli ollut pysähdyksissä 45,9 tuntia, joiden syystä ei ollut rapor-

toitu mitään. Näiden tuntemattomista syistä johtuvien pysähdysten osuus kokonaistyöajasta 

on 27 %. Sorvin 1 käytettävyystiedot on esitetty pylväsdiagrammin muodossa kuvassa 6. 

 

 

Kuva 6. Käytettävyysseurannan tulokset, sorvi 1, henkilöstä johtuvien syiden ja käyttäjä-
kunnossapidon osuudet olivat vain promillen luokkaa 

 

Taulukkoon 1 on koottu eri syykoodien ajat minuutteina tarkastelukuukauden ajalta. Sa-

massa taulukossa eri syykoodien osuudet on esitetty myös prosentteina. 
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Taulukko 1: Sorvi 1 käytettävyystiedot minuutteineen huhtikuulta 2021 

Syykoodi Summa  / Minuuttia Prosenttiosuus 

Run 5 253 52 % 

Stop 2 753 27 % 

Asetusaika 807 8 % 

Ei miehitystä 451 4 % 

Ympäristöstä johtuvat 353 4 % 

Kappaleen vaihto 204 2 % 

Työkaluhäiriö 160 2 % 

Menetelmähäiriö 53 1 % 

Henkilöstä johtuvat 11 0 % 

Käyttäjäkunnossapito 10 0 % 

Kaikki yhteensä 10 055 100 % 

 

Tuloksissa tarkasteltiin myös sitä, kuinka monta kertaa kukin syykoodi oli tarkastelukuu-

kauden aikana esiintynyt, ja mikä oli ollut keskimääräinen kesto minuutteina. Taulukossa 2 

nähdään sorvin 1 tulokset. Taulukossa esitetään syykoodi, esiintymisten määrä, yhteen las-

kettu kesto minuutteina ja keskiarvokesto minuutteina. Taulukkoon minuutit on pyöristetty 

lähimpään tasaminuuttiin. 

 

Taulukko 2: Sorvi 1, eri syykoodien esiintymien määrä ja niiden keskimääräinen kesto 
huhtikuussa 2021 

Syykoodi Summa  / Status Summa  / Minuuttia Keskiarvo / Minuuttia 

Run 512 5 253 10 

Stop 443 2 753 6 

Asetusaika 38 807 21 

Ei miehitystä 20 451 23 

Ympäristöstä johtuvat 5 353 71 

Kappaleen vaihto 29 204 7 

Työkaluhäiriö 2 160 80 

Menetelmähäiriö 2 53 26 

Henkilöstä johtuvat 1 11 11 

Käyttäjäkunnossapito 1 10 10 
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4.4 Sorvi 2 tulokset 

Huhtikuussa 2021 sorvilla 2 oli työskennelty 11 965 minuuttia eli noin 199 tuntia. Tästä 

kokonaistyöajasta sorvi 2 oli käynyt 6 247 minuuttia. Huhtikuun tarkastelujakson aikana 

koneen käytettävyys oli siis ollut 52 %.  

 

Sorvin pysähdysten syistä oli raportoitu viidellä eri syykoodilla. Nämä huhtikuussa käytet-

tävyyttä alentaneet syyt olivat asetusaika, käyttäjäkunnossapito, materiaali-/varastohäiriö, 

huolto/korjaus ja työkaluhäiriö. Suuri osuus koneen pysähdyksissä oloajasta oli jäänyt ra-

portoimatta syykoodilla. Kokonaistyöajasta 37 % sorvi ei ollut käynyt, mutta pysähdyksen 

syitä ei seurantajärjestelmästä saatu selville. Kuvassa 7 on esitetty pylväsdiagrammina sor-

vin 2 käytettävyystietojen osuudet huhtikuulta 2021. 

 

 

Kuva 7. Käytettävyysseurannan tulokset, sorvi 2, työkaluhäiriöiden osuus oli vain pari pro-
millea 

 

Taulukossa 3 käytettävyysseurannan kokonaistulokset huhtikuulta 2021 sorvin 2 osalta on 

nähtävissä myös minuuttimäärineen. 
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Taulukko 3: Sorvi 2 käytettävyystiedot minuutteineen huhtikuulta 2021 

Syykoodi Summa  / Minuuttia Prosenttiosuus 

Run 6247 52 % 

Stop 4475 37 % 

Asetusaika 703 6 % 

Käyttäjäkunnossapito 206 2 % 

Materiaali-/ varastohäiriö 186 2 % 

Huolto / korjaus 121 1 % 

Työkaluhäiriö 27 0 % 

Kaikki yhteensä 11965 100 % 

 

Taulukossa 4 nähdään sorvin 2 eri syykoodien esiintymisten määrä tarkastelukuukauden ai-

kana, syiden keston kokonaismäärä minuutteina ja keskimääräinen syyn kesto. Minuutit on 

pyöristetty lähimpään täyteen minuuttiin. 

 

Taulukko 4: Sorvi 2, eri syykoodien esiintymien määrä ja niiden keskimääräinen kesto 
huhtikuussa 2021 

Syykoodi Summa  / Status Summa  / Minuuttia Keskiarvo / Minuuttia 

Run 639 6247 10 

Stop 639 4475 7 

Asetusaika 23 703 31 

Käyttäjäkunnossapito 7 206 29 

Materiaali-/ varastohäiriö 8 186 23 

Huolto / korjaus 3 121 40 

Työkaluhäiriö 1 27 27 

 

4.5 Sorvi 3 tulokset 

Suunniteltuja työtunteja sorville 3 oli kertynyt huhtikuussa 2021 158,3. Koneen käyntiaika 

oli ollut 78,3 tuntia, joten käytettävyys tarkasteluajanjaksolla oli 49,5 %. 

 



72 
 

Tältä koneelta seurantajärjestelmään ei ollut kirjattu yhtään syykoodia koneen pysähtymis-

ten johdosta, joten seurantajärjestelmästä saatavan datan perusteella ei voida tuloksena esit-

tää tarkempaa erittelyä. Kuvassa 8 on nähtävissä sorvin 3 käytettävyys huhtikuussa 2021. 

 

 

Kuva 8. Käytettävyysseurannan tulokset, sorvi 3, käytettävyys jäi pysähdyksiä pienemmäksi 

 

Edellä esitetyt tulokset ovat nähtävissä myös taulukkomuodossa taulukossa 5. Tässä on esi-

tettynä koneen käytettävyys myös minuutteina. 

 

Taulukko 5: Sorvi 3 käytettävyystiedot minuutteineen huhtikuulta 2021 

Syykoodi Summa  / Minuuttia Prosenttiosuus 

Stop 4799 50,5 % 

Run 4698 49,5 % 

Kaikki yhteensä 9497 100 % 

 

Sorvilta 3 tulokset eivät kertoneet koneen pysähdysten syitä, mutta eri syykoodien keski-

määräinen kesto laskettiin myös sorvilta 3. Taulukossa 6 esitetään sorvin 3 syykoodien esiin-

tymien lukumäärä, yhteenlaskettu kesto minuutteina ja keskimääräinen kesto minuutteina 

huhtikuulta 2021. Taulukossa minuutit on pyöristetty lähimpään täyteen minuuttiin. 
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Taulukko 6: Sorvi 3, eri syykoodien esiintymien määrä ja niiden keskimääräinen kesto 
huhtikuussa 2021 

Syykoodi Summa  / Status Summa  / Minuuttia Keskiarvo / Minuuttia 

Stop 844 4799 6 

Run 826 4698 6 

 

4.6 Työstökeskus 1 tulokset 

Työstökeskukselle 1 työtunteja huhtikuulta 2021 oli kirjattu 201 tuntia. Tästä ajasta seuran-

tajärjestelmästä saadun tiedon mukaan koneen kara oli käynyt 49,5 tuntia. Siten työstökes-

kuksen 1 käytettävyys huhtikuussa oli noin 25 %. 

 

Koneen pysähdysten syistä oli raportoitu yhteensä yhdeksällä eri syykoodilla. Lisäksi koko-

naistyöajasta kone oli ollut yhteensä 56,7 tuntia pysähdyksissä ilman, että koneen käyttäjä 

on kirjannut mitään syykoodia. Kirjattuja syykoodeja pysähdyksille työstökeskuksella 1 oli-

vat: menetelmähäiriö, ei miehitystä, asetusaika, työkaluhäiriö, materiaali-/varastohäiriö, 

käyttäjäkunnossapito, kappaleen vaihto, ympäristöstä johtuvat ja henkilöstä johtuvat. Ko-

neen käytettävyys ja pysähdysten syiden osuudet on esitetty kuvassa 9. 
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Kuva 9. Käytettävyysseurannan tulokset, työstökeskus 1, kappaleen vaihdot, ympäristöstä 
johtuvat syyt ja henkilöstä johtuvat syyt veivät kukin alle prosentin suunnitellusta työajasta 

 

Työstökeskuksen 1 käytettävyystiedot huhtikuulta 2021 on nähtävissä myös taulukossa 7. 

Taulukossa on prosenttiosuuksien lisäksi esitetty eri syykoodien osuudet minuutteina. Koska 

luvut on esitetty pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin ja prosenttiyksikköön, on taulu-

kossa prosenttiosuuksien summa 99 %. Pyöristämättöminä lukuina summa on kuitenkin 100 

%.  
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Taulukko 7: Työstökeskus 1 käytettävyystiedot minuutteineen huhtikuulta 2021 

Syykoodi Summa  / Minuuttia Prosenttiosuus 

Stop 3400 28 % 

Run 2969 25 % 

Menetelmähäiriö 1841 15 % 

Ei miehitystä 1346 11 % 

Asetusaika 1110 9 % 

Työkaluhäiriö 588 5 % 

Materiaali-/ varastohäiriö 555 5 % 

Käyttäjäkunnossapito 158 1 % 

Kappaleen vaihto 54 0 % 

Ympäristöstä johtuvat 37 0 % 

Henkilöstä johtuvat 3 0 % 

Kaikki yhteensä 12061 100 % 

 

Työstökeskuksen 1 osalta huhtikuun 2021 syykoodien esiintymismäärät, kokonaiskestot mi-

nuutteina ja syykoodikohtaiset keskiarvokestot on esitetty taulukossa 8. Taulukossa minuutit 

on pyöristetty lähimpään täyteen minuuttiin. 

 

Taulukko 8: Työstökeskus 1, eri syykoodien esiintymien määrä ja niiden keskimääräinen 
kesto huhtikuussa 2021 

Syykoodi Summa  / Status Summa  / Minuuttia Keskiarvo / Minuuttia 

Stop 284 3400 12 

Run 365 2969 8 

Menetelmähäiriö 38 1841 48 

Ei miehitystä 70 1346 19 

Asetusaika 76 1110 15 

Työkaluhäiriö 29 588 20 

Materiaali-/ varastohäiriö 16 555 35 

Käyttäjäkunnossapito 8 158 20 

Kappaleen vaihto 7 54 8 

Ympäristöstä johtuvat 2 37 18 

Henkilöstä johtuvat 1 3 3 

 



76 
 

4.7 Työstökeskus 2 tulokset 

Huhtikuun 2021 aikana työstökeskuksella 2 oli tehty työtä yhteensä 74 tuntia. Seurantajär-

jestelmä oli rekisteröinyt karan käyntiä tästä ajasta yhteensä 24,3 tuntia. Työstökeskuksen 2 

käytettävyydeksi huhtikuulta saadaan siis 33 %. 

 

Koneen pysähdysten syiden raportointiin huhtikuussa oli käytetty viittä eri syykoodia. Nämä 

olivat osuudeltaan suurimmasta pienimpään lueteltuina asetusaika, käyttäjäkunnossapito, ei 

miehitystä, kappaleen vaihto ja työkaluhäiriö. 

 

Raportoitujen syiden lisäksi kone oli ollut pysähdyksissä raportoimattomista syistä yhteensä 

33 tuntia eli noin 45 % kokonaistyöajasta. Kuvassa 10 näkyvästä pylväsdiagrammista voi-

daan nähdä koneen syykoodien osuudet kokonaistyöajasta. 

 

 

Kuva 10. Käytettävyysseurannan tulokset, työstökeskus 2, tälläkin koneella kone on ollut 
huomattavan ajan pysähdyksissä ilman raportoituja syitä 
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Kuvan 5 pylväsdiagrammissa esitetyt tiedot ovat tarkemmin nähtävissä taulukossa 9. Taulu-

kossa eri syykoodien prosenttiosuuksien lisäksi on nähtävillä eri syykoodien minuuttimäärät 

huhtikuun 2021 ajalta. 

 

Taulukko 9: Työstökeskus 2 käytettävyystiedot minuutteineen huhtikuulta 2021 

Syykoodi Summa  / Minuuttia Prosenttiosuus 

Stop 1980 45 % 

Run 1460 33 % 

Asetusaika 561 13 % 

Käyttäjäkunnossapito 183 4 % 

Ei miehitystä 155 3 % 

Kappaleen vaihto 69 2 % 

Työkaluhäiriö 33 1 % 

Kaikki yhteensä 4441 100 % 

 

Työstökeskuksen 2 osalta tiedot syykoodien esiintymismäärästä, syiden kokonaiskestosta 

minuutteina sekä keskiarvokesto minuutteina huhtikuun 2021 osalta on esitetty taulukossa 

10. Taulukon arvot on pyöristetty lähimpään täyteen minuuttiin. 

 

Taulukko 10: Työstökeskus 2, eri syykoodien esiintymien määrä ja niiden keskimääräinen 
kesto huhtikuussa 2021 

Syykoodi Summa  / Status Summa  / Minuuttia Keskiarvo / minuuttia 

Stop 198 1980 10 

Run 215 1460 7 

Asetusaika 22 561 26 

Käyttäjäkunnossapito 3 183 61 

Ei miehitystä 5 155 31 

Kappaleen vaihto 5 69 14 

Työkaluhäiriö 2 33 16 
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4.8 Raportoinnin vertailu suunniteltuihin asetusaikoihin 

Koska käyttöasteseurantajärjestelmään raportoinnissa oli havaittavissa puutteita, tehtiin tut-

kimuksen yhteydessä vertailu raportoitujen asetusaikojen ja yrityksen toiminnanohjausjär-

jestelmään kirjautuneiden suunniteltujen asetusaikojen eroista huhtikuun 2021 ajalta.  

 

Suunnitellut asetusajat eivät tavallisesti toteudu täsmälleen suunnitelluissa ajoissa, mutta 

tästä saadaan kuitenkin selvitettyä suuruusluokka, joka asetuksiin olisi pitänyt tarkastelujak-

son aikana kulua. Kuten taulukon 11 vertailusta voidaan havaita, oli eri koneilta raportoitu 

40–60 % vähemmän asetusaikoja kuin toiminnanohjausjärjestelmästä saatu suunniteltu ase-

tusaika.   

 

Taulukko 11: Raportoidun ja suunnitellun asetusajan vertailu, huhtikuu 2021 

Työstökone Suunniteltu  

asetusaika  

minuutteina 

Raportoitu 

 asetusaika  

minuutteina 

Erotus 

 minuutteina 

Raportoinnin 

suhde  

suunniteltuun  

aikaan 

Sorvi 1 2130 807 1323 0,4 

Sorvi 2 1890 703 1187 0,4 

Sorvi 3 1860 n/a n/a n/a 

Työstökeskus 1 1725 1110 615 0,6 

Työstökeskus 2 1080 561 519 0,5 

 

Erot raportoidun ja suunnitellun asetusajan välillä voi kertoa siitä, että suunnitellut asetusten 

kestot ovat työvaiheistuksilla pitemmät kuin todellisuudessa. Mikäli tämä päätelmä pitää 

paikkansa, voi käytettävyyttä alentavina tekijöinä olla muita syitä, jotka ovat aiemmin jää-

neet piiloon, koska kulunut aika on tulkittu asetusajaksi.  

 

Johtopäätöksen osalta on kuitenkin huomioitava se, että käyttöasteseurantajärjestelmään teh-

dyssä raportoinnissa oli tarkastelujakson aikana puutteita. Tämä voi alentaa tehdyn johto-

päätöksen luotettavuutta. 
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5 Analysointi 

Tarkastelujaksoksi käytettävyysseurannalle valikoitui huhtikuu 2021, koska tässä vaiheessa 

seurantajärjestelmän pilotointivaihe koneilla oli suoritettu ja järjestelmään raportointi oli 

otettu osaksi jokapäiväisiä työtehtäviä. Tuloksista on kuitenkin havaittavissa, että kaikilta 

osin raportointi ei ole ollut täydellistä.  

 

Jokaisella tutkimuskohteena olleella koneella huomattava osa koneen pysähdyksissä olo-

ajasta jäi syyltään tuntemattomaksi. Yhdellä tutkittavana olleista koneista raportointi oli jopa 

jätetty täysin tekemättä. Analysointi on suoritettu käytettävissä olleiden tietojen perusteella 

siten, että huomioon on otettu vain syykoodilla raportoidut pysähdykset. Analyysin tulok-

sissa on syytä huomioida edellä mainitut puutteet analysoitavissa tiedoissa. 

 

5.1 Sorvi 1 analyysi 

Käytettävyyttä alentavien syiden merkittävyyttä analysoitaessa tutkimusaineistosta on suo-

datettu pois koneen käyntitiedot ja pysähdykset, joiden syytä ei ollut raportoitu seurantajär-

jestelmään. Tarkastelujakson aikana raportoitujen pysähdysten kesto on laskettu yhteen mi-

nuutteina ja järjestetty taulukkoon suurimmasta pienimpään. Samalla on laskettu myös kun-

kin pysähdyssyyn prosentuaalinen osuus kaikista raportoiduista pysähdyksistä. Nämä tiedot 

ovat nähtävissä taulukossa 12. 
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Taulukko 12: Pysähdysten syiden kestot ja prosenttiosuudet, sorvi 1 - asetusaikojen osuus 
on huomattava 

Syykoodi Minuuttia Prosenttiosuus 

Asetusaika 807 39 % 

Ei miehitystä 451 22 % 

Ympäristöstä johtuvat 353 17 % 

Kappaleen vaihto 204 10 % 

Työkaluhäiriö 160 8 % 

Menetelmähäiriö 53 3 % 

Henkilöstä johtuvat 11 1 % 

Käyttäjäkunnossapito 10 0 % 

Kaikki yhteensä 2 049 100 % 

 

Taulukon tiedoista tehtiin taulukkolaskentaohjelmiston avulla pareto-analyysi. Kuvassa 11 

nähtävästä kuvaajasta voidaan nähdä, että sorvin 1 osalta noin 80 % kaikista raportoiduista 

pysähdyksistä on johtunut seuraavista syistä: 

• Asetusaika 

• Ei miehitystä 

• Ympäristöstä johtuvat syyt. 
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Kuva 11. Pareto-kaavio sorvin 1 tuloksista 

 

Sekä taulukosta että pareto-analyysistä voidaan nähdä, että selvästi suurin yksittäinen rapor-

toitu käytettävyyttä alentava syy sorvilla 1 on koneen asetukset. Asetusaikoihin kulunut aika 

on yksinään suurempi, kuin kahden seuraavaksi suurimman pysähdyssyyn yhteenlaskettu 

kesto. 

 

5.2 Sorvi 2 analyysi 

Sorvin 2 osalta raportoidut pysähdysten syyt kokonaiskestoineen ja prosenttiosuuksiksi 

muutettuina löytyvät taulukosta 13. 
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Taulukko 13: Pysähdysten syiden kestot ja prosenttiosuudet, sorvi 2 – asetusajat selvästi 
suurin syy pysähdyksille 

Syykoodi Minuuttia Prosenttiosuus 

Asetusaika 703 57 % 

Käyttäjäkunnossapito 206 17 % 

Materiaali-/ varastohäiriö 186 15 % 

Huolto / korjaus 121 10 % 

Työkaluhäiriö 27 2 % 

Kaikki yhteensä 1243 100 % 

 

Sorvin 2 pysähdyksen aiheuttaneista syistä tehty pareto-analyysi on nähtävissä kuvassa 12. 

Yhteensä 88 % kaikista raportoiduista pysähdyksistä johtui kolmesta eri syystä. Nämä syyt 

olivat:  

• Asetusaika 

• Käyttäjäkunnossapito 

• Materiaali-/varastohäiriö. 

 

 

Kuva 12. Pareto-kaavio sorvin 2 tuloksista 



83 
 

Sorvilla 2 asetusaikojen osuus raportoiduista pysähdyksistä oli yhteensä 57 %. Tämä on sel-

västi suurin raportoitu käytettävyyttä alentava syy, kun seuraavaksi suurin syy oli käyttäjä-

kunnossapito 17 % osuudellaan. 

 

5.3 Sorvi 3 analyysi 

Sorvin 3 kohdalla käytettävyysseurannan tietojen perusteella ei tutkimuksessa voitu analyy-

sia tehdä. Koneelta ei ollut raportoitu seurantajärjestelmään tarkastelujakson aikana lainkaan 

syykoodeja, joten pysähdysten syiden tunnistaminen ei aineiston perusteella onnistunut. 

 

Seurantajärjestelmän tietojen perusteella voitiin laskea koneen käytettävyydeksi tarkastelu-

jaksolle 49,5 %, joka oli tutkimuksen sorveista heikoin. Tämän perusteella voidaan päätellä, 

että järjestelmään raportoitavia pysähdyksiä tarkastelujaksolla on ollut, mutta raportointi on 

laiminlyöty. 

 

Käytettävyysluvun perusteella sorvilla 3 raportoinnille olisi todellista tarvetta, jotta päästään 

käsiksi pysähdysten syihin. Ilman luotettavaa tietoa syistä parannuskohteiden määrittäminen 

on mahdotonta. 

 

5.4 Työstökeskus 1 analyysi 

Taulukosta 14 voidaan nähdä raportoitujen pysähdysten kokonaiskestot ja niiden prosentti-

osuudet työstökeskuksen 1 osalta. Työstökeskuksella 1 valmistetaan muun tuotannon ohessa 

paljon erilaisten työlaitteiden ja kiinnittimien osia. Tämä voi osaltaan olla selittävänä teki-

jänä sille, että koneen syykoodit ja niiden osuudet näyttävät poikkeavan muista tutkittavista 

koneista. 
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Taulukko 14: Pysähdysten syiden kestot ja prosenttiosuudet, työstökeskus 1 – henkilöstä 
johtuvien syiden osuus on häviävän pieni 

Syykoodi Minuuttia Prosenttiosuus 

Menetelmähäiriö 1841 32 % 

Ei miehitystä 1346 24 % 

Asetusaika 1110 20 % 

Työkaluhäiriö 588 10 % 

Materiaali-/ varastohäiriö 555 10 % 

Käyttäjäkunnossapito 158 3 % 

Kappaleen vaihto 54 1 % 

Ympäristöstä johtuvat 37 1 % 

Henkilöstä johtuvat 3 0 % 

Kaikki yhteensä 5692 100 % 

 

Työstökeskuksen 1 pysähdysten syistä laadittu pareto-analyysi on nähtävissä kuvassa 13. 

Kolme suurinta raportoitua syytä muodostivat yhteensä noin 75 % kaikista raportoiduista 

pysähdyksistä. Nämä eniten käytettävyyteen vaikuttaneet raportoidut syyt olivat suuruusjär-

jestyksessä:  

 Menetelmähäiriöt 

 Ei miehitystä 

 Asetusaika. 

 

Työstökeskuksen 1 osalta on myös syytä huomioida työkaluhäiriöt ja materiaali-/varastohäi-

riöt. Näistä kumpikin aiheutti n. 10 % raportoidusta kokonaispysähdysajasta. Jäljelle jäävät 

muut syyt eivät ole merkittäviä, kun mietitään kehitystoimien kohdentamista tässä vaiheessa. 
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Kuva 13. Pareto-kaavio työstökeskuksen 1 tuloksista 

 

5.5 Työstökeskus 2 analyysi 

Työstökeskuksen 2 raportoitujen pysähdysten kokonaiskestot ja niiden osuudet prosentteina 

on nähtävissä taulukossa 15. Työstökeskuksen 2 osalta raportoitujen pysähdysten suurim-

pana syynä on asetukset, joten siltä osin voidaan nähdä yhtäläisyys tutkittuihin sorveihin. 

 

Taulukko 15: Pysähdysten syiden kestot ja prosenttiosuudet, työstökeskus 2 – tälläkin ko-
neella asetusten osuus on selvästi korkein syykoodi 

Syykoodi Minuuttia Prosenttiosuus 

Asetusaika 561 56 % 

Käyttäjäkunnossapito 183 18 % 

Ei miehitystä 155 15 % 

Kappaleen vaihto 69 7 % 

Työkaluhäiriö 33 3 % 

Kaikki yhteensä 1001 100 % 
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Pareto-analyysi työstökeskuksen 2 osalta on kuvassa 14. Kaksi merkittävintä raportoitua 

syytä kattavat noin 74 % kaikista raportoiduista pysähdyksistä. Suuruusjärjestyksessä mer-

kittävimmät syyt ovat: 

 Asetusaika 

 Käyttäjäkunnossapito. 

 

Syykoodeista kohtalaisen merkittävä osa on myös ”ei miehitystä” -syyllä. Jos tämä lisätään 

kahteen suurimpaan syyhyn, kattavat nämä kolme jo 90 % kaikista raportoiduista pysähdyk-

sistä. 

 

 

Kuva 14. Pareto-kaavio työstökeskuksen 2 tuloksista 

 

5.6 Analyysi yhdistetyistä tuloksista 

Kun kaikkien koneiden raportoitujen pysähdysten syyt laskettiin yhteen, erottui asetusajat 

tässäkin tarkastelussa suurimpana yksittäisenä käytettävyyttä alentavana raportoituna syynä. 
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Kaikkien koneiden raportoidut pysähdyssyyt yhteiskestoineen ja osuuksineen prosentteina 

on esitetty taulukossa 16. 

 

Taulukko 16: Kaikkien koneiden yhdistetyt syykoodit, asetusajat erottuvat suurimpana ryh-
mänä 

Syykoodi Minuuttia Prosenttiosuus 

Asetusaika 3182 32 % 

Ei miehitystä 1952 20 % 

Menetelmähäiriö 1894 19 % 

Työkaluhäiriö 807 8 % 

Materiaali-/ varastohäiriö 741 7 % 

Käyttäjäkunnossapito 556 6 % 

Ympäristöstä johtuvat 390 4 % 

Kappaleen vaihto 327 3 % 

Huolto / korjaus 121 1 % 

Henkilöstä johtuvat 12 0 % 

Kaikki yhteensä 9982 100 % 

 

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden koneiden yhdistettyjen syykoodien pareto-kaavio 

on esitettynä kuvassa 15. Kaikki koneet huomioiden viisi merkittävintä raportoitua käytettä-

vyyttä alentanutta syytä olivat: 

 Asetusaika 

 Ei miehitystä 

 Menetelmähäiriö 

 Työkaluhäiriö 

 Materiaali-/varastohäiriö. 

Näistä viidestä eri syystä muodostui 86 % osuus kaikista raportoiduista pysähdyksistä. 
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Kuva 15. Pareto-kaavio kaikkien koneiden yhdistetyistä tuloksista 
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6 Pohdinta 

Käytettävyysseurantajärjestelmän tuloksia tarkasteltaessa huomio kiinnittyy syykoodilla ra-

portoimattomien pysähdysten suureen osuuteen. Tälle ilmiölle tutkimuksen aikana ei selvin-

nyt varmistettua syytä. Tuloksissa raportoimattomien pysähdysten kestot ylittävät keskiar-

vokestoltaan kohdeyrityksen ohjeistaman aikarajan raportoinnille. Huolimatta raportoimat-

tomien pysähdysten keskiarvokestosta, joukossa on varmasti myös lyhyitä pysähdyksiä, 

jotka jäävät raportoinnin ulkopuolelle. Joka tapauksessa ei voi välttyä päätelmältä, että ko-

neiden pysähdyksien raportoinnissa on puutteita, jotka voivat heikentää tulosten virheettö-

myyttä. Sorvi 3 oli tutkimuksessa mukana olleista koneista poikkeus. Kyseisellä koneella 

syykoodeja ei ollut raportoitu, jolloin tutkimusdatasta saatiin selvitettyä vain koneen karan 

käyntiajan suhde pysähdyksissä oloon. 

 

Kehityskohteita valitessa käyttöasteseurannasta saatava tieto voi toimia päätöksenteon ja 

kohdentamisen apuna. Tämä edellyttää kuitenkin, että saatavaan tietoon voidaan luottaa. Ra-

portoinnin ei tarvitse olla täydellistä, eikä sitä sellaiseksi välttämättä kannata edes yrittää 

saada. Liian yksityiskohtaisen raportoinnin vaade voi kääntyä itseään vastaan, jos henkilöstö 

kokee raportoinnin liian raskaaksi ja alkaa vastustaa sitä. Nykyistä raportoinnin tasoa pa-

rempaan kuitenkin voitaisiin pystyä ilman, että se lisäisi työntekijöiden työkuormaa mainit-

tavasti. 

 

Suurimalta osalta tutkimuskohteina olleista koneista tutkimustietoa kuitenkin saatiin siten, 

että tulosten esittäminen ja analysointi oli mahdollista. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa se, 

huomioidaanko kaikkien koneiden tulokset yhdessä vai yksittäisten koneiden tulokset erik-

seen, antaa hieman erilaisen järjestyksen tärkeimmille käytettävyyttä alentaville syille koh-

deyrityksessä. Tämän tutkimuksen pohdinnoissa on huomioitu kumpikin näkökulma kuiten-

kin niin, että pääpaino on yrityksessä mahdollisimman yleistettävissä olevalla tulkinnalla. 
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Sorvilta 3 saatuja tietoja ei voitu analysoida, joten niitä ei ole tuloksia tulkitessa huomioitu. 

Muiden koneiden tuloksia tarkasteltaessa, oli asetukset työstökeskusta 1 lukuun ottamatta 

suurin raportoitu koneiden käytettävyyttä alentava tekijä. Samoin kun tarkastellaan kaikkien 

koneiden tuloksia yhteen laskettuna, on asetusten osuus suurin raportoitu käytettävyyttä 

alentava syy. 

 

Kaikilta koneilta tarkastelujaksolla oli raportoitu yhteensä 53 tuntia asetusaikoja. Kun ote-

taan huomioon, että sorvilta 3 raportointia ei ollut tehty, oli neljällä jäljelle jäävällä koneella 

asetuksia raportoitu lähes seitsemän työpäivän verran. Jos tarkastellaan kaikille viidelle ko-

neelle tarkastelukuukaudelle suunniteltuja asetuksia, oli niille varattu aika yhteensä kahdek-

santoista työpäivää. 

 

Koneiden asetukset nousevat kehityskohteita määriteltäessä tärkeimmäksi, koska vaikka 

asetusaikoja ei voitaisi täysin eliminoida, saadaan pienemilläkin kehitysaskelilla aikaan huo-

mattavaa aikasäästöä, joka voidaan vapauttaa muuhun tuottavaan työhön. Havaintoihin pe-

rustuen suuri osa kohdeyrityksessä tehtävästä asetustyöstä on sisäistä asetusaikaa, joten ke-

hitystä on haettavissa siirtämällä asetuksia ulkoiseksi asetusajaksi. 

 

Asetusten nouseminen tärkeimmäksi käytettävyyttä alentavaksi tekijäksi ei ole yllättävää. 

Useissa lähteissä käytettävyyttä eniten heikentävistä tekijöistä merkittävimmiksi mainitaan 

asetukset ja säädöt sekä laite- ja konerikot. Tutkimuksen tulos vahvistaa myös hypoteesin 

siitä, että kohdeyrityksen suurin käytettävyyteen vaikuttava syy on asetukset. 

 

Tuloksen uskottavuuteen voi jonkin verran vaikuttaa se seikka, että käyttöasteseurantajär-

jestelmään raportoinnissa oli havaittavissa puutteita ja suoranaisia laiminlyöntejä. Toisaalta 

taas se, että toiminnanohjausjärjestelmässä tarkastelujaksolle suunniteltuja asetusaikoja oli 

raportoituja asetusaikoja enemmän, tukee tulosta asetuksista suurimpana käytettävyyttä hei-

kentävänä tekijänä. 
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Kaikki koneet yhdessä tarkasteltuna toiseksi suurin koneiden pysähdyksen aiheuttanut ra-

portoitu syy kohdeyrityksessä oli ”Ei miehitystä”. Tämä oli tuloksena yllättävä, koska tutki-

muksen tarkastelujakson aikana yrityksessä ei järjestetty yhteisiä henkilöstön palavereita 

eikä muitakaan henkilöstön kokoontumisia, jotka olisivat vaatineet työntekijöiden poissa-

oloa työpisteiltään. 

 

Syitä sille, miksi työntekijöillä oli poissaoloja työpisteiltään suunniteltuna tuotantoaikana, 

ei tutkimuksen aikana selvinnyt. Tällaisia syitä sisältäviä poikkeamaraportteja ei tutkimuk-

sen aikana koneilta raportoitu eikä tuotannossa tehtyjen havainnointijaksojen aikana syitä 

ilmennyt. Syyt, miksi työntekijöillä on tarve olla poissa työpisteiltä suunniteltuna tuotanto-

aikana, vaativat selvästikin yrityksessä jatkoselvittelyä. 

 

Menetelmähäiriöiden suuri osuus koneiden raportoiduissa pysähtymisen syissä selittyy suu-

relta osin työstökeskuksen 1 tuloksilla. Kyseisen koneen kaikista koneen pysähtymisen ai-

heuttaneista raportoiduista syistä menetelmähäiriöiden osuus oli noin 32 %. Koska sorvilta 

3 ei saatu tutkimuksen aikana tuloksia, oli tutkimuksessa raportoituja tuloksia lopulta vain 

neljältä eri työstökoneelta. Näin pienessä ryhmässä yhdenkin koneen tulokset vaikuttavat 

kokonaistulokseen merkittävästi. 

 

Menetelmähäiriöiden suuri määrä työstökeskuksella 1 on seurausta koneella tutkimuksen 

aikana tehdystä tuotemixistä. Kyseisellä koneella tehtiin paljon osia, joita ei ollut aiemmin 

valmistettu. Suuri osa näistä tuotteista oli kohdeyrityksen omaan käyttöön valmistettavien 

työstökoneiden kiinnityslaitteiden osia. Tällaisten osien valmistamiseen ei valmistauduttu 

ennakolta ja koneistaja joutui osia valmistaakseen suunnittelemaan ja valmistamaan erilaisia 

apukiinnittimiä ja käyttämään paljon aikaa työn suunnitteluun ja työkalujen valitsemiseen 

tuotantoajalla. 

 

Tutkimuksen aikana heräsi epäilys, onko työstökeskuksen 1 tuotantomixillä ja etukäteisval-

mistautumisella tuotteiden valmistamiseksi ylipäätään järkevää mittaroida koneen käytettä-

vyyttä ainakaan siten, että sitä vertaillaan yrityksen muihin työstökoneisiin. Toisaalta taas 
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tutkimus nosti esiin, kuinka paljon ajasta kuluu osien valmistuksen suunnitteluun ja mene-

telmien keksimiseen, joten sitä kautta tutkimus antoi tärkeää tietoa. Kohdeyrityksen työlait-

teiden omavalmistuksen kustannuksista on suunniteltuja valmistusaikoja laskentaan käyt-

täen jäänyt suuri osa piiloon. Tutkimuksen ja käytettävyyden seurannan kautta saadaan tie-

toa, jolla työlaitteiden valmistusajat voidaan arvioida tulevaisuudessa tarkemmin. 

 

Konerikkojen pieni vaikutus käytettävyyteen tutkimuksen aikana oli hieman yllättävä. Ko-

nerikot lukeutuvat tavallisesti kuuteen suurimpaan hukkaan kokonaistehokkuutta mitatta-

essa ja niiden vaikutus kohdistuu juuri käytettävyyteen. Se, että kohdeyrityksen huoltotoi-

mintaan on pyritty omaksumaan elementtejä TPM:stä, voi olla yksi vaikuttava tekijä kone-

rikkojen pieneen määrään. Yrityksen pyrkimyksenä on selvästi kääntää kunnossapito kor-

jaamisesta ennakoivaan huoltoon. Tutkimustulokset puoltavat sitä, että kunnossapidon toi-

met ovat olleet oikean suuntaisia. Samalla myös tässä pitää kuitenkin muistaa, että tutkimuk-

sessa ollut otos edustaa vain pientä osaa kohdeyrityksen konekannasta.   

 

Käyttöasteseurantajärjestelmään raportoiduista koneiden pysähdysten syistä neljänneksi 

suurin osuus oli työkaluhäiriöillä, kun tarkastellaan kaikkien tutkimuksessa olleiden konei-

den yhteistuloksia. Työkaluhäiriö-syykoodi voi sisältää teräpalojen tarkastuksen ja vaihdon 

lisäksi myös työkalurikot ja jopa työkalupuutteet. Tutkimuksen tuloksista ei voida yksiselit-

teisesti päätellä, mikä työkaluhäiriön aiheuttaja on yleisin syy tämän tyyppiselle koneen py-

sähdykselle.  

 

Tutkimuksen aikana kohdeyrityksen tuotannossa vietetyn ajan perusteella voidaan kuitenkin 

ainakin työstökeskuksen 1 osalta todeta, että tämän tyyppiset ongelmat liittyvät samoihin 

syihin kuin kyseiseltä koneelta menetelmähäiriöksi raportoidut ajat. Koneelle täysin uusien 

osien valmistukseen jouduttiin usein vasta työn jo ollessa käynnissä määrittelemään käytet-

tävät työkalut ja kaikkia tarvittavia työkaluja ei koneen varustuksesta löytynyt. Tällöin tar-

vittavaa työkalua jouduttiin etsimään kohdeyrityksen muiden koneiden työkaluvarustuksesta 

tai työkaluvarastosta. Mikäli haluttua työkalua ei löytynyt, jouduttiin koneella valitsemaan 

työkaluksi vähemmän tarkoitukseen sopiva työkalu, jolla tarvittavat koneistukset kuitenkin 

saatiin suoritettua.  
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Materiaali-/varastohäiriö oli viidenneksi suurin raportoitu koneiden käyttöasteeseen vaikut-

tanut tekijä tutkimuksen aikana, kun tarkastellaan kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden 

koneiden yhdistettyjä tuloksia. Materiaali-/varastohäiriöiden prosentuaalinen osuus oli vain 

prosenttiyksikön verran työkaluhäiriöitä pienempi. Materiaali-/varastohäiriöksi katsotaan 

materiaalin puute tai väärä materiaali. Myös koneiden operaattoreiden tekemät koneen py-

sähdyksen aiheuttavat materiaalien ja raaka-aineiden siirrot katsotaan materiaali-/varasto-

häiriöksi. 

 

Materiaali-/varastohäiriöiden yhteenlaskettu tuntimäärä oli noin 741 minuuttia. Tästä mää-

rästä työstökeskukselta 1 raportoituja minuutteja oli noin 555. Niinpä lähes 75 % kaikista 

materiaali-/varastohäiriöistä oli peräisin työstökeskukselta 1. Tämä näyttäisi liittyvän jo 

aiemmin kyseiseen työstökoneeseen, sen töihin ja töihin valmistautumiseen todettuihin on-

gelmiin. Materiaali-/varastohäiriöt eivät siis yleisellä tasolla näyttäisi olevan merkittävä te-

kijä kohdeyrityksen käytettävyydessä, mutta yksittäisellä koneella huomionarvoinen on-

gelma. Johtuen hyvin rajatusta tutkimuskohteiden määrästä, tämä nousi kuitenkin kokonai-

suudessa esiin. 

 

Työvaiheiden sisältämiä tehtäviä on kuvattu tuotannosta tehdyissä havainnoissa. Työvai-

heen läpimenoaikaan kuuluvat tehtävät olivat melko odotetun laisia, kun ajatellaan kyseessä 

olevan tavanomainen NC-koneella suoritettava koneistusoperaatio. Erilaisia Lean-ajatte-

lussa luokiteltuja hukkia tuotannossa on kuitenkin nähtävissä. Nämä hukat tulivat esiin osin 

tuotantoa havainnoimalla ja osin käytettävyysseurannan syykoodien avulla.  

 

Odottelua on havaittavissa useassa kohdassa koneistuprosessissa. Varasto-/materiaalihäiriöt 

käyttöasteseurannan tuloksena kertovat siitä, että mikäli edellisen työvaiheen valmistuminen 

on viivästynyt tai materiaali ei ole saapunut, joutuu sekä kone että työntekijä odottamaan.  

Odottamista koneelle aiheutuu ohjelmoinnin ja asetusten seurauksena. Koska valtaosa ase-

tustyöstä tehdään sisäisenä asetuksena, odottaa kone toimettomana, kunnes työntekijä on 

saanut asetuksen muutoksen valmiiksi. 
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Tarpeetonta liikkumista yhdistettynä koneen odottamiseen tuotannossa syntyy, kun koneis-

taja joutuu hakemaan tai etsimään materiaaleja. Myös puutteet piirustuksissa tai työohjeissa 

aiheuttavat odottamisen lisäksi tarpeetonta liikkumista. Koneistaja joutuu piirustuspuutteen 

havaitessaan etsimään työnjohtajan tehtaalta ja selvittämään asiaa työnjohdon kanssa. Koska 

kohdeyritys on alihankintakoneistamo, ei asia selviä ilman yhteydenottoa asiakkaaseen. 

Tästä seuraa lisää odottamista. 

 

Yhtenä hukkatyyppinä kohdeyrityksen kaltaisessa toiminnassa on virheelliset kappaleet, eli 

viat. Vikojen myötä joudutaan korjaamaan tai tekemään uudelleen kappaleita. Vikojen ha-

vaitseminen ja tilanteen korjaaminen nopeasti on tärkeää, koska valmistuserä voi mennä ko-

konaisuudessaan viallisena seuraavaan työvaiheeseen. Pahin tilanne on yleensä se, kun jokin 

tuote menee viallisena asiakkaalle saakka. 

 

Virheellisten kappaleiden syntymiseen kohdeyrityksessä voi vaikuttaa se, että yksittäiskap-

pale- ja piensarjakoneilla valmistettavien tuotteiden vaihtuvuus on suurta. Usein tilanne on 

se, että kyseistä osaa ei ole valmistettu aiemmin ja ohjelmat ja työstösuunnitelmat laaditaan 

työn tekemisen lomassa. Työohjeiden puute toistuvissa tuotteissa ei voi myöskään olla vai-

kuttamatta virheiden syntymiseen.  

 

Virheellisistä kappaleista syntyvä hukka ei yrityksessä rajoitu ainoastaan uudelleen tekemi-

seen ja kappaleiden korjaamiseen. Tavallisesti virheellisen tuotteen korjaamiseen tarvitaan 

lupa asiakasyritykseltä ja tästä aiheutuu odottelua tuotannossa. 
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7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tuloksena paljastui, että jokaisella tutkitulla koneella suurin osuus pysähdyk-

sistä oli raportoimattomilla pysähdyksillä. Näiden pysähdysten syyt jäävät arvailujen varaan 

ja käyttöasteseurantajärjestelmään raportointia on syytä parantaa, mikäli järjestelmästä ha-

lutaan mahdollisimman suuri hyöty. Tässä luvussa esitettävät tulokset pohjautuvat raportoi-

tuihin syihin, mutta niiden luotettavuutta heikentää se, että huomattava osa koneen pysähty-

misen aiheuttaneista syistä jäi tunnistamatta. 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että suurin yksittäinen raportoitu tekijä, joka alentaa käytettävyyttä 

kohdeyrityksen NC-koneilla, on koneiden asetukset. Kaikkiaan 32 % kaikista käyttöasteseu-

rantajärjestelmään raportoiduista koneiden pysähdyksistä johtui koneiden asetuksista. 

 

Asetukset suurimpana yksittäisenä tekijänä eivät yllättäneet, koska jo tutkimuksen hypoteesi 

sisälsi tämän odotuksen. Käytettävyyden mittaaminen on tavallisesti osana OEE:ta ja myös 

OEE:ta koskeva kirjallinen aineisto nosti esiin konerikkojen ohella asetukset suurimpina 

yleensä käytettävyyttä alentavana tekijänä. 

 

Tuotannossa tehtyjen havaintojen perusteella tutkimuksessa mukana olleilla koneilla val-

mistetaan yksittäiskappaleita ja piensarjoja, joiden toistuvuus on epäsäännöllistä tai toistu-

vuutta ei ole lainkaan. Koneistajat suorittavat sekä NC-ohjelmoinnin että koneiden asetusten 

vaihdon itsenäisesti. Ohjelmointiin ei ole vakiintunutta toimintatapaa. Osa koneistajista suo-

sii CAM-avusteista ohjelmointia, mutta käytössä on myös online -ohjelmointia, jolloin oh-

jelma syötetään koneen hallintapaneelia käyttäen.  

 

Kohdeyrityksessä asetusten vaihtoon käytetty aika on pääosin sisäistä asetusaikaa, jolloin 

työ tehdään koneen ollessa pysähdyksissä. Järjestelmällistä pyrkimystä ulkoisen asetusajan 

käyttöön ei ollut havaittavissa muutoin kuin ohjelmoinnin osalta. Ohjelmoinnissa pyrittiin 
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joissain tapauksissa käyttämään edellisen työn valmistusaikaa hyväksi seuraavan työn oh-

jelman valmisteluun. Ohjelmointi- ja asetustyö keskeytyi ajoittain, kun havaittiin puutteita 

piirustuksissa tai työkaluvalikoimassa. 

 

Asetusten osalta kohdeyritykselle suositellaan SMED-menetelmien implementoimista tuo-

tantoon. Tuotannon luonne yksittäis- ja piensarjatuotantona huomioiden asetusaikojen täy-

dellinen eliminointi ei näytä realistiselta tavoitteelta, mutta asetuksiin käytettävän suuren 

aikamäärän osittainenkin lyhentäminen tuottaa huomattavia tuloksia. Tutkimuksen aikana 

koneille yhteensä raportoitua asetusaikaa kertyi seitsemän työvuoron verran. Töille suunni-

teltuna asetusaikaa oli yhteensä kahdeksantoista työvuoroa, eli 144 tuntia 45 minuuttia. Mi-

käli asetusaikoja voitaisiin alentaa esimerkiksi 10 %, tarkoittaisi se jo tutkimuksessa mukana 

olleilla koneilla yhteensä noin 14,5 tunnin säästöä kuukaudessa. 

 

Aikasäästön tavoittelemiseksi voidaan käyttää useita erilaisia keinoja. Osa näistä voi lisätä 

suoria työn kustannuksia, jolloin kohdeyrityksen tulee tutkia ja laskea lopullinen hyöty tuo-

tantokustannusten kannalta. Seuraavaan listaan on kerätty tapoja nopeuttaa asetuksia verrat-

tuna nykytilanteeseen: 

 Ohjelmointityön siirtäminen kokonaan ulkoiseksi työvaiheeksi. Tämä voi edellyttää 

erillisen ohjelmoijan nimeämistä tai palkkaamista. Kustannushyöty tutkittava. 

 Pikakiinnitteisten sorvaustyökalujen asetusmittojen tallennus ja hyödyntäminen ase-

tuksissa. Ei vaadi lisähankintoja tai resursseja. Poistaa pikakiinnitteisten työkalujen 

mittaustarpeen asetuskohtaisena työnä. Vähentää työkalujen mittaukseen kuluvaa si-

säistä asetusaikaa. 

 Uusien työkappaleiden piirustusten ja vaatimuksien tarkempi tutkiminen ennakolta. 

Lisää menetelmäkehityksen työtä, mutta säästää aikaa koneella tuotannon aloituk-

sessa. Kustannushyöty tutkittava. 

 Seuraavassa työssä käytettävien työkalujen kerääminen ennakolta ja terien mittaus 

esiasetuslaitteella edellisen työn kuluessa. Terien mittaus siirtyy sisäisestä ulkoiseksi 

asetusajaksi. 
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 Erillisen esiasettajan palkkaaminen asetuksia tekemään tai niissä avustamaan. Saa-

vutettava kustannussäästö arvioitava ja laskettava kohdeyrityksessä ennen toteutusta. 

 Työryhmien ja aivoriihien käyttö ideoinnissa sisäisen asetusajan muuttamiseksi ul-

koiseksi.  

 

SMED-menetelmien käyttö on suositeltavaa muiltakin osin kuin edellä mainittuja ehdotuk-

sia hyödyntämällä. Yksittäis- ja piensarjatuotannossa koneiden asetukset ovat usein toistuva 

työ. Näin ollen SMED:llä voidaan saavuttaa näkyviä tuloksia valmistuskustannuksissa. 

 

Kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden koneiden yhdistettyjä tuloksia tutkiessa ”ei miehi-

tystä” -syykoodi koneiden pysähdyksille nousi toiseksi suurimmaksi raportoiduksi syyksi 

asetusten jälkeen. Koneiden pysähdyksistä raportoidusta ajasta 20 % johtui siitä, että ko-

neella ei ollut ollut työntekijää suunniteltuna tuotantoaikana. Syy tähän jäi tutkimuksen ai-

kana selviämättä. 

 

Yrityksessä on syytä selvittää syyt, miksi työntekijät ovat tai joutuvat olemaan poissa työ-

pisteiltään suunniteltuna työaikana. Kun nämä syyt selviävät lisätutkimuksissa, on tilanne 

saatettava sellaiseksi, että koneiden käyttäjät voivat olla työajallaan omilla työpisteillään.  

 

Menetelmähäiriöt olivat kolmanneksi suurin raportoitu käytettävyyttä alentava syy, kun huo-

mioitiin kaikkien tutkimuksessa mukana olleiden koneiden yhdistetyt tulokset. Menetelmä-

häiriöiden osalta työstökeskus 1:n tulokset ovat korostuneena, koska muilla koneilla mene-

telmähäiriöt eivät nousset aivan kärkeen. 

 

Menetelmähäiriö-syykoodin nimellä työstökeskus 1:ltä on raportoitu paljon valmistukseen 

liittyviä ongelmia, jotka koskevat yksittäisiä työlaitteiden osia, joita valmistetaan kohdeyri-

tyksen omaan käyttöön. Tähän kategoriaan sisältyy paljon osien valmistuksen suunnittelua, 

apukiinnittimien valmistusta ja työkalujen määrittelyä.  
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Menetelmähäiriöt sellaisina kuin ne tämä tutkimuksen aikana esiintyivät, ovat sidoksissa 

asetusten vaihtoon yksittäisten osien valmistuksessa. Tästä syystä ongelman korjaamiseksi 

esitetään osittain saman kaltaisia keinoja kuin asetusaikojen vähentämiseenkin: 

 Yksittäisten kappaleiden ohjelmointi ulkoisena asetustyönä. Mikäli tämä ei onnistu 

koneen operaattorin toimesta, voidaan tutkia, olisiko erillisen ohjelmoijan palkkaa-

minen järkevää kustannusmielessä. 

 Työlaitteiden osien valmistuksen parempi etukäteisvalmistelu; virheettömät ja yksi-

selitteiset piirustukset, tarkasti määritellyt materiaalit, etukäteen laaditut työstösuun-

nitelmat ja apulaitteiden piirustukset ja tarpeettomien toleranssivaatimusten välttä-

minen työlaitesuunnittelussa. 

 Seuraavan työn valmistelu mahdollisimman pitkälle edellisen työn aikana. Mikäli 

tähän tarvitaan hetkellistä lisätyövoimaa, on kustannusten lisääntymisen kannatta-

vuus laskettava huolellisesti. 

 Työlaiteosien valmistuksen kaikkien kustannusten laskeminen, nykyisellään ongel-

miin liittyvät kustannukset jäävät ERP:ssä näkymättä. 

 Työlaiteosien valmistuksen ulkoistuksen kustannusten selvittäminen ja vertailu to-

dellisiin omavalmistuksen kokonaiskustannuksiin. Mikäli ulkoistus on kannattavaa, 

omavalmistuksesta luopumista harkittava. 

 

Menetelmähäiriöihin luetaan myös tapaukset, kun valmiiden kappaleiden jäysteenpoisto, 

pakkaus tai käsittely estävät koneistajaa pitämässä koneen käymässä ja kone joutuu odotta-

maan työntekijää. Tämä odottaminen kuuluu Lean-ajattelussa seitsemään, tai joissain läh-

teissä kahdeksaan, hukkaan. Tällaisissa tapauksissa kohdeyritystä suositellaan tekemään ke-

hitystoimenpiteitä, jotta sekä koneen, että työntekijän käsin tekemien työvaiheiden tahtiajat 

saadaan tasapainotettua niin, että odottamisesta päästään eroon. 

 

Työkaluhäiriö oli tutkimuksessa kaikkien mukana olleiden koneiden tuloksia tarkastellessa 

neljänneksi yleisin raportoitu koneen pysähtymisen syy. Työkaluhäiriö voi olla työkalun 
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tarkastusta tai teräpalan vaihtoaikaa, työkalurikon aiheuttama pysähdys tai tarvittavan työ-

kalun puutteen aiheuttama pysähdys.  

 

Käyttöasteseurannan perusteella ei voida yksiselitteisesti määritellä, mitkä edellä mainituista 

syistä on raportoitu työkaluhäiriöiksi. Tuotannon havainnointiin pohjautuen voidaan kuiten-

kin todeta, että varsinkin työstökeskuksella 1 työkaluhäiriöt johtuivat suurelta osin tarvitta-

van työkalun puutteesta ja sopivan työkalun etsimiseen käytetystä ajasta. Vaihtelevassa tuo-

tannossa tämä sama syy on yleistettävissä muillekin yksittäisiä, ei toistuvasti tuotettuja, kap-

paleita valmistaville koneille. 

 

Tällaisten työkalupuutteisiin liittyvien pysähdysten ehkäisyyn sopivat jo aiemmin asetusten 

ja menetelmähäiriöiden yhteydessä mainittuja keinoja, jotka liittyvät etukäteisvalmistautu-

miseen työstösuunnitelman ja tarvittavien työkalujen määrittelyineen. Kun tarvittavat työ-

kalut on määritelty jo aikaisessa vaiheessa ennen työn aloittamista, voidaan ne kerätä etukä-

teen koneelle ja mahdolliset puutteet havaitaan jo ennen kuin ne aiheuttavat koneen pysäh-

dyksen. 

 

Työkaluhäiriöiden vähentämiseen voidaan saada apua myös 5S-toiminnan tehostamisesta. 

Hyvässä järjestyksessä olevasta työpisteestä, jossa jokaiselle työkalulle on oma määritelty 

ja merkitty säilytyspaikkansa, on helppo löytää tarvitsemansa työkalut, samoin kuin havaita 

nopeasti varmuudella työkalupuute. Niinpä voidaan suositella kohdeyritystä jatkamaan ja 

laajentamaan erilaisten Lean-työkalujen ja -tekniikoitten käytön tehostamista ja Lean-toi-

minnan laajentamista yrityksessä. 

 

Materiaali-/varastohäiriöt olivat kaikkien koneiden yhteistuloksissa viidenneksi suurin ra-

portoitu syy koneiden pysähdyksille. Tarkemmin tutkittaessa kuitenkin paljastui, että kai-

kista raportoiduista materiaali-/varastohäiriöistä miltei 75 % oli raportoitu työstökeskukselta 

1. Tämä nousi kuitenkin kokonaisuuttakin tarkasteltuna merkittäväksi käytettävyyteen vai-

kuttavaksi seikaksi. 
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Materiaali-/varastohäiriöt aiheuttavat koneen pysähdyksen, jos materiaalia joudutaan etsi-

mään tai sitä ei ole. Tähän käytettävyyttä alentavaan syyhyn vaikuttaa voimakkaasti myös 

edellisen työvaiheen valmistumiset, mikäli työvaiheketjussa on edeltäviä työvaiheita. Edel-

tävän työvaiheen valmistumisen odottaminen katsotaan materiaalihäiriöksi seuraavan työ-

vaiheen työpisteessä. 

 

Työvaiheessa tarvittavien materiaalien ja puolivalmiiden osien etsiminen tai myöhästyminen 

aiheuttaa odottamista ja tarpeetonta liikkumista etsiessä materiaaleja. Materiaalien ja edel-

listen työvaiheiden valmistumisten ajoituksen parantaminen auttaa välttämään tämän kaltai-

sia pysähdyksiä. Koska kohdeyrityksessä on jo aiemmin aloitettu joidenkin Lean-tekniikoi-

den ja -työkalujen implementointi, suositellaan kohdeyritystä kehittämään just-in-time-tuo-

tantofilosofian mukaista toimintaa tuotannossaan.  Tuotannon ohjaaminen imuohjauksella ja 

tuotannon virtauksen parantaminen auttaa ehkäisemään materiaali-/varastohäiriöiden kal-

taista pysähdysten aiheuttajaa. Tuotannon virtauksen parantamisella saadaan samalla tehos-

tettua tuotantoa. 

 

Havainnointiin ja käytettävyysseurannan pohjalta voitiin nimetä hukkatyyppejä, joita työ-

vaiheissa esiintyy. Odottamista, joko työntekijän, koneen tai molempien, esiintyi useassa eri 

vaiheessa.  

 

Ohjelmoinnin ja asetusten aikana kone joutuu odottamaan työntekijän tekemää ohjelmointia 

ja asetustyötä. Leanin näkökulmasta tämä on hukkaa, koska tuotantoyksikkö eli tässä ta-

pauksessa työkappale ei saa lisää arvoa asetuksen kestäessä. Tässä luvussa jo aiemmin koh-

deyritykselle suositeltu SMED-tekniikoiden hyödyntäminen on hyvä keino vähentää tämän 

kaltaisen hukan määrää. 

 

Materiaalipuutteet aiheuttavat niin ikään odottamista. Materiaalipuutteet nousivat esiin 

myös käytettävyysseurannassa. Siinä yhteydessä kohdeyritykselle ehdotettu imuohjauksen 
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parempi hyödyntäminen, virtausnopeuden kasvattamiseen pyrkiminen ja yleisesti JIT-filo-

sofian sisäistäminen toistuu myös tämän hukan ehkäisykeinona. 

 

Kohdeyrityksen tuotannossa tulee vastaan tilanteita, joissa teknisissä piirustuksissa ja työ-

ohjeissa on puutteita tai virheitä Tämä johtaa siihen, että sekä koneistaja että kone joutuvat 

odottamaan, kun asiaa selvitellään. Tämä odottelun syy on sidoksissa ohjelmointiin ja ase-

tuksiin. Koska ohjelmaa aletaan valmistella vasta tuotannossa, aiheuttaa se pysähdyksen 

puutteellisen piirustuksen johdosta. Tässäkin voidaan suositella ohjelmoinnin siirtämistä 

mahdollisimman paljon ulkoiselle asetusajalle. Yrityksen kannattaa selvittää, olisiko kustan-

nusten ja tuotannon tehokkuuden kannalta järkevää, että ohjelmointi tehtäisiin tuotannosta 

erillisenä työvaiheena ennakolta. Vähintäänkin tuotantoon vapautettavien piirustusten yksi-

tyiskohtainen tarkastaminen olisi syytä tehdä. 

 

Viat on yksi hukkatyyppi, joka esiintyy myös kohdeyrityksen tuotannossa. Jos vikaa ei ha-

vaita ja korjata heti, voi koko valmistuserä siirtyä vaiheketjussa eteenpäin virheellisenä. Täl-

laisia tilanteita ehkäisemään kohdeyritys voi soveltaa Lean-tuotannon yhtenä osana olevaa 

jidokaa. Yritys voi luoda andon-järjestelmän, jonka avulla tuotanto saadaan vian ilmetessä 

nopeasti pysähtymään vian aiheuttajan eliminoinnin ajaksi. Tähän liittyy kuitenkin myös se, 

että mikäli koneistajat eivät voi ratkaista tilannetta itse, on yrityksen luotava edellytykset 

sille, että ratkaisemiseen on saatavissa nopeasti apua.  

 

Virheiden syntymisen ehkäisyyn kannattaa harkita työohjeiden laatimista toistuvasti valmis-

tettavien tuotteiden osalta. Uusina tuotantoon tulevien tuotteiden osalta valmistuksen suun-

nittelu ennakolta auttaa osaltaan vähentämään virheellisten kappaleiden määrää tuotannossa. 

 

Turha liike on yksi hukkatyypeistä, joka kohdeyrityksen tuotannossa havaittiin. Tämä turha 

liike liittyy tavallisesti materiaalien, kiinnittimien ja työkalujen etsimiseen. Samalla tämä 

etsiminen johtaa usein odottamiseen, kun koneella ei voida jatkaa sujuvasti työtä. 5S-toimin-

nalle, jota yrityksessä on jo aloiteltu, on syytä laittaa entistä suurempi painoarvo. Kun 
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työpaikalla on hyvä järjestys ja kaikille tarvittaville työkaluille materiaaleille ja välineille on 

määritelty oma paikkansa, voidaan nähdä nopeasti, mikäli jokin tarvittava työkalu puuttuu. 

 

Tutkimuksessa saatiin selvitettyä syitä, jotka vaikuttavat koneiden käytettävyyttä alenta-

vasti. Samoin yrityksen tuotannon työvaiheisiin sisältyvät tehtävät saatiin selvitettyä tuotan-

toa havainnoimalla. 

 

Tuotannon työvaiheista löydettiin hukkaa aiheuttavia syitä. Sekä havainnoimalla löydetyissä 

hukan aiheuttajissa että käytettävyysseurantajärjestelmän pohjalta saaduissa tuloksissa oli 

nähtävissä yhtäläisyyksiä. 

 

Ongelmien ratkaisemiseksi suositeltiin erilaisia Lean-tuotantoon kuuluvia toimintatapoja ja 

työkaluja, joilla kohdeyritys voi parantaa tuotantonsa suorituskykyä. Näiden ehdotettujen 

toimintatapojen tarkempi tutkimus ja implementointi jää kohdeyrityksen harkinnan varaan, 

mutta tutkimuksista ja kirjallisuudesta löytyy paljon Lean-tuotantoa puoltavia tuloksia. Näin 

ollen tässä tutkimuksessa ehdotetut toimet kannattaa ottaa harkintaan. 

 

Nyt mitattu käytettävyys on vain yksi osa-alue OEE-mittauksesta. Pelkkä käytettävyys ei 

vielä kerro, kuinka tehokkaasti osia koneilla tuotetaan tai kuinka virheettömästi tuotanto toi-

mii. Tästä syystä kohdeyritystä suositellaan jatkossa kehittämään mittaustapaa siihen suun-

taan, että OEE implementoidaan kokonaisuudessaan yritykseen. Tällöin mittauksessa löyty-

vät kehityskohteet voidaan entistä paremmin kohdentaa oikein. 
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8 Yhteenveto 

Tutkimuksessa tutkittiin kohdeyrityksen käytettävyysseurantajärjestelmän pilotointivai-

heessa mukana olleiden NC-työstökoneiden käytettävyyttä ja syitä, jotka alentavat sitä. Sa-

malla etsittiin kehityskeinoja käytettävyyden parantamiselle. Nämä keinot pohjautuvat pää-

osin Lean-tuotantoon kuuluviin työkaluihin ja toimintatapoihin. 

 

Käytettävyyden rinnalla tutkittiin tuotantoa havainnoimalla sitä, mitä eri työtehtäviä koh-

deyrityksen koneistuksen työvaiheisiin kuuluu ja millaista hukkaa tekemiseen sisältyy. Löy-

detyille hukkatyypeille suositeltiin Lean-tuotantoon kuuluvia vastakeinoja. 

 

Tutkimuksessa paljastui käytettävyyden osalta, että kaikkien koneiden yhteistulokset huo-

mioiden suurin osa, eli 86 %, raportoiduista pysähdyksistä johtui viidestä syystä. Viisi suu-

rinta pysähdysten aiheuttajaa suuruusjärjestyksessä olivat: asetusaika, ei miehitystä, mene-

telmähäiriö, työkaluhäiriö ja materiaali-/varastohäiriö.   

 

Tilanteen parantamiseksi päädyttiin suosittelemaan esimerkiksi SMED:iä, JIT:iä, 5S-toimin-

nan tehostamista ja ylipäätään etukäteisvalmistautumisen parantamista. 

 

Työvaiheisiin sisältyvät tehtävät paljastuivat tavanomaisiksi konepajojen tehtäviksi. Työvai-

heissa suoritettavia tehtäviä olivat materiaalien siirrot, ohjelmointi, asetukset, koneistus, mit-

taukset, työvaiheiden raportointi ja mittaustulosten raportointi. 

 

Lean-tuotannon seitsemän hukan tyypistä tuotannossa havaittiin ainakin odottelua, tarpee-

tonta liikkumista ja vikoja. Tutkimuksen yhteydessä päädyttiin suosittelemaan kohdeyrityk-

selle näiden hukkien poistamiseksi SMED:iä, JIT:iä, Jidokaa ja Andonia sekä 5S-toiminnan 

tehostamista. 
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Käytettävyyden mittaamisen lisäksi yritykselle suositellaan jatkossa täyden OEE-mittauksen 

käyttöönottoa. Pelkkä käytettävyyden mittaus ei vielä kerro koko totuutta tuotannon suori-

tuskyvystä ja vain käytettävyyttä tarkastelemalla kehityskohteiden nimeäminen on epävar-

mempaa kuin OEE-mittauksen perusteella. 
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