
 

 

LUT-Yliopisto 

LUT School of Energy Systems 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Ratilainen 

 

TYÖVAIHEEN KOMPLEKSISUUDEN VAIKUTUS KOKOONPANOTYÖN 

LAATUUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.11.2021 

Tarkastajat:  Dosentti Harri Eskelinen 

 DI Pasi Nevalainen 

 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

 
LUT-Yliopisto 
LUT School of Energy Systems 
LUT Kone 
 
Mikko Ratilainen 

 
Työvaiheen kompleksisuuden vaikutus kokoonpanotyön laatuun 

 
Diplomityö 
 
2021 
 
63 sivua, 12 kuvaa, 14 kaaviota, 6 liitettä 
 
Tarkastajat :  Dosentti Harri Eskelinen 
 DI Pasi Nevalainen 
 
 
Hakusanat: Kokoonpano, kompleksisuus, kokoonpanon laatu, työvaiheen tekijät, 
inhimilliset tekijät,  

 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää kokoonpanoprosessin kompleksisuuden 
vaikutusta manuaalisen kokoonpanotyön laatuun. Kompleksisuus tässä yhteydessä tarkoittaa 
erilaisten tuotteiden, prosessien ja myös ihmisten omakohtaisten kokemusten kokonaisuutta. 

Työ toteutettiin John Deere Forestryn toimeksiannosta ja havainnointitutkimus suoritettiin 
Joensuun tehtaalla kesällä 2021. Tutkimuksen aluksi laadittiin lista erilaisista 
kokoonpanotyöhön vaikuttavista tekijöistä. Havaintotutkimus suoritettiin viidellätoista 
kokoonpanon työasemalla haastattelujen, tutkijahavaintojen ja tuotetietojärjestelmän 
tietojen avulla. Tutkimuksen aikana tekijät pisteytettiin ja lopuksi niitä verrattiin kultakin 
työasemalta raportoituihin laatupoikkeamien määriin. 

Työkalujen esteetön pääsy asennuskohtaan oli suurin yksittäinen tekijä mikä vaikutti 
positiivisesti lopputuotteen laatuun. Kehitetyn tutkimusmenetelmän avulla saatiin selvitettyä 
myös kokoonpanon työasemien kokonaiskompleksisuutta. Eniten laatupoikkeamia kerännyt 
työasema sai myös heikoimmat pisteet tässä työssä kehitetyn menetelmän mukaan. Samoin 
vähiten laatupoikkeamia sisältänyt asema sai parhaimmat pisteet. 

Kompleksisuus vaikuttaa kokoonpanon laatuun negatiivisesti. Joskus monimutkainenkin 
prosessi tuottaa laadukasta lopputulosta, mutta se sisältää laatupoikkeamien riskien 
todennäköisyyden kasvamista. Tähän voi auttaa työn jakaminen pienempiin osiin.  Tämä 
osaltaan auttaa pitämään työntekijälle annettavan informaation kunnossa ja mahdollistaa 
paremmin työvoiman liikkumisen. 
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The purpose of this Master’s Thesis was to find out how the complexity of manual assembly 
work affects on its quality. Complexity in this context means a combination of different 
product models, processes and human experiences. 

The study was done for John Deere Forestry and executed at Joensuu factory in summer 
2021. In the beginning the list of different factors affected on assembly work was 
established. The research work was conducted in 15 different work stations using interviews, 
observations and with help of information of production data management system. During 
the production study points were given for each factor and in the end this data was compared 
to quality deviations which were reported for each work station. 

Good tool access was the biggest factor which affected positively to product’s quality. With 
help of developed method also the total complexity of work station could be estimated. The 
station which had biggest quality deviation numbers got also the worst points in this study. 
And the station with best quality numbers got the best points. 

Complexity affects on assembly quality negatively. Sometimes complex process can achieve 
good product quality but that has increased risk for quality deviations. This risk can be 
reduced by dividing work in smaller contents. By doing that information related to work is 
easier to maintain and workforce movements are easier.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Kokoonpanotyön kehittäminen on jatkuva prosessi koska parannettavaa löytyy aina. Kyse 

on kokonaiskustannusten kompromisseista mitä turvallisuuden, laadun, tuottavuuden tai 

ergonomian parantaminen vaatii. Manuaalinen kokoonpanotyö on todellisuutta vielä 

monella teollisuuden alalla vaikka elämme “Industry 4.0” - aikaa. Kokoonpanotyön 

suunnittelu ja sen jakaminen vaiheisiin perustuu yleensä tavoiteltuun kappalemäärään 

tietyssä aikayksikössä. Luonnollisesti tuotteiden sisäiset asiat kuten geometria ja 

kappaleiden keskinäinen paikoittuminen vaikuttavat kokoonpanojärjestykseen. 

 

Tässä diplomityössä keskitytään siihen miten manuaalisen kokoonpanotyön vaiheen sisältö 

vaikuttaa tuotteen laatuun. Vaikka edellä mainitut asiat muodostavat tietyt reunaehdot työn 

jakamiselle jää tuotannon suunnittelijoille vielä tekemistä sen parissa miten kokoonpanotyö 

kannattaa kussakin tapauksessa järjestää. Työn sisällön lisäksi myös työntekijälle annettava 

informaatio vaikuttaa lopputuloksen laatuun ja tuottavuuteen (Torres et al. 2021, s. 24; 

Bäckstrand, 2009). Valmistussuunnittelulla on merkittävä vaikutus koko tuotteen elinkaaren 

ajan; sen avulla vaikutetaan itse tuotteen suunnitteluun projektin alkuvaiheessa, tehdään ensi 

vaiheen testaukset, viedään tuote tuotantoon sekä tuetaan tekemistä koko tuotantoajan. Tämä 

on huomattu myös John Deere Forestry Oy:ssä jonka toimeksiannosta tämä diplomityö on 

tehty. 

 

John Deere Forestry Oy on osa amerikkalaista Deere & Company (John Deere) -konsernia 

jonka päätuotteita ovat maatalouskoneet. Tuotevalikoimaan kuuluvat myös maanrakennus- 

ja metsäkoneet. Lisäksi Deere valmistaa lukuisia kuluttajatuotteita. John Deere Foresty Oy 

toimittaa katkotun tavaralajimenetelmän metsäkoneet eli pyöräalustaiset harvesterit ja 

kuormatraktorit. Nämä Suomessa suunnitellut ja valmistetut koneet edustavat Deeren 

korkeimman teknologian tuotteita. Deeressä panostetaan voimakkaasti älykkäiden koneiden 

ja palvelujen suuntaan. Yhteiset tuotetietojärjestelmät ja kommunikaatio yksiköiden välillä 

tuovat kilpailuedun. Maailmanlaajuisesti yhtiössä on noin 70000 työntekijää, joista 

Suomessa noin 750. Tampereella on John Deere Forestry Oy:n pääkonttori, minkä toimintoja 

ovat myynti, markkinointi, tuotetuki ja tuotekehitys. Koneet valmistetaan Joensuun 

tehtaalla, missä tuotannon lisäksi on tuotantoa tukevia toimintoja kuten 
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valmistussuunnitteluosasto. Valmistussuunnittelun vastuulla on tuotteiden tekemisen 

suunnittelu sisältäen valmistusjärjestyksen, menetelmät, työntutkimukset, työohjeet, 

työkalut ja -laitteet sekä tehtaan layoutin kehitys. 

 

1.1 Työn tausta 

Manuaalisen kokoonpanotyön ongelmia ovat komponenteista johtuvien ongelmien lisäksi 

itse prosessissa esiintyvät häiriöt. Näitä voivat olla esimerkiksi väärät toimintatavat tai 

unohdukset mitkä johtavat poikkeamiin tuotteen laadussa. Vaikka ongelmat selvitettäisiin 

ennen asiakkaalle toimitusta niin ne aiheuttavat lisätyötä ja kustannuksia.  

 

Toisaalta etenkin uusien tuotteiden tuotantoon tuomisen yhteydessä on havaittu ongelmaa 

miten työ kannattaa jakaa työasemien tai -vaiheiden kesken. Myös erilaiset 

uudelleenjärjestelyt nykyisissä tuotteissa aiheuttavat saman ongelman. Työ pyritään yleisesti 

järjestämään niin että linjavaiheiden balanssi olisi tasainen eli työkuorma olisi jaettu 

tasaisesti asemien kesken. Myös kokoonpanolinjan tahtiajan ja kokonaisläpimenoajan 

lyhentämiseksi työtä pyritään siirtämään päälinjalta rinnakkaisina vaiheina tehtäviin 

osakokoonpanoihin. Haasteita päälinjalla ovat erilaiset tuotteet ja tuotekonfiguraatiot, minkä 

vuoksi täysin samoja tehtäviä ei voida tehdä jokaisen koneen kohdalla. Aika on vakio, mikä 

helpottaa suunnittelua mutta vaikeutena tulee asemassa tehtävä työn sisältö. 

Osakokoonpanoissa erilaiset tuotteet aiheuttavat ongelmia mutta myös hyvin erilaiset 

tahtiajat. Jos tahtiaika on päälinjan tahtiaikaa lyhyempi resursseille pitää saada esimerkiksi 

toinen osakokoonpano samaan vaiheeseen. Jos osakoonnan tahtiaika on pitkä, niin se 

voidaan jakaa useammaksi asemaksi, omaksi linjakseen. Toinen vaihtoehto on tehdä samaa 

kokoonpanoa usealla paikalla. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimusongelma sekä -kysymykset 

Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää tutkimusmenetelmä sille miten eri tekijöiden 

vaikutus kokoonpanotyössä vaikuttaa prosessin lopuksi raportoituihin 

laatupoikkeamalukuihin. Seuraavaksi tätä tutkimusmenetelmää piti testata John Deere 

Forestryn metsäkonetehtaalla Joensuussa ja löytää ne tekijät millä olisi laatuun vaikutusta. 

Keskeinen tutkimuskysymys on: Mitkä tekijät kokoonpanotyössä vaikuttavat lopputuotteen 

laatuun?  
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1.3 Työn rajaus 

Tutkimustyö rajattiin koskemaan 15 eri työpistettä, kuitenkin kattaen hyvin erityyppisiä 

asennusvaiheita tavoitteena että saataisi hyvä kokonaiskuva tilanteesta eikä keskityttäisi 

liikaa yhden työpisteen havaintoihin. Havainnointi perustui työntekijöiden haastatteluihin, 

työn seuraamiseen sekä kyseessä olevan työpisteen tietoihin tuotetietojärjestämässä. 

Tarkemmin tutkimuksen kuvaus on kerrottu kolmannessa luvussa: Tuotannossa tehtävät 

tutkimukset kokoonpanotyön kompleksisuuden mittaamiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

2 MANUAALINEN KOKOONPANOTYÖ 

 

 

Vaikka robottien kehityksen nopeus on kiihtyvää niin monimutkaisessa kokoonpanossa 

kuten ajoneuvoteollisuudessa manuaalisella kokoonpanolla on yhä suuri merkitys. Kuvassa 

1 on esitetty kuinka robotisoitu kokoonpano soveltuu suurille sarjoille pienillä muuttujilla ja 

joustavuudella tarjoten parhaan tuottavuuden. Mutta manuaalinen kokoonpano on paikallaan 

päinvastaisessa tilanteessa. Myös työn kohdeyrityksessä samalla tuotantolinjalla tehtävien 

variaatioiden määrä on suuri, asennusvaiheet ovat monimutkaisia ja muutoksia tulee yhä 

nopeammalla tahdilla. Nämä tehtävät ovat toistaiseksi vielä kannattomia tai jopa 

mahdottomia tehdä roboteilla. Ihmisen mukanaolo tuo prosessiin kuitenkin epävarmuuksia. 

Kokoonpanossa pitää osata valita oikeita komponentteja ja oikeassa järjestyksessä. Ne pitää 

asentaa tietyllä tavalla ja voimalla. Prosessista pitää myös havainnoida ja raportoida erilaisia 

tilanteita. On selvää että näissä tilanteissa voi tulla inhimillisiä virheitä. (Torres et al. 2021, 

s. 2; Falck et al. 2014.) 

 

 

Kuva 1. Kokoonpanon automaatioasteen suhde tuotantomääriin, vaihteluihin, joustavuuteen 
ja tuottavuuteen (Torres et al. 2021, s. 2). 

 

Kompleksisessa kokoonpanotyössä, missä tuotevariantteja, prosessimuutoksia ja häiriöitä 

on paljon, uusien työntekijöiden kouluttamisella on suuri merkitys. Puutteellisen 

perehdytyksen tai huonojen työohjeiden vuoksi uusien työntekijöiden koulutus tapahtuu 
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usein vanhojen työntekijöiden kautta joiden kokemus voi olla hyvin eritasoista. Tämä voi 

aiheuttaa vaihtelua opetuksen sisältöön ja uuden työntekijän oppimiseen. Voi kestää useita 

vuosia ennenkuin työtekijä voi toimia itsenäisesti halliten kaikki omaan työhön liittyvät 

tekijät. (Johansson et al. 2019, s. 964.) 

 

2.1 “Industry 4.0” ja kokoonpano 

Neljäs teollinen vallankumous eli Industry 4.0 on yhteinen nimittäjä tiedonkäsittelyn 

muutokselle teollisuudessa. Miqueo et al. esittävät tämän aihepiirin vaikutuksia 

kokoonpanoon raportissaan Lean Manual Assembly 4.0: A Systematic Review. Tiedon 

kerääminen ja sen käsittely sekä hyödyntäminen, reaaliaikaiset raportit, pilvipalvelut, 

virtuaalinen ja lisätty todellisuus, sekä digitaalisesti mallinnettu tuotanto tuovat paljon 

lisäarvoa myös valmistukseen kun tietoa käytetään järkevästi päätöksentekoon ja ihmisten 

auttamiseksi. (Miqueo et al. 2020.) Kuvassa 2 näytetään vaiheet miten tiedon käsittely 

muuttuu digitalisaation edetessä. Perinteisillä ja käsityövaltaisilla teollisuuden aloilla ollaan 

vielä asteikon alkupäässä ja vähitellen päästy hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja 

tiedonkäsittelyssä. Järjestelmien kehittyessä ja tietomäärän lisääntyessä reaaliaikaisen tiedon 

hyödyntäminen auttaa jatkossa jokapäiväisessä ongelmien ratkaisussa ja niiden 

ennakoinnissa. Tietoon on parempi näkyvyys, tilanteita voi ennustaa ja tuleviin haasteisiin 

on helpompi sopeutua. (Johansson et al. 2019.) 

 

 

Kuva 2. Tiedonkäsittelyn kehityksen vaiheet digitalisaation antamien mahdollisuuksien 
myötä (Johansson et al. 2019, s. 957). 

 

Toisaalta tietomäärän lisääntyminen lisää systeemin monimutkaisuutta. Kerättävän tiedon 

on oltava myös laadukasta että sitä voi hyödyntää. Laadukkaan tiedon tunnusmerkkejä ovat 

tarkkuus, numeerisuus, täydellisyys, johdonmukaisuus ja käypäisyys. Ongelmana on että 

vielä ei tiedetä millainen tieto on myöhemmin hyödennettävissä. Siksi tietoa pyritään vaan 
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keräämään paljon sitä vielä kuitenkaan hyödyntämättä. (Johansson et al. 2019; Miqueo et al. 

2020.) 

 

2.2 Massaräätälöinti ja modulaarisuus 

Vastatakseen nopeasti muuttuviin tarpeisiin sekä markkinoilta että kestävän kehityksen 

kannalta yritykset yrittävät pitää tietyt perusperiaatteet, esimerkiksi prosessin osan tai 

tuotteen osakokoonpanon samoina vaikka lopputuotteet muodostaisivatkin suuren joukon 

erilaisia tuotteita. Ajoneuvoteollisuudessa uudet voimanlähteet ja ympäristötekijät tuottavat 

uusia haasteita valmistukselle ja samoilla kokoonpanolinjoilla tehtävien tuotteiden variantit 

vain lisääntyvät. Jotta monet erilaiset vaatimukset saataisi otettua huomioon, mutta myös 

maksimoitua massatuotannon hyödyt, puhutaan massaräätälöinnistä missä variaatioiden 

vaatimia lisäkustannuksia pyritään välttämään pitämällä kustannuksiltaan olennaiset osat 

vakioina tai käyttämään niitä moneen eri tarkoitukseen. Yleinen tapa on 

ajoneuvoteollisuuden kokoonpanolinjoilla on tehdä hyvin erilaisia malleja samalla linjalla 

(MMAL, Mix Model Assembly Line tai MPAL, Mixed Product Assembly Line). (Gullander 

et al. 2011, s. 1.) Kyse on siitä miten paljon eri variantit vaikuttavat ihmisiin ja 

suorituskykyyn sekä toisaalta miten hyvin kokoonpanolinja saadaan suunniteltua ottamalla 

kaikki mallit huomioon laadun tai tuottavuuden kärsimättä (Zhu et al. 2008, s. 1). 

Tuotevarianttien lisäksi tuotantovoluumit, määrät eri varianttien välillä ja 

toimitusvaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja se asettaa joustavuusvaatimuksia 

tuotantolinjalle (Johansson et al. 2019, s. 955). 

 

Modulaarisuus tarkoittaa saman osan tai prosessin käyttämisen monessa eri tarkoituksessa. 

Tämä säästää kustannuksia ja resursseja lähtien tuotekehityksestä päätyen loppuasiakkaalle. 

Kokoonpanotyössä samanlaiset osat ja prosessit vähentävät ja yksinkertaistavat työtä mikä 

tuo säästöä vähentämättä asiakkaan saamia ominaisuuksia. Kokoonpanon 

huomioonottaminen jo suunnitteluprosessin aikana (DFA, Design for Assembly) auttaa 

tähän mutta systeemin kompleksisuuden vähentämiseen keskittyminen pelkästään 

valmistettavuuteen ei riitä koska kompleksisuuden kokemukseen vaikuttavat myös 

inhimilliset tekijät. (Hinrichsen et al. 2020, s. 522; Falck et al. 2017, s. 7238.) Toisaalta 

tuotteen ja tuotantoprosessin samanaikainen kehittäminen (CE, Concurrent Engineering) 

nopeuttaa tuotannon aloitusta ja parantaa laatua ja kustannusvaikutuksia (Rekiek et al. 2000, 

s. 268). Myös tuotteiden myöhäinen konfiguraatio eli muuttujien vieminen prosessin 
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loppupäähän taas yksinkertaistaa prosessia alusta ja tuo siihen myös enemmän joustoa 

(Miqueo et al. 2020). Kyse on monimutkaisuuden hallinnasta mihin kuva 3 viittaa. Kun 

ennen keskityttiin massatuotantoon ja suuriin tuotantosarjoihin tehokkuuden nimissä niin 

nykyisin tarpeet ovat enemmän yksilöllisiä ja räätälöityjä mikä johtaa myös pienempiin 

tuotantosarjoihin. Teknologiakehityksen painopiste on muuttunut mekaniikasta 

tietojenkäsittelyyn. Aiemmin monimutkaisia tuotteita ja prosesseja pyrittiin ainoastaan 

yksinkertaistamaan, nyt pyritään tukemaan myös monimutkaisuutta lisääntyneellä tiedolla. 

(Hinrichsen et al. 2020, s. 520.) 

 

 

Kuva 3. Vaatimusten, tiedonkäsittelyn ja monimutkaisuuden hallinnan muutos aiemmasta 
nykyiseen (Hinrichsen et al. 2020, s. 521). 

 

2.3 Työn järjestäminen 

Kokoonpanotyön järjestys ja balansointi eli työmäärän jakaminen tasaisesti vaikuttavat 

suuresti läpimenoaikaan ja valmistuksen kustannuksiin (Miqueo et al. 2020, s. 8). 

Tuotteiden, varianttien ja muutosten lisääntyessä tehokkaasti toimivan kokoonpanolinjan 

suunnittelu siten että tekeminen olisi tasapainossa asemien välillä käy yhä haastavammaksi. 

Suorien työtuntien laskemisen lisäksi epäsuorien, tuotantoa tukevien tehtävien määrittely voi 

muodostua vaikeiksi. Muuttuvat olosuhteet esimerkiksi tuotemallien tai tuotantomäärien 

suhteen vaativat myös jatkuvaa kokoonpanolinjan uudelleen balansoitia. Menestyäkseen 

kilpailutilanteessa linjasta pitäisi saada tehtyä tehokas, mutta missä olisi kuitenkin riittävästi 

joustoa. (Gullander et al. 2011, s. 1.) 
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Työssä tarvittava tieto ja miten se annetaan työntekijälle vaikuttaa merkittävästi 

työkuormaan ja monimutkaisuuden kokemukseen. Ylimääräinen tieto voi pahimmillaan 

lisätä systeemin kompleksisuutta mutta jos tietoa on oikea määrä ja se on relevanttia niin se 

on osaltaan vähentämässä sitä. (Gullander et al. 2011, s. 5.) Periaatteessa työohjeet pitäisi 

olla niin selvät että kuka tahansa voi tehdä niiden perusteella kyseessä olevan työvaiheen. 

Joka tapauksessa selvät työohjeet vähentävät työntekijän kokemaa kognitiivista kuormitusta. 

(Torres et al. 2021, s. 3.)   

 

Ohjeen sisältö on tärkeä, pitää näyttää vain olennainen. Merkittävin asia ohjeissa on se miten 

ohjeet tuodaan työntekijälle. Pitää herättää työntekijän huomio käyttämään tiettyä ohjetta tai 

muuten kyseessä olevassa vaiheessa tarvittavaa informaatiota juuri oikeaan aikaan. 

(Bäckstrand 2009, s. 164.) Työohjeet voivat olla vaiheittaiset, jolloin oikea työjärjestys käy 

selville. Vaiheittaisten ohjeiden tilalla voi olla yksi kokonaiskuva tilanteesta. Tämä sopii 

lyhyeen työvaiheeseen ja jättää mahdollisuuden tehdä työ usealla eri tavalla. Dynaamisilla, 

eli tarpeen tai käyttäjän mukaan räätälöidyillä ohjeilla tai esimerkiksi sähkötyökaluilla millä 

prosessivaiheet ja -menetelmät ovat tiedossa voidaan vähentää työntekijän kokemaa 

kompleksisuutta. (Hinrichsen et al. 2020, s. 523.) 

 

Työohjeilla on kokoonpanoon merkittävä vaikutus. Ne pitää olla työntekijän helposti 

saatavilla ja niistä pitää saada tarvittava tieto nopeasti. Saatavuus tarkoittaa myös sitä että 

ohjeiden sijainti on oltava lähellä varsinaista työpistettä, varsinkin jos tahtiaika on lyhyt.  

(Johansson et al. 2019, s. 966.) Parhaimmillaan ohjeet tai muistutus jostain tärkeästä asiasta 

tuodaan työntekijän tietoon ilman että sitä aktiivisesti etsitään. Nämä vähentävät 

muistikuormaa ja stressiä. Työohjeita voidaan toimittaa monella eri tavalla, kuten paperilla, 

staattisina kuvina tai videoina tietokoneen näytöltä. Tuotesuunnittelussa käytettävien 3d-

mallien käyttö myös työohjeessa lisää havainnollisuutta, ne ovat realistisia ja tarkkoja. 

(Torres et al. 2021, s. 3.) Myös uudet tekniikat kuten älylasit tai muut lisätyn todellisuuden 

sovellukset auttavat informaation tuomiseen työntekijälle (Hinrichsen et al. 2020, s. 524). 

Paperille tulostettujen työohjeiden haasteena on niiden päivitys muutostilanteessa. 

Vanhentuneet ohjeet lisäävät turhautumista ja epätietoisuutta työtekijöiden keskuudessa. 

(Johansson et al. 2019, s. 966.) Työntekijät voivat olla myös hyödyntämättä työohjeita jos 

he eivät koe niitä tarpeelliseksi joko siksi että työ koetaan tutuksi tai että ohjeissa ei ole 

riittävää informaatiota. Erilainen osaamistaso tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet 
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voisivat tarvita erilaisia työohjeita eikä niitä kaikkia voi ottaa huomioon mikä voi lisätä 

laaturiskejä. Työohjeiden ongelmia voivat olla (Johansson et al. 2019, s. 956): 

- Epäselvyys  

- Vaikeaselkoisuus 

- Sopimaton sisältö 

- Kyseenalainen informaatio 

- Työohjeita ei löydetä tai niihin ei ole pääsyä 

- Työohjeet ovat vaikeita ja/tai hitaita tehdä 

- Työohjeessa tarvitaan tietoa monesta lähteestä 

 

Osien etsiminen ja valinta on merkittävä vaihe kokoonpanon työvaihetta. Järjestämällä 

materiaalit työvaiheessa tarvittavaksi kitiksi voidaan helpottaa ja nopeuttaa 

kokoonpanotyötä. Yleensä kitit kerätään varastoissa logistiikkaosaston toimesta ja 

toimitetaan kokoonpanon työpisteelle oikeaan aikaan. (Torres et al. 2021, s. 4.) Brolin et al. 

tekemässä tutkimuksessa vuonna 2017 oli tutkittu eroja kokoonpanon nopeudessa 

järjestämällä komponentit kolmella eri tavalla; osat hyllyssä, järjestämätön kitti sekä 

asennusjärjestykseen tehty kitti. Koehenkilöiden tehtävänä oli polkuauton kasaaminen ja 

purkaminen ja työ oli heille ennalta vierasta. Osien laittaminen järjestämättömään kittiin 

nopeutti työtä merkittävästi verratttuna osien keräämiseen hyllystä mutta 

asennusjärjestykseen tehty kitti ei enää vaikuttanut niin paljon. Samalla tutkittiin tekijöiden 

kuormittavuutta kyselyllä ja tulokset olivat samansuuntaiset kuin nopeusmittauksella. Myös 

työohjeiden eroja verrattiin ja todettiin visuaalisten ohjeiden käyttö nopeammaksi kuin 

pelkän osalistan ja sanallisten ohjeiden. Tosin tässä tapauksessa työvaiheessa asennettavat 

osat olivat yksinkertaisia ja visuaalisella ohjeella työ oli helppoa. Asennusjärjestykseen tehty 

kitti olisi todennäköisesti auttanut enemmän ja myös henkinen kuormittuminen olisi ollut 

vähäisempää jos työvaihe olisi sisältänyt enemmän samankaltaisia komponentteja. (Brolin 

et al. 2017, s. 157.) 

 

2.4 Kokoonpanotyön kompleksisuus 

Kompleksisuus arkikielessä ymmärretään asiaksi mikä on vaikeaa, joko ymmärtää, 

analysoida tai ratkaista. Kuitenkin tutkimuksissa se yleensä esitetään systeemin 

ominaisuutena, missä yhden osatekijän vaikutusta ei voida sanoa eikä yhdestä tekijästä 

tiedetä paljoa. Synonyymina voisi olla monimutkainen, mutta ei kuitenkaan vaikea. 
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Kompleksisuutta tutkitaan hyvin monilla eri tieteenaloilla. Yleisesti systeemin, esimerkiksi 

kokoonpanon, koko vaikuttaa kompleksisuuteen mutta suurempi vaikutus näyttäisi olevan 

systeemin palasten riippuvuuksilla toisistaan. Alunperin hyvin pieni, vähäiseltä vaikuttanut 

yhden osan tuotemuutos saattaa lisätä tuotantoprosessiin vaiheen, ottaa käyttöön uuden 

teknologian, lisätä tiedonkulun tarvetta ja johtaa jopa organisaation muutoksiin. Myös 

automaatiotason nosto lisää yleensä koko prosessin kompleksisuutta vaikka yksittäisen 

työtehtävän tekeminen helpottuisi niin lisääntynyt tekniikka vaatii kunnossapidon, 

koulutukset, ohjausjärjestelmät ja niin edelleen. Kokoonpanon kompleksisuuden 

lisääntyessä epäsuorien työtehtävien määrä lisääntyy. Tarvitaan enemmän ihmisiä tekemään 

päätöksiä, ratkaisemaan ongelmia, kommunikointiin, kouluttamaan tai suunnittelemaan.  

(Gullander et al. 2011, s. 4.) 

 

Kokoonpanon kompleksisuus ei ole yksiselitteinen asia ja on kiinni kontekstista. 

Tuotantoprosessin kompleksisuuteen vaikuttaa muutkin asiat kuin tuotevarianttien määrä 

mitä pidetään kyllä merkittävimpänä tekijänä koko ajan lisääntyvän informaation lisäksi. 

(Zhu et al. 2008, s. 1.) Tekijöitä voidaan jaotella esimerkiksi seuraaviin kategorioihin 

(Calinescu et al. 1998): 

- Tuote. Eri mallien määrä, osakokoonpanot, työajat, eräkoot ja mitkä 

resurssit on kohdistettu 

- Tehdas. Rakenne, resurssien määrä, layout, prosessi, huolto, käyttöaste, 

suorituskyky 

- Suunnittelu. Strategia, aikataulut, ajoitus, priorisointi, päätöksenteko 

- Tiedon kulku. Sisäinen tiimien ja työntekijöiden välillä ja ulkoinen 

toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä 

- Yhtiön muut toiminnot. Koulutus, kulttuuri 

- Ympäristön muuttujat. Asiakasmuutokset, poissaolot, laiterikot, tiedon 

epätarkkuudet, korjaukset 

 

Epävarmuutta on siinä ettei välttämättä tunneta mikä esimerkiksi tuotevarianteissa tekee 

systeemistä monimutkaisen (Zhu et al. 2008, s. 2). 

 

Johansson et al. tekivät vuonna 2017 haastattelututkimuksen 17 yrityksen valmistuksen 

edustajille selvittääkseen kokoonpanossa tarvittavan tiedonkäsittelyn haasteet. Tärkeimmät 
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painopistealueet olivat IT-järjestelmät, prosessihaasteet, kokoonpanon häiriöt, tiedonkulku, 

teknologioiden ja prosessien kontrollit sekä työohjeet.  

IT-järjestelmien haasteita, mitkä osaltaan luovat systeemin monimutkaisuutta, ovat 

(Johansson et al. 2019, s. 959): 

- Rinnakkaiset järjestelmät, missä myös sama tieto voi olla tallennettuna 

useampaan paikkaan. Tuote-, prosessi- tai inframuutokset vaativat 

päivityksiä useampaan järjestelmään ja systeemin monimutkaisuus vain 

lisääntyy. 

- Johtuen monimutkaisista IT-järjestelmistä tuotantoprosessissa voi olla 

ylimääräisiä vaiheita tai työtehtäviä. Tietojärjestelmien pitäisi tukea 

valmistusprosessia, ei rajoittaa sitä. 

- Järjestelmän johtaminen voi olla hajautettu tai valmistukselle ei ole omaa 

resurssia. Yhteisen IT-strategian luominen ja tiedonkulku osastojen välillä 

voi olla vaikeaa. 

- Tiedon laatu ja sen jakaminen. Yrityksillä voi tieto olla kovin pirstaleista 

ja eri asioille on erilliset ohjelmistot mitkä eivät ole yhteydessä toisiinsa. 

Esimerkiksi työohjeiden teko voi vaatia useita eri alustoja ja tiedon ylläpito 

tuote- ja prosessimuutosten yhteydessä voi olla haastavaa.  

 

Kompleksisuutta voi tarkastella objektiivisesti jolloin keskitytään edellä mainittuihin 

asioihin eli tuotteen tai prosessin monimutkaisuuteen sekä vaihteluihin ja lasketaan vaikkapa 

asennettavien osien tai tarvittavien työkalujen lukumäärää. Richardson et al. luettelivat 

asennustapahtumaan liittyvät kompleksisuustekijät näin (Richardson et al. 2006, s. 515; 

Bäckstrand, 2009): 

- Työvaiheen ymmärtäminen ja komponenttien kerääminen, eli 

valmistelevat toimenpiteet. Jos materiaalit on hyvin järjestelty, esimerkiksi 

kitiksi, se vähentää vaiheen kompleksisuutta. 

- Komponenttien valinta. Kunkin työvaiheen alussa tarvitaan valita oikeita 

komponentteja oikea määrä. Mitä enemmän tarvittavia ja/tai erilaisia osia, 

kyseessä on sitä monimutkaisempi työvaihe. 

- Komponentin asettaminen oikeaan asentoon. Riippuen materiaalin 

tuontitavasta työpisteeseen komponentteja voi joutua kääntelemään. Osien 

symmetrisyys tai kitin asettelu yksinkertaistavat tilannetta. 
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- Komponentin asettamien suhteessa muihin osiin. Jos tuotteessa on 

valmiina ohjaavia ja pakottavia muotoja asennusvaihe helpottuu. Jos uuden 

komponentin voi laittaa useampaan kohtaan työ on hitaampaa. 

- Komponentin kiinnittäminen. Mitä usempi kiinnitysosa tai -vaihe 

työvaiheessa on sitä monimutkaisempi on ja laatupoikkeamien riski 

kasvaa. 

- Toistuvat työvaiheet. Jos kokoonpanotehtävä koostuu usemmasta samoista 

osista tehtävästä vaiheesta tehtävä koetaan helpommaksi. 

- Komponenttien lukumäärä. Osien lukumäärän kasvaessa muistettavien 

asioiden määrä lisääntyy ja laatupoikkeamien riski kasvaa. 

 

Mattsson et al. määrittelivät tuotantoprosessin kompleksisuuden johtuvan tuotemallien, 

työsisällön, tehdasympäristön, työkalujen sekä työohjeiden välisistä keskinäisistä suhteista  

(Mattsson et al. 2016). 

 

Prosessin kompleksisuutta lisäävät myös erilaiset häiriöt mitä työntekijät joutuvat 

kokemaan. Kokoonpanotuotannon tyypillisiä häiriöitä ovat materiaalipuutteet, vialliset 

komponentit, resurssi- tai osaamisongelmat. Materiaalien kerääminen kiteiksi toimii 

eräänlaisena laatukontrollina jo keräysvaiheessa sekä asennusvaiheessa oikeiden osien 

käyttämisestä. (Torres et al. 2021, s. 4.) 

 

Toinen vaihtoehto on lähestyä aihetta työntekijän näkökulmasta ja miten he kokevat 

tilanteiden kompleksisuuden. Toinen työntekijä voi kokea saman tilanteen monimutkaiseksi 

ja toinen yksinkertaiseksi riippuen osaamistasosta, tiedosta ja tilanteestakin. Koettu 

kompleksisuus ei ole ainoastaan kiinni objektiivisesta, mitattavissa olevasta tuotteiden tai 

prosessien vaihtelusta, vaan siihen liittyy puhtaasti subjektiivinen kokemus.  Se vaikuttaa 

suorituskykyyn, tuottavuuteen ja tarvittavaan koulutukseen.  Aiemmin mainitut haasteet 

kokoonpanotyön muutoksessa tuovat työntekijälle yhä suuremman joukon muuttujia ja 

päätettäviä asioita. Tuotteiden ja prosessin kompleksisuus lisäävät riskejä inhimillisiin 

virheisiin koska tiedettäviä ja muistettavia asioita on liikaa kognitiiviselle suorituskyvylle. 

Tämä voi johtaa myös laatu-, tuottavuus- tai toimitusongelmiin. (Hinrichsen et al. 2020, s. 

520.) Erilaisten työtehtävien lisääntyessä koettu kompleksisuus kasvaa (Richardson et al. 

2006).  
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Kompleksisuus voidaan määritellä staattiseksi kompleksisuudeksi mikä pysyy samana ajan 

kuluessa kuten tuotteeseen, rakenteisiin tai prosessiin liittyvät asiat. Esimerkiksi 

kokoonpanossa asennettavuus liittyy tähän. Sillä tarkoitetaan miten kyseessä olevasta 

komponentista tartutaan, miten se paikoitetaan ja miten laitetaan kiinni. Dynaamiseen 

kompleksisuuteen kuuluu muutokset eri ajan hetkellä, esimerkiksi komponenttien saatavuus, 

laiterikot tai muut tekemiseen vaikuttavat häiriöt. (Falck et al. 2016, s. 118; Gullander et al. 

2011, s. 7.) 

 

2.4.1 Kompleksisuuden arviointi 

Kokoonpanon kompleksisuutta voidaan arvioida monin eri tavoin. Falck et al. pitivät 

tutkimuksessaan miten kompleksisuus ja ergonomia vaikuttavat tuotteen laatuun seuraavia 

ominaisuuksia korkean kompleksisuuden mittareina (Falck et al. 2014, s. 457):  

- Monta eri tapaa suorittaa tehtävä 

- Monia eri yksityiskohtia suorituksen aikana 

- Työn pitkä suoritusaika 

- Osien kiinnittyminen toisiinsa ei helposti havaittavissa 

- Huono komponenttien luoksepäästävyys 

- Huono ergonomia 

- Työvaiheen vaatima erikoisosaaminen 

- On vain yksi työjärjestys 

- Vain visuaalinen tarkastus  

- Tarkkuusvaatimus 

- Säädön tarve 

- Suuret toleranssit osissa 

- Selvien työohjeiden tarve 

- Pehmeät tai joustavat materiaalit 

- Välittömän palautteen puute onnistumisesta 

 

Tuossa auton valmistukseen kohdistuneessa tutkimuksessa kukin ominaisuus pisteytettiin 

viisiportaisella kategorialla jokaiselle työvaiheelle joita oli valittu 47 kpl. Havaitut virheet 

olivat kokoonpanotyölle tyypillisiä; puuttuneita, vääriä tai huonosti kiinnitettyjä osia. 

Kompleksisuuden ja virheiden määrän välillä oli selvä yhteys. Eniten kompleksisuuspisteitä 

saaneissa työtehtävissä oli noin viisi kertaa enemmän virheitä kuin helpoimpaan kategoriaan 
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luokitelluissa tehtävissä. Myös pitkä työnvaiheen kesto korreloi kompleksisuuden kanssa. 

Niinikään huono ergonomia vaikutti virheiden määrään lisäävästi. Suhde oli sama kuin 

kompleksisuuden kohdalla. Hankalimmat työtehtävät ergonomian kannalta aiheuttivat noin 

viisi kertaa enemmän virheitä kuin ergonomisimmiksi valitut tehtävät. Työvaiheen kestolla 

ja huonolla ergonomilla ei havaittu yhteyttä. Tässä tutkimuksessa ergonomia tarkoitti 

nimenomaan fyysisiä kuormituksia. Joissakin tapauksissa huono ergonomia ja 

kompleksisuus tapahtuvat samaan aikaan kuten tehtävissä missä asennettavaa kohdetta ei 

näe. (Falck et al. 2014, s. 459.) Toisaalta mikään tietty kompleksisuuden syy tai niiden 

yhdistelmä ei noussut merkittäväksi tekijäksi myöskään toisessa heidän tekemässään 

tutkimuksessa mikä käsitti 74559 autoa 29 valmistusviikon aikana (Falck et al. 2016, s. 121). 

 

Kompleksisuutta voidaan arvioida myös työntekijän näkökulmasta. Monimutkaisuuden 

lisääntyessä työntekijän rooli korostuu koska ihminen on prosessin joustavin elementti ja 

joutuu hallitsemaan yhä vaikeampia tilanteita. (Mattsson et al. 2014.) 

Kokoonpanoprosessissa olosuhteet pitäisi pystyä järjestämään siten että työntekijä voi 

helposti hahmottaa tilanteen, arvioida riskit ja tehdä tarvittavat toimenpiteet (Urbanic & 

ElMaraghy 2006, s. 428). Kokoonpanossa työntekijän kuormitustekijät voidaan jaotella 

kolmeen osaan. Pitkä työvaiheen ajallinen kesto merkitsee fyysistä kuormitusta. Yksittäisen 

työvaiheen kognitiiviseen kuormitukseen vaikuttaa osien ja työkalujen sijoittelu, ohjeistus 

sekä asennusmenetelmä. Samoin tuotteen ja prosessin tuntemus vaikuttaa työntekijän 

kokemaan monimutkaisuuden kokemukseen. (Falck et al. 2017, s. 7238.) 

 

Mattsson et al. jakoivat kompleksisuuden määrittelyn kolmeen osaan; työaseman toimivuus, 

työn vaihtelu ja muuttujien hallinta. Haastattelujen avulla he yrittivät löytää työvaiheelle 

tekijöitä mitkä yhdessä vaikuttavat kompleksisuuteen. Taulukossa 1 on listattu ne 

kysymykset mitä työntekijöille oli esitetty, kuten myös se mihin kategoriaan asia sijoittuu. 

Käytännön tutkimukset oli toteutettu seitsemässä eri yhtiössä yhteensä 36 työaseman 

työntekijältä. Merkittävimpinä kompleksisuuden tekijöinä oli pidetty ergonomiaan ja eri 

tuotevarianttien ohjeistukseen liittyviä asioita.   

 



22 

 

 

 

Taulukko 1. Kompleksisuuden määrittelyn kysymykset työntekijälle. Muokattu. (Mattsson et 
al. 2016)  

 

 

Työntekijän kokemaa kompleksisuutta voi tutkia myös työssä tarvittavien päätösten määrän 

suhteen. Tätä on tutkittu muun muassa tiedon entropian suhteen, lisääntyvä tietomäärä 

näyttää lisäävän työn monimutkaisuutta sekä kestoa ja se on hyvä mittari kompleksisuudelle. 

Työntekijälle annettavaa tietoa voi olla liikaa, liian vähän tai se on epärelevanttia. Voi myös 

olla että tietoa annetaan eri lähteistä tai se hyvin eritasoista. Riskinä on sekoittaa tärkeät ja 

vähemmän tärkeät asiat. (Urbanic & ElMaraghy 2006, s. 427.) 

 

Toinen vaihtoehto on tutkia valintojen määrää mitä työntekijä joutuu tekemään 

kokoonpanovaiheen aikana. Pitää osata valita oikeat osat ja työkalut kunkin tuotteen 

kohdalla. Samoin menetelmä voi vaihdella. Tähän liittyy myös käytettävissä oleva aika. Jos 

päätökset pitää tehdä nopeasti työn rasittavuus lisääntyy ja päätösten teko voi vaikeutua. 

(Zhu et al. 2008, s. 5.) Subjektiivisesti koettu kompleksisuus yleensä hyvin kertoo koko 

systeemin monimutkaisuudesta koska työntekijät näkevät kokonaisuuden. 

Haastattelututkimuksilla saadaankin kerättyä ja koottua yhteen tiedot tuotantoprosessin eri 

tekijöistä siten että tulokset ovat ymmärrettäviä. Pelkästään objektiivisesti tarkasteltuna 

kompleksisuus voi olla teoreettista ja vaikeaselkoista. (Gullander et al. 2011, s. 8.) 

 

Tuotevariantit 1. Tässä työpisteessä on paljon tuotevariantteja B Työn vaihtelu
2. Monet variantit ovat keskenään samanlaisia ulkomitoiltaan tai toiminnallisesti C Muutosten hallinta
3. Jotkut variantit ovat harvinaisia tässä työpisteessä C Muutosten hallinta
4. Variantit vaativat erilaisia tapoja tehdä asennustyö, esimerkiksi aika, järjestys tai vaikeus B Työn vaihtelu

Työn sisältö 5. Minulla on monia muita tehtäviä asennuksen lisäksi tässä pisteessä B Työn vaihtelu
6. Työhöni vaikuttaa usein muutokset suunnitelmissa tai epävarmuus A Työpisteen toimivuus
7. Suunnittelemattomien muutosten tai häiriöiden keskellä löydän helposti ohjeet tai uuden toimintamallin C Muutosten hallinta
8. Osallistun työasemaani koskeviin muutoksiin C Muutosten hallinta
9. Työpisteellä on kaikki tarvittava on sijoitettu hyvin A Työpisteen toimivuus
10. Työpisteen raskaat nostot on otettu hyvin huomioon A Työpisteen toimivuus

Layout 11. Työpiste on hyvin suunniteltu ergonomian kannalta A Työpisteen toimivuus
12. Työpisteen materiaalit on hyvin sijoitettu A Työpisteen toimivuus
13. Työkalujen, jigien ja komponenttien paikat ovat hyvin toimivat A Työpisteen toimivuus

Työkalut ja apuvälineet 14. Työkalut ja jigit ovat hyvin tarkoituksenmukaisia tässä tehtävään työhön A Työpisteen toimivuus
15. Mitä apumenetelmiä on käytössä
   Valokeräys
   Viivakoodit tai skannerit
   RFID
   Palaute tietokoneelta/näytöltä
   Palaute työkalusta
   Tarkastuspisteet
   Muu
16. Ylläolevat menetelmät auttavat minua suoriutumaan tässä työpisteessä A Työpisteen toimivuus

Työohjeet 17. Työohjeet ovat helposti ymmärrettävät A Työpisteen toimivuus
18. Työohjeet helpottavat työtäni A Työpisteen toimivuus

Työasema yleisesti 19. Vie kauan että oppii tämän työpisteen tehtävät B Työn vaihtelu
20. Yleisesti ottaen tämä työpiste on hyvin suunniteltu A Työpisteen toimivuus
21. Vapaat kommentit tästä työpisteestä/tehtävästä
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Kokoonpanolinjan kompleksisuutta tarkasteltaessa on otettava huomioon prosessin 

konfiguroituvuus, työasemassa tehtävät työt ja asennusjärjestys. Valmistusprosessit eri 

tehtailla ovat myös uniikkeja ja yleispäteviä ohjeita ei ole olemassa. Tuote, käytettävissä 

olevat resurssit ja toimintaympäristö sanelevat sen millaiseksi tuotantoprosessi muodostuu. 

Prosessin kompleksisuus vaikuttaa tuottoon, luotettavuuteen ja laatuun joten ennakoivat 

toimenpiteet kompleksisuuden vähentämiseksi kannattavat. Kuvassa 4 on esitetty prosessin 

kompleksisuuden tekijät; ympäristö, tuote ja tuotantomäärät. Lopputuloksena syntyy 

tuotantoprosessi millä on suunnitelma, vaatimukset ja komponentit. Prosessissa tarvitaan 

tietty määrä erilaisia laitteita mitkä muodostavat koko prosessin kompleksisuuden ja millä 

on lopulta vaikutus laatuun, luotettavuuteen ja tehokkuuteen. (Urbanic & ElMaraghy, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Prosessin kompleksisuuden tekijät ja seuraukset (Urbanic & ElMaraghy 2006, s. 
429). 

 

Zeltzer et al. kuvasivat tutkimuksessaan vuonna 2013 kompleksisuuden tekijöitä kuvan 5 

mukaisesti. Heidän mielestään merkittävimmät asiat olivat: 

- Komponenttien keräys. Osat voivat olla sijoitettuna aina samaan paikkaan, 

keräyksessä voi hyödyntää valokeräystä tai muuta avustinta tai komponenttien 

keräys on suoritettava täysin ohjeiden varaisesti. 

- Komponenttien sijoittelu. Osat voivat olla kitattu asennusjärjestykseen, osat on 

kitattu, mutta ei asennusjärjestyksessä tai osat ovat hyllyissä. 

- Komponenttien pakkaustavat. Osat voivat olla laatikoissa, avohyllyissä tai pakattu 

kappalekohtaisesti 

- Työkalujen lukumäärä. Työasemassa tarvittavien kaikkien erilaisten työkalujen 

lukumäärä. 
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- Koneiden lukumäärä. Työasemassa olevien koneiden, mitkä tekevät jonkin 

työvaiheen automaattisesti, lukumäärä. 

- Työmenetelmien lukumäärä. Erilaisten työmenetelmien kokonaismäärä, esimerkiksi 

letkujen tai sähköjohtojen asennus. Kukin menetelmä voi sisältää pienempiä 

yksittäisiä työvaiheita. 

- Työskentelyalueen koko. Kuinka kaukaa komponentteja joutuu hakemaan 

työskentelyalueelle. 

- Tuotevarianttien lukumäärä yhtä tuotetta kohden. 

- Varianttien lukumäärä työasemassa. Esimerkkinä 5 vasemman ja oikean puolen 

peiliä + 2 tuotemallia on yhteensä 20 varianttia. 

- Erilaisten osien lukumäärä. Työpisteessä tarvittavien eri komponenttien lukumäärä 

yhden vuoden aikana. 

- Kokoonpanosuuntien lukumäärä yhden työtahdin aikana. Esimerkiksi joku osa 

asennetaan seisaaltaan ylös kädet kohotettuna, toinen vyötärön korkeudella ja kolmas 

alas kyykistyneenä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Kompleksisuuden tekijät, luokittelu ja vaikutukset (Zeltzer et al. 2013, s. 4633). 
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Taulukossa 2 on esitetty tämän Zeltzer et al. tekemän tutkimuksen pisteytys eri tekijöille.  

 

Taulukko 2. Kompleksisuustekijöiden pisteytys (Zeltzer et al. 2013, s. 4634).

 

 

 

         Basic score = 
∑ itemsWeight(item)x Score(item)

∑ items Weight(item)
      (1) 

 

              Adjusted score = Basic score-minscore
Max score-minscore  x 10                                (2)               

 

He käyttivät suurimmassa osassa tapauksia neliportaista pisteytystä alkuvaiheen 

arvioinnissa, missä pisteet laskettiin kaavan 1 mukaisesti. Lopullisessa versiossa tulokset 

normalisoitiin välille 0..10 ja mahdollisuus painokertoimien käyttöön huomioitiin (kaava 2). 

(Zeltzer et al. 2013, s. 4635.) 

 

Zeltzer et al. tekemän tutkimuksen pisteet ylläolevien kaavojen mukaan ja subjektiivinen 

näkemys työaseman kompleksisuudesta on näytetty kuvassa 6. Missä kompleksisuus 

koettiin vähäiseksi (0) tässä kehitetyn menetelmän pistekeskiarvo oli 4.8 keskihajonnalla 1.7 

ja kompleksiseksi koetut asemat saivat pistekeskiarvon 7.2 keskihajonnalla 1.2, joten tutkijat 

arvioivat että pisteet korreloivat koetun kompleksisuuden kanssa. Joskin vaihtelua eri 

tekijöiden välillä oli, mikä osoitti sitä että ne olivat eriarvoisia ehkä jopa ristiriitaisia 
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keskenään. Kuitenkin yhteisiä tekijöitä oli tunnistettu kompleksisuuden indikaattoreina, 

mitkä tässä tutkimuksessa olivat pakkaustapa, asennussuunnat ja erilaisten osien lukumäärä. 

(Zeltzer et al. 2013, s. 4642.) 

 

 

Kuva 6. Kompleksisuuspisteet ja subjektiivinen kokemus eri työasemissa (Zeltzer et al. 
2013, s. 4636). 

 

Kokoonpanoprosessiin kuuluu olennaisena osana asennettavat komponentit, niiden sisäinen 

logistiikka aina toimitusketjun hallintaan saakka. Jos prosessi on kompleksinen, eli tässä 

tapauksessa jos esimerkiksi tilanteiden ennustettavuus ja tiedonkulku on huonoa niin se voi 

aiheuttaa yllättäviä pikatilauksia, toimitusongelmia tai tilausten muutoksia. (Sivadasan et al. 

2006, s. 209.) 

 

Yksi merkittävistä tekijöistä on se mitä tarvitsee tehdä uuden tuotteen saapuessa työasemaan, 

puhutaan siirtovaiheen kompleksisuudesta. Kokoonpanolinjalla yritetään vakioida suoritus, 

työkalut ja prosessi kussakin asemassa tehokkuuden saavuttamiseksi, tällä tavoin 

vähennetään kompleksisuutta tuotevarianteista huolimatta. Tämä on kuitenkin kompromissi 

tuotevaatimusten ja prosessisuunnittelun suhteen. (Zhu et al. 2008, s. 5.) Tuotantoprosessin 

suorituskyvyn ja kehittymisen pitäisi olla yhtä tärkeää kuin sillä valmistettavien tuotteiden. 

Tuoteinnovaatiot vaativat jatkuvaa kehitystä myös tuotantoprosessilta. Ihmisen ja 

älykkäiden tuotantojärjestelmien yhteistyö on tie menestykseen. (Urbanic & ElMaraghy, 

2006.) 
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Kuva 7. Tuotantosysteemin kompleksisuuden lähteet, tekijät ja hallinta (Gullander et al. 
2011, s. 7). 

 

Kuten edellä on kerrottu kokoonpanotyön kompleksisuutta on tutkittu monin eri tavoin ja 

sitä kuvaamaan on myös kehitetty erilaisia mittareita.  Falck et al. selvittivät kahden eri 

kompleksisuusmittarin, CXI ja CXB, eroja ja käytettävyyttä tutkimuksessaan vuonna 2017 

(Falck et al. 2017). CXI (Complexity Index) on kehitetty Mattsson et al. (Mattsson, et al., 

2016) toimesta kuvaamaan työntekijän kokemaa kompleksisuutta tuotantoprosessin aikana. 

CXB (Basic Assembly Complexity) pyrkii ennakoimaan prosessin kompleksisuutta hyvin 

aikaisessa tuote- ja tuotannonkehityksen vaiheessa (Falck et al. 2016). Molempien 

mittareiden tavoitteena on löytää tekijät kompleksisuuden taustalla ja parantaa niitä 

tuotantoprosessissa. Käytettäessä näitä kahta mittaria samassa kohteessa tulokset olivat 

ristiriitaiset. Työntekijöiltä kysytty kompleksisuus koettiin suurempana kuin CXB-mittarin, 

minkä vastaukset haetaan tuotteen ja prosessin tuntevien valmistuksen suunnittelijoiden 

avulla. Luonnollisesti tässä tuotannonaloitusvaiheessa, mihin CXB-mittari oli kehitetty, ei 

työntekijöiltä olisikaan voinut kysyä mitään. Toimihenkilöillä voi olla liian optimistinen 

kuva tuotantotilanteesta tai he eivät tiedä kaikkia yksityiskohtia. Koetun kompleksisuuden 
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vastauksissa voi taas olla työntekijöiden mielipide-eroja, turhautumista, stressiä tai muita 

henkilökohtaisia syitä miksi vastaukset olivat negatiivisia. (Falck et al. 2017.)  

 

Yleensä tutkimukset mittaavat jotenkin kompleksisuutta vaikka siinä käytetylle 

menetelmälle ei ole mitään nimeä annettukaan. Tutkimuksia on tehty kaikista niistä 

näkökulmista tai niiden yhdistelmistä mitä edellä on kerrottu. Toimivan mittarin tekeminen 

on kuitenkin vaikeaa edes niin sanotuille objektiivisille asioille kuten asennettavien osien 

lukumäärä tai erilaisten tuotteiden lukumäärä. Määrän arvioiminen tai pisteytyksen 

tekeminen on joka tapauksessa jonkun ihmisen tai ihmisten subjektiivinen käsitys. (Zeltzer 

et al. 2013.)  

 

2.4.2 Kompleksisuuden hallinta 

Ihmisten kognitiivisten taitojen merkitys organisaatiossa kasvaa kokoonpanoprosessin 

monimutkaistuessa koska muutoksia, odottamattomia tapahtumia ja epävarmuutta on 

enemmän. Uusia tuotemalleja tuotaessa tuotantoon proto- tai esisarjoilla on suuri merkitys 

sujuvan sarjatuotannon varmistamiseksi. Niissä yhteyksissä kokoontuu uusien mallien 

parissa työskennelleet ja vanhojen tuotteiden tekijät jolloin tietoa saadaan vaihdettua ja 

koulutuksia pidettyä tekemällä itse kokoonpanoa. Näin uusien tuotteiden myötä tulevaa 

lisääntynyttä kompleksisuutta voidaan minimoida tai parhaimmillaan jopa vähentää 

entisestään. (Gullander et al. 2011.) 

 

Jos kompleksisuutta saadaan mitattua jaettuna sitä eri osiin kuten yllä on mainittu,  

esimerkiksi tuotteeseen tai prosessiin liittyen niin se mahdollistaa suunnata resursseja 

oikeaan paikkaan. Jotta vältettäisiin kaaos mikä voisi johtua epävarmuuksien 

huomioonottamatta jättämisestä niin kompleksisuutta olisi hyvä pyrkiä kontrolloimaan, 

vähentämään, välttämään ja jossain määrin hyväksymään. (Gullander et al. 2011, s. 7.) 

 

Kompleksisuuden kokemusta voi yrittää myös vähentää lisäämällä työntekijän valtuuksia 

erilaisiin tehtäviin ja päätöksentekoon. Asioista voi saada laajemman kuvan ja sitä kautta 

tilanteesta paremman ymmärryksen. Toisaalta tilanne voi mennä huonompaankin suuntaan 

jos samaan aikaan tuotantotilanne on kiireinen. Työntekijät voivat ajatella että lisävastuut ja 

työnsuunnittelun mukaan ottaminen on vain lisätyötä entisten päälle. Ne voivatkin olla 

vaikeita toteuttaa mutta parhaimmillaan työntekijät pääsevät vaikuttamaan työn- ja 
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työpaikan suunnitteluun mikä edesauttaa ymmärtämään kokonaisuutta ja motivoi heitä. Eri 

asiayhteyksien ymmärtäminen auttaa itsessään vähentämään työssä koettua 

kompleksisuutta. (Mattsson et al. 2016, s. 6013; Mattsson et al. 2014, s. 212.) 

 

Yksi keino monimutkaisuuden lieventämiseen on parantaa työntekijöille annettavaa 

informaatiota sekä itse tuotteen tekemisestä mutta myös tuotantoprosessin tilanteesta. 

Tiedonkulun ongelmat ovat yritysten suurimpia ongelmia ja luovat epävarmuutta sekä 

kompleksisuutta. (Urbanic & ElMaraghy 2006, s. 426.) 

 

2.5 Kokoonpanotyön laatupoikkeamien syitä ja seurauksia 

Tuotantoprosessin standardointi vaikuttaa tasapainottavasti lopputuloksen laatuun. Tehokas 

ja luotettava kokoonpanolinja tuottaa laadukkaita lopputuotteita (Johansson et al. 2019, s. 

963; Torres et al. 2021, s. 1). Manuaaliseen kokoonpanotyöhön liittyy kuitenkin lukuisia 

työvaiheita kuten osien hakeminen, paikoitus, voimankäyttö, liittäminen, tarkastus sekä 

tiedon vastaanotto ja analysointi. Näissä vaiheissa voi tapahtua inhimillisiä virheitä ja 

tuotteen laatuun tulla sen vuoksi poikkeamia. Monissa tutkimuksissa on huomattu että suuri 

osa kokoonpanotuotannon poikkeamista syntyy asennusvaiheissa. (Torres et al. 2021, s. 2.) 

On selvää että poikkeamia johtuu myös komponenttien sisäisistä ongelmista, mutta tässä 

diplomityössä keskitytään kokoonpanovaiheessa syntyviin laatupoikkeamiin.  

 

Yleisiä kokoonpanotyössä syntyviä laatupoikkeamia ovat kiristämättä jääneet liitokset, 

puuttuvat osat, väärien osien käyttö, kiinnitystarvikkeiden kiinnitys väärillä työkaluilla, 

osien rikkotuminen asennuksessa tai osien likaantuminen asennusvaiheen aikana. Huonot 

fyysiset työolot tai kognitiiviset ongelmat lisäävät virheiden syntymisen riskiä ja sitä myötä 

laatupoikkeamien mahdollisuutta. Lisääntyvien tehtävien ja kompleksisuuden lisääntyessä 

kokoonpanossa tapahtuvien virheiden määrä kasvaa. (Hinrichsen et al. 2020.) Siksi 

inhimillisten tekijöiden huomioonotto kompleksisuutta arvioitaessa olisi yhä tärkempää 

vaikka monesti ne liitetään enemmän turvallisuustekijöihin liittyviksi (Torres et al. 2021, s. 

2; Johansson et al. 2019, s. 965). Lin et al. tekemässä tutkimuksessa vuonna 2001 pitkä 

työvaiheen kesto ja fyysinen rasitus työvaiheen aikana lisäsivät laatuongelmien määrää. 

Pitkä ajankesto vaatii enemmän kognitiivista keskittymistä ja lisää unohdusten tai muiden 

virheiden todennäköisyyttä. Samoin, joskus myös pitkään kestoon liittyen, fyysinen rasitus 

lisää alttiutta virheille väsymisen seurauksena.  (Lin et al. 2001.) 
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Kokoonpanotyöhän liittyy jatkuva päätöstentekoprosessi työntekijän toimesta. Jos 

työtehtävä on entuudestaan tuttu ja toistuu tuotteesta toiseen, työnteko sujuu 

“automaattisesti” ilman tietoisia päätöksiä siitä mitä tarvitsee tehdä. Työtehtävä voi 

kuitenkin olla myös sellainen että tietoa tarvitaan työn aikana joko siitä syystä että 

kokemusta ei ole tarpeeksi tai että tuotteet vaihtelevat siten ettei sisältöä voi tietää ilman 

jostain saatavaa informaatiota. Lopputuotteen laatuun vaikuttaa suoraan se miten hyviä 

päätöksiä työntekijä työvaiheen aikana tekee yhdistäessään ennen opittua kokemusta ja 

työohjeista tai muista lähteistä saamaansa tietoa. (Johansson et al. 2017, s. 2101.) 

 

Koska inhimillisiä virheitä voi joka tapauksessa syntyä, kokoonpanon lopputuotteen laatua 

voidaan varmistaa järjestämällä tarkastuksia joko vaiheiden välille tai lopuksi ennen 

asiakkaalle toimitusta. Tarkastustoimintaankin liittyy virheen mahdollisuus jos se 

suoritetaan ihmisten voimin. Erilaisia automaattisia, muun muassa konenäkösovelluksia on 

käytetty laadunvarmistuksessa jo kauan. Kaikkiin kohteisiin ne eivät kuitenkaan sovellu ja 

ongelma kootuissa laadunvarmistuspisteissä on se että laatupoikkeama voi olla jo 

useammassa kappaleessa. Nykyisin koitetaan havaita virheet jo siinä asemassa missä työ 

tehdään niin vahingotkin ovat pienemmät. (Torres et al. 2021, s. 4.) 

 

Johansson et al. tekemän haastattelututkimuksen mukaan kohdeyrityksillä oli lopputuotteen 

laadun suhteen ongelmia erityisesti jos jaksoaika oli pitkä, tuotantotahti oli erityisen nopea 

tai jos tehtävät tuotteet olivat hyvin erilaisia. Näissä tilanteissa työntekijät tarvitsevat tukea 

työohjeiden, ongelmanratkaisun tai nopean päätöksenteon muodossa. (Johansson et al. 

2019.) 

 

Joissakin tapauksissa työohjeilla on suuri merkitys laatuun. Työ on silloin tehtävä täsmälleen 

työohjeiden mukaisesti että lopputuloksesta tulee laadukas.  Jos työtekijät luottavat 

pelkästään omaan osaamiseen, tuotteen laatu vaihtelee tekijöiden kokemuksen mukaan. 

(Johansson et al. 2019, s. 965.) On myös tutkittu että suurta osaa työohjeista luetaan harvoin 

tai ei ollenkaan. On tärkeää että työohjeisiin voi luottaa, ne ovat ymmärrettäviä ja ne olisi 

kommunikoitu selvästi ja oikeaan aikaan niitä tarvitseville. (Johansson et al. 2017, s. 2105; 

Bäckstrand 2009, s. 164.) Työntekijä ei välttämättä tiedosta kaikkea tietoa mikä olisi tarpeen 

kyseessä olevassa työvaiheessa. Tästä syystä tietoa ei osata kaivata tai etsiä mikä johtaa 
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laaturiskien todennäköisyyden kasvuun. Laatupoikkeamia voi syntyä siitäkin syystä ettei 

työohjeita ole olemassa tai edes tiedosteta niiden tarvetta ohjeiden tekijöiden mukaan vaikka 

työntekijät tarvitsivat niitä. (Bäckstrand 2009, s. 73.) 

 

Työntekijästä johtuvat laatuongelmat voivat olla myös syntyjään tiedostettuja poiketen 

unohduksista tai tietämättömyydestä. Voi olla että tekijä ajattelee tekevänsä nopeammin tai 

paremmin kuin jos hän tekisi ohjeiden mukaan. Poikkeaman voi aiheuttaa myös tekijän 

lipsahdus, tarkoitus oli ollut oikea mutta vahingossa toiminta aiheutti virheen. (Bäckstrand 

2009, s. 61.) 

 

Kokoonpanotyön laadun yhteydessä voi puhua myös työntekijöiden asenteesta ja 

motivaatiosta. Positiivisesti tilanteisiin suhtautuvat suoriutuvat työstä paremmin ja 

parhaimmillaan innostus tarttuu läheisiin työkavereihin esimerkiksi samassa tiimissä. 

Samaistuminen edellyttää riittävää vuorovaikutusta ja ehkä jopa samankaltaisuutta jäsenten 

välillä. Työhön omistautuminen edellyttää koko työyhteisöltä yhteenkuuluvuuden tunnetta, 

ihmislähtöistä johtamista sekä innostavaa ympäristöä. (Hakanen 2011, s. 133.) 

 

Ongelmanratkaisut, korjaamiset ja romutukset vaikuttavat prosessin tuottavuuteen ja 

toimitusvarmuuteen negatiivisesti. Korjauskulut ovat sitä kalliimmat mitä myöhäisemmässä 

vaiheessa virheet huomataan. (Falck et al. 2017, s. 7239; Sivadasan et al. 2006.) 
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3 TUOTANNOSSA TEHTÄVÄT TUTKIMUKSET KOKOONPANOTYÖN 

KOMPLEKSISUUDEN MITTAAMISEEN 

 

 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen kehitettiin tutkimussuunnitelma ja -menetelmä miten 

kokoonpanotyön kompleksisuutta mitattaisiin John Deere Forestryn tehtaalla. 

Kompleksisuutta mittaaviksi tekijöiksi haluttiin sekä tuotteen että muiden työhön 

vaikuttavien asioiden ominaisuuksia. 

 

3.1 Kompleksisuutta mittaavien tekijöiden määrittely 

Kompleksisuuden tutkimiseen kehitettiin lista erilaisista kokoonpanotyöhön vaikuttavista 

asioista. Listalle haettiin myös aiheita tehtaan valmistussuunnittelu- ja laatuosastoilta.  

 

Tuotteeseen liittyvät havainnot tehtiin tuotetietojärjestelmien PDM, FIA ja IFS tietojen 

pohjalta. Sieltä saatiin tiedot osien ja ohjeiden lukumääristä, mitkä tosin vaihtelee jokaisen 

myytävän yksilön välillä. Tässä tutkimuksessa käytettiin kahden yleisimmän konemallin 

tietoja jotka kattavat n.70% kaikista tehdyistä varianteista. Tuotteeseen liittyvät tekijät on 

esitelty taulukossa 3. Tutkimusta osien tai ohjesivujen lukumäärän absoluuttisesta 

vaikutuksesta ei tehty. Pisteytykset annettiin suhteellisesti verrattuna asemia toisiinsa, ne 

asemat saivat huonoimmat pisteet missä on eniten asennettavia osia ja päinvastoin. 

Myöskään työajan vaikutusta ei tutkittu. Parhaat pisteet sai jos työaika oli linjan tahtiajan 

luokkaa. Tuotteeseen liittyvästä geometriasta ja asennettavuudesta annettiin pisteitä tutkijan 

oman kokemuksen mukaan. Alunperin pisteitä annettiin kolmiportaisesti 1, 2 tai 3.  

 

Taulukko 3. Tuotteeseen liittyvät kompleksisuuden tekijät. 

 

PISTEYTYS
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa >300=1;  200-300 = 2;   <200 = 3

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano >150=1;  100-150 = 2;   <100 = 3
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano >60=1;  40-60 = 2;   <40 = 3
Työaika / tilaus >2h=1;  1h-2h = 2;   0-1h = 3
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia ei ole=1;  suurin osa = 2;   kyllä= 3
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin ei ole=1;  suurin osa = 2;   kyllä= 3
Letkuliitosten määrä >10=1; 10..5=2; <5=3
Suunnattavien komponenttien määrä >2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 3
Altapäin asennusten määrä >2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 3
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä >2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 3
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Muiden kompleksisuuteen vaikuttavien tekijöiden havainnot tehtiin kokoonpanon 

työntekijöiden haastatteluiden perusteella ja työn seuraamisen aikana tehdyistä havainnoista. 

Koetutkimusten jälkeen listalle jäivät taulukon 4 mukaiset asiat. Tekijät ovat taulukossa 

väitteen muodossa pisteytyksen yksinkertaistamiseksi. Tässä vaiheessa pisteytystä 

muutettiin siten että tekijöille annettiin pisteinä -1, jos havainto oli negatiivinen, +0,5 jos 

havainto oli positiivinen, mutta ei täysin kunnossa ja +1 jos havainto oli positiivinen. Lisäksi 

tekijöille annettiin painokertoimet 0,8..1,2 tutkijan omien kokemusten perusteella. Näin 

pisteyttämällä tekijöille saatiin paremmin erottuvuutta. Painokertoimen suuruutta on 

tarkoitus myöhemmin voida päivittää jos samaa tutkimusmenetelmää käytetään uudelleen 

työasemien muutosten ja perustamisen yhteydessä. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena 

oli luoda pohja työaseman kompleksisuuden mittaamiselle. 

 

Taulukko 4. Kompleksisuutta mittaavat osatekijät tutkimuksessa. 

 

KATEGORIA HAVAINTO KERROIN
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa 1,2

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano 1,1
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano 1,2
Työaika / tilaus 1,2
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia 1,1
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin 1
Letkuliitosten määrä 0,8
Suunnattavien komponenttien määrä 0,9
Altapäin asennusten määrä 1
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä 1,1

TEKIJÄ Erilaiset tuotteet eivät ole ongelma 1,1
Erilaiset optiot eivät ole ongelma 1,1
Työohjeet katsotaan FIAsta 0,8
Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 0,8

LAADUN VARMISTUS Asemassa on laatukontrolleja 0,8
Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 1

YMPÄRISTÖ Työpisteen nostotyökalut ovat asianmukaiset 1,2
Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset 0,9
Painavia käsinnostoja ei ole 1,1
Nostoille on ohjeet 0,9
Asemassa ei liikuta paljon 1
Hyllyosissa ei puutteita 1
Kittiosissa ei puutteita 0,8
Komponenteissa ei laatuongelmia 0,8
Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja 0,8
Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) 0,8
Prosessi -tai tuotemuutoksista tulee tietoa 1,1

RESURSOINTI / OHJAUS Tilausjärjestystä voi noudattaa 0,9
Ei ole muita kuin FIA-ohjeita 1
Aseman työohjeita päivitetään 0,9
Osaaminen vs. vaatimus on oikealla tasolla 1
Aikataulussa pysytään 0,8
Työvaihetta ei tee useampi kuin 1 asentaja 1,1
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3.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessa oli tarkoituksena hakea eri tekijöiden vaikutusta laatuun ja myös 

kompleksisuuteen ja sen kokemukseen. Kokoonpanotyön laatua mitataan työvaiheiden 

raportoidessa edellisten vaiheiden poikkeamista. Suurin osa havainnoista tehdään koeajossa 

missä esimerkiksi vuotavat liitokset tai unohtuneet työvaiheet käyvät helposti selville. Tässä 

tutkimuksessa käytettiin vuosien 2020 ja 2021 laatupoikkeamien määriä kullekin tutkitulle 

asemalle. 

Tutkimus toteutettiin John Deere Forestryn Joensuun tehtaalla 28.6.-9.7.2021. 

Tutkimukseen sisältyi 15 työpistettä, niiden työvaiheiden seuraamista ja työntekijöiden 

haastattelut. Haastattelut olivat vapaamuotoisia missä haettiin kuitenkin mielipiteet 

erilaisten tuotteiden ja prosessien vaikutuksesta. Tutkimuksessa keskityttiin enemmän 

haastatteluihin ja ohjelmistoista saatavan tietojen käsittelyyn kuin itse kokoonpanotyön 

havainnointiin. Näin saatiin katettua tutkimukseen useampi työasema käytettävissä olleessa 

työajassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

4 TULOKSET 

 

 

Tuotannossa tehtävien tutkimusten jälkeen pisteytystä muutettiin vielä siten että 

painokertoimella kerrottujen pisteiden lisäksi ne korotettiin kolmanteen potenssiin. Tällä 

saatiin lisää erottuvuutta tulosten ääripäissä. Tulokset koottiin yhteen taulukkoon ja 

esitystavaksi valikoitui pistesolujen värjääminen mikä visualisoi tulokset helposti luettavaan 

muotoon. Liitteessä 2 näkyy koottuna kaikki tulokset. Työasema mihin oli osoitettu eniten 

laatupoikkeamia näkyi myös pisteiden valossa heikoimpana asemana. Samoin vähiten 

poikkeamia saanut työasema keräsi parhaat pisteet kokonaisuutena ja sai vain 4 negatiivista 

havaintoa. Näin suoraa yhteyttä ei kuitenkaan muiden asemien poikkeamien ja 

havaintopisteiden välillä ollut. Taulukossa 5 on esitetty laatupoikkeamien kokonaismäärät 

ja havaintopisteiden summa jokaisesta työasemasta.  Kuten aiemmin on mainittu, 

tuotteeseen liittyvissä osa- ja ohjemäärähavainnoissa pisteet jaettiin -1..1 riippuen siitä mikä 

ko. aseman osien ja ohjeiden määrä oli suhteessa muihin asemiin. Tämä lisää negatiivisten 

havaintojen määrää suhteessa absoluuttisiin havaintoihin ja näkyy taulukossa punaisempana. 

Kuitenkin se kertoo missä asemissa oli eniten asennettavia osia ja ohjesivuja. 

 

Taulukko 5. Työasemien kokonaispisteet ja laatupoikkeamien lukumäärät. 

 

 

4.1 Tulokset laatupoikkeamien suhteen 

Taulukossa 6 on esitetty kolme eniten ja vähiten laatupoikkeamia saanutta työasemaa sekä 

niiden pisteet tehdyistä havainnoista. Tulostaulukoista on tästä eteenpäin jätetty 

pisteytysperusteet pois taulukon luettavuuden parantamiseksi. Kuten todettua eniten 

poikkeamia saanut asema sai eniten negatiivisia havaintoja ja vähiten poikkeamia saanut sai 

eniten positiivisia havaintoja. Mutta jo toiseksi ja kolmanneksi tulleissa työasemissa 

havaintojen pisteet tasoittuvat selvästi eikä yhteyttä laatupoikkeamien ja havaintopisteiden 

välillä pysty niin selvästi osoittamaan. 

 

Laatupoikkeamia 23 39 83 66 54 40 72 96 171 62 25 65 90 15 13
YHT.PISTEET 9,52 0,16 5,76 12,03 3,81 15,77 8,25 12,43 -14,16 5,22 2,89 15,36 7,78 4,86 17,67
TYÖASEMAT MOK MLE KEL MHY KHY MHT L4 LK2 KH MJ ATD MV1 MV2 MVP OL
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Taulukko 6. Kolme eniten ja kolme vähiten laatupoikkeamia saanutta työasemaa ja niiden 
havainnointipisteet. 

 

 

4.2 Työasemat missä vähiten laatupoikkeamia 

Liitteessä 3 on esitetty viisi vähiten laatupoikkeamia vuosina 2020 ja 2021 saanutta 

työasemaa ja niiden havaintopisteet. Kunkin työaseman pisteet on laskettu yhteen, jolloin 

yhteisiä tekijöitä on saatu esille taulukon 7 esimerkin mukaisesti. Värjäämällä jälleen solut 

positiiviset vihreällä ja negatiiviset punaisella yhteiset havainnot korostuvat.  Taulukossa 8 

on esitetty positiivisimmat havainnot näiltä työasemilta, yhteisimpänä tekijänä oli 

letkuliitosten merkkaus. Taulukossa 9 on näytetty vastaavasti negatiivisimmat havainnot 

joista työaika sai huonoimmat pisteet. 

 

2020 118 60 58 8 8 5
2021 53 36 32 5 7 18

Laatupoikkeamia 171 96 90 13 15 23
Kerroin

TYÖASEMAT KH LK2 MV2 OL MVP MOK
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa 1,2 -1,73 1,73 0,22 1,73 0,22 -1,73

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano 1,1 -1,33 1,33 1,33 1,33 0,17 -1,33
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano 1,2 -1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
Työaika / tilaus 1,2 -1,73 0,22 0,22 0,22 0,22 -1,73
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia 1,1 -1,33 1,33 0,17 1,33 1,33 -1,33
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin 1 0,13 -1,00 -1,00 0,13 1,00 1,00
Letkuliitosten määrä 0,8 -0,51 -0,51 -0,51 0,51 0,06 0,51
Suunnattavien komponenttien määrä 0,9 0,73 0,73 -0,73 0,73 -0,73 -0,73
Altapäin asennusten määrä 1 0,13 1,00 0,13 1,00 1,00 0,13
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä 1,1 0,17 0,17 1,33 0,17 -1,33 1,33

TEKIJÄ Erilaiset tuotteet eivät ole ongelma 1,1 0,17 0,17 -1,33 1,33 -1,33 1,33
Erilaiset optiot eivät ole ongelma 1,1 0,17 0,17 0,17 1,33 0,17 1,33
Työohjeet katsotaan FIAsta 0,8 -0,51 -0,51 0,06 -0,51 -0,51 0,51
Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 0,8 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

LAADUN VARMISTUS Asemassa on laatukontrolleja 0,8 -0,51 -0,51 0,06 0,51 0,51 -0,51
Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 1 1,73 0,22 1,73 0,22 1,73 0,22

YMPÄRISTÖ Työpisteen nostotyökalut ovat asianmukaiset 1,2 -0,73 0,73 0,73 0,09 -0,73 0,73
Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset 0,9 -1,33 1,33 1,33 1,33 -1,33 1,33
Painavia käsinnostoja ei ole 1,1 -0,73 0,09 -0,73 0,73 0,73 0,09
Nostoille on ohjeet 0,9 -1,00 0,13 1,00 -1,00 -1,00 0,13
Asemassa ei liikuta paljon 1 -1,00 -1,00 0,13 0,13 0,13 1,00
Hyllyosissa ei puutteita 1 0,51 0,51 0,06 0,51 0,06 0,51
Kittiosissa ei puutteita 0,8 -0,51 0,51 0,06 0,51 0,06 0,06
Komponenteissa ei laatuongelmia 0,8 0,51 0,51 0,51 0,06 0,51 0,51
Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja 0,8 -0,51 -0,51 -0,51 0,06 -0,51 0,51
Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) 0,8 -1,33 -1,33 0,17 0,17 -1,33 1,33
Prosessi -tai tuotemuutoksista tulee tietoa 1,1 -0,73 0,73 0,73 0,73 0,09 -0,73

RESURSOINTI / OHJAUS Tilausjärjestystä voi noudattaa 0,9 1,00 1,00 0,13 1,00 1,00 0,13
Ei ole muita kuin FIA-ohjeita 1 0,06 -0,51 0,06 -0,51 0,51 0,06
Aseman työohjeita päivitetään 0,9 -0,73 -0,73 0,73 -0,73 -0,73 0,73
Osaaminen vs. vaatimus on oikealla tasolla 1 1,00 1,00 -1,00 1,00 -1,00 1,00
Aikataulussa pysytään 0,8 0,06 0,06 -0,51 0,51 0,51 0,06
Työvaihetta ei tee useampi kuin 1 asentaja 1,1 -1,33 1,33 0,17 0,17 1,33 0,17

Kolme eniten poikkeamia 
saanutta työasemaa

Kolme vähiten poikkeamia 
saanutta työasemaa
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Taulukko 7. Esimerkki pisteiden laskemisesta yhteen yhteisten tekijöiden tunnistamiseksi. 

 

 

Taulukko 8. Viisi positiivisinta havaintoa vähiten laatupoikkeamia saaneista asemista. 

 

 

Taulukko 9. Viisi negatiivisinta havaintoa vähiten laatupoikkeamia saaneista asemista. 

 

 

4.3 Työasemat missä eniten laatupoikkeamia 

Liitteessä 4 on esitetty viisi eniten laatupoikkeamia vuosina 2020 ja 2021 saanutta työasemaa 

ja niiden havaintopisteet. Eniten poikkeamia saanut työasema sai kokonaisuudessaan 

selvästi negatiivisemmat pisteet kuin muut etenkin tuotteeseen liittyvissä havainnoissa. 

Muiden työasemien huonommat pisteet jakaantuivat tekijöiden välillä selvemmin. Yhteisiä 

tekijöitä huonoista puolista ovat työkalujen huono päästy kohteeseen, vaikeat työasennot, 

asemassa tehdään nosturinostoja, laatukontrollien puute sekä letkuliitosten määrä.  

 

Positiivisia havaintoja näillä eniten laatupoikkeamia keränneillä asemilla olivat 

tilausjärjestyksen pito, työkalujen asianmukaisuus, letkuliitosten merkkaus, töiden tarkastus 

sekä se että erilaisia optioita ei koettu haitaksi. Yhteiset tekijät on koostettu taulukoihin 10 

ja 11. 

Kerroin OL MVP MOK ATD MLE SUMMA
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa 1,2 1,73 0,22 -1,73 0,22 -1,73 -1,30

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano 1,1 1,33 0,17 -1,33 -1,33 -1,33 -2,50
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano 1,2 1,73 1,73 1,73 1,73 -1,73 5,18
Työaika / tilaus 1,2 0,22 0,22 -1,73 -1,73 -1,73 -4,75
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia 1,1 1,33 1,33 -1,33 1,33 1,33 3,99
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin 1 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 4,13
Letkuliitosten määrä 0,8 0,51 0,06 0,51 0,06 0,06 1,22
Suunnattavien komponenttien määrä 0,9 0,73 -0,73 -0,73 -0,73 0,73 -0,73
Altapäin asennusten määrä 1 1,00 1,00 0,13 -1,00 1,00 2,13
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä 1,1 0,17 -1,33 1,33 -1,33 -1,33 -2,50

KATEGORIA TYÖASEMAT PISTEET
LAADUN VARMISTUS Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 5,62
TUOTE Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano 5,18
TEKIJÄ Erilaiset optiot eivät ole ongelma 4,33
TUOTE Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin 4,13
TUOTE Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia 3,99

KATEGORIA TYÖASEMAT PISTEET
TUOTE Työaika / tilaus -4,75
YMPÄRISTÖ Nostoille on ohjeet -2,75
TUOTE Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano -2,50
TUOTE Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä -2,50
YMPÄRISTÖ Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) -2,50
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Taulukko 10. Viisi negatiivisinta havaintoa eniten laatupoikkeamia saaneista asemista. 

 

 

Taulukko 11. Viisi positiivisinta havaintoa eniten laatupoikkeamia saaneista asemista. 

 

 

4.4 Havaintojen yhteenlaskettu tulos 

Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen työasemien havainnot on laskettu yhteen liitteessä 5. Näin 

saatiin listaus asioista mitkä yleisesti ovat hyvin tai mitkä vaativat korjausta. Letkuliitosten 

merkkaus, työvaiheiden riippuvuus toisistaan ja työkalujen asianmukaisuus saivat 

kokonaisuutena parhaimmat arvosanat. Negatiivisimmat havaitut asiat olivat työajan kesto, 

nosto-ohjeet ja osien määrä per kokoonpano. 

 

Taulukossa 12 on laskettu yhteen havaintojen pisteet jokaisesta kategoriasta ja jokaiselle 

työasemalle. Näin laskettuna parhaiten kokonaisuus oli kunnossa asemilla OL, MHT ja 

MV1.  

 

Taulukko 12. Havaintopisteet summattuna kategorioittain jokaiselle työasemalle. 

 

 

 

KATEGORIA TYÖASEMAT PISTEET
TUOTE Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin -2,75
YMPÄRISTÖ Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) -2,50
TUOTE Letkuliitosten määrä -1,98
LAADUN VARMISTUS Asemassa on laatukontrolleja -1,98
YMPÄRISTÖ Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja -1,98

KATEGORIA TYÖASEMAT PISTEET
RESURSOINTI / OHJAUS Tilausjärjestystä voi noudattaa 4,13
YMPÄRISTÖ Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset 3,99
LAADUN VARMISTUS Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 3,67
TEKIJÄ Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 3,25
TEKIJÄ Erilaiset optiot eivät ole ongelma 3,16

LAATUPOIKKEAMAT 23 39 83 66 54 40 72 96 171 62 25 65 90 15 13

MOK MLE KEL MHY KHY MHT L4 LK2 KH MJ ATD MV1 MV2 MVP OL
TUOTE -2,15 -3,72 -1,58 -2,88 -7,76 1,76 0,60 6,72 -7,21 2,19 -1,78 4,79 2,87 3,66 8,87
TEKIJÄ 2,33 1,36 0,43 2,33 1,17 2,91 2,33 0,14 -0,73 1,88 0,72 -1,21 1,29 1,17 2,33
LAADUN VARMISTUS 0,95 1,00 -1,64 2,46 2,46 1,82 2,46 0,95 1,00 1,82 1,00 2,46 2,46 1,00 0,31
YMPÄRISTÖ 4,87 -1,57 5,26 5,71 3,38 3,70 2,61 1,97 -5,12 2,47 -0,05 3,59 2,88 -1,59 4,23
RESURSOINTI / OHJAUS 2,02 1,60 0,63 2,92 3,06 4,08 1,42 1,15 -0,93 -0,48 3,00 3,06 -0,55 0,63 0,44
SUMMA 8,02 -1,34 3,10 10,53 2,31 14,28 9,41 10,93 -13,00 7,88 2,89 12,69 8,95 4,86 16,17
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5 TULOSTEN JA TEKIJÖIDEN ANALYSOINTI 

 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan saatuja tutkimustuloksia ja lisäksi arvioidaan käytössä 

ollutta menetelmää ja tutkimustapaa. Myös eri tekijöiden arviointia käydään läpi. 

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

Kokoonpanotyön kompleksisuutta on tutkittu monesta näkökulmasta. On kehitetty mittareita 

miten kompleksisuutta voi mitata. Kuitenkaan niitä tekijöitä mitkä aiheuttavat 

kompleksisuutta ei olla tutkimuksissa yleensä tuotu esille. Tämän tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksen lähteinä käytettiin Elsevier, Springer, ProQuest, Ebsco ja Emerald- 

tietokantoja sekä Google Scholar - tietokantaa. 

 

Tämän tutkimuksen aluksi pohdittiin eniten juuri sitä mitkä tekijät olisivat niitä merkittäviä 

asioita mistä kompleksisuus kokoonpanotyössä muodostuu. Tähän haettiin apuja myös 

tehtaan muilta osastoilta kuten laatu- ja työnjohto-organisaatioista. Kun tutkimuksen aiheena 

alussa oli se mitkä tekijät vaikuttavat kokoonpanotyön laatuun niin listalle valikoitui myös 

tekijöitä mitkä eivät suoraan vaikuta kokoonpanon kompleksisuuteen, kuten kysymys siitä 

onko työasemassa laatukontrolleja. Tämä saattaa vaikuttaa asemassa tapahtuviin 

laatupoikkeamiin mutta itse asennustyön kompleksisuuteen sillä ei ole merkitystä. Tämän 

takia tietyt havainnot saivat alhaisemmat painokertoimet samaan aikaan kun toisia 

havaintoja korostettiin kuten tuotteeseen liittyviä havaintoja. Nämä seikat lisäsivät 

tavoiteltujen havaintojen listaa. Samalla kun selvitettävien havaintokohtien määrä kasvoi 

niin myös tutkimustietoa haluttiin mahdollisimman kattavasti koko kokoonpanon alueelta, 

erilaisista työpisteistä. Tutkimuksen rajaus tehtiin siten että havaintoja kustakin asemasta 

tehtiin ainoastaan yhden kokoonpanon aikana. Joissakin työasemissa vaiheen kesto on niin 

pitkä ettei tässä tutkimuksessa ollut mahdollisuutta seurata kokonaista tuotantotahtia 

puhumattakaan useiden eri konemallien tutkimisesta. Ainoastaan kompleksisuuteen 

keskittyen voisi olla järkevää tutkia samassa työasemassa eri konemallien tai optioiden 

välisiä eroja mitkä johtuvat erilaisesta tuoterakenteesta. Lisäksi hankaluuksia aiheutti se 

miten tuotteen tai prosessin vaiheen ominaisuuksia arvioitaisiin. Ne olisivat kuitenkin 

kokoonpanotyön kompleksisuuden kannalta merkittäviä tekijöitä. Lopulta tekijöiksi jäivät 

taulukossa 13 esitellyt asiat.  
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Tuotteeseen liittyvät tosiasiat eli erilaisten osanumerojen tai ohjesivujen määrä sekä työaika 

olivat selviä valintoja mittaamaan kompleksisuutta jos ajatellaan että mitä enemmän on 

opeteltavaa ja muistettavaa niin sitä vaikeampaa on kokoonpanotyö. Työaika havainnoitiin 

tilausta eli sitä kokonaisuutta kohden mitä yhden asiakastilauksen toimitus vaatii. 

Työohjesivujen määrä per kokoonpano tarkoitti yleensä myös yhtä asiakastilausta, mutta 

joissakin työasemissa tehdään useampi osakokoonpano samalle asiakastilaukselle. Niissä 

tapauksissa työ on jaettu määriteltyihin palasiin ja sen kuviteltiin helpottavan 

kompleksisuutta.  

 

Erilaisten osanumerojen tai ohjesivujen määrän merkitys tuotti vaikeuksia miten niitä olisi 

arvioitu. Lopulta päädyttiin antamaan negatiiviset pisteet asemille missä oli keskimääräistä 

enemmän osia tai ohjeita ja päinvastoin. Lukumäärät perustuivat kahden yleisimmän 

konemallin tietoihin. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty tarkemmin sitä miten osien 

lukumäärät tai ohjesivujen määrä vaikuttaa kompleksisuuden kokemukseen. 

 

Kokoonpanon asennettavuuteen annettiin kuusi tekijää joita arvioitiin tutkimuksen aikana. 

Näitä tekijöitä olisi voinut tutkia myös 3D-mallin perusteella mutta tässä tutkimuksessa 

käytettiin menetelmänä vain tuotannossa tehtävää havainnointia. Pisteytykset ja 

painokertoimet ovat asioita joita pitää tarkastella jatkossa tätä menetelmää käytettäessä. 

Tähän tutkimukseen laaditut arvot olivat tutkijan määrittämiä omaan kokemukseen 

perustuen.  

 

Taulukko 13. Asennettavuuteen vaikuttavat tekijät painokertoimineen. 

 

 

HAVAINTO PISTEYTYS KERROIN
Erilaisia osanumeroita asemassa >300=-1;  200-300 = 0,5;   <200 = 1 1,2
Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano >150=-1;  100-150 = 0,5;   <100 = 1 1,1
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano >60=-1;  40-60 = 0,5;   <40 = 1 1,2
Työaika / tilaus >2h=-1;  1h-2h = 0,5;   0-1h = 1 1,2
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia ei ole=-1;  suurin osa = 0,5;   kyllä= 1 1,1
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin ei ole=-1;  suurin osa = 0,5;   kyllä= 1 1
Letkuliitosten määrä >10=-1; 10..5=0,5; <5=1 0,8
Suunnattavien komponenttien määrä >2=-1;  1-2 = 0,5;   ei yhtään = 1 0,9
Altapäin asennusten määrä >2=-1;  1-2 = 0,5;   ei yhtään = 1 1
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä >2=-1;  1-2 = 0,5;   ei yhtään = 1 1,1
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5.2 Käytännön tutkimuksen toteutus 

Tehtaan kokoonpanossa tehtävään tutkimukseen oli varattu kaksi viikkoa ja tutkittavana oli 

15 työasemaa. Työvaiheiden kesto tilausta kohden oli tunnista jopa kuuteen tuntiin eli 

joistakin asemista oli mahdollista seurata koko työvaihe tai parhaimmillaan useampi jolloin 

tutkimukseen osui erilaisia tuotteita. Toisista taas havainnot perustuivat lyhyeen seurantaan 

kokoonpanovaiheen aikana. Pitkiä vaiheita oli sekä paljon että vähän laatupoikkeamia 

saaneissa asemissa. Kuitenkin työvaiheiden seuraamisen aikana tutkija voisi havainnoida 

sellaisia huomioita mitä työntekijän haastattelun aikana ei tule vastaan. Tekijä saattaa pitää 

vaikeita tai monimutkaisia vaiheita helppoina vaikka tutkija näkisikin ne kompleksisuutta 

lisäävänä. 

 

Tutkimus työasemassa aloitettiin yleensä työntekijän haastattelulla niistä listan asioista 

mistä haluttiin työntekijän mielipiteet selvittää. Tutkimus jatkui kokoonpanotyön 

seuraamisella ja pisteiden kirjaamisella. Työnteon lomassa haastatteluja täydennettiin. 

Koska kokoonpanojen työsisältö ja ympäristö oli erilainen, haastattelut olivat 

vapaamuotoisia aina kulloiseenkin kokoonpanotilanteeseen sopivia. Kuitenkin kaikkiin 

listalla olleisiin kohtiin tutkimuksen aikana saatiin havainto. Epävarmuustekijöitä tällaiseen 

järjestelyyn sopii useita. Alunperin ajatus oli antaa ainoastaan negatiivinen tai positiivinen, 

0 tai 1, -1 tai +1 kustakin havainnosta. Se kuitenkin tuntui monessa tilanteessa liian jyrkältä 

havainnolta, varsinkin kun tutkija teki teki sitä subjektiivisesti. Kolmiportainen asteikko 

lievensi hieman tätä arvostelutilannetta. Kuvassa 8 on esitetty kuinka lopulliset pisteet 

jakautuivat annettujen pisteiden painokertoimella kertomisen ja kolmanteen potenssiin 

korotuksen jälkeen.  
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Kuva 8. Tutkimuksessa käytetty pistejakauma havainnoille. 

 

Jos olisi käytetty alunperin tutkimuksen aikana käytettyjä pisteitä 1,2 tai 3, kuvaaja näyttäisi 

kuvan 9 mukaiselta. Liitteessä 6 nähdään myös kokonaistulokset käytettäessä tätä 

menetelmää. Hieman painotukset muuttuvat, mutta samat havainnot löytyvät molemmista 

kärkipäistä. Negatiiviset havainnot eivät nouse niin hyvin esille kuin lopullisessa 

pisteytyksessä. Käytettäessä pisteytystä -1, +0,5 ja +1 keskialue, eli käytännössä jos on 

annettu +0,5 menettää merkitystä ja ääripäät korostuvat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Alunperin käytettyjen pisteiden mahdollinen jakauma 
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Painokertoimien vaikutusta haettiin myös suuremmalla asteikolla 1..5 mikä tekisi 

keskialueesta vielä laajemman kuten kuvasta 10 voi nähdä. Samoin kävi jos käytti viidettä 

potenssia kolmannen sijaan. Parilliset potenssit eivät voineet tulla kyseeseen jos annetut 

pisteet saivat negatiivisia arvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 10. Pisteiden mahdollinen jakauma painokertoimilla 1..5 

 

Joka tapauksessa tutkijan henkilökohtaisen arvostelun varaan jäi paljon. Samoin 

haastateltavien osalta otanta oli pieni, koska yhdestä asemasta haastateltiin yleensä vain yksi 

tekijä ja silloinkin vastaukset olisivat saattaneet poiketa toisena päivänä. Tosin useassa 

asemassa tekijöitä on vain yksi tai kaksi joten kovin suuresta epävarmuustekijästä ei siinä 

kohtaa ole kyse. Kokoonpanotyön kompleksisuutta tutkiessa haastattelu- ja 

havainnointivaihe olisi syytä olla strukturoidumpi ja tuotteseen liittyvät havainnot 

tarkemmin määriteltävä. Tässä tutkimuksessa painotus kohdistui enemmän siihen mitkä 

tekijät vaikuttavat kokoonpanotyön laatuun ja siinä mielessä pidempi seurantajakso 

työasemissa olisi saattanut antaa tarkempia tuloksia. Varsinkin kun useissa 

laatupoikkeamatapauksissa taustalla ovat unohdukset tai joku poikkeustilanne 

kokoonpanotyön aikana. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa, muun muassa Mattsson et al. vuonna 2016, on havaittu miten 

kompleksisuuden kokemus on yksilöllistä. Tämä seikka tuli vastaan tässäkin tutkimuksessa. 
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Monessa työpisteessä työntekijöiden vaihtuvuus oli ollut vähäistä ja kokemusta oli kertynyt 

jo pitkältä ajalta. Silloin vaikeat tai pitkätkään työvaiheet eivät tuntuneet työntekijästä 

hankalalta. Työohjeiden merkitys näissä tapauksissa on vähäinen. Työ on opittu tekemään 

niin hyvin että varsinaisia työohjeita ei tarvita. Joitakin asioita kuten se mitä optioita eli 

lisävarusteita kuhunkin tilaukseen on valittu, ei kuitenkaan voi tietää ilman erillistä tietoa. 

Tämän tiedon toimittamisessa ei havaittu ongelmia missään tutkimuksen asemassa. Tieto 

saatiin joko tuotannonohjausjärjestelmästä tai konekohtaisesti kerätystä materiaalista mikä 

kertoi osien perusteella mitä varusteita tähän yksilöön tuli.  

 

Joissakin työasemissa oli mukana uusia työntekijöitä. Osa heistä koki kokoonpanotyön 

vaikeana johtuen erilaisista kokoonpanoista. Työohjeisiin jouduttiin turvautumaan näissä 

tilanteissa useasti. Toisaalla ohjeet tukivat paremmin työntekijää ja taas toisessa paikassa 

toisen työntekijän perehdytys ja opastus oli välttämätöntä. Tuloksissa nämä havainnot eivät 

kuitenkaan korostuneet vaikka työntekijän kannalta kompleksisuus haittasi työntekoa ja riski 

laatupoikkeamiin todennäköisesti kasvoi. Kun ohjeelle oli tarvetta ja se saatiin oikea-

aikaisesti toimitettua niin se edesauttoi laadukkaan lopputuotteen valmistuksessa kuten oli 

huomattu myös Bäckstrandin väitöskirjassa vuonna 2009. 

 

Tutkimuksen luonteeseen kun kuului vapaamuotoinen haastattelu niin näissä yhteyksissä 

välittyi myös työntekijöiden positiivinen asenne kokoonpanotyön kehitykseen ja tutkija sai 

paljon tutkimuksen ulkopuolellekin menevää tietoa. Tämä kehitysmyönteisyys tukee sitä 

että uusia menetelmiä kehitettäessä kokoonpanon työntekijöiden näkemyksillä pitäisi olla 

merkittävä painoarvo.  

 

5.3 Laatupoikkeamien dokumentointi 

Tässä diplomityössä verrattiin tuotteesta ja tuotannosta tehtyjen havaintojen pisteytyksiä 

laatupoikkeamien määrään mitä oli raportoitu kustakin työasemasta. Laatupoikkeamia 

työntekijät voivat raportoida mistä tahansa asemasta ja niitä myös erikseen kysytään 

kontrollien kautta tietyissä työasemissa. Koeajoprosessiin kuuluu koko metsäkoneen 

toimintojen tarkistaminen, ja siinä vaiheessa mahdolliset viat onkin helpointa huomata. 

Suurin osa laatupoikkeamista raportoidaan juuri koeajovaiheesta. Päivittäin 

poikkeamatietokantaa käydään läpi ja tähän raportointivaiheeseen kuuluu myös juurisyyn 

selvittäminen. Joissakin tapauksissa poikkeaman syy jää epäselväksi, syytä on useassa 
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työvaiheessa tai kyseessä on poikkeama toimittajan komponentissa. Nämä poikkeamien syyt 

eivät ole mukana tämän tutkimuksen luvuissa vaan tietona käytetty niitä määriä mitä 

kuhunkin työasemaan on osoitettu. Epävarmuutta laatulukuihin voi syntyä myös siitä ettei 

kaikkia poikkeamia kirjata järjestelmään vaan ne korjataan pois kun vika havaitaan. Kovin 

kauan peräkkäisiä vikoja ei kuitenkaan esiinny ilman raportointiakaan sillä aiempien 

vaiheiden unohdukset käydään läpi asianosaisten kanssa.  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tietoa laatupoikkeamista noin 1,5 vuoden ajalta, 1.1.2020 – 

31.5.2021. Enimmillään poikkeamia raportoitiin 171kpl ja vähimmillään tapauksia oli 

13kpl. Vaikka tutkimuksessa pisteytettiin myös kokoonpanon kokoa osamäärän ja ajan 

suhteen, niin kovin erilaisia eri työvaiheet olivat. Työvaiheiden kesto vaihteli 1h – 6h ja 

asennettavien osamäärien ero oli useita satoja kappaleita. On selvää että näiden työvaiheiden 

kompleksisuus on aivan eri tasolla. Toisaalta se oli yksi seikka mihin tällä tutkimuksella 

haettiin vastausta.  

 

Laaturaportointiin liittyy myös epävarmuus riittävästä laatutasosta. Arviointi voi joissakin 

tapauksessa olla hyvin subjektiivinen ja poikkeaman nostaminen esiin olla yksilöllistä. 

Suurin osa poikkeamista mitä käytettiin tässä tutkimuksessa sisältää selviä tapauksia kuten 

öljyvuotoja tai väärin toimivia toimilaitteita. Epäselvempiä tilanteita olisivat esimerkiksi 

maalipinnan virheet tai jos jotakin pulttia ei oltaisi kiristetty oikeaan momenttiin. Tässä 

tutkimuksessa ei oteta tarkemmin kantaa millaisia tähän raportoidut poikkeamat olivat. 

 

5.4 Tutkimuksen lopputulosten tulkinta 

Varsinaisen tuotannossa tehdyn tutkimuksen jälkeen kunkin työaseman pisteet laitettiin 

samaan taulukkoon ja alettiin verrata pisteitä laatulukuihin. Alkuun kustakin kategoriasta 

otettiin pisteiden keskiarvot ja verrattiin niitä laatupoikkeamien määriin (kuva 11).  
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Kuva 11. Laatupoikkeamat ja havaintokategorioiden pistekeskiarvot työasemista.  

 

Eniten laatupoikkeamia raportoidulle asemalle tuli myös huonoimmat pisteet ja parhaalle 

asemalle vastaavasti parhaat pisteet. Tämä loi uskoa loogisesta havaintojen keräyksestä 

vaikkakaan muissa asemissa tilanne ei ollut niin selvä kuin ääripäissä. Tämä graafi ei 

myöskään kertonut mitään tekijöistä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät 

vaikuttavat laatulukuihin. Vastaava tieto oli esitetty myös taulukossa 12. 

 

Tekijöiden selvittämiseksi käytettiin taulukkoa (Liite 2) mihin on yhdistetty kaikkien 

työasemien havaintojen pisteet. Solut värjättiin pisteiden mukaan visualisoinnin 

parantamiseksi punaisesta vihreään. Tällä tavalla kokonaisesta taulukosta on helppo 

hahmottaa mitkä asiat on hyvin ja missä on eniten korjattavaa. Kuvassa 12 näkyy miten 

havaintorivin pisteitä voi verrata visuaalisesti laatupoikkeamien määrään. 

  

 

Kuva 12. Havaintopisteiden ja laatupoikkeamien määrien vertailu väritetyistä soluista. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää yhteys laatupoikkeamien määrän ja jonkin 

kokoonpanotyöhön liittyvän tekijän välillä jos sellaista oli olemassa. Tätä varten otettiin viisi 

eniten ja vähiten laatupoikkeamia saanutta asemaa samaan taulukkoon pisteineen ja kunkin 

havainnon pisteet laskettiin yhteen. Tällä tavoin yritettiin löytää yhteisiä tekijöitä. Jos 

summa jäisi lähelle nollaa niin havaintotuloksissa olisi ristiriitaa eikä tekijä olisi niin 
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merkittävä. Päinvastoin tapauksissa missä tulos on reilusti positiivinen tai negatiivinen niin 

niistä tekijöistä voisi löytyä yhteisiä tekijöitä sille miksi työasemasta on raportoitu niin vähän 

tai paljon poikkeamia.  Näin laskien löytyi tekijät vähiten ja eniten poikkeamia saaneille 

asemille. Tulos on esitetty taulukossa 14. 

 

Taulukko 14. Viiden eniten ja vähiten laatupoikkeamia saaneen työaseman positiiviset ja 
negatiiviset havainnot. 

 

 

Eniten tutkimuksessa kiinnostivat positiiviset tekijät vähän laatupoikkeamia saaneista 

asemista ja negatiiviset havainnot paljon poikkeamia saaneista asemista. Eli mitkä asiat 

tuotteessa, tekemisessä tai prosessin ohjauksessa vaikuttavat laatuun. Ainoastaan yksi 

havainto nousee tässä tarkastelussa esiin yhteisenä tekijänä. Työkalujen esteettömällä 

pääsyllä näyttäisi olevan vaikutusta poikkeamalukuihin koska se on positiivisena havaintona 

hyvissä asemissa ja negatiivisena enemmän poikkeamia saaneissa asemissa. Yhteisiäkin 

positiivisia ja negatiivisia havaintoja asemilla on. Ergonomia sai huonoja pisteitä kaikissa 

asemissa. Positiivisina havaintoina kirjattiin letkuliitosten merkkaus ja se että erilaisia 

optioita ei pidetty ongelmana.  

 

Kaikkien tässä tutkimuksessa mukana olleiden asemien yhteisiä havaintoja yritettiin 

niinikään saada esiin yhteenlaskemalla niille annetut pisteet. Näin laskettuna yleisesti 

positiiviset asiat olivat letkuliitosten merkkaaminen kiristyksen jälkeen, työvaiheiden 

riippuvuus toisistaan ja asianmukaiset työkalut. Eniten parannettavaa olisi näissä asioissa: 

työaika tilausta kohden, nosto-ohjeet ja asennettavien osien lukumäärä kokoonpanoa 

kohden. 

 

ASEMAT MISSÄ VÄHITEN POIKKEAMIA ASEMAT MISSÄ ENITEN POIKKEAMIA

Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen Tilausjärjestystä voi noudattaa
Keskimääräistä pienempi ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset
Erilaiset tuoteoptiot eivät ole ongelma Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia Erilaiset tuoteoptiot eivät ole ongelma

Pitkä työaika / tilaus Työkaluilla ei ole esteetön pääsy kohteisiin
Nostoille ei ole ohjeita Vaikeita työvaiheita on (ergonomia)
Keskimäärin osien suuri lukumäärä / kokoonpano Letkuliitosten suuri määrä
Ristiinkytkentämahdollisuuksien suuri määrä Asemassa ei ole laatukontrolleja
Vaikeita työvaiheita on (ergonomia) Asemassa on nosturilla tehtäviä nostoja

POSITIIVISET 
HAVAINNOT

NEGATIIVISET 
HAVAINNOT
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5.5 Kompleksisuuden vaikutus laatuun 

Tämän diplomityön aikana kehitetyn menetelmän ja sen mukaan kokoonpanoprosessin 

aikana suoritettujen tutkimusten mukaan ainoastaan siis yksi tekijä nousi merkitseväksi. 

Työkalujen esteetön pääsy asennuskohteeseen oli parempi niissä asemissa missä 

laatupoikkeamia oli raportoitu vähiten ja huono niissä missä raportointeja oli eniten. 

Epävarmuutta tuloksessa aiheuttaa tutkijan subjektiivinen näkemys ja se että suurissa 

kokoonpanoissa on luonnostaan enemmän vaikeampia kohteita. Näitä asioita saadaan 

korjattua työjärjestyksen optimoinnilla ja tuotemuutoksilla.  

 

Kun katsotaan vähiten poikkeamia saaneita asemia ja niiden positiivisimpia havaintoja, niin 

käy selville että työ on jaettu sopiviin osiin, työkalut sopivat kohteisiin ja työvaiheet ovat 

toisistaan riippuvaisia mikä vähentää unohdusten riskiä. Enemmän poikkeamia saaneissa 

asemissa on nosturinostoja, paljon letkuliitoksia ja pidempiä vaiheita. 

 

Laatupoikkeamiin vaikuttavana tekijänä työvaiheen pitkä kesto nousi esille. Tämä oli 

huomattu myös muun muassa Falck et al. ja Zeltzer et al. tekemissä tutkimuksissa. Olisi etu 

jos työaika kokoonpanoa kohti saataisi pidettyä lyhyenä. Kuitenkin vähiten poikkeamia 

saaneissa asemissa yhteisenä negatiivisena havaintona oli suuri osien lukumäärä. Mutta 

työaika ja osien lukumäärä eivät korreloikaan aina keskenään. Asennustapahtumat voivat 

olla asemissa hyvin erilaisia. Yksinkertaisia osia kuten pultteja ja muttereita asennetaan 

paljon nopeammin kuin johtosarjoja. 

 

5.6 Parhaat käytännöt ja niiden käyttöönotto 

Vähiten laatupoikkeamia saaneissa asemissa työmäärä tilausta kohden oli pienempi tai se oli 

jaettu palasiin kuin enemmän poikkeamia saaneissa. Tämä tuki ennakkokäsitystä siitä että 

kokoonpanotehtävät pitää pystyä jakamaan nykyistä pienempiin osiin, mikä auttaa myös 

resursoinnissa. Uusien työntekijöiden on helpompi oppia pienempi työkokonaisuus. Työtä 

onkin kasautunut joillekin työpisteille paljon, mutta ne vaativat yleensä tehdastason 

systeemimuutoksia että saadaan perustettua uusia työpisteitä. Työn kompleksisuutta voidaan 

vähentää jakamalla sitä pienempiin osiin vaikka työntekijöiden määrää ei lisättäisikään. Sen 

sijaan että yksi työntekijä tekee 100 ohjesivun mittaisen suorituksen, työ voitaisi jakaa 

viiteen 20 ohjesivun palaseen jos vain on tuotteen kannalta mahdollista. Usein tilanne on se 
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että työ koostuu toisistaan erillistä vaiheista jolloin se olisi jaettavissa myös käytännössä ja 

tuotetietojärjestelmissä, esimerkiksi lisäämällä työasemien määrää. On helpompaa hallita 

viisi eri työasemaa kuin yksi missä on yhdistetty kaikki työt.   

 

Yksittäisenä havaintona työkalujen sopivuus kohteessa kaipaa huomiota tulevissa 

uustuoteprojekteissa. Tuotannossa olevissa tuotteissa asioiden korjaaminen on paljon 

vaikeampaa. Lähes poikkeuksetta tämän tapaiset asiat liittyvät tuotesuunnitteluun eikä 

esimerkiksi asennusjärjestyksellä ole siihen paljon mahdollista vaikuttaa. Joskus saattaa 

myös käydä niin että kun töitä on pyritty siirtämään osakokoonpanoihin pois päälinjalta, niin 

linjalla tehtävät työvaiheet ovat vaikeutuneet eikä työkaluilla ole enää välttämättä niin hyvä 

pääsy kohteisiin. Uusissa tuotteissa komponenttien valinnalla ja osakokoonpanojen 

jaottelulla voidaan tähän asiaan vaikuttaa. 
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6 POHDINTA 

 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin kehitettyä menetelmä minkä avulla manuaaliseen 

kokoonpanotyöhön liittyvien tekijöiden vaikutusta laatupoikkeamien esiintymiseen voidaan 

etsiä. Tarkoituksena oli löytää yleisemminkin niitä asioita mitkä aiheuttavat 

kokoonpanoprosessiin kompleksisuutta ja työtekijöille epävarmuutta mikä voisi johtaa 

laatupoikkeamiin virheellisenä toimintana.  

 

6.1 Keskeiset johtopäätökset 

Kun positiivisia havaintoja tarkasteli niistä asemista mistä laatupoikkeamia raportoitiin 

vähemmän ja negatiivisia havaintoja enemmän laatupoikkeamia keränneistä asemista, 

todettiin että työkalujen esteetön pääsy asennuskohteeseen oli yhteisenä tekijänä. Siis jos 

työkaluilla oli esteetön pääsy, niin se todennäköisesti edesauttaa laadukkaan lopputuotteen 

tekemistä ja päinvastoin. Koska vuotavat hydrauliliitokset olivat suurin ongelma 

laatupoikkeamissa luonnollisesti asemat missä niitä oli eniten nousivat tässä esiin. Yhteisenä 

tekijänä kärkipäässä olivat ne asemat joissa oli useampi työntekijä. Tällöin voi olla epäselvää 

mitkä liitokset on kiristetty tai toinen voi tehdä työn eri tavalla tai järjestyksessä mikä voi 

vaikuttaa lopputulokseen. Tähän liittyy myös olennaisena osana liitosten oikeaoppinen 

merkkaus kiristysvaiheessa. Näissä toimenpiteissä oli vaihtelua havaintotutkimuksen 

aikana. Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa merkkaustapaan, millä olisi saattanut olla 

ratkaiseva merkitys tuloksiin. 

 

6.2 Tutkimuksen objektiivisuus 

Alunperin tutkimuksen tavoitteena ollut kokoonpanotyön kompleksisuuden määrittäminen 

osoittautui haastavaksi tehtäväksi. Kirjallisuuskatsauksenkin myötä kävi selväksi että 

kompleksisuuden lisääntyessä, esimerkiksi tuotevarianttien määrän kasvaessa, työajan 

pidentyessä, ylipäätään työntekijän tehtävien päätösten lisääntyessä riskit laatuongelmille 

kasvavat. Tässä mielessä eniten laatupoikkeamia kerännyt työasema oli hyvin kompleksinen 

tässä tutkimuksessa käytettyjen havaintojen mukaan. Työvaihe oli monen mittarin mukaan 

monimutkainen, työaika oli pitkä, asennettavia osia eniten, työ oli fyysistä ja niin edelleen. 

Joten voidaan myös sanoa että kun ainakin nämä asiat ovat huonosti, niin todistetusti 
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laatuongelmat lisääntyvät. Jälkikäteen tarkastellen tehtaassa olisi ollut toinen lähes vastaava 

kokoonpanoasema minkä havainnot olisivat olleet mielenkiintoiset tutkia koska sieltä 

laatupoikkeamia ei ole niin paljoa raportoitu. Kompleksisuutta voidaankin pitää 

kokonaisuutena, yksittäisen tekijän osuutta on vaikea sanoa. Mutta jos vaikeita asioita on 

paljon, työntekijän tiedettävien ja päätettävien asioiden määrä kasvaa mikä voi johtaa 

ongelmiin. Kompleksisuus on yhtäältä tuotteen ja prosessin ominaisuuksia, toisaalta 

työntekijän kokemaa todellisuutta. Monimutkainenkin työ voi tuottaa laadukasta 

lopputulosta jos työntekijä hallitsee tilanteen. Joskus helpompi, hyvin ohjattu työ voi sisältää 

laaturiskejä jos työntekijä tekee virheitä joko kokemattomuuden, välinpitämättömyyden tai 

virheellisesti oikeana pitämiensä asioiden vuoksi.  

 

Myös työasema mihin oli raportoitu vähiten laatupoikkeamia näytti tämän tutkimuksen 

valossa kaikista toimivimmalta, yhteenlaskettuna pisteet olivat parhaimmat. Mutta kaikki 

muut asemat osoittivat ristiriitaisuutta laatupoikkeamien ja pistesummien suhteen joten 

kovin suoraviivaisesti tulosta ei voi tulkita. Yhteenlasku mitätöi eri tekijöiden vaikutusta 

mutta se voi kuitenkin kertoa aseman kokonaiskompleksisuudesta. Onkin syytä tarkastella 

niitä asemia mitkä saivat kokonaisuutena parhaat pisteet siitä näkökulmasta että mitkä asiat 

siellä ovat hyvin mitä sitten voitaisi ottaa käyttöön muualla. Vertailtaessa ainoastaan parasta 

ja heikointa asemaa näyttää siltä että työn jakaminen pienempiin osiin olisi yksi 

konkreettinen keino parantaa tilannetta. Muissa työasemissa oli enemmän vaihtelua mutta 

pisteet välittävät kyllä hyvin sen vaikutelman mikä tutkijalla tilanteista oli. Tosin tämä on 

subjektiivisen havainnointitutkimuksen looginen puoli. Toisen tutkijan tekemänä tulos 

saattaisi olla erilainen.  

 

6.3 Tulosten uutuusarvo 

Kahdessa työasemassa joiden kokonaispisteet jäivät alhaisiksi, laatuongelmia ei silti oltu 

raportoitu. Näissä asemissa oli työntekijänä kokeneita tekijöitä ja tekeminen oli muotoutunut 

hyvin toimivaksi. Riskinä näissä työasemissa on työntekijöiden hallitsemattomat vaihdokset 

esimerkiksi sairaspoissaolojen seurauksena. Jos vielä työohjeet eivät ole uudelle tekijälle 

riittävällä tasolla, ongelmia todennäköisesti seuraa. Olisikin hyvä kierrättää tehtäviä 

säännöllisesti eri työntekijöiden kesken. Se osaltaan pakottaisi järjestämään työt pienempiin 

osiin ja pitämään työohjeet ajan tasalla.  Havaintona tutkimuksesta voi myös sanoa että jos 
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työasemassa on kaksi tai useampia työntekijöitä, työtehtävät pitäisi olla selvästi jaettu heidän 

välillä. Keskinäisellä kommunikaatiolla on näissä tilanteissa keskeinen merkitys. 

 

Kirjallisuusosiossa on painotettu työntekijöille annettavan informaation merkitystä. Tässä 

tutkimuksessa työohjeet eivät nousseet kovin merkittävään rooliin tutkijan tekemien 

havaintojen tai haastattelujen mukaan. Ainoastaan kahdessa työasemassa ohjeita seurattiin 

koko ajan tekemisen edetessä ja niissäkin oli kyse perehdytystilanteesta. Ohjeiden sisältöön 

ei tässä diplomityössä puututtu. Työtehtäviin harjaannuttua työohjeita ei edellytetäkään koko 

ajan seurattavaksi mutta niistä pitäisi selvitä kaikki tarvittava. Perehdytyksen aikana olisi 

hyvä olla yksityiskohtaiset ohjeet kuten esimerkiksi videoimalla ne voitaisi toteuttaa. 

Vuonna 2020 tehdyssä diplomityössä (Kurvinen, 2020) video-ohjeet todettiin toimiviksi ja 

niistä oli saatu positiivista palautetta. Samassa työssä oli todettu myös se että esimerkiksi 

letkureititykset eivät ole nykyisissä ohjeissa riittävän selvät. Tässä työssä todetut ongelmat 

letkuliitosten vuotamisesta voisi liittyä myös siihen että letkujen reitityksiä ei ole tarpeeksi 

hyvin ohjeistettu. 

 

6.4 Tulosten hyödynnettävyys ja yleistettävyys 

Tässä diplomityössä kehitetty havainnointimenetelmä tuotti kokonaisuutena 

kokoonpanotyön kompleksisuutta mittaavan menetelmän. Eri tekijöiden vaikutusten 

merkitykset vaativat jatkotutkimustoimenpiteitä. Havainnointiaikaa olisi jatkettava 

työasemassa ja arviointiperusteita arvoitava. Myös tutkijan subjektiivisuuden osuutta tulisi 

voida vähentää. Toisaalta tässä työssä käytetyllä menetelmällä pystyttiin kattamaan 15 

työasemaa 10 päivän tutkimuksella, millä saatiin kokonaiskuva työasemista, parannettavista 

asioista ja myös tietoa siitä mitkä asiat toimivat hyvin. Menetelmä sopii myös jatkossa 

käytettäväksi vaikka muutoksia prosessiin tulisikin. Havaintolistaa ja painokertoimia voi 

päivittää, mutta epäkohtia ja toimivia ratkaisuja tuotannosta vastaavalla menetelmällä 

saadaan yhä haettua. 

 

6.5 Tutkimuksen ulkopuolelle jääneitä asioita / jatkotutkimuskohteet 

Tässä tutkimuksessa koitettiin selvittää kokoonpanotyön kompleksisuutta minkä yhtenä 

oleellisena osana on tuotteeseen liittyvät ominaisuudet asennustapahtumasta. 

Havainnointilistalle päätyivät asiat työkalujen luoksepäästävyydestä, suunnattavista 
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komponenteista, altapäin asennuksista ja ristiinkytkentämahdollisuuksista. Avoimiksi 

kysymyksiksi jäi milloin nämä yllä olevat asiat vaikuttavat tekemiseen. Tutkimuksessa 

arvioitiin tapahtumamääriä, mutta ei tutkittu sitä miten nämä asiat vaikuttaisivat 

laatupoikkeamiin.  

 

Samoin työkokonaisuuteen, -aikaan ja asennettavien komponenttien määrään jäi epäselväksi 

mikä on liian paljon. Osien lukumäärän lisäksi vaikuttaa se onko materiaalit kerätty 

konekohtaisesti, eli kitteihin ja onko ne kerätty asennusjärjestystä tukevaksi. Pitkä ajankesto 

vaikuttaa ainakin kompleksisuuden kokemukseen kuten yllä on mainittu mutta liittyykö 

siihen mitä muita tekijöitä jäi avoimeksi. Komponenttien geometria ja siinä mielessä 

asennettavuus jäi käsittelemättä tässä tutkimuksessa. Osan suuntaaminen oli listalla mukana 

mutta tässä yhteydessä sillä tarkoitettiin asennusvaiheessa osan suuntaamista johonkin 

tiettyyn suuntaan mikä vaatii tietoa ja lisää siten kuormitusta. Mutta kuten aiemmin tekstissä 

on mainittu osien sijoittelu työpisteessä, pitääkö komponentti asentaa juuri oikeassa 

asennossa ja onko tuotteessa ohjaavia muotoja asennusvaiheessa vaikuttaa prosessin 

kompleksisuuteen ja voi lisätä laatupoikkeamien riskiä. 

 

Havainnointitutkimus tuotannossa piti sisällään kokoonpanotyön seuraamista vähimmillään 

noin 30min ja pisimmillään yhden vuoron eli kahdeksan tunnin verran. Koska työvaiheiden 

kesto vaihteli suuresti eri työasemien välillä läheskään kaikista asemista ei saatu kovin 

kattavaa kuvaa työvaiheista. Tutkijalle työvaiheet olivat pääosin tuttuja ja osa tilanteista oli 

tiedossa vaikkei sitä varsinaisen tutkimuksen aikana havainnoitukaan. Tämänkaltaisessa 

tutkimuksessa on ainakin kaksi ongelmaa. Avoimista haastatteluista ei välttämättä saa kovin 

luotettavaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Usein työ kuvaillaan helpoksi ja ettei eri tuotteet 

vaikuta tekemiseen vaikka kyse on vain tottumuksesta, pitkästä kokemuksesta ja 

ammattitaidosta. Joissakin asemissa tämä tuli vastaan missä oli uudempi työntekijä töissä. 

Työnsuunnittelijoiden ja ohjeentekijöiden olisi hyvä olla mukana uuden työntekijän 

perehdytyksessä ja miten asiat käydään läpi heille ensimmäisten työvaiheiden aikana. 

Toiseksi havaintojen teko vain yhden työtahdin aikana jättää asioita aika paljon avoimeksi. 

Havaintojen seuraaminen pidemmän aikaa samassa työasemassa kertoisi enemmän sitä 

hiljaista tietoa mitä työntekijöillä on. Siihen liittyisi ongelmien ratkaisuja, eri tuotteiden 

kohdalla tulevia asioita tai miten vaikeita työvaiheita johonkin voi sisältyä. Tässä 

tutkimuksessa aikaa ei ollut käytettäväksi yhdessä työasemassa kovin paljoa koska toisaalta 
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haluttiin saada kokonaiskuva mahdollisimman monesta työpisteestä. Työpisteitä tutkittiin 

15kpl ja yhteensä kokoonpanon työpisteitä on noin 45kpl. 

 

Työohjeiden merkitys laatupoikkeamiin jäi tässä tutkimuksessa epäselväksi vaikka 

kirjallisuuskatsauksen mukaan työntekijälle annettavalla informaatiolla on suurimpia 

vaikutuksia lopputuotteen laatuun. Toisaalta tässä tutkimuksessa ainoastaan seurattiin 

käytetäänkö virallisia työohjeita tai onko jotain muitakin ohjeita tarjolla. Työohjeiden 

lukeminen työasemassa ei korreloinut asemasta kirjattuihin laatupoikkeamiin. Pitäisikin 

tutkia millaista informaatiota työntekijät tarvitsevat ja onko nyt tarjottu materiaali 

puutteellista. Työasemat olivat hyvin eritasoisia työohjeiden suhteen, toisissa ei ollut mitään 

ohjeita ja toisissa työn pystyi tekemään hyvin ohjeita seuraamalla. 

 

Havainnointilistalle tuli asiana laatukontrollien olemassaolo kun laatuun liittyviä tekijöitä 

haettiin ennen tutkimuksen tekoa. Tämä oli yksi havaintokohdista mikä ei juuri vaikuta 

aseman kompleksisuuteen mutta voi vaikuttaa laaduntuottokykyyn mitä tässä tutkimuksessa 

koitettiin selvittää. Korrelaatiota laatulukuihin ei kuitenkaan löydetty vaikka hyvin 

toimivilla kontrolleilla voisikin olla laatua parantava vaikutus. Yksi tutkimuksen kohde voisi 

olla laadunvarmistus prosessin aikana, esimerkiksi juuri kontrollien merkitys ja miten ne 

pitäisi toteuttaa. 

 

Suurimpana laatupoikkeamien syynä oli vuotavat liitokset, eli liitinten kiristys oli tehty 

puutteellisesti. On syytä mainita että tutkimuksen laatupoikkeamien määriin oli otettu 

ainoastaan työpisteeseen kohdistetut poikkeamat, eli komponenteissa johtuvia vikoja näissä 

lukumäärissä ei ole. Tutkimuksen mukaan liitokset merkattiin lähes poikkeuksetta. Liitoksen 

merkkaustavassa oli tosin eroja. Ainakin kolmea eri menetelmää oli käytössä. Ensiksi 

liitoksen johonkin osaan merkittiin tussilla joku merkki, yleensä piste. Toisessa tavassa 

liitoksen yli vedettiin tussilla viiva kiristyksen jälkeen. Kolmannessa tavassa liitoksen yli 

merkattiin viiva käsin kiristyksen jälkeen ja sen jälkeen tehtiin lopullinen kiristys avaimilla 

kuten ohje onkin. Tässä tutkimuksessa ei siis otettu kantaa merkkaustapaan, mutta sillä oli 

todennäköisesti merkittävä vaikutus tulokseen. Avainvälisäännön mukainen kiristäminen, 

missä aluksi sormitiukkuuteen kiristetty liitos kiristetään avaimilla tietyn särmävälin verran 

riippuen avainkoosta, aiheuttaa epävarmuutta ainakin siinä miten tiukalle aluksi käsin 

kiristetyt komponentit jäävät. Myös siinä miten tarkasti oikea särmäväli liittimestä 
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kiristetään jättää kysymyksiä ilmaan.  Myös komponenteissa on laatuvaihtelua mitkä 

yhdessä puutteellisen toiminnan kanssa aiheuttavat laatupoikkeamien riskien lisääntymistä. 

Joissakin kohteissa oli käytössä momenttityökalut, mutta niiden ongelmia voivat olla 

epäpuhtaudet kierteessä, vinosta asennosta kiristäminen tai kiristäminen useammassa 

vaiheessa. Tehtaalla olevat momenttityökalut kuuluvat säännöllisen kalibroinnin piiriin 

joten avainten sallima ero pysyy sallituissa toleransseissa. Letkuliitoksessa vuodon voi 

aiheuttaa myös o-renkaan virheellinen asennus jos liitoksessa sellainen on.  

 

Työkaluista ei löytynyt tutkimuksessa juurikaan huomautettavaa työntekijöiltä saadun 

palautteen mukaan. Olisi kuitenkin mielenkiintoista tutkia miten paljon erilaisia työkaluja 

kussakin asemassa tarvitaan. Tähän liittyy myös sellaiset tiettyyn työvaiheeseen tehdyt 

työkalut mitä ei esimerkiksi ohjeissa ole otettu huomioon. Nämä lisäävät tekemisen 

kompleksisuutta vaikkakin erikoistyökaluilla on helpotettu työntekijän tehtävää. Ongelma 

voi syntyä jos niitä ei käytetä joko tiedostaen tai tietämättä. 

 

Koska kyseessä on raskaiden koneiden kokoonpano, on luonnollista että jotkut käsinkin 

nostettavat kappaleet ovat painavia. Näitä olikin lähes jokaisessa työpisteessä. Myös 

nosturilla liittyviin nostoihin ohjeita olisi voinut olla paremmin saatavilla. Mikään näistä ei 

kuitenkaan noussut yhteiseksi tekijäksi kun etsittiin laatupoikkeamiin vaikuttavia tekijöitä 

joskin nosturilla tehtäviä nostoja oli enemmän laatupoikkeamia keränneissä työasemissa 

enemmän. Voi kuitenkin olla että fyysinen rasitus vaikuttaa keskittymiseen ja sitä kautta 

poikkeamien riskit kasvavat. Ainakin selvästi eniten laatupoikkeamia saanut työasema on 

fyysisesti kuormittava. 

 

Yksi havaintolistan kohta liittyi työntekijän liikkumiseen työtahdin aikana. Havainnot 

menivät suhteessa laatupoikkeamiin aikalailla ristiin, mutta ennakkokaavailuissa paljon 

liikkumista esimerkiksi osien hakemisen muodossa ajateltiin lisäävän laaturiskien 

mahdollisuutta kun työ ja keskittyminen katkeaa. Pääosin materiaalit oli järjestetty lähelle 

työpistettä.  

 

Kokoonpanossa tarvittavien komponenttien laatuongelmilla näyttäisi olevan jonkinlaista 

korrelaatiota työpisteestä raportuihin tapauksiin myös tekemiseen liittyen. Koska tätä 

kysyttiin ainoastaan työntekijältä eikä laatutapauksia tutkittu tietokannoista liittyen 
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komponentteihin jäi epäselväksi mistä laatuongelmista oli kyse ja oliko niillä mitä yhteyttä 

kokoonpanotyöhön liittyviin laatupoikkeamiin. Joissakin tapauksissa haastattelujen mukaan 

laatuongelmat liittyivät kuitenkin suhteellisen pieniin asiohin eikä niillä ollut yhteyttä niihin 

tapauksiin mistä poikkeamia oli kirjattu. 

 

Komponenttien saatavuusongelmista tiedusteltiin myös. Tilanne on ollut viime aikoina 

hyvin hallinnassa ja osapuutteita on pystytty selvittämään ennen työntekijää. Ajatuksena 

tässä tutkimuksessa oli selvittää osapuutteiden mahdollinen yhteys laatuongelmiin. Jos joku 

komponentti jää osapuutteen vuoksi asentamatta työpisteessä voi useassa tapauksessa sen 

asentaa vielä myöhemminkin prosessin aikana. Tämä lisää kuitenkin laaturiskiä kun työ ei 

välttämättä ole enää tuttu osan asentajalle tai asentaminen on vaikeampaa kun edessä on jo 

muita komponentteja. Yksi jatkotutkimuskohde voisi olla se oliko raportoiduissa 

ongelmakoneissa jotain poikkeavaa, esimerkiksi jälkiasennettuja osia. 

 

Tutkimuksen aikana suoritettu ergonomiatarkastelu jäi kevyeksi. Jos työvaiheissa oli selvästi 

hankalia kohtia niin pisteet jäivät alhaisiksi. Parhaimmat pisteet saivat työpöydällä tehdyt 

osakokoonpanot. Ergonomia on aiheena tärkeä, se vaikuttaa työntekijöiden jaksamiseen ja 

hyvinvointiin. Pahimmillaan tuloksena huonosta ergonomiasta työtekijät ovat sairaslomalla 

ja tuottavuus jää alhaiseksi. Ergonomiakartoituksia kyllä tehdään mutta ne liittyvät usein 

ainoastaan raskaisiin tai kuormittaviin työvaiheisiin. Työvaiheet voivat kuitenkin sisältää 

vaikeita, ergonomisestikin hankalia vaiheita mitkä puutteellisesti tehtynä voivat vaikuttaa 

lopputuloksen laatuun.  

 

Tutkimuksessa kysyttiin työntekijöiltä miten hyvin tuote- ja prosessimuutoksista tulee tietoa 

ja miten hyvin työohjeita pidetään ajan tasalla. Vastausten perusteella tilanne oli hyvä, 

valituksia ei juuri kuulunut ja positiivisia kommentteja tuli paljon. Kuitenkin kuten 

kirjallisuuskatsauksessa todettiin työntekijälle annettavalla informaatiolla on suuri vaikutus 

lopputuotteiden laatuun. Haastattelututkimus ei tässä tapauksessa välttämättä antanut oikeaa 

kuvaa tilanteesta yhtään väheksymättä sitä työtä mitä informaation jalkauttamisen eteen 

tehdään.  Työntekijät olivat yleensä hyvin kokeneita kyseessä olevassa työpisteessä ja 

ongelmia ei nähty. Heillä oli paljon kokemuksen myötä tullutta hiljaista tietoa. 

Tutkimuksessa ei selvinnyt mitkä ovat ne tärkeimmät tiedot tuotantotilanteesta tai tehtävästä 

työvaiheesta mitä työntekijä käytti hyväkseen. Tämän tutkimuksen aikana havainnoitiin 
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myös onko käytössä muita kuin virallisia työohjeita. Alkuperäisenä ajatuksena oli että ne 

olisivat negatiivinen asia. Tarvittiin siis jotain muutakin kuin mitä työohjeessa on mainittu 

eli varsinaiset työohjeet olisivat puutteelliset. Mutta tutkimuksen aikana selvisi että työssä 

tarvittavia ohjeita voi toteuttaa monella eri tavalla. On selvää että työohjeista pitää löytyä 

kaikki olennainen, mutta jonkin tietyn vaiheen muistamiseen liittyvän asian voi tehdä vaikka 

työpöytään, asennustelineeseen tai työkaluihin.   

 

Tuotantotavoitteessa pysymiseen liittyen kysyttiin järjestyksen pidon ja aikataulun 

mahdollisia ongelmia. Joskus asiakastilausten järjestystä joudutaan muuttamaan mikä 

aiheuttaa työpisteille haasteita varsinkin kiireellisissä tapauksissa. Näiden välille ei löytynyt 

tutkimuksessa kuitenkaan mitään yhteyttä. Tavoitteena näillä kysymyksillä oli selvittää 

mahdollisten epätietoisuuksien tai kiireen vaikutusta laatulukuihin. Haastattelujen 

perusteella aikataulussa yleensä hyvin pysyttiin ja havaintojenkin mukaan näin oli ainakin 

tutkimuksen hetkellä tilanne. Työntekijöiltä tuli kuitenkin useammastakin asemasta 

kommentteja että pieni puskuri ennen seuraavaa asemaa olisi tavoiteltava tilanne. Eli 

koitettiin välttää sitä kiirettä mitä toisen odottaminen aiheuttaa. Sellaiset tilanteet lisäävät 

laaturiskien todennäköisyyttä, kiireessä ei muisteta tehdä kaikkea tai tehdään 

huolimattomasti kuten Johansson et al. artikkelissa todettiin (Johansson et al. 2019). 

 

Resursoinnista havainnointitutkimuksessa selvitettiin onko osaaminen oikeassa suhteessa 

vaatimukseen ja tekeekö samaa työvaihetta useampi kuin yksi asentaja. Suurimmassa osassa 

työpisteitä asennustyötä suoritti vain yksi kokenut henkilö ja toiminta oli sujuvaa. Kolmessa 

asemassa oli toisesta työpisteestä siirtynyt työntekijä missä opetteluvaihe oli vasta menossa. 

Työntekijöiden kokemukset olivat vaihtelevia. Yhdessä asemassa uuden työntekijän 

mielestä työt oli helppo aloittaa ainoastaan työohjeita seuraamalla. Toisessakin asemassa työ 

oli lähtenyt hyvin liikkeelle perehdyttäjän ansiosta. Kolmannessa työpisteessä työohjeissa 

oli puutteita mikä turhautti uutta työntekijää, koska asioita piti varmistaa muilta. Seuraavissa 

tutkimuksissa voisi perehtyä siihen milloin laatupoikkeamat ovat syntyneet ja onko niihin 

liittynyt uusien työntekijöiden opetteluvaiheita tai muita työntekijöiden siirtoja. 

 

Ennakkoon nähtiin myös riskinä se tekeekö samaa työvaihetta useampi kuin yksi työntekijä. 

Yleensä useamman työntekijän yhtäaikainen työnteko tulee kyseeseen linjakokoonpanossa 

tai muuten suurempien kokoonpanojen yhteydessä. Näissä tilanteissa voi syntyä 
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epäselvyyksiä onko jo jotain työvaihetta tehty jolloin se voi jäädä lopullisestikin tekemättä. 

Neljällä viidestä eniten laatupoikkeamia saaneista asemasta tekijöitä on yleensä kaksi, 

joissakin jopa kolme. Tätäkin voisi tutkia jatkossa millaisella resurssien käytöllä 

laatupoikkeamia on raportoitu. 

 

Yhtenä merkittävänä asiana tutkimuksen ulkopuolelle jäi varsinaisen kompleksisuuden 

tutkiminen. Vaikka tässä tutkimuksessa koitettiin selvittää tekijät mitkä vaikuttavat 

laatupoikkeamien syntyyn ja siten myös työasemien ongelmia, niin ne asiat mitkä työntekijät 

kokevat monimutkaisiksi jäivät avoimiksi. Toinen huomionarvoinen asia ovat ne riskit mitä 

kompleksisuus tai tietyt sen tekijät aiheuttavat. Ne eivät välttämättä näkyneet tämän 

tutkimuksen laatuluvuissa, mutta riski laatupoikkeamien syntyyn olisi olemassa. Voi olla 

työasemia missä hyvällä ammattitaidolla tai hyvin toimivalla tiimillä paikataan työaseman, 

tuotteen tai ohjauksen puutteita. Vähän laatupoikkeamia saaneissa asemissa asiat voivat olla 

kompleksisuuden näkökulmasta siis hyvin tai huonosti. Todennäköistä sen sijaan on että 

enemmän laatupoikkeamia keränneet asemat sisältävät huonosti toteutettuja ratkaisuja 

työaseman suunnitteluun, tuotesuunnitteluun tai työn järjestämiseen liittyen. 
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7 YHTEENVETO 

 
 
Manuaalisen kokoonpanotyön kompleksisuuden määritys ja miten se vaikuttaa työssä 

syntyneisiin laatupoikkeamiin oli tämän diplomityön tarkoituksena. Kompleksisuus eli 

monimutkaisuus voidaan määritellä asiaksi mitä on vaikea analysoida tai hallita. Se sisältää 

toisiinsa vaikuttavia muuttujia mitkä kokonaisuutena aiheuttavat epävarmuutta. 

Kokoonpanotyön kontekstissa kompleksisuus on erilaisia tuotteita, prosesseja ja ihmisten 

omakohtaisia kokemuksia. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin erilaisiin tapoihin mitata 

kompleksisuutta ja asioihin mitkä siihen vaikuttavat. Työajan pituus ja työtekijälle annettava 

informaatio olivat näistä merkittävimpiä.  

 

Aluksi tässä työssä kehitettiin havainnointilista kokoonpanotyöhön liittyvistä tekijöistä. Eri 

tekijöille annettiin painokertoimet ja lopullisille pisteille kehitettiin laskutapa korottamalla 

havaintotutkimuksen aikana annetut pisteet (-1, +0,5 tai +1) potenssiin kolme. Tämä korosti 

positiivisimpien ja negatiivisimpien havaintojen eroja. Kokonaisuutta tarkasteltiin 

taulukossa missä solut värjättiin arvojen mukaan, mikä visualisoi tuloksen ja tärkeimmät 

tekijät korostuivat.  

 

Havaintotutkimus sisälsi työntekijöiden haastattelut 15 eri työasemalla, havainnointia 

asennustyön aikana ja taustatietojen, kuten osa- ja ohjesivujen määrien selvitykset 

tuotetietojärjestelmästä. Havainnoista saatuja pisteitä verrattiin vastaaville työasemille 

raportoiduille laatupoikkeamille, mistä yleisimpiä olivat letkuliitosten vuodot. Työkalujen 

esteetön pääsy asennuskohteeseen oli tekijä mikä esiintyi negatiivisena havaintona paljon 

laatupoikkeamia keränneissä asemissa. Sama tekijä oli positiivinen niissä työasemissa missä 

laatupoikkeamia oli raportoitu vähän. Eli tämä yksittäinen tekijä vaikutti eniten 

laatupoikkeamien määrään.  

 

Diplomityön tarkoituksena oli myös tutkia työasemien kokonaiskompleksisuutta. 

Parhaimmat kokonaispisteet kerännyt työasema oli myös paras laatupoikkeamien suhteen. 

Samoin heikoimmat pisteet saaneesta asemasta kirjattiin korkeimmat laatupoikkeamaluvut. 

Näin tarkasteltuna kehitetty mittari toimii ja kompleksisuuden lisääntyessä laaturiskitkin 

kasvavat. Muissa työasemissa havainnot menivät enemmän ristiin, mutta selityksiäkin niille 

löytyi. Joissakin työasemissa havainnot kertoivat riskeistä kompleksisuuden suhteen mutta 
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tilannetta korjasi kokeneet työntekijät jotka hallitsivat vaikeita olosuhteita. Työntekijöiden 

kierto tehtävien välillä vähentäisi riskiä osaamisongelmista joita voi syntyä 

sairaspoissaolojen vuoksi. Toimiva kiertojärjestelmä edellyttää sopivia 

asennuskokonaisuuksia, hyviä työohjeita ja toimivaa kommunikaatiota. 

 

Kompleksisuutta, ja siten laaturiskien todennäköisyyttä voi vähentää jakamalla työtä 

pienempiin osiin, parantaa työntekijöille annettavan information laatua ja kehittämällä 

tuotteita ja prosessia valmistuksen helppoutta tukevaan suuntaan. Kompleksisuus vaikuttaa 

ennenkaikkea työntekijän suorituskykyyn haitallisesti millä on suurin vaikutus koko 

tuotantoprosessin toimintaan.  
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Tutkimuksen havainnointilomake 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISTEYTYS Kerroin PISTEET
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa >300=-1;  200-300 = +0,5;   <200 = +1 1,2

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano >150= -1;  100-150 = +0,5;   <100 = +1 1,1
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano >60= -1;  40-60 = +0,5;   <40 = +1 1,2
Työaika / tilaus >2h= -1;  1h-2h = +0,5;   0-1h = +1 1,2
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia ei ole= -1;  suurin osa = +0,5;   kyllä= +1 1,1
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin ei ole= -1;  suurin osa = +0,5;   kyllä= +1 1
Letkuliitosten määrä >10= -1; 10..5= +0,5; <5= +1 0,8
Suunnattavien komponenttien määrä >2= -1;  1-2 = +0,5;   ei yhtään = +1 0,9
Altapäin asennusten määrä >2= -1;  1-2 = +0,5;   ei yhtään = +1 1
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä >2= -1;  1-2 = +0,5;   ei yhtään = +1 1,1

PISTEYTYS -1=NEGATIIVINEN, +0,5=YLEENSÄ 
OK, +1=POSITIIVINEN

TEKIJÄ Erilaiset tuotteet eivät ole ongelma 1,1
Erilaiset optiot eivät ole ongelma 1,1
Työohjeet katsotaan FIAsta 0,8
Ei ole muita kuin FIA-ohjeita 0,8

LAATU Asemassa on laatukontrolleja 0,8
Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 1
Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 1,2

YMPÄRISTÖ Työpisteen nostotyökalut ovat asianmukaiset 0,9
Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset 1,1
Painavia käsinnostoja ei ole 0,9
Nostoille on ohjeet 1
Asemassa ei liikuta paljon 1
Hyllyosissa ei puutteita 0,8
Kittiosissa ei puutteita 0,8
Komponenteissa ei laatuongelmia 0,8
Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja 0,8
Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) 1,1

RESURSOINTI / OHJAUS Prosessi -tai tuotemuutoksista tulee tietoa 0,9
Tilausjärjestystä voi noudattaa 1
Aseman työohjeita päivitetään 0,9
Osaaminen vs. vaatimus on oikealla tasolla 1
Aikataulussa pysytään 0,8
Työvaihetta ei tee useampi kuin 1 asentaja 1,1
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Kompleksisuuteen vaikuttavien tekijöiden pisteet kaikissa tutkituissa työasemissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 5 32 42 44 30 30 32 60 118 36 21 43 58 8 8
2021 18 7 41 22 24 10 40 36 53 26 4 22 32 7 5

Laatupoikkeamia 23 39 83 66 54 40 72 96 171 62 25 65 90 15 13
Kerroin

TYÖASEMAT MOK MLE KEL MHY KHY MHT L4 LK2 KH MJ ATD MV1 MV2 MVP OL
TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa PISTEYTYS 1,2 -1,73 -1,73 0,22 -1,73 -1,73 0,22 1,73 1,73 -1,73 -1,73 0,22 -1,73 0,22 0,22 1,73

Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano >300=-1;  200-300 = 0,5;   <200 = 1 1,1 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 1,33 1,33 -1,33 0,17 -1,33 -1,33 1,33 0,17 1,33
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano >150=-1;  100-150 = 0,5;   <100 = 1 1,2 1,73 -1,73 0,22 1,73 -1,73 0,22 0,22 1,73 -1,73 0,22 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
Työaika / tilaus >60=-1;  40-60 = 0,5;   <40 = 1 1,2 -1,73 -1,73 -1,73 1,73 -1,73 -1,73 1,73 0,22 -1,73 -1,73 -1,73 0,22 0,22 0,22 0,22
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisia >2h=-1;  1h-2h = 0,5;   0-1h = 1 1,1 -1,33 1,33 1,33 0,17 1,33 1,33 0,17 1,33 -1,33 1,33 1,33 1,33 0,17 1,33 1,33
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiin ei ole=-1;  suurin osa = 0,5;   kyllä= 1 1 1,00 1,00 0,13 0,13 -1,00 1,00 -1,00 -1,00 0,13 1,00 1,00 1,00 -1,00 1,00 0,13
Letkuliitosten määrä ei ole=-1;  suurin osa = 0,5;   kyllä= 1 0,8 0,51 0,06 0,06 -0,51 -0,51 0,51 -0,51 -0,51 -0,51 0,51 0,06 0,51 -0,51 0,06 0,51
Suunnattavien komponenttien määrä >10=-1; 10..5=0,5; <5=1 0,9 -0,73 0,73 0,73 -0,73 -0,73 0,09 -0,73 0,73 0,73 0,09 -0,73 0,73 -0,73 -0,73 0,73
Altapäin asennusten määrä >2=-1;  1-2 = 0,5;   ei yhtään = 1 1 0,13 1,00 0,13 -1,00 1,00 0,13 -1,00 1,00 0,13 1,00 -1,00 1,00 0,13 1,00 1,00
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä >2=-1;  1-2 = 0,5;   ei yhtään = 1 1,1 1,33 -1,33 -1,33 -1,33 -1,33 1,33 -1,33 0,17 0,17 1,33 -1,33 1,33 1,33 -1,33 0,17

TEKIJÄ Erilaiset tuotteet eivät ole ongelma 1,1 1,33 1,33 1,33 1,33 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 -1,33 -1,33 1,33 -1,33 -1,33 1,33
Erilaiset optiot eivät ole ongelma 1,1 1,33 1,33 1,33 1,33 0,17 1,33 1,33 0,17 0,17 1,33 0,17 -1,33 0,17 0,17 1,33
Työohjeet katsotaan FIAsta 0,8 0,51 0,51 -0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 -0,51 -0,51 0,06 0,06 -0,51 0,06 -0,51 -0,51
Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 0,8 1,00 -1,00 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 1,00 1,00 0,13 1,00 1,00 1,00

LAADUN VARMISTUS Asemassa on laatukontrolleja 0,8 -0,51 0,51 -0,51 -0,51 -0,51 0,06 -0,51 -0,51 -0,51 -0,51 -0,51 0,51 0,06 0,51 0,51
Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 1 0,22 1,73 -1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 0,22 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 0,22

YMPÄRISTÖ Työpisteen nostotyökalut ovat asianmukaiset 1,2 0,73 -0,73 0,09 0,73 0,73 0,09 0,73 0,73 -0,73 0,09 -0,73 0,73 0,73 -0,73 0,09
Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset 0,9 1,33 -1,33 1,33 1,33 0,17 1,33 1,33 1,33 -1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 -1,33 1,33
Painavia käsinnostoja ei ole 1,1 0,09 0,73 0,73 0,73 0,73 0,09 0,73 0,09 -0,73 0,73 -0,73 0,09 -0,73 0,73 0,73
Nostoille on ohjeet 0,9 0,13 0,13 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,13 -1,00 -1,00 -1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00
Asemassa ei liikuta paljon 1 1,00 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 -1,00 -1,00 -1,00 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Hyllyosissa ei puutteita 1 0,51 -0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,06 0,06 0,06 0,06 0,51
Kittiosissa ei puutteita 0,8 0,06 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 -0,51 0,06 0,06 0,51 0,06 0,06 0,51
Komponenteissa ei laatuongelmia 0,8 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 -0,51 0,51 0,51 0,51 0,06 0,51 0,06 0,51 0,51 0,06
Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja 0,8 0,51 0,51 0,06 0,51 0,51 0,51 -0,51 -0,51 -0,51 0,51 0,06 0,51 -0,51 -0,51 0,06
Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) 0,8 1,33 -1,33 1,33 1,33 0,17 0,17 -1,33 -1,33 -1,33 0,17 -1,33 0,17 0,17 -1,33 0,17
Prosessi -tai tuotemuutoksista tulee tietoa 1,1 -0,73 0,09 -0,73 -0,73 -0,73 0,09 0,73 0,73 -0,73 0,09 0,73 0,73 0,73 0,09 0,73

RESURSOINTI / OHJAUS Tilausjärjestystä voi noudattaa 0,9 0,13 0,13 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,13 -1,00 0,13 1,00 1,00
Ei ole muita kuin FIA-ohjeita 1 0,06 0,06 0,51 0,51 -0,51 0,51 0,51 -0,51 0,06 0,06 0,06 -0,51 0,06 0,51 -0,51
Aseman työohjeita päivitetään 0,9 0,73 0,73 -0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 -0,73 -0,73 -0,73 0,09 0,73 0,73 -0,73 -0,73
Osaaminen vs. vaatimus on oikealla tasolla 1 1,00 0,13 -1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 -1,00 1,00
Aikataulussa pysytään 0,8 0,06 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,06 0,06 0,51 0,51 0,51 -0,51 0,51 0,51
Työvaihetta ei tee useampi kuin 1 asentaja 1,1 0,17 0,17 1,33 0,17 1,33 1,33 -1,33 1,33 -1,33 -1,33 1,33 1,33 0,17 1,33 0,17
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Viisi vähiten laatupoikkeamia saanutta työasemaa ja niiden havaintopisteet 
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Viisi eniten laatupoikkeamia saanutta työasemaa ja niiden havaintopisteet 
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Kaikkien työasemien yhteenlasketut pisteet 
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Annetut pisteet (1, 2 tai 3) kerrottuna painokertoimilla 0,8..1,2 ja korotettuna potenssiin 3 

 

Laatupoikkeamia2020 5 32 42 44 30 30 32 60 118 36 21 43 58 8 8
2021 18 7 41 22 24 10 40 36 53 26 4 22 32 7 5

23 39 83 66 54 40 72 96 171 62 25 65 90 15 13
PISTEYTYS Kerroin MOK MLE KEL MHY KHY MHT L4 LK2 KH MJ ATD MV1 MV2 MVP OL

TUOTE Erilaisia osanumeroita asemassa>300=1;  200-300 = 2;   <200 = 31,2 1,728 1,728 13,824 1,728 1,728 13,824 46,656 46,656 1,728 1,728 13,824 1,728 13,824 13,824 46,656
Keskimäärin osien lukumäärä / kokoonpano>150=1;  100-150 = 2;   <100 = 31,1 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 1,331 35,937 35,937 1,331 10,648 1,331 1,331 35,937 10,648 35,937
Keskimäärin ohjesivujen lukumäärä / kokoonpano>60=1;  40-60 = 2;   <40 = 31,2 46,656 1,728 13,824 46,656 1,728 13,824 13,824 46,656 1,728 13,824 46,656 46,656 46,656 46,656 46,656
Työaika / tilaus >2h=1;  1h-2h = 2;   0-1h = 31,2 1,728 1,728 1,728 46,656 1,728 1,728 46,656 13,824 1,728 1,728 1,728 13,824 13,824 13,824 13,824
Työvaiheet ovat toisistaan riippuvaisiaei ole=1;  suurin osa = 2;   kyllä= 31,1 1,331 35,937 35,937 10,648 10,648 35,937 10,648 35,937 1,331 35,937 35,937 35,937 10,648 35,937 35,937
Työkaluilla on esteetön pääsy kohteisiinei ole=1;  suurin osa = 2;   kyllä= 31 27 27 8 8 1 27 1 1 8 27 27 27 1 27 8
Letkuliitosten määrä >10=1; 10..5=2; <5=30,8 13,824 4,096 4,096 0,512 0,512 13,824 0,512 0,512 0,512 13,824 4,096 13,824 0,512 4,096 13,824
Suunnattavien komponenttien määrä>2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 30,9 0,729 19,683 19,683 0,729 0,729 5,832 0,729 19,683 19,683 5,832 0,729 19,683 0,729 0,729 19,683
Altapäin asennusten määrä >2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 31 8 27 8 1 8 8 1 27 8 27 1 27 8 27 27
Ristiinkytkentämahdollisuuksien määrä>2=1;  1-2 = 2;   ei yhtään = 31,1 35,937 1,331 1,331 1,331 1,331 35,937 1,331 10,648 10,648 35,937 1,331 35,937 35,937 1,331 10,648

TEKIJÄ Erilaiset tuotteet eivät ole ongelma 1,1 35,937 35,937 35,937 35,937 10,648 10,648 10,648 10,648 10,648 1,331 1,331 35,937 1,331 1,331 35,937
Erilaiset optiot eivät ole ongelma 1,1 35,937 35,937 35,937 35,937 10,648 35,937 35,937 10,648 10,648 35,937 10,648 1,331 10,648 10,648 35,937
Työohjeet katsotaan FIAsta 0,8 13,824 13,824 0,512 13,824 13,824 13,824 13,824 0,512 0,512 4,096 4,096 0,512 4,096 0,512 0,512
Ei ole muita kuin FIA-ohjeita 0,8 4,096 4,096 13,824 13,824 0,512 13,824 13,824 0,512 4,096 4,096 4,096 0,512 4,096 13,824 0,512

LAATU Asemassa on laatukontrolleja 0,8 0,512 13,824 0,512 0,512 0,512 4,096 0,512 0,512 0,512 0,512 0,512 13,824 4,096 13,824 13,824
Työt tarkastetaan asennuksen jälkeen 1 27 1 8 27 27 27 27 27 8 27 27 8 27 27 27
Letkuliitokset merkataan kiristyksen jälkeen 1,2 13,824 46,656 1,728 46,656 46,656 46,656 46,656 13,824 46,656 46,656 46,656 46,656 46,656 46,656 13,824

YMPÄRISTÖ Työpisteen nostotyökalut ovat asianmukaiset 0,9 19,683 0,729 5,832 19,683 19,683 5,832 19,683 19,683 0,729 5,832 0,729 19,683 19,683 0,729 5,832
Työpisteen asennustyökalut ovat asianmukaiset1,1 35,937 1,331 35,937 35,937 10,648 35,937 35,937 35,937 1,331 35,937 35,937 35,937 35,937 1,331 35,937
Painavia käsinnostoja ei ole 0,9 5,832 19,683 19,683 19,683 19,683 5,832 19,683 5,832 0,729 19,683 0,729 5,832 0,729 19,683 19,683
Nostoille on ohjeet 1 8 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 27 27 1 1
Asemassa ei liikuta paljon 1 27 1 27 27 27 27 8 1 1 1 8 8 8 8 8
Hyllyosissa ei puutteita 0,8 13,824 0,512 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 4,096 4,096 4,096 4,096 13,824
Kittiosissa ei puutteita 0,8 4,096 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 0,512 4,096 4,096 13,824 4,096 4,096 13,824
Komponenteissa ei laatuongelmia 0,8 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 0,512 13,824 13,824 13,824 4,096 13,824 4,096 13,824 13,824 4,096
Asemassa ei ole nosturilla tehtäviä nostoja 0,8 13,824 13,824 4,096 13,824 13,824 13,824 0,512 0,512 0,512 13,824 4,096 13,824 0,512 0,512 4,096
Vaikeita työvaiheita ei ole (ergonomia) 1,1 35,937 1,331 35,937 35,937 10,648 10,648 1,331 1,331 1,331 10,648 1,331 10,648 10,648 1,331 10,648

RESURSOINTI / OHJAUS Prosessi -tai tuotemuutoksista tulee tietoa 0,9 0,729 5,832 0,729 0,729 0,729 5,832 19,683 19,683 0,729 5,832 19,683 19,683 19,683 5,832 19,683
Tilausjärjestystä voi noudattaa 1 8 8 27 27 27 27 27 27 27 27 8 1 8 27 27
Aseman työohjeita päivitetään 0,9 19,683 19,683 0,729 19,683 19,683 19,683 19,683 0,729 0,729 0,729 5,832 19,683 19,683 0,729 0,729
Osaaminen vs. vaatimus on oikealla tasolla 1 27 8 1 27 27 27 27 27 27 27 27 27 1 1 27
Aikataulussa pysytään 0,8 4,096 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 4,096 4,096 13,824 13,824 13,824 0,512 13,824 13,824
Työvaihetta ei tee useampi kuin 1 asentaja 1,1 10,648 10,648 35,937 10,648 35,937 35,937 1,331 35,937 1,331 1,331 35,937 35,937 10,648 35,937 10,648


