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Raskaassa teollisuudessa perinteisten valmistusmenetelmien kehitys vaatii uusiin 
valmistusteknologioihin investoimista ja niiden käyttöönottoa. 
Valmistusteknologioiden käyttöönottoja johdetaan yrityksissä useimmiten 
yksittäisinä projekteina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, voidaanko 
valmistusteknologian käyttöönotoissa tunnistaa yhteisiä piirteitä ja onko niihin 
mahdollista soveltaa prosessijohtamisen menetelmiä. Tutkimuksen taustan 
muodostaa kirjallisuusselvitys aiemmin julkaistuista aihepiiriin liittyvistä 
tutkimuksista. Tärkeimmät teoreettiset viitekehykset aiemmista tutkimuksista ovat 
Taskisen julkaisu tuotantoprosessin muutoksen vaiheista sekä muutoksen 
mittaristosta, sekä Carillon ja Gaimonin tutkimus valmistusprosessin 
muutostavoitteista sekä niiden resursoinnista. Lisäksi prosessijohtamisen käsitteet 
ja yleisimmät prosessien kuvaamisen standardimenetelmät esiteltiin. 

Työssä tutustutaan suomalaisessa raskaan teollisuuden kasvuyrityksessä tehtyihin 
valmistusteknologian käyttöönottojen suorituksiin ja niissä havaittuihin 
kehityskohteisiin. Näiden kehityskohteiden ja teoreettisten viitekehysten 
perusteella luotiin prosessimalli valmistusteknologian käyttöönotosta. 

Tutkimuksessa havaittiin, että uuden valmistusteknologian käyttöönotto noudattaa 
tuotantoprosessiin tehtävien muutosten teoriaa, ja siitä voidaan tunnistaa 
käyttöönoton tyypistä riippumattomia toistuvia vaiheita. Nämä vaiheet ja 
toiminnot on mahdollista kuvata prosessiksi, jota voidaan kehittää käyttöönottojen 
suorituksesta saatujen kokemusten ja mittaustuloksien avulla. 
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In the industry, the development of traditional manufacturing processes requires 
investments to novel manufacturing technologies and the implementation of said 
technologies. The implementation is usually managed as individual projects. The 
purpose of this study is to determine if similar aspects can be identified in the 
implementations of manufacturing technology and if the methods of process 
management can be applied to them. The basis of this study is a literary research 
of previously published studies related to the subject matter. The key theoretical 
frameworks are Taskinen’s study regarding the phases of change in production 
process and measures of change, with Carillo and Gaimon’s study about the 
objectives and resources of change in a manufacturing process. In addition, the 
central terms and the most common standard methods of describing processes 
were introduced. 

In this study, we get acquainted with manufacturing technology implementations 
performed at a growing Finnish industrial enterprise and the development targets 
discovered in them. Based on these development targets and the theoretical 
frameworks, a process model for manufacturing technology implementation was 
constructed. 

In this study, it was found out that the implementation of novel manufacturing 
technology follows the theories of a change in a production process, and phases 
independent of the type of implementation can be identified. These phases and 
functions can be described as a process that can be developed with the experiences 
and measurements of performed implementations. 



 

ALKUSANAT 

Diplomityön kirjoittaminen vuoden 2009 jälkipuoliskolla on ollut erittäin 

mielenkiintoinen prosessi, etenkin muiden työtehtävien ohessa. Nyt urakan 

valmistuttua haluan näillä sanoilla kiittää kaikkia työni ja itseni valmistumisen 

mahdollistaneita. 

Kiitokset kuuluvat ensimmäisenä Lappeenrannan Teknilliselle Yliopistolle, 

Konetekniikan osastolle ja sen johtajalle, Jukka Martikaiselle, sekä kaikille 

hitsaustekniikan laboratorion huippuosaajille, joiden puoleen tulen jatkossakin 

kääntymään aina kun tarvitsen opastusta hitsaustekniikan kysymyksissä. Haluan 

kiittää myös diplomityöni ohjaajaa, Kari Tuomista, joustavasta asenteesta työn 

valmisteluun Peikko Group Oy:ssa sekä kannustavasta suhtautumisesta jatkuvaan 

opiskeluun. 

Henkilökohtaisimmat kiitokset osoitan vanhemmilleni, jotka opettivat vahvan 

työmoraalin jo nuorella iällä. Kiitokset myös kaikille Skinnarilan 

opiskelukavereille vastapainosta opiskelulle, teekkarius on paljon muutakin kuin 

luentoja ja opinnäytetöitä.  Lopuksi suurkiitos Sannille rakastavasta tuesta 

tässäkin koitoksessa. 



 

SISÄLLYSLUETTELO 

KUVALUETTELO 

1 JOHDANTO ..........................................................................................................................1 

1.1 TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS ........................................................................................ 2 
1.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA KÄYTETYT MENETELMÄT .................................................... 3 
1.3 TYÖN RAKENNE .............................................................................................................. 3 

2 MUUTOS TUOTANTOPROSESSIIN ................................................................................6 

2.1 PROSESSIN MUUTOKSENHALLINTA ................................................................................. 6 
2.2 TUOTANTOPROSESSIN MUUTOSTYYPIT JA VAIKUTUKSET................................................ 9 
2.3 TAVOITTEET TUOTANTOPROSESSIN MUUTOKSELLE ...................................................... 11 

2.3.1 Tuotteen valmistuskustannukset .............................................................................. 12 
2.3.2 Valmistuskapasiteetin kasvattaminen...................................................................... 13 
2.3.3 Muutos tuotantoprosessiin tuotteen ominaisuuksien parantamiseksi...................... 14 
2.3.4 Tuotantoprosessin muutostavoitteiden keskinäiset suhteet ..................................... 14 

2.4 TUOTANTOPROSESSIN MUUTOSTEN VAATIMAT RESURSSIT ........................................... 16 
2.4.1 Tuotannon häiriintyminen muutosprosessin aikana................................................ 17 
2.4.2 Muutosprosessia tukevat kehitysresurssit ............................................................... 18 
2.4.3 Ulkoiset resurssit..................................................................................................... 20 
2.4.4 Haasteet resurssien tarpeen määrittämisessä ......................................................... 21 

2.5 TUOTANTOPROSESSIN MUUTOKSEN VAIHEET ............................................................... 22 
2.5.1 Muutoksen suunnittelu- ja valmisteluvaihe ............................................................. 23 
2.5.2 Muutoksen toteutusvaihe......................................................................................... 24 
2.5.3 Implementoinnin jälkeinen käyttövaihe................................................................... 24 
2.5.4 Oppimiskäyrä tuotantomuutoksen jälkeen .............................................................. 25 
2.5.5 Tuotannon saanto muutoksen jälkeen ..................................................................... 28 

2.6 MUUTOKSEN MITTARIT................................................................................................. 29 

3 PROSESSIEN KUVAAMINEN OSANA PROSESSIJOHTAMISTA ...........................32 

3.1 PROSESSIJOHTAMISEN KÄSITTEISTÖ ............................................................................. 33 
3.1.1 Perustermistö .......................................................................................................... 33 
3.1.2 Prosessin perusominaisuudet.................................................................................. 33 
3.1.3 Prosessi vai projekti? .............................................................................................. 34 

3.2 PROSESSIEN KUVAAMISEN VAIHEET ............................................................................. 35 
3.2.1 Prosessien tunnistaminen ja jaottelu....................................................................... 36 
3.2.2 Prosessien kuvaamistavat ....................................................................................... 37 
3.2.3 Vuokaaviomenetelmä .............................................................................................. 38 
3.2.4 Gantt-kaavio............................................................................................................ 40 
3.2.5 IDEF-standardiperhe.............................................................................................. 41 
3.2.6 BPMN-standardi ..................................................................................................... 42 

4 YRITYSESITTELY, PEIKKO GROUP OY....................................................................44 

4.1 PEIKKO GROUP OY:N HISTORIA JA NYKYTILA............................................................... 44 
4.2 PEIKKO GROUPIN TUOTANTOMENETELMÄT JA NIIDEN KEHITYS ................................... 46 

5 CASE-TAPAUKSET YRITYKSESSÄ KÄYTTÖÖNOTETUISTA 
VALMISTUSTEKNOLOGIOISTA............................................................................................48 

5.1 AUTOMATISOITU KOKOONPANOSOLU ”BIGFOOT” ........................................................ 48 
5.1.1 Muutoksen lähtökohdat ........................................................................................... 48 
5.1.2 Muutoksen resursointi ja suunnittelu ...................................................................... 49 
5.1.3 Muutoksen toteutus.................................................................................................. 51 
5.1.4 Tuotannon käynnistyminen muutoksen jälkeen ....................................................... 52 
5.1.5 Muutoksen mittarit .................................................................................................. 54 
5.1.6 Muutoksen toteutuksessa havaitut kehityskohteet ................................................... 55 

5.2 KAARITAPITUSHITSAUS ................................................................................................ 56 
5.2.1 Muutoksen lähtökohdat ........................................................................................... 57 



 

5.2.2 Muutoksen resursointi ja suunnittelu ...................................................................... 57 
5.2.3 Muutoksen toteutus.................................................................................................. 58 
5.2.4 Tuotannon käynnistyminen muutoksen jälkeen ....................................................... 59 
5.2.5 Muutoksen mittarit .................................................................................................. 61 
5.2.6 Muutoksen toteutuksessa havaitut kehityskohteet ................................................... 62 

6 VALMISTUSTEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTOMALLIN LUOMINEN..............63 

6.1 SUUNNITTELU- JA VALMISTELUVAIHE .......................................................................... 63 
6.2 TOTEUTUSVAIHE .......................................................................................................... 66 
6.3 KÄYTTÖVAIHE.............................................................................................................. 67 

7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................69 

8 YHTEENVETO...................................................................................................................73 

LÄHTEET



 

KUVALUETTELO 
 
Kuva 1 Kuvaus työn rakenteesta....................................................................................................... 4 

Kuva 2 Erilaisia muutostyyppejä yrityksen tuotantoprosessiin. Muokattu lähteestä (Price & Chahal 

2006) ............................................................................................................................................... 10 

Kuva 3 Esimerkki resurssien tarkastuslistasta. Muokattu lähteestä (Cascini et al 2008, 1719) ...... 16 

Kuva 4 Käyttöasteen muodostuminen tuotannon ja testauksen kautta. Muokattu lähteestä 

(Terwiesch ja Bohn 1999, 10)......................................................................................................... 19 

Kuva 5 Oppimismallien vaikutus muutoksen jälkeisessä tuotannossa. Muokattu lähteestä 

(Terwiesch & Bohn 1999)............................................................................................................... 28 

Kuva 6 Tuotantoprosessi ulkopuolisesti tarkasteltuna. Muokattu lähteestä (Lecklin 2002) ........... 34 

Kuva 7 Projekti vs. prosessi (Laamanen &Tinnilä 2009, 24) ......................................................... 35 

Kuva 8 Tilaus-toimitusprosessi kuvattuna vuokaaviolla. Muokattu lähteestä Aguilar-Savén (2004, 

134) ................................................................................................................................................. 39 

Kuva 9 Esimerkki Gantt-kaavion käytöstä (Vertex42.com) ........................................................... 40 

Kuva 10 Esimerkki toimintoon kytkeytyvistä virtauksista IDEF0:n mukaan. Muokattu lähteistä 

(IDEF0 Function Modelling Method; Yusuf & Smith 1996).......................................................... 42 

Kuva 11 Esimerkki yksinkertaisesta prosessista BPMN-kuvauksella toteutettuna (Dijkman et al. 

2008) ............................................................................................................................................... 43 

Kuva 12 Peikko Group Oy:n toimipisteet (Peikko 2009) ............................................................... 45 

Kuva 13 Peikon tuoteryhmien tärkeimmät ostotekijät (Peikko asiakastyytyväisyyskysely 2008) . 46 

Kuva 14 Peikko Finland Oy:n aloitussivu. Robotisoitua pilarikengän hitsausta. (Peikko Finland 

2009) ............................................................................................................................................... 47 

Kuva 15 Peikko Groupin HPKM-pilarikenkä (Peikko PDM 2009)................................................ 49 

Kuva 16 Bigfoot -kokoonpanosolun layout (Peikko 2009)............................................................. 50 

Kuva 17 Kahden hitsausrobotin ja kappaleenkäsittelylaitteen muodostaman kokonaisuuden 

testausta laitteistotoimittajan tiloissa (Peikko 2009) ....................................................................... 52 

Kuva 18 Synkronoitu hitsaus nurkan ympäri paransi tuotteen laatua ja ulkonäköä (Peikko 2009) 54 

Kuva 19 Kiinnityslevyjen mekanisoitu kaaritapituspöytä (Peikko 2009) ....................................... 59 

Kuva 20 Kiinnityslevyn kaaritapitushitsaus. Maadoituskaapeli etualalla (Peikko 2009) ............... 60 

Kuva 21 Valmistusteknologian käyttöönotto. Pääprosessitaso ....................................................... 63 

Kuva 22 Valmistusteknologian käyttöönotto. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe -alaprosessi........... 64 

Kuva 23 Toteutusvaihe-alaprosessi................................................................................................. 67 

Kuva 24 Käyttövaihe-alaprosessi.................................................................................................... 68 

 



1 

1 JOHDANTO 

”Mikä tahansa toiminta tai kehityskulku voidaan kuvata prosessina” (Laamanen & 

Tinnilä 2009) 

Prosessijohtamisella ja prosessien kuvaamisella on kiistattomia etuja. Kuten 

Laamanen ja Tinnilä esittävät, näitä menetelmiä voidaan soveltaa hyvin 

monentyyppisiin toimintoihin yrityksen sisällä. Kokonaan eri asia on, onko 

itsetarkoituksellisella prosessien kuvaamisella saavutettavissa hyötyä yrityksen 

toiminnalle. Samoin tulee tietyllä kriittisyydellä tarkastella, minkä tyyppisiä 

toimintoja voidaan johtaa prosesseina, ja milloin tiukkaan toimintamalliin 

sitominen aiheuttaa vain turhia rajoituksia toiminnalle. Prosessijohtamisen teoriat 

ovat olleet teollisuuden huulilla jo pitkään, mutta käytännössä ei osata vielä 

aukottomasti sanoa, millaisissa toiminnoissa ja kehityskuluissa 

kuvaamismenetelmistä on hyötyä. 

Tässä työssä tarkastelun kohteena on uuden valmistusteknologian käyttöönotto 

teollisuusyrityksessä. Valmistusteknologialla tarkoitetaan uutta työkonetta, uutta 

valmistusmenetelmää, kuten hitsausprosessia tai uutta valmistuksen osaprosessia. 

Tarkoitus on aluksi tutustua aihepiiristä julkaistuihin tutkimuksiin. Niiden avulla 

luodaan tausta muuten hieman hankalasti käsiteltävälle aiheelle. Toisen tärkeän 

osion muodostaa pohdinta valmistusteknologian käyttöönottojen yhteisistä 

piirteistä. Eräs prosessin määrittävistä ominaisuuksista on sen toistuminen 

samanlaisena useampaan kertaan. Mikäli yhteisiä piirteitä, toimintoja ja 

lainalaisuuksia ei löydy, on prosessin kuvaaminen mahdotonta.  

Näiden lisäksi työssä keskitytään kasvavaan raskaan teollisuuden yritykseen, joka 

on kasvunsa ansiosta investoinut paljon valmistusteknologiaan. Yritys on myös 

tuotantostrategiassaan panostanut valmistusmenetelmien jatkuvaan kehitykseen ja 

teollisuusautomaation edistämiseen hitsaavassa valmistuksessa. 
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1.1 Työn tavoitteet ja rajaus 

Tutkimus ja diplomityö tehdään Peikko Group Oy:n toimeksiantona ja yrityksen 

tarpeet huomioiden. Työstä saatavaa tietoa on tarkoitus hyödyntää yrityksen 

käytössä, joten tutkimuksen käytännön tulokset ovat tärkeässä asemassa. Peikko 

Group Oy esitellään kappaleessa 4. 

Työn tavoitteena on tutkia valmistusprosessiin tehtävää muutosta ja sen toteutusta 

sekä vaikutuksia. Tarkemmin tarkastellaan valmistusteknologian käyttöönottoa, 

jossa olemassa olevaan tuotantoprosessiin ja valmistuslinjaan tehdään muutos 

ottamalla käyttöön uusi valmistusmenetelmä. Tavoitteena on havaita 

yhtäläisyyksiä ja yhteisiä lainalaisuuksia erilaisista valmistusteknologioiden 

käyttöönottohankkeista sekä arvioida näiden hankkeiden toteutusta ja vaikutuksia. 

Tavoitteena on myös arvioida voidaanko valmistusteknologian 

käyttöönottoprojekteista löytää riittävästi hankkeesta toiseen toistuvia vaiheita, 

joita voidaan tarkastella yleisesti ilman tietyn käyttöönottoprojektin rajoituksia. 

Tällä tarkastelulla pyritään selvittämään voidaanko valmistusteknologian 

käyttöönoton aiheuttamaa muutosta tuotantoon käsitellä prosessina, joka toistuu 

käyttöönotosta toiseen. Mikäli näin on, voidaan valmistusteknologian 

käyttöönottoon soveltaa prosessijohtamisen oppeja, ja se voidaan sisällyttää 

yrityksen toimintajärjestelmän osaksi. 

Vaikka tuotantoprosessiin tehtävien muutosten kirjo ja niiden vaikutukset ovat 

moninaiset, tässä työssä keskitytään valmistusteknologian käyttöönottoon. Tämä  

aiheuttaa muutoksen tarkasteluun tiettyjä erityispiirteitä ja rajaa muiden 

muutosten tarkastelun tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikille tuotantoprosessiin 

tehtäville muutoksille yhteiset tekijät pyritään sisällyttämään työhön. Käytännön 

havaintojen ja tulosten soveltaminen rajataan käyttöönottomallin laatimiseen. 

Mallin testaaminen, siihen liittyvien työkalujen luominen ja jatkokehitys rajataan 

tämän työn ulkopuolelle. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja käytetyt menetelmät 

Keskustelut työn taustasta ja yrityksen tutkimukselle asettamista tavoitteista 

johtivat siihen, että päädyttiin asettamaan kaksi tutkimuskysymystä.   

Tutkimuskysymys 1: 

Onko valmistusteknologian käyttöönotossa mahdollista tunnistaa kerrasta toiseen 

toistuvia vaiheita?  

Tutkimuskysymys 2: 

Voidaanko valmistusteknologian käyttöönotto kuvata prosessina ja hyödyntää sitä 

toimintajärjestelmän osana? 

Tutkimukselle muodostetaan tausta aiemmin julkaistujen samaa aihepiiriä 

käsittelevistä tutkimusten avulla. Tämä kirjallisuusselvitys esitellään työn aluksi 

ja se muodostaa tutkimuskysymysten ja toimeksiannon teoreettisen pohjan. 

Kohdeyrityksen toimintaan ja aikaisempiin menettelytapoihin tutustutaan avoimen 

haastattelun keinoin. Haastateltavaksi valittiin yrityksen valmistusteknologiaa ja –

menetelmiä kehittävä henkilö, jolta saatiin ensikäden tietoa yrityksen toiminnasta 

tällä alueella. Kirjallisuusselvityksen ja haastattelujen pohjalta havainnoitiin 

kehityskohteita ja luotiin kehitetty malli yrityksen nykyisestä toiminnasta 

valmistusteknologian käyttöönotossa. 

1.3 Työn rakenne 

Tämän työn rakenne noudattaa opinnäytetöiden kolmijakoista rakennetta. Työn 

alkuosa sisältää työn olennaiset lukijaa palvelevat tiedot kuten nimiölehden, 

esipuheen sekä sisällys- ja kuvaluettelon. Runko-osa alkaa IMRD-järjestyksen 

(Introduction, Methods, Research, Discussion) mukaisesti johdannolla, jonka 

jälkeen käydään läpi tutkimusongelmien käsittely. Tätä seuraavat tulokset sekä 
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niiden tarkastelu. Työn loppuosaan kuuluvat yhteenveto ja tutkimuksessa käytetyt 

lähteet. 

Kuvassa 1 on kuvattu työn tarkempi, kappaleiden mukainen jaottelu ja rakenne 

sekä tutkimuksen teoreettiset yhteydet. Kappaleita on yhteensä kahdeksan ja ne 

jakautuvat kirjallisuusselvitykseen painottuvaan teoria-osuuteen ja kappaleesta 4 

alkavaan empiriaosuuteen sekä yhteenvetoon. 

1. Johdanto
1.1 Työn tavoitteet ja rajaus

Tutkimuskysymys 1:
Onko valmistusteknologian käyttöönotossa 
mahdollista tunnistaa kerrasta toiseen 

toistuvia vaiheita?

Tutkimuskysymys 2:
Voidaanko valmistusteknologian 
käyttöönotto kuvata prosessina ja 

hyödyntää sitä toimintajärjestelmän osana?

2. Muutos tuotantoprosessiin
3. Prosessien kuvaaminen osana 

prosessijohtamista

4. Yritysesittely 
Peikko Group Oy

5. Case-tapaukset

6. Valmistusteknologian 
käyttöönottomallin luominen

7. Pohdinta ja johtopäätökset

8. Yhteenveto

5.1.6 & 5.2.6 Muutoksen 
toteutuksessa havaitut 

kehityskohteet

 

Kuva 1 Kuvaus työn rakenteesta 
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Kappale 1 pitää sisällään johdannon, työn tavoitteet, rajauksen sekä 

tutkimuskysymykset ja käytetyt menetelmät. Työn tavoitteita tukevat 

toimeksiannon antaneen yrityksen esittely sekä yrityksen tarpeet. Nämä käydään 

läpi kappaleessa neljä. 

Kappale 2 esittelee tutkimuksen kannalta tärkeän kirjallisuusselvityksen tulokset 

erilaisten tuotanto- ja valmistusprosessiin tehtävien muutosten viitekehyksistä. 

Kappaleessa käydään läpi viitekehyksiin sisältyvät vaiheet sekä 

tutkimuskysymysten kannalta olennaisimmat seikat. Myös tuotantoprosessin 

muutoksenhallintaan liittyvää mittausta käsitellään. 

Kappale 3 esittelee lyhyesti prosessijohtamisen oppeja, keskittyen pääosin 

prosessien kuvaamisen tarkoitukseen ja suoritukseen. Erilaisia kuvaamistapoja ja 

standardeja sekä niiden etuja ja rajoituksia työn tavoitteisiin nähden tarkastellaan. 

Kappaleet neljä ja viisi esittelevät tutkimuksen toimeksiannon esittäneen yrityksen 

ja yrityksessä viime vuosina toteutetut kaksi uuden valmistusteknologian 

käyttöönottoa. Case-tapaukset on valittu kuvaamaan erityyppisiä käyttöönottoja, 

ja niitä analysoidaan kappaleessa 2 esitettyjen viitekehysten ja teorioiden kautta, 

jotta tärkeimmät kehityskohteet havaitaan. Havaitut kehityskohteet on eritelty 

molempien case-tapausten osalla erikseen, jotta käy selkeästi ilmi, mitkä 

havainnot liittyvät kyseiseen käyttöönottoon. 

Kehityskohteiden perusteella laadittiin valmistusteknologian käyttöönottomalli, 

joka esitellään kappaleessa 6. Tässä kappaleessa käyttöönottoprosessin kuvaus 

käydään läpi käyttöönoton tavoitteiden asetannasta aina hankkeen päättämiseen ja 

arkistoimiseen saakka. 

Kappaleet 7 ja 8 pitävät sisällään IMRD-rakenteen mukaisen tarkastelun 

tutkimuksen vaiheista, havainnoista, tuloksista ja jatkoehdotuksista sekä 

yhteenvedon koko työstä. 
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2 MUUTOS TUOTANTOPROSESSIIN 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella prosessiin tehtävää muutosta, jonka 

tavoitteena on parantaa prosessin suorituskykyä. Tarkastelun kohteena on jatkossa 

erityisesti tuotantoprosessi, mutta seuraavassa tutustutaan kuitenkin prosessin 

muutoksenhallinnan yleisiin viitekehyksiin. Prosessien tunnistamisen ja 

kuvaamisen käsitteistö ja yleinen teoria on käsitelty kappaleessa 3.  

Jatkossa keskitytään prosessiin tehdystä muutoksesta aiheutuviin ilmiöihin ja 

vaikutuksiin keskittyen muutamaan valikoituun julkaisuun, jotka aiheesta on 

kirjoitettu. Taskinen (2002) on koonnut useiden tutkijoiden kirjoituksista oman 

mallinsa prosessin muutokselle, kiinnittäen erityistä huomiota tuotantoprosessiin. 

Taskisen luoma prosessimuutoksen malli esitellään kappaleessa 2.1 Prosessin 

muutoksenhallinta. Toisen näkökulman tuotantoprosessin muutokselle antaa 

tutkijoiden Carillo ja Gaimon (2002) laatima viitekehys, joka kattavan 

kirjallisuustutkimuksen ja case-esimerkkien kautta antaa kuvauksen 

prosessimuutoksen avaintekijöistä, kuten tiedonhallinnasta sekä 

tuotantoprosessimuutoksen mahdollisuuksista ja rajoituksista. Kappaleet 2.2-2.4 

esittelevät Carillon ja Gaimonin ajatuksia ja havaintoja sekä tuovat esiin muita 

aiheesta kirjoitettuja artikkeleita. 

2.1 Prosessin muutoksenhallinta 

Lukuisat tutkijat ovat kehittäneet ja julkaisseet omia viitekehyksiään käytettäväksi 

prosessiin tehtävän muutoksen hallintaan. (Harrington 1991; Davenport 1993; 

Hannus 1994; Smeds 1994; Rummier & Brache 1995; Taskinen 2002) Edellä 

mainittujen tutkijoiden työt eroavat luonnollisesti tietyssä määrin toisistaan 

kirjoittajan mukaisesti, mutta rakenteessa ja sisällössä on havaittavissa runsaasti 

samankaltaisuuksia, taulukko 1. Valtaosassa tutkimuksia korostuvat 

järjestelmällisyys ja vaiheittainen määrätietoinen eteneminen, joka voidaan tulkita 

prosessin kehityshankkeesta toiseen toistuvaksi prosessiksi.  
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Taulukko 1 Prosessimuutoksen viitekehyksien vaiheet. Muokattu lähteestä (Taskinen 2002) 
Muutoksen 
vaiheet ���� 
 
Kirjoittaja ↓ 

1.  
Strategian ja 
suunnan 
asettaminen 

2.  
Ymmärrys ja 
analyysi 

3. 
Suunnittelu 

4. 
Implemen-
tointi 

5.  
Muutoksen 
stabilointi, 
jatkuva 
parantaminen 

Harrington 
(1991) 

Organisoitumi-
nen parannusta 
varten 

Prosessin 
ymmärtäminen 

Prosessin 
virtaviivaista
minen 

Virtaviivais-
taminen, 
mittaaminen, 
kontrollointi 

Jatkuva 
parantaminen, 
virtaviivais-
taminen, 
kontrollointi 

Davenport 
(1993) 

Innovaation 
kohteiden 
tunnistaminen, 
muutoksen 
tekijöiden 
tunnistaminen, 
visiointi 

Olemassa-
olevien 
prosessien 
ymmärtäminen 

Uuden 
prosessin 
suunnittelu, 
prototyypin 
luominen 

Prosessin ja 
liittyvien 
järjestelmien 
implemen-
tointi 

Implementoin-
nin jälkeinen 
arviointi, 
mittaaminen 

Hannus 
(1994) 

Mobilisaatio, 
muutos-
johtaminen 

Analyysi Suunnittelu Implemen-
tointi 

Jatkuva 
uudistaminen 

Smeds  
(1994) 

Muutoksen 
tarpeen 
havaitseminen 

Analyysi ja 
nykyisen tilan 
mallintaminen, 
tavoitteiden 
asettaminen 

Kokeilu ja 
uuden 
prosessi-
mallin 
valinta 

Muutoksen 
implemen-
tointi, 
mittaaminen 
ja kommuni-
kointi 

Uuden 
toiminnan 
stabilisointi, 
suorituskyvyn 
mittaaminen 

Rummier & 
Brache 
(1995) 

Suorituskyvyn 
muutoksen 
suunnittelu, 
projektin 
määritys 

Edistys-
analyysi ja 
suunnittelu 

Edistys-
analyysi ja 
suunnittelu 

Implemen-
tointi 

Prosessi-
johtaminen 

Useat eri tutkijoiden mallit onkin kuvattu tyypilliseen prosessimaiseen syntaksiin 

ja esitystapa toisiaan seuraavine toimintoineen ja syötteineen/tuloksineen on hyvin 

prosessimainen. Näitä vaiheita tarkastelemalla niistä on tunnistettavissa tämän 

työn kannalta seuraavat tärkeät yhtäläiset piirteet: (Taskinen, 2002) 

• Selkeiden strategisten tavoitteiden asettaminen. 

• Suunnittelun ja esityön korostuminen. 

• Toisiaan seuraavat vaiheet, joissa yhden toiminnon suorittaminen johtaa 

siirtymiseen seuraavaan. 

• Muutoksenhallinnan ja muutoksen vetäjän roolin tärkeys. 
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Taskinen (2002, 60) luo oman mallinsa, joka kokoaa ja jakaa edelleen näissä 

tutkimuksissa esiintyvät askeleet viiteen yleiseen kehitysvaiheeseen, joiden alle 

toiminnot voidaan asettaa. Voidaan argumentoida, että riittävän laaja-alainen 

muutoksenhallintaprosessi kattaa ainakin nämä esitetyt vaiheet sekä ottaa 

huomioon niissä mainitut vaatimukset muutoksenhallinnalle. Taskisen (2002, 59-

61) mukaan viisi muutoksenhallinnan viitekehyksissä toistuvaa vaihetta ovat: 

1. Strategian ja suunnan asettamisvaihe, jossa varmistetaan, että 

muutoksen tavoitteet ovat selkeästi esillä ja linjassa yrityksen 

strategian kanssa. Tässä vaiheessa kehitettävät prosessit 

tunnistetaan, kehitystarpeet määritetään ja muutos organisoidaan. 

(Harrington 1991; Davenport 1993; Hannus 1994; Smeds 1994; 

Rummier & Brache 1995) 

2. Ymmärrys- ja analyysivaihe. Tämän vaiheen aikana tutkijat 

korostavat muutosorganisaation perehtymistä nykyisiin 

prosesseihin sekä kehitystoimien ymmärrystä. Olemassa olevat 

prosessit kuvataan tarvittaessa helpottamaan analyysiä. (Harrington 

1991; Davenport 1993; Hannus 1994; Smeds 1994; Rummier & 

Brache 1995) 

3. Suunnitteluvaihe, joka käsittää sekä parannetun prosessimallin 

luomisen että prosessimuutoksen implementoinnin suunnittelun. 

Parannettua prosessimallia voidaan testata joko simuloimalla 

(Smeds 1994) tai käytännön kokeilla (Harrington 1991; Davenport 

1993; Hannus 1994) 

4. Implementointivaihe, johon keskittyy muutoksen käyttöönotto, 

sitä seuraava kokeilu ja tulosten mittaus. (Taskinen 2002) 

5. Muutoksen stabiloinnin ja jatkuvan parannuksen vaihe, jossa 

prosessi toteuttaa muutoksen jälkeistä oppimiskäyrää, ja jatkuvan 

parannuksen työkalut otetaan käyttöön. (Harrington 1991; 
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Davenport 1993; Hannus 1994; Smeds 1994; Rummier & Brache 

1995) 

2.2 Tuotantoprosessin muutostyypit ja vaikutukset 

Vaikka uuden tuotantoteknologian käyttöönotolla on laajoja vaikutuksia yrityksen 

toimintoihin lukuisten eri prosessien sisällä, kaikkein suurimmat muutokset 

kohdistuvat tuotantoprosessiin. Tietyn tuotantoteknologian käyttö määrittää 

osaltaan yrityksen tuotantoprosessin rakenteen, jolloin teknologian vaihto saattaa 

johtaa mittaviin muutoksiin valmistusprosessin vaiheissa ja sen ohjauksessa. 

Uudessa kilpailutilanteessa yritykset joutuvat asettamaan tuotantoprosessilleen 

lisää tavoitteita perinteisten läpimenoajan ja tuotteen suorien 

valmistuskustannusten lisäksi. Näitä uusia tavoiteltavia ominaisuuksia ovat mm. 

tuotannon joustavuus, tuotantoprosessilla valmistettavien erilaisten tuotteiden 

määrä eli portfolion laajuus sekä tuotantoprosessin muuntautumiskyky tarpeen 

tullessa. (Gouvea da Costa & Pinheiro de Lima 2009). Viime vuosina 

tavoiteltavien ominaisuuksien joukkoon ovat nousseet entistä voimakkaammin 

energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys sekä elinkaaren aikaiset kustannukset. 

Myös näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa tuotantoprosessin valinnalla. 

(Kaebernick et al. 2003; Wibowo et al. 2004) 

Muutos on laaja käsite ja myös usein mainittu pysyvä olotila. Tuotantoprosessin 

muutostyyppejä on siis syytä selkeyttää, jotta käsite muodostuu ymmärrettäväksi. 

Kuvassa 2 Price ja Chahal (2006) esittävät muutamia erilaisia muutostyyppejä, 

jotka saattavat toteutua yksittäin tai sekoittua toisiinsa. Muutoksen 

toteuttamistahti ja sen seuraukset vaihtelevat suuresti tapauskohtaisesti. Pricen ja 

Chahalin (2006) mukaan muutoksia voidaan tehdä joko reaktiivisesti, vastaten 

äkillisesti syntyneeseen tarpeeseen tai proaktiivisesti, pyrkimällä ennakoimaan 

tulevia strategisia tarpeita. Ensin mainitussa tapauksessa impulssi muutokselle 

tulee yrityksen ulkoisista tekijöistä, kun taas jälkimmäisessä muutosta ajavat 

eteenpäin sisäiset tavoitteet. 
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Vakio
Vaihtelu

Inkrementaalinen

Transformaatio

AIKA

SUORITUS-
KYKY

 

Kuva 2 Erilaisia muutostyyppejä yrityksen tuotantoprosessiin. Muokattu lähteestä (Price & 
Chahal 2006) 

Muutostyyppien keskeisin ero suorituskyvyn lisäämisessä on se, että vaihtelevaa 

suorituskyvyn lisääntymistä voi tapahtua tekemällä asioita nykyisillä menetelmillä 

enemmän tai paremmin, mutta inkrementaalinen ja transformaatiomuutos vaativat 

uusien menetelmien sekä työtapojen luomista ja vanhojen rakenteiden purkamista. 

(Price & Chahal 2006) 

Carillo ja Gaimon (2002) pyrkivät omalta osaltaan selkeyttämään tilannetta 

jakamalla monimuotoiset tuotantoprosessiin tehtävät muutokset kolmeen eri 

pääkategoriaan:  

• tuotantolaitteisiin tehtävät muutokset,  

• tuotannonohjaus- ja tukijärjestelmiin tehtävät muutokset sekä  

• prosessiin tehtävät toimintatapamuutokset.  

Tuotantolaitteisiin tehtävät muutokset käsittävät kaiken olemassa olevien 

laitteiden muutoksista ja päivityksistä uusien laitteiden suunnitteluun ja 

hankintaan. Tämä voi myös käsittää laajimmillaan koko tuotantoprosessin 

vaihtamisen. Aiheesta on kirjoitettu useita tutkimuksia, mm. Styrkas & Styrkas 

1999; Gopalani et al. 2000; Wang et al. 2002; Lindström et al. 2002. 
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Toinen muutoskategoria koostuu erilaisista tuotantoa ohjaaviin tai sitä tukeviin 

tietojärjestelmiin tehtävistä muutoksista, joiden tarkoituksena on parantaa 

tuotantoprosessin suorituskykyä. Tietojärjestelmien ja tuotantoprosessien 

rajapinnat ovat myös varsin tutkittu aihekenttä ja julkaisuja on runsaasti, Mousavi 

(2005) sekä Seikh ja Palavilayil (2006) esimerkkeinä. Tämän kategorian 

muutoksilla ei ole suoranaista yhteyttä valmistuksen laitteistoon, mutta ne voivat 

merkittävästi parantaa prosessin laatua, luotettavuutta sekä tuotannonohjauksen 

integraatiota eri valmistusteknologioiden välillä. 

Kolmannen kategorian muutokset kohdistuvat tuotantoprosessin toimintoihin. 

Tällainen muutos voi olla tilastollisen laadunvalvonnan käyttöönotto, joka vaatii 

sekä uusien laadunvalvontatoimenpiteiden käyttöönottoa että toimintatapojen 

muutosta valmistusprosessissa. (Carillo & Gaimon 2002) Toinen esimerkki löytyy 

yksinkertaisimmillaan ohjeistuksen muutoksesta, jota mm. Schütte et al. (1997) on 

käsitellyt tutkimuksessaan tarkastusohjeiden selkeyden vaikutuksesta 

tuotantoprosessista saatavan laadun tasaisuuteen ja tarkastuksen tehokkuuteen. 

Jatkossa tuotantoprosessiin tehtäviä muutoksia käsitellään ensisijaisesti 

ensimmäisen kategorian kannalta, mutta myös muut muutokset huomioidaan 

soveltuvilta osin. Usein tietyn kategorian muutokset aiheuttavat tarpeen tehdä 

muutoksia myös muissa. Esimerkiksi uuden valmistusteknologian käyttöönotto 

voi vaatia muutoksia ohjausjärjestelmiin sekä tuotannon toimintoihin. 

2.3 Tavoitteet tuotantoprosessin muutokselle 

Pysyäkseen kilpailukykyisenä uudistuneessa toimintaympäristössään yrityksellä ei 

ole vaihtoehtoja investoidako uusiin valmistusteknologioihin vaiko ei. Yritys voi 

ainoastaan määrittää investointien tyypin ja laajuuden. (Brown 2001) Tämä 

havainto on lähes yksimielisesti kuultavissa myös muiden tuotantoprosessin 

muutoksia tutkineiden julkaisuista. Chand et al. (1993) toteavat, että 

”varmistaakseen menestyksen pitkällä aikavälillä on yrityksen jatkuvasti pidettävä 

mielessä mahdolliset kehityskohteet ja prosessiparannukset, ei pelkästään 
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tuotantomäärät”, mutta muistuttavat myös, että muutostarpeiden tunnistaminen ja 

tavoitteiden asettaminen on aina työtä, joka ei sillä hetkellä johda tuotoksiin. 

Gouvea da Costa ja Pinheiro de Lima (2009, 75) esittävät saman ajatuksen 

seuraavasti: ”Yritykset, joiden päätavoite on aikaisemmin ollut vain kustannusten 

karsiminen ja tehokkuuden parantaminen, joutuvat nykyään toimimaan 

uudenlaisessa maailmassa, jossa käsitteet kuten joustavuus, laatu, aika ja 

innovatiivisuus yhdessä kustannusten kanssa ovat tekijät, jotka muodostavat 

kilpailukyvyn pelikentän.” 

Lähdettäessä suunnittelemaan tuotantoprosessin muutosta, kuten uuden 

teknologian käyttöönottoa, voi prosessissa olla useita syitä ja puutteita, joiden 

korjaamiseksi yritys käynnistää muutoksen. Tyypillisinä tavoitteina ovat edut ja 

parannukset tuotantoprosessin keskeisiin ominaisuuksiin, kuten (Carillo & 

Gaimon 2002) 

• tuotannon teholliseen kapasiteettiin  

• tuotteen suoriin valmistuskustannuksiin tai  

• syntyvän tuotteen ominaisuuksiin.  

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan yhdellä kertaa tehdä muutoksia sekä 

valmistusteknologioihin, tietojärjestelmiin että prosesseihin tai vaihtoehtoisesti 

keskittyä vain yhteen näistä kategorioista. (Carillo & Gaimon 2002) Tavoitteista 

helpoimmin miellettävä ja useimmin tavoiteltu päämäärä on tuotteen 

valmistuskustannusten pienentäminen. Vaikkakaan tavoitteet eivät ole missään 

nimessä täysin toisistaan irrallisia, niitä voidaan kuitenkin tarkastella itsenäisesti. 

2.3.1 Tuotteen valmistuskustannukset 

Potentiaali valmistuskustannusten vähentämiseen on yleinen tavoite sekä 

tutkimuksissa että yritysmaailmassa. Tuotteen kustannusrakenteessa 

valmistuskustannukset ovat merkittävä osa, joskaan ne eivät koostu pelkästään 
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konekustannuksista. Toisaalta valmistusteknologian kehityksellä voidaan 

vaikuttaa myös materiaali- ja työkustannuksiin. 

Yritys saattaa siis lähteä hakemaan muutosta valmistusprosessiinsa vähentääkseen 

tuotteen valmistuskustannuksia. Tämä antaa yritykselle lukuisia vaihtoehtoisia 

tapoja hyötyä prosessimuutoksesta. Esimerkiksi tuotteen elinkaaren aikana siitä 

saatava hinta saattaa laskea kilpailijoiden tuodessa markkinoille vastaavia 

tuotteita. Mikäli yritys haluaa säilyttää tuotteen valmistuksesta saatavan katteen, 

voi se tavoitella valmistuskustannusten pienentämistä.  

Valmistuskustannuksiin voidaan vaikuttaa tuotantoprosessin muutoksilla 

esimerkiksi muuttamalla tuotteen valmistusteknologiaa kypsempään suuntaan, 

jolloin valmistuksessa syntyvä hukka pienenee ja yksittäisen tuotteen 

valmistuskustannukset pienenevät. Samoin lopputuotteen laadunvarmistusta 

kehittävät valvontajärjestelmät sekä – toiminnot tähtäävät syntyvän hukan 

vähentämiseen ja ”kerralla valmiiksi” -tuotantoon. (Khera 1994) 

2.3.2 Valmistuskapasiteetin kasvattaminen 

Tietyn tuotteen tuotantoprosessissa saattaa esiintyä ns. pullonkauloja, prosessin 

toimintoja tai työvaiheita, jotka rajoittavat tuotteen valmistuksen kriittistä polkua 

ja toimivat määräävänä tekijänä mitattaessa valmistettujen kappaleiden määrää 

tietyssä aikayksikössä tai vaihtoehtoisesti yksittäisen tilauksen läpimenoaikaa. 

Kapasiteettikäsite voidaan jakaa edelleen kokonaiskapasiteetiksi sekä teholliseksi 

kapasiteetiksi. Kokonaiskapasiteetti kuvaa teoreettista maksimikapasiteettia ja 

tehollinen kapasiteetti todellista tuotantokapasiteettia, joka on tietty prosenttiosuus 

kokonaiskapasiteetista. Mikäli muutos tai investointi nostaa ainoastaan 

kokonaiskapasiteettia tehollisen kapasiteetin säilyessä ennallaan, sen hyötyä 

valmistusprosessille ei saada ulosmitattua. (Carillo & Gaimon 2002) 

Edellä mainittuihin ongelmiin voidaan vaikuttaa erilaisilla muutoksilla; investointi 

uuteen tuotantolaitteeseen nostaa sekä kokonaiskapasiteettia että tehollista 

kapasiteettia, kun taas investointi esim. kiinnitintekniikkaan tai laitteiden 
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kunnonvalvontajärjestelmään vähentää asetus- ja huoltoaikoja nostaen tehollista 

kapasiteettia samalla kun kokonaiskapasiteetti säilyy ennallaan. (McKone et al. 

2001; Carillo & Gaimon 2002) 

Valmistuskapasiteettia rajoittaviin tekijöihin reagoimisessa on pystyttävä 

riittävällä varmuudella tunnistamaan tuotantoa rajoittavat pullonkaulat sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämä johtuu osaltaan kysynnän vaihtelevasta 

luonteesta sekä tuotantoprosessin muutosten kestosta. Kasvanut 

valmistuskapasiteetti ei itsessään anna suoria parannuksia yrityksen tuottoon, vaan 

tässäkin kehityskohteessa saadut hyödyt on onnistuttava hyödyntämään joko 

vastaamalla olemassa olevaan kysyntään tai laajentamalla valmistettavien 

tuotteiden portfoliota. (Carillo & Gaimon 2002) 

2.3.3 Muutos tuotantoprosessiin tuotteen ominaisuuksien parantamiseksi 

Carillo ja Gaimon (2002) ovat tunnistaneet tuotteen ominaisuuksien parantamisen 

kolmanneksi syyksi hakea muutosta tuotantoprosessiin. Tuotteen parantunut 

laatuvaikutelma, ylivertaiset ominaisuudet tai mahdollisuus valmistaa 

monimutkaisempia tuotteita voivat osaltaan vaikuttaa sekä tuotteesta saatavaan 

markkinahintaan tai kysynnän kasvamiseen. Molemmilla tuotteen ominaisuuksien 

parantumisen seurauksilla on suotuisa vaikutus yrityksen tulokseen. 

 Tuotantoprosessilla on olennainen osa tuotteeseen suunniteltujen ominaisuuksien 

toteuttamisessa, jolloin tietyn valmistusteknologian käyttö saattaa rajoittaa tai 

estää kokonaan suunnittelijoita kaikkien tuotteen mahdollisuuksien 

hyödyntämisessä.  

2.3.4 Tuotantoprosessin muutostavoitteiden keskinäiset suhteet 

Aiemmin muutoksen syitä tuotantoprosessin muutoksiin tarkasteltiin toisistaan 

erillään. Näin on kuitenkin harvoin tilanne tosielämässä, vaan prosessin muutos 

vaikuttaa useimpiin sen suorituskykyä kuvaaviin ominaisuuksiin jollain tavalla. 

Muutostarpeen herätessä on usein tehtävä valintoja kehitettävien ominaisuuksien 

välillä, sillä sama toimenpide ei kehitä kaikkia prosessin ominaisuuksia ja 
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tavoitteet saattavat olla ristiriidassa keskenään. Toisaalta yksittäinen muutos voi 

parhaimmillaan myös antaa etua useammassa suhteessa. (Carillo & Gaimon 2002) 

Tuotteen suorituskykyä tai ominaisuuksia parantava muutos tavoittelee kasvanutta 

kysyntää, jotta muutoksen hyöty saadaan näkymään yrityksen tuloksessa. Tämä 

saattaa johtaa kasvaneeseen kysyntään, jolloin uusi heräte tuotantoprosessin 

kapasiteetin lisäämiseksi saattaa tulla esiin. Toisaalta muutos tuotteen 

ominaisuuksien parantamiseksi on usein vaihtokauppa joko kasvaneiden 

tuotantokustannusten tai läpimenoajan välillä. (Carillo & Gaimon 2002) 

Investointi kypsempään, tasaisempaa laatua tuottavaan valmistusteknologiaan voi 

vaikuttaa tuotteen valmistuskustannuksiin vähentämällä hukkaa ja parantamalla 

tuotantoprosessin tasaista laaduntuottokykyä. Tasaisempi tuotantoprosessi 

vaikuttaa myönteisesti läpimenoaikaan ja yrityksen toimitusvarmuuteen, jolloin 

asiakastyytyväisyys sekä kysyntä nousevat. Kun vähemmän tuotantoaikaa 

käytetään hukan valmistukseen ja korjaukseen, tuotantoprosessin toiminnallinen 

kapasiteetti nousee vastaamaan tähän kysyntään. (Carillo & Gaimon 2002) 

Automaation lisääminen on laajalti käytetty tuotantoprosessin muutos, jolla 

pyritään hakemaan säästöjä valmistettavan tuotteen yksikkökustannuksiin. 

Automatisoidut valmistuslinjat nostavat myös tyypillisesti tuotantoprosessin 

kapasiteettia verrattuna manuaaliseen työhön samalla, kun työtehtävän tulosten 

toistettavuus paranee. Tämä johtaa lyhyisiin läpimenoaikoihin, alhaisiin 

valmistuskustannuksiin, yksinkertaiseen tuotannonohjaukseen ja tasaiseen 

laatutasoon. (Georgilas 2008) Valitettavasti vaihtokaupassa menetetään 

tuotantoprosessin joustavuutta, sillä pitkälle erikoistuneet tuotantosolut tai – linjat 

eivät tyypillisesti ole kykeneviä tuottamaan yhtä laajaa tuoteportfoliota kuin 

osittain tai kokonaan manuaaliset tuotantolinjat. Tämä kapea erikoistumisalue 

saattaa johtaa uusien muutosten ja investointien tarpeeseen tuotantolinjassa, kun 

tuotteen ominaisuudet muuttuvat tai uusia tuotteita aletaan valmistaa. (Carillo & 

Gaimon 2002) 
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2.4 Tuotantoprosessin muutosten vaatimat resurssit 

Edellä käsiteltyjä tuotantoprosessin muutoksella tavoiteltavia etuja ei voida 

saavuttaa ilman tiettyä määrää panostusta muutoksen vaatimiin resursseihin. 

Varsinkin lyhyen aikavälin vaikutukset suoriin valmistuskustannuksiin ovat 

merkittävät johtuen häiriötilasta aikaisempaan tuotantoprosessiin. Tästä 

muutoksesta aiheutuu tarvetta valmistushenkilöstön koulutukselle, epäsuoria 

henkilöstökustannuksia tuotantoprosessia tukevassa työssä kuten 

tuotannonkehitysprojekteissa, menetettyä tuotantoa uuden valmistusteknologian 

kokeilu- ja implementointivaiheissa sekä prosessimuutoksen jälkeisestä 

oppimiskäyrästä johtuvaa epätasaista laatua ja hyödyntämätöntä kapasiteettia. 

(Carillo & Gaimon 2002) Näitä tekijöitä tarkastellaan lähemmin seuraavissa 

kappaleissa. Cascini esittää käytettäväksi erilaisia tarkastuslistoja resurssien 

määrittämisen avuksi, jotta erityyppiset resurssit ja niiden edut tulevat 

huomioiduksi, kuva 3. 

Materiaaliresurssit

� Hukka
� Edulliset materiaalit

� Ainevirrat
� Aineominaisuudet

Tilaresurssit

� Tyhjä tila

� Muut ulottuvuudet
� Vertikaalinen asemointi

� Kotelointi

Aikaresurssit

� Työskentely etukäteen
� Määräaikainen työ

� Rinnakkain työskentely
� Uudelleen työskentely

Kenttäresurssit

� Energia systeemissä
� Energia ympäristössä

� Rakentaminen 
potentiaalisille energianlähteille

� Systeemin jätteestä
energianlähde

Toiminnalliset resurssit

� Päätoiminto itsessään tuottaa

resursseja
� Haitallisten vaikutusten

hyödyntäminen
� Toisijaisten ja avustavien 

toimintojen käyttö

Informaatioresurssit

� Informaation kulku aineen 
itsensä kautta

� Informaatio on luontainen
ominaisuus

� Mobiili-informaatio
� Väliaikainen informaatio

� Informaatio olotilan 
muutoksesta

 
Kuva 3 Esimerkki resurssien tarkastuslistasta. Muokattu lähteestä (Cascini et al 2008, 1719) 

Resurssien käyttö tuotantoprosessin muutoksiin on useimmiten vaihtokauppaa, 

jossa esimerkiksi ulkoisten resurssien käytön rajoittaminen johtaa kasvaneisiin 

sisäisiin kehityskustannuksiin. Näiden kustannusten suhteita on syytä tarkastella 

huolellisesti muutoksen suunnitteluvaiheessa, jotta kustannukset ja häiriöt 

tuotannolle saadaan optimoitua mahdollisimman alhaiselle tasolle. 



17 

2.4.1 Tuotannon häiriintyminen muutosprosessin aikana 

Suurimmat häiriöt tuotantoprosessille syntyvät muutoksen 

implementointivaiheessa ja välittömästi sen jälkeen, mutta näiden häiriöiden 

vaikutukset saattavat kestää jopa kymmeniä kuukausia varsinaisen muutoksen 

jälkeen. Tällä häiriintymisjaksolla ja sen pituudella on suora vaikutus tuotteen 

läpimenoaikaan, ja sitä kautta tietyillä resursseilla aikaansaatujen tuotteiden 

määrään ja yksikkökustannukseen. Tuotannon häiriintyminen on otettava 

huomioon vakavana tekijänä aina suunniteltaessa muutosta tuotantoprosessiin. 

Tällöin muutoksen kustannukset on helpommin budjetoitavissa, ja niihin voidaan 

varautua. Tähän on syytä, sillä on kokemusperäisesti todettu, että tuotannon 

häiriintymisestä aiheutuvat kustannukset ovat usein merkittävämmät kuin 

prosessimuutoksen vaatimat insinöörityöresurssit tai uusien laitteiden 

hankintahinnat, ja ne valitettavan usein aliarvioidaan reilusti. (Carillo & Gaimon 

2002) 

Tuotannon häiriintyminen johtuu siitä, että muutoksen jälkeisen tuotannon 

käynnistäminen ei lähde käyntiin täydellä kapasiteetilla, vaan edessä on aina 

muutoksen luonteesta riippuvainen oppimis- ja sopeutumisvaihe. Uudella tai 

muutetulla tuotantoprosessin vaiheella joudutaan tekemään kokeiluja, säätöjä ja 

konfigurointia muuhun tuotantoprosessiin, ja lisäksi tuotannon työntekijöiden on 

opeteltava muuttamaan työtapojaan esimerkiksi uuden valmistusteknologian 

vaatimalla tavalla. Tuotannon läpimenoajat ovat muutoksen jälkeisessä vaiheessa 

pitempiä ja epätasaisempia kuin rutinoituneessa tuotannossa ja tuotannon laatu ei 

ole välttämättä yhtä korkea. Tämä johtaa lisääntyneisiin valmistuskustannuksiin 

tuotannon hukan ja korjaavan työn määrän lisääntyessä. 

Tuotannon häiriintyminen ei vaikuta yksin muutoksen kohteena olevaan prosessin 

vaiheeseen, vaan kerrannaisvaikutukset ympäröivään tuotantoon voivat olla 

hyvinkin merkittävät. Vaikutukset ovat nähtävissä sekä muutosta edeltävissä 

vaiheissa että sen jälkeisissä. Uusi valmistusteknologia saattaa aiheuttaa 

lisävaatimuksia esimerkiksi valmistelevan työn tarkkuudelle sekä muutoksia 

logistiikkaan tai suunnitteluun.  
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Kun jokin tuotantoprosessin vaihe kärsii menetetystä kapasiteetista työntekijöiden 

opetellessa uutta teknologiaa tai tuotantolaitteiden ollessa säädössä, vaikuttaa se 

väistämättä myös seuraaviin tuotantoprosessin vaiheisiin. Tätä ongelmatilannetta 

korostaa se, että muutostoimenpiteet kohdistetaan todennäköisimmin niihin 

tuotantoprosessin vaiheisiin, joissa on jo lähtötilanteessa kapasiteettiongelmia ts. 

tuotannon pullonkauloihin. 

Mikäli tuotannon määrä halutaan säilyttää uuden tuotantomenetelmän 

implementointivaiheessa, on sisäisiä resursseja uhrattava esimerkiksi toisen 

valmistussolun tai ylityön muodossa. Ulkoisia resursseja tässä tilanteessa 

edustavat alihankintana tehtävä työ sekä vuokratyövoiman käyttö. Tämä saattaa 

tulla eteen mikäli yrityksellä on kohonneen kysynnän vuoksi tehtävä muutos 

kasvattaakseen valmistuskapasiteettia, mutta muutoksen aikainen häiriökausi ja 

hyödyntämätön kapasiteetti voisi johtaa markkina-aseman menetykseen. 

2.4.2 Muutosprosessia tukevat kehitysresurssit 

Muutosprosessi kuluttaa resursseja myös muilta kuin tuotantoon suoraan liittyviltä 

henkilöiltä ja osastoilta. Kustannuksia syntyy sekä tuotantoteknologian 

valmistelusta, hallinnollisesta työstä sekä tuotekehityksen osalta. Kustannusten 

määrät ja keskinäiset suhteet riippuvat osittain siitä, mikä on tuotantoprosessin 

muutoksen alkuperäinen heräte ja mitä sille on asetettu tavoitteeksi. 

Muutosprosessia tukevien resurssien kulutuksen määrittää, enemmän kuin mikään 

muu se, kuinka paljon yritys panostaa muutosta valmistelevaan selvitystyöhön ja 

testaukseen. Tämä muutosprosessia ennakoiva työ tehdään useimmiten ns. 

insinöörityönä, joka ei juuri häiritse tuotantoa tässä vaiheessa tai on jopa 

kokonaan erillään tuotantoprosessista aina implementointivaiheeseen saakka.  

Kehitysresurssien ja tuotannon vuorovaikutukseen vaikuttavat olennaisesti 

yrityksen käytössä olevat kehitysvälineet ja – tilat. Mikäli käytettävissä on 

erillinen tutkimus- ja kehitysosasto, muutosten testausta ja säätötoimenpiteitä ei 

tarvitse tehdä niin laajasti osana varsinaista tuotantoa implementointivaiheessa. 
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Näin kustannuksia voidaan siirtää aiemmin mainitusta tuotannon häiriintymisestä 

kehitysresursseiksi, jolloin kustannukset pienenevät ja tulevat paremmin 

ennakoitaviksi. Terwiesch ja Bohn (1999) tarkastelevat omassa tutkimuksessaan 

tuotantoprosessin kaksinaista roolia sekä myytäväksi päätyvien tuotteiden 

valmistajana että tiedon ja kehitysansioiden hankkimisalustana. Jälkimmäinen 

häiritsee aina varsinaista tuottoisaa prosessinohjausta ja vaikuttaa negatiivisesti 

yrityksen kannattavuuteen lyhyellä aikavälillä. Tasapaino tuotannon ja prosessissa 

tehtävien testien välillä on esitetty kuvassa 4. Kuvasta havaitaan että efektiivistä 

käyttöastetta rajoittavat sekä tuotannossa syntyvä hukka että testaukseen käytetty 

koneaika. Prosessia kehittämällä voidaan pienentää hukkaa, mutta samalla 

testaukseen käytettyjen konetuntien osuus saattaa kasvaa. Tällöin efktiivinen 

käyttöaste ei kasva samassa suhteessa.  

Efektiivinen 
käyttöaste

Testaukseen 
ja muuhun 
prosessin 

kehittämiseen 
käytetty aika

Tuotannossa syntyvä
hukka
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Kuva 4 Käyttöasteen muodostuminen tuotannon ja testauksen kautta. Muokattu lähteestä 
(Terwiesch ja Bohn 1999, 10) 

Matsuo (1997) muistuttaa, että varsinkin valmistettaessa tuotteita, joilla on lyhyt 

elinkaari, laajamittainen resurssien käyttö tuotantoprosessimuutosten keskinäiseen 

vertailuun voi lopulta syödä valmistuksen kannattavuutta hukattuna työnä ja 

myöhästyneenä markkinoille tulona. Prosessimuutosaloitteita tulisikin aina 

analysoida kriittisesti tavoiteltavien ja realistisesti saavutettavien etujen kautta. 
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2.4.3 Ulkoiset resurssit 

Muutosprosessi sisältää usein mittavan työmäärän ja todennäköisesti vain 

pienimmät muutokset onnistuvat ilman yrityksen ulkopuolisten resurssien käyttöä. 

Yrityksen ulkopuolisten resurssien käyttö vaikuttaa mm. suoriin 

valmistuskustannuksiin uusien laitteiden muodossa sekä 

implementointikustannuksiin asennustyön kautta. Kehityskustannuksissa 

ulkoisten resurssien käyttö näkyy konsultointina ja koulutuksena. Ulkoiset 

resurssit ja niiden kustannukset ovat helpommin miellettävissä liittymään tiettyyn 

muutosprosessiin, jolloin ne eivät ole niin pahojen aliarviointien kohteena kuin 

sisäiset muutosresurssit. Tämä johtuu osaltaan siitä, että yrityksen suhteissa 

ulospäin kustannuksien arviointia ohjaavana tekijänä toimivat useimmiten selkeät 

sopimukset ja palveluhinnastot. Toisaalta virhearviointeja muutosprosessin 

kustannuksissa aiheuttaa se, että ulkoiset kustannukset saatetaan mieltää ainoiksi 

muutoksesta koituviksi kustannuksiksi, vaikka näin hyvin harvoin on. 

Ulkoisia resursseja voidaan hyödyntää vähentämään häiriötä tuotantoprosessissa, 

josta todettiin aiheutuvan hyvin merkittäviä kustannuksia. Ulkoisia palveluja 

voidaan käyttää esimerkiksi lyhentämään implementoinnin yhteydessä käytävää 

opettelujaksoa hankkimalla asiantuntevaa koulutusta työtekijöille uuden 

valmistusteknologian käytöstä. Myös kehityskustannusten alentamiseen on 

mahdollisuuksia, sillä suuri osa tuotantoprosessin muutoksen kehitystyöstä 

voidaan tehdä esimerkiksi laitetoimittajan tiloissa, ja useat yritykset tarjoavatkin 

ns. ”avaimet käteen” – tuotantolinjoja, joiden käyttöönotossa koesarjojen ja 

prosessin säädön määrä valmistajan tiloissa pyritään saamaan minimiin 

toimittajan tiloissa tehdyillä mittavilla koeajoilla.  Muutoksen vaatimia 

toimenpiteitä ja sen jälkeisiä vaikutuksia voidaan myös pyrkiä mallintamaan ja 

simuloimaan. Tähän erikoistuneet yritykset tarjoavat palveluitaan esimerkiksi 

uuden valmistusteknologian käyttöönottoa harkitsevalle yritykselle, jotta 

muutoksen jälkeisen tuotannon layout, materiaalivirrat ja työvoiman tarve voidaan 

optimoida. Lopullista varmuutta muutoksen seuraamuksista ei kuitenkaan voida 

saavuttaa tuotantoprosessin ulkopuolisella testauksella. 
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Yhteistyö ulkoisten resurssien, etenkin laitetoimittajien kanssa on välttämätöntä 

uuden valmistusteknologian käyttöönotossa, sillä yrityksellä ei välttämättä ole 

riittävää tietämystä valmistusteknologiasta tai kyseisistä laitteista. Toisaalta yritys 

joutuu myös uhraamaan omia kehitysresurssejaan, jotta uusi teknologia saadaan 

liitettyä mahdollisimman mutkattomasti osaksi yrityksen valmistusprosessia. On 

myös kokemuksen kautta havaittu, että liiallinen ulkoisten resurssien, kuten 

konsulttien käyttö implementointivaiheessa aiheuttaa vakavia puutteita, jolloin 

yrityksen oma tietämystaso prosessimuutoksesta voi jäädä riittämättömäksi. 

Tällöin vaikkakin itse käyttöönotto sujuisi kohtuullisessa ajassa ilman ongelmia, 

voivat madaltuneet lyhyen aikavälin häiriöt muuntua pitemmällä aikavälillä 

merkittäviksi kustannuksiksi. Näin syntyy joko kallis riippuvuussuhde konsulttiin 

tai laitetoimittajaan, tai syntyy sisäisiä valmistus- ja kehityskustannuksia ennen 

kuin tietotaso saadaan nostettua riittäväksi. 

2.4.4 Haasteet resurssien tarpeen määrittämisessä 

Prosessimuutoksen ja sen vaatimien resurssien määrittäminen muutoksen 

suunnitteluvaiheessa voi olla hyvinkin hankalaa. Tasapaino ja optimi aiemmin 

todetun vastakkaisten pyrkimysten, eli myyntiä tuottavan työn ja prosessin 

kehitystyön välillä riippuu mm. prosessimuutoksen tavoiteaikataulusta, pääoman 

kustannuksista ja hetkellisestä kysynnästä. (Chand et al. 1994, 964) 

Kaikki syntyvät kustannukset ja häiriöt eivät ole näkyvillä suunnitteluvaiheessa, ja 

varsinkin muutoksella tavoiteltavien hyötyjen lopullinen suuruus on hyvin vaikea 

määrittää selkeiksi luvuiksi. Tämä epävarmuus tulee ottaa huomioon 

tarkasteltaessa tarvittavien resurssien määrää, niiden jakoa ja saatavuutta. Mitä 

suuremmasta muutoksesta on kyse, sitä vaikeammin todelliset 

kokonaiskustannukset ja saavutettavat hyödyt ovat arvioitavissa 

suunnitteluvaiheessa. (Dewar & Dutton 1986)  

Yrityksen koko ja sen toimintaympäristö vaikuttavat myös muutosresurssien 

tarpeeseen. Suurella yrityksellä on käytettävissään mittavia kehitysresursseja 

sisäisesti ja sen kyky reagoida kapasiteetin alenemiseen on merkittävästi parempi 
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kuin pienemmällä yrityksellä, jossa vapaiden resurssien puute usein estää 

tuotannon laajamittaisen kehityksen. (Carillo & Gaimon 2002, 419) 

Resurssien oikeaan ohjaamiseen pyrkiviä optimointimalleja on laadittu useissa 

tutkimuksissa ja julkaisuissa, mm. (Chand et al. 1994; Vits et al. 2007), ja näiden 

mallien perusteella on tehty havaintoja, jotka vetävät vaikutusyhteyksiä laajalti 

tuotannon ulkopuolisiin toimintoihin. Eräs Chand et al. havainnoista oli, että 

pyrittäessä parhaimpaan tuottavuuteen prosessimuutoksen aikana, on tärkeää, että 

yrityksen markkinointistrategiassa ja myynnin toiminnoissa otetaan huomioon 

vaikutukset valmistuskapasiteettiin sekä täytettävien tilausten määrään. Vits et al. 

taas ottivat mallissaan kantaa resurssien ohjaamisen eroihin, kun asiaa 

tarkastellaan äärellisellä ja äärettömällä avaruudella. Äärettömän avaruuden 

tarkasteluissa maltillinen suhtautuminen prosessimuutokseen 

valmistuskapasiteetin kustannuksella korostui, kun taas äärellisen tarkastelujakson 

tuloksen antoivat vaihtelevia tuloksia riippuen syöteolettamuksista. Kuitenkaan 

äärellisenkään tarkastelujakson tapauksessa kannattavuuden optimi ei välttämättä 

löytynyt pelkkien ”likinäköisen” ajanjakson etujen tarkastelussa. 

2.5 Tuotantoprosessin muutoksen vaiheet 

Muutos tuotantoprosessiin on mittava projekti, joka on syytä jakaa vaiheisiin 

kokonaisuuden hahmottamiseksi. Prosessiajattelua taas tukee mahdollisuus 

pääpiirteissään tunnistaa vaiheet muutosprojektista toiseen. Vaiheiden 

eriyttäminen ja yksittäisten ketjutettujen toimintojen tunnistaminen johtaa 

päämäärätietoisempaan muutoksen tarkasteluun.  

Tuotantoprosessin muutoksen tarkastelu on tyypillisesti rajoittunut suoritus- tai 

implementointivaiheen tarkasteluun, jolloin toimintojen painopiste on muutoksen 

toteuttamisen jälkeisissä vaiheissa. Vähintäänkin yhtä tärkeää on systemaattinen 

ja tarkoituksenmukainen muutoksen valmistelu. Tätä kautta toteutettu 

painopisteen siirto muutoksen suorittamista edeltävään jaksoon tuottaisi hyötyä 

kautta koko muutosprosessin. 
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Tunnistettavissa olevia muutosprosessin vaiheita ovat ainakin suunnittelu- ja 

valmisteluvaihe, muutoksen toteutusvaihe sekä muutoksen jälkeinen käyttövaihe. 

Nämä jakaantuvat erilaisten toimintojen ketjuun, jonka johdonmukainen 

läpikäyminen parantaa muutosprosessin hallittavuutta ja onnistuneiden muutosten 

toistettavuutta. 

2.5.1 Muutoksen suunnittelu- ja valmisteluvaihe 

Aiemmin on osoitettu, että tuotannon muutos on useiden erilaisten ja myös 

ristiriitaisten tavoitteiden sekä resurssien yhdistelmä. Muutoksen vetäjän tulee 

tiedostaa tämä ja osoittaa eritystä huolellisuutta selkeän strategian luomiseksi 

muutoksen suunnitteluvaiheessa. 

Hyötyjen tavoittamiseksi tuotantoprosessin muutos on suunniteltava huolellisesti. 

Päämäärätön ja suunnittelematon muutos itsetarkoituksena voi johtaa 

huomattaviin häiriöihin tuotannossa, ja muutoksen edut jäävät hyödyntämättä. 

Tämä on todettu myös lukuisissa lähteissä. (Upton 1996; Carillo & Gaimon 2002;  

Vits et al. 2007)  

Carillo ja Gaimon (2002) nostavat muutosstrategian suurimmaksi juurisyyksi 

tuotantoprosessin muutosten aiheuttamiin ongelmiin, ja selittävät sitä seuraavasti: 

”Muutoksen vetäjät uhraavat rajoitetun määrän huomiota muutoksen 

implementointia edeltävän valmistelun ja koulutuksen tarpeelle. Varsinaisen 

muutoksen aikana esisuunnittelun ja kapasiteettipuskureiden puute saattaa johtaa 

toteutumattomiin tuotantotavoitteisiin.” Tästä seuraa, että muutoksen jälkeisessä 

vaiheessa kaikki huomio kiinnittyy tuotannon häiriötilojen lyhytkatseiseen 

korjaamiseen, jolloin tuotantoprosessin muutoksella tavoitellut edut peittyvät 

näiden toimenpiteiden alle. On myös olemassa riski, että tuotantoprosessin kehitys 

leimaantuu tehottomaksi ja turhaksi näiden ongelmien vuoksi, vaikka todellinen 

syy on vajavaisessa suunnittelussa. (Carillo & Gaimon 2002, 409) 

Tuotantoprosessin muutoksen suunnittelussa on otettava kantaa vähintään 

muutoksen perustekijöihin;  
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• Mikä on muutoksen kohde? 

• Mitä muutoksella tavoitellaan? 

• Mitkä toimenpiteet kuuluvat muutokseen? 

• Mikä on muutoksen aikataulu? 

• Mitkä ovat käytettävissä olevat resurssit? 

2.5.2 Muutoksen toteutusvaihe 

Mikäli prosessimuutoksen suunnitteluun on käytetty riittävä määrä huomiota ja 

resursseja, muutoksen implementointi vaihe voi olla hyvinkin nopea tapahtuma. 

Tässä vaiheessa otetaan käyttöön kaikki valmistelun aikana kerätty tieto, ja 

pyritään toteuttamaan muutossuunnitelma mahdollisimman hyvin.  

Tuotantoprosessin muutoksen, kuten uuden laitteen käyttöönoton aikana 

tuotannossa työskentelee vaihtelevasti sekä yrityksen omia työntekijöitä että 

ulkopuolisia, esim. laitetoimittajan tai konsulttiyrityksen työntekijöitä. Otettaessa 

käyttöön uutta valmistusmenetelmää varsinainen muutoksen toteutusvaihe 

voidaan rajata käsittämään ainoastaan laitteiston ylösajon niin, että todetaan sen 

toimivan moitteettomasti. Tämän jälkeen yrityksen käytännöistä ja sopimuksista 

riippuen yrityksen ulkopuoleiset työntekijät saattavat poistua, jolloin yritys jää 

sisäisesti ajamaan tuotantoa ylös ja toteuttamaan implementoinnin jälkeisiä 

vaiheita. (Carillo & Gaimon 2002) 

2.5.3 Implementoinnin jälkeinen käyttövaihe 

Kun prosessiin tehty muutos on saatu implementoitua osaksi käytännön tekemistä, 

huomio saattaa kääntyä jo muihin kehitys- ja muutosprojekteihin. Tästä alkaa 

kuitenkin lopullisesti saavutettavien hyötyjen kannalta varsin kriittinen 

oppimisvaihe ja tuotannon täysimittaisen kapasiteetin hakeminen. (Terwiesch, 

1999) eriyttää käsitteet tuotteen valmistuksen tai muutoksen jälkeisen tuotannon 
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käynnistämiseen käytetystä ajasta (Time-to-market) sekä varsinaisen tehollisen ja 

tuottavan kapasiteetin saavuttamiseen käytetystä ajasta (Time-to-volume).  

Tässä yhteydessä puhutaan laajalti myös oppimiskäyrästä ja sen jyrkkyydestä sekä 

tuotannon ”ramp-up”-, eli ylösajovaiheesta. (Terwiesch, 1999; Carillo & Gaimon 

2002; Vits et al. 2007) Uuden tuotantoteknologian tai tuotantoprosessin 

muutoksen ylösajovaihe nähdään jopa hankalammaksi toteuttaa tehokkaasti kuin 

uuden tuotteen valmistuksen aloittaminen. (Terwiesch, 1999). Pienikin muutos 

tuotantoprosessissa aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia, jolloin myös muiden 

tuotteiden valmistus voi häiriintyä verraten tilanteeseen, jossa ongelmat 

keskittyvät yhden tuoteperheen valmistuksen käynnistämiseen. 

Tuotannon alhainen kapasiteetti muutoksen jälkeisessä vaiheessa johtuu monista 

muutoksen tyypistä riippuvista tekijöistä. Tilanne voi olla, että tuotannon 

työntekijät eivät ole täysin oppineet uuden menetelmän vaatimia taitoja. Myös 

asetusajat voivat olla tavoitetasoa hitaampia, mikäli esim. kiinnittimet eivät ole 

kehittyneet huolimatta siitä, että tuotantolaitteisto on uusittu. Esimerkkinä tästä on 

manuaalikiinnittimien käyttö automatisoidussa tuotannossa, jossa paikoituksen 

tarkkuusvaatimukset ovat korkeammat. Tällöin tuotantoa tukevan työn määrä on 

normaalia korkeampi eikä uusi tuotantoteknologia pääse täyteen kapasiteettiinsa. 

Kaikki edellä mainitut seikat johtavat kohonneisiin yksikkökustannuksiin. 

2.5.4 Oppimiskäyrä tuotantomuutoksen jälkeen 

Oppimiskäyrän alkuvaiheessa tuotanto ei toimi vielä sillä teholla, jolle sillä olisi 

edellytyksiä teoreettisen valmistuskapasiteetin mukaan: suurempi osa tuotannosta 

ei vastaa vaatimuksia ja hukkaprosentti on suurempi kuin ennen muutoksia. 

Muutokselle alunperin tarpeen antaneet tekijät, kuten kapasiteetin tarve korkean 

kysynnän vuoksi, ovat ristiriidassa tuotannon alhaisen tuottavuuden kanssa ja 

koko muutosprosessi voidaan kyseenalaistaa. 

Myös tässä vaiheessa korostetaan muutoksen hallintaa ja projektin vetäjän 

tekemien päätösten vaikutusta oppimiskäyrän muotoon ja tuottavan kapasiteetin 
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saavuttamiseen kuluvaan aikaan. (Goodman & Griffith 1991; Terwiesch & Bohn 

1999) Muutoksen vetäjän lähestyminen tähän oppimiskäyrään voi olla joko 

passiivinen tai aktiivinen. Passiivisesti suhtautuva vetäjä ajattelee kaiken 

oppimisen tapahtuvan luonnollisesti tuotantoprosessin muutoksen jälkeen, ja sitä 

myöten aliarvioi koulutuksen tarpeen. Tämä lähestymistapa johtaa kasvaneella 

todennäköisyydellä vähemmän kannattaviin tai jopa pitkällä tähtäimellä 

epäonnistuneisiin muutoksiin.  

Toinen tapa on ottaa aktiivinen asenne oppimiskäyrän hallintaan. Terwiesch ja 

Bohn toteavat: ”On virheellistä kohdella oppimista eksogeenisena prosessina, joka 

on johdon toimien vaikutuksen ulkopuolella.” Aktiivinen muutoksen vetäjä 

käsittelee muutoksen jälkeistä tuotantoprosessia testilaboratoriona, jossa parhaat 

ja tuottavimmat työtavat muovataan ohjatusti. Goodman ja Griffith puhuvat tässä 

yhteydessä yhdestä onnistuneen teknologian implementoinnin reunaehdosta, 

sosialisaatiosta, ja esittävät sosialisaation esiintymismalleiksi taulukon 2 mukaisen 

jaottelun. 

Sosialisaatio jaotellaan ominaispiirteidensä mukaisesti muodollisiin ja vähemmän 

muodollisiin sekä jäsenneltyyn ja jäsentelemättömään sosialisoitumiseen. 

Muodollinen sosialisoituminen saa tyypillisesti aloitteen yrityksen tai 

muutosprosessin johdosta ja kohdistuu joukkoon ihmisiä, kun taas vähemmän 

muodollinen sosialisoituminen saa aloitteensa yksilöstä ja keskittyy pääasiallisesti 

tähän yksilöön.(Goodman & Griffith 1991) 

Jäsentely viittaa sosialisoitumisen ja oppimisen suunnittelun asteeseen, joka voi 

vaihdella sen mukaan kuinka paljon oppiminen on järjestettyä, loogisesti aiheesta 

toiseen siirtyvää tiettynä aikajaksona käytävää oppimista. Sosialisaatiota 

käsitellään uuden teknologian ymmärryksen ja tietämyksen keräämisenä, jonka 

tuloksena on joukko tekijöitä koneenkäyttäjän tasolta työnjohdon kautta 

kehitysinsinööreihin ja johtoportaaseen asti. Kaikki käyvät luonnollisesti läpi 

erilaisen oppimiskäyrän. (Goodman & Griffith 1991) 
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Taulukko 2 Oppimisen ja sosialisaation muodot  (Goodman & Griffith 1991, 278)  

 Muodollinen Vähemmän muodollinen 

Jäsennelty 1 Koulutus luokkahuoneessa 2 Työskentely oman yrityksen 
asiantuntijan kanssa 

Vähemmän jäsennelty 3 Työskentely laitetoimittajan 
tiloissa 

4 Muiden työntekijöiden tarkkailu 
ja keskinäinen keskustelu 

Kaikkien taulukon 2 solujen oppimismallit tuottavat eri tyyppistä tietoa 

tuotantoprosessin muutoksesta. Solun 1 oppimistyyppi on tyypillinen muutoksen 

vetäjän asettama koulutus, jonka tavoitteena on antaa työntekijöille perustietämys 

uudesta valmistusteknologiasta. Koulutuksella on tietty aika ja paikka, sekä 

tarkkaan suunniteltu oppimistavoite.  

Solun 2 oppimistyyppi taas on parempi antamaan tietoa tuotantoprosessin 

analysoimisesta ja poikkeamiin reagoimisesta. Tässä mallissa oppiminen tapahtuu 

luokkahuonekoulutuksesta poiketen tuotantopisteellä, joten voidaan perustellusti 

sanoa tiedon olevan käytännönläheisempää ja helpommin käsitettävää. 

Solun 3 oppimistapauksessa aktiivinen muutoksenvetäjä on päättänyt välttää 

implementointivaiheen tuotannonhäiriintymiseen kuluvia resursseja ja päättänyt 

lähettää osan työntekijöistään oppimaan uuden tuotantoteknologian piirteitä ennen 

muutoksen implementointia. Tämä tarkoittaa valmistuskapasiteetin irrottamista 

tuottavasta työstä ennen muutosta, mutta lyhentää todennäköisesti ylösajovaiheen 

häiriöitä. 

Solun 4 oppimistyyppi on kaikkein vähiten jäsennelty ja muodollinen, ja vaatii 

vähiten koulutus- ja ohjausresursseja. Oppiminen on varsin omatoimista ja riippuu 

työntekijän aktiivisuudesta. Tämä tyyppi ei kuitenkaan anna samoja tuloksia yhtä 

lyhyessä ajassa kuin muiden solujen oppimistyypit, eikä välttämättä sovellu 

kaikille. Myöskään kaikki havainnoitu tieto ei välttämättä ole luotettavaa ja 

väärinkäsitysten vaara on olemassa. 
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2.5.5 Tuotannon saanto muutoksen jälkeen 

Tuotettujen tuotteiden määrä ja niiden hukkaprosentti ovat toisistaan riippuvaisia 

tekijöitä tuotantomuutoksen implementoinnin jälkeisessä epävakaassa 

tuotannossa. Tässä vaiheessa tuotantonopeudella on korostunut vaikutus 

hukkakappaleen syntymisen todennäköisyyteen. Koska tuotannon käynnistämisen 

tavoitteena on useimmiten saada tuotanto mahdollisimman tehokkaaksi ja 

riittävän vakaasti, jotta suurin efektiivinen kapasiteetti saavutetaan, on 

muutoksenvetäjän tasapainoiltava näiden kahden tekijän välillä tuotannon 

alkuvaiheissa. Toinen vaikuttava tekijä on korjaavan työn määrä. Vaikka tuotettu 

kappale ei täyttäisi vaatimuksia, voidaan se usein korjauksilla saattaa toimivaksi. 

Tämä vähentää hukkaprosenttia, mutta tarkoittaa myös, että osa käytettävissä 

olevasta työpanoksesta ei kohdistu uusien kappaleiden valmistukseen, jolloin 

tuotantokapasiteetti laskee ja yhden hyvän tuotteen valmistuskustannukset 

nousevat. Tutkimukset aiheesta kuvaavat prosessin muutoksen jälkeisen tiedon 

kertymisen mekanismeja (Dutton & Thomas 1984) ja sen vaikutusta tuotannon 

kokonaiskannattavuuteen (Terwiesch & Bohn 1999, 4), kuva 5. 

Testauksen aste

Johdon toimet

Tuotantoaste

Kertynyt 
tietotaito

Saanto
Hyväksytyn 
kappaleen 

yksikkökustannus

Tuotannon 
maksiminopeus

Tuotannon 
kokonais-

kannattavuus

Korreloivat ajan 
kautta

Autonominen 
oppiminen

Ohjattu 
oppiminen

 

Kuva 5 Oppimismallien vaikutus muutoksen jälkeisessä tuotannossa. Muokattu lähteestä 
(Terwiesch & Bohn 1999) 

On todettu, että autonomisen ja ohjatun oppimisen suhde on hankala arvioida, 

koska näitä oppimismalleja ei voida täysin erottaa toisistaan. Toisaalta on myös 

havaittu, että virheelliset arviot näiden oppimismallien suhteesta toisiinsa nähden, 
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ja varsinkin autonomisen oppimisen merkityksen korostaminen johdon taholta on 

tuotantoprosessin muutoksen kannalta haitallista, mutta varsin yleistä.(Terwiesch 

& Bohn 1999, 15) 

2.6 Muutoksen mittarit 

Sekä liiketoimintaprosessien että prosessien muutosten mittaamisen tarve on 

käynyt selväksi useille asiaa tutkineille kirjoittajille. Taskinen on tutkinut asiaa 

laajalti kirjallisuuslähteiden kautta ja myös julkaissut asiaa koskevia tutkimuksia 

(2002; 2003). Taskisen työn aiheen parissa tekee mielenkiintoiseksi se, että hän 

erityisesti painottaa julkaisuissaan tuotantoprosessiin tehtävien parannusten ja 

muutosten mittariston rakentamista. 

Tuotantoprosessin muutoksen mittaaminen on tärkeää useista syistä. Toimivan 

mittariston avulla voidaan tehdä päätelmiä yksittäisen muutoksen osalta mm.  

resurssien käytön tehokkuudesta, panos/tuotos- suhteesta, tavoitteiden 

saavuttamisesta sekä muutoksen vaikutuksista. Lisäksi mittaamalla sekä 

analysoimalla toteutettujen muutosten dataa voidaan havaita trendejä ja 

kehityssuuntia. Täten voidaan tehdä aiempaa tarkempia ja luotettavampia 

ennusteita ja arvioita uusista muutostarpeista. (Taskinen 2003, 202) Myös 

mittaaminen ja tiedonkeruu kytkevät osaltaan aiemmin yksittäiset muutosprojektit 

kerta toisensa jälkeen toistuvaan ketjuun, jolloin kyseessä on prosessi. 

Taskinen esittää useiden tutkimusten kautta luomansa tuotantoprosessin 

muutoksen mittariston seuraavasti. Mittauksen ulottuvuudet jakaantuvat kahteen 

tyyppiin: itse tuotantoprosessin muutostyön suorituksen mittareihin sekä 

toiminnallisiin mittareihin, jotka mittaavat muutoksen kautta seurannutta 

parannusta. Nämä kaksi pääkategoriaa jakaantuvat kolmeen alakategoriaan: 

henkilöstöresursseihin, prosesseihin sekä teknologiaan.  

Kaikkia näitä mittausulottuvuuksia tarkastellaan edelleen kahdelta kannalta; 

jokaista voidaan mitata sekä vaikutuksen että tehokkuuden kautta. Vaikutuksella 

Taskinen tarkoittaa ulkoisesti havaittavaa vaikutusta, jossa tavoitellaan yrityksen 
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strategian kannalta oikeita asioita ja strategisesti oikeat prosessit on valittu 

kehitettäväksi, kun taas tehokkuudella tarkoitetaan muutostoiminnan sisäisiä 

suorituksia. Tehokkuuden muodostavat paras mahdollinen panos/tuotos-suhde, 

oikeat toimintamallit ja resurssien oikea käyttö. Taskisen sanoin ”vaikutus on 

oikeiden asioiden tekemistä – tehokkuus on asioiden tekemistä oikein” 

Yksittäisiä mitattavia asioita Taskisen kuvaamassa tuotantoprosessin muutoksen 

mittaristossa ovat: (Taskinen 2003, 202-203) 

Muutoksen suorituskyvyn mittarit: 

1. Henkilöstöresurssien mittarit 

a. Vaikutus: Johdon sitoutuminen, yritysstrategian kommunikointi, 

visio ja projektin tavoitteet, prosessinomistajien motivaatio, 

innovatiivinen ilmapiiri, tavoitteiden ymmärryksen ja 

kommunikaation arviointi 

b. Tehokkuus: Johdon ja työntekijöiden käyttämä aika, halukkuus 

muutokseen, muutoksen päämäärätietoisuus, sosiaaliset taidot, 

ryhmätyötaidot, koulutus, muutoksen merkityksellisyyden tunne, 

kyvykkyys ja oppiminen 

2. Prosessien mittarit 

a. Vaikutus: Yritysstrategian linja muutokseen nähden, suunnittelun 

laatu ja kriittisten menestykseen vaikuttavien tekijöiden 

tunnistaminen 

b. Tehokkuus: Tavoitteiden saavutus suunnitelmaan nähden ml. 

virstanpylväät, aikataulut, budjetti ja muutoksen vaikutusala 
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3. Teknologian mittarit 

a. Vaikutus: Strategisesti oikeiden teknologioiden ja työkalujen 

tunnistaminen muutosprosessissa. 

b. Tehokkuus: Teknologian kustannustehokas käyttö, teknologiaan 

liittyvät koulutustarpeet 

Operatiiviset mittarit 

1. Henkilöstöresurssien mittarit 

a. Vaikutus: Pätevyydet ja taidot, koulutus, toiminnallinen 

erikoisosaaminen, asiakas- ja prosessitietoisuus, järjestelmäajattelu 

b. Tehokkuus: Henkilöstön tuottavuuden panos/tuotos-mittarit, laatu, 

joustavuus, monipuolisuus 

2. Prosessien mittarit 

c. Vaikutus: Yhteys toiminnallisten suoritusten ja strategisten 

kilpailutekijöiden välillä, kannattavuus ja vaikutus sekä yritykseen 

että asiakkaisiin 

d. Tehokkuus: Toiminnalliset panos/tuotos-mittarit kuten tuottavuus, 

tuotantovolyymi, toimitusaika, joustavuus, työn määrä prosessissa, 

laatu 

3. Teknologian mittarit 

e. Vaikutus: Strategisesti oikeiden teknologioiden ja työkalujen 

valikoima käytössä 

f. Tehokkuus: Teknologioiden tuottavuus, kustannus/hyöty-

mittaukset 
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3 PROSESSIEN KUVAAMINEN OSANA 

PROSESSIJOHTAMISTA 

Prosessiajattelu ja prosessijohtaminen ovat muokkautuneet osaksi tämän päivän 

liiketoiminnan johtamista. Prosessijohtaminen nousi esiin 1900-luvun puolessa 

välissä tarkoittamaan yksinkertaisesti liiketoiminnan johtamista prosessien avulla 

(Lecklin 2002, 140). Erilaisia liiketoimintamalleja on kehitetty aikojen saatossa 

lukemattomia kappaleita, mutta prosessimainen ajattelu on juurtunut osaksi 

nykypäivän liike-elämän arkea. 

Vaikka prosessien kuvaaminen on nykyään yrityksissä arkipäivää ja prosessien 

johtamista painotetaan mm. International Organization for Standardizationin ISO 

9001 – laatujärjestelmästandardissa, Laamanen (2004) kritisoi prosessien 

itsetarkoituksellista kuvaamista: ”Yleensä ensimmäinen mieleen tuleva asia 

prosessijohtamisesta on prosessien kuvaaminen vuokaaviona. Monille ei tulekaan 

sitten juuri mitään muuta mieleen.” sekä ”Useissa tapaamissani organisaatioissa 

on rynnätty innolla kuvaamaan prosesseja ilman, että on edes hetkeksi pysähdytty 

miettimään mihin työllä oikeastaan tähdätään.” 

Näistä sanoista huolimatta Laamanen (2002) myöntyy kuitenkin muidenkin 

prosessijohtamisen oppeja esittäneiden (mm. Hannus 1993; Biazzo & Bernardi 

2003) näkemykseen siitä, että ”prosessijohtamista ei voida käytännössä toteuttaa 

ilman kuvausta.” 

Tässä työssä liiketoimintaprosessiajattelun ja prosessijohtamisen syntyä ei 

tarkastella syvällisesti, vaan keskitytään aiheen kannalta oleellisiin seikkoihin: 

prosessien kuvaamiseen ja niiden kehittämiseen. Prosessijohtamisen opit 

käsittävät usein prosessit kokonaisvaltaisina liiketoimintaprosesseina, mutta näitä 

oppeja voidaan käyttää myös osaprosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Tämän 

työn kohteena ovat tuotantoprosessin muutokset ja kehittäminen, joten sikäli kun 

prosessijohtamisen opeissa ilmenee eroavaisuuksia tai erikoispiirteitä 

tuotantoprosessin osalta, se mainitaan erikseen. 
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3.1 Prosessijohtamisen käsitteistö 

Prosessijohtamiseen liittyy paljon termistöä, joka ei ole täysin selkokielistä asiaan 

perehtymättömälle. Aiheesta on julkaistu lukuisia opaskirjoja ja sanastomuotoisia 

teoksia varmistamaan, että kehittäjät ja järjestelmien luojat puhuvat yhteistä 

kieltä. Yhtenä prosessijohtamisen kulmakivistä pidetään selkeää tiedonkulkua ja 

kommunikaatiota organisaation sisällä, joten seuraavassa käsitellään lyhyesti 

prosessiin tehtävän muutoksen ja prosessin kehittämisen kannalta tärkeitä termejä. 

3.1.1 Perustermistö 

Prosessin käsite on jalostunut alkujaan kemiallisista prosesseista käsittämään 

liiketoiminnan prosesseja. Ajatus on molemmissa sama: joukko reaktioita tai 

toimintoja muuttaa prosessiin annetun syötteen tuotokseksi. Kemiallisissa 

prosesseissa prosessiin laitettava syöte tarkoittaa lähinnä raaka-aineita tai 

energiaa, liiketoimintaprosesseissa taas syöte voi olla informaatiota, raaka-ainetta 

tai edellisen prosessin tuotoksia. Syötettä ei tule sekoittaa resurssiin, joka taas 

kuvaa esimerkiksi tuotantoprosessissa koneita ja laitteita tai työntekijöiden taitoja. 

Erona on, että resurssi ei jalostu prosessin aikana. (Laamanen & Tinnilä 2009) 

Prosessista saatava tuote on prosessin lopputulos. Tuotos on selkeästi eriävä 

prosessiin tulevasta syötteestä, eli prosessissa tapahtuu muutosta ja jalostumista. 

Tuotoksenkaan ei välttämättä tarvitse olla aineellinen hyödyke, vaan se voi olla 

myös tietoa. Tiedosta on kuitenkin hyvä jäädä merkintä yritykselle. (Laamanen & 

Tinnilä 2009) 

3.1.2 Prosessin perusominaisuudet 

Prosessi voidaan näin ajatella yhtenä kokonaisuutena, joka näkyy ulkopuoliselle 

eräänlaisena laatikkona, johon viedään syötteitä ja ulos saadaan tuotoksia, kuten 

Lecklin on kuvannut puuttumatta enempää prosessin sisäisiin toimintoihin ja 

mekanismeihin, kuva 6. 



34 

TuotantoprosessiSyötteet

-Raaka-aineet

-Komponentit

-Energia

Resurssit

-Tietotaito

-Työvälineet ja -tilat

-Työohjeet ja informaatio

Tuotokset

-Valmiit tuotteet

-Osakokoonpanot

 

Kuva 6 Tuotantoprosessi ulkopuolisesti tarkasteltuna. Muokattu lähteestä (Lecklin 2002) 

Sisältäpäin katsottuna prosessi on toimintoketju. Toiminnolla tarkoitetaan 

selkeästi määritettyä tehtävää, jonka jokin prosessin osista suorittaa osana 

prosessin kokonaisuutta (Laamanen & Tinnilä 2009, 87). Toiminnosta voidaan 

käyttää myös termejä aktiviteetti tai vaihe. 

Prosessille on useimmiten määritetty prosessinomistaja. Tämä henkilö on 

vastuussa prosessin toiminnasta ja kehityksestä. Prosessin omistajan nimeäminen 

antaa prosessista konkreettisemman kuvan eikä prosessi jää tuuliajolle. Omistajan 

lisäksi prosessilla on aina asiakas, sisäinen tai ulkoinen. Asiakaslähtöisyys on 

monesti esitetty lähtökohta prosessijohtamisessa, ja useat prosessien kehittämisen 

viitekehykset perustuvat asiakkaan tarpeiden tunnistamisesta lähtevään prosessin 

kehittämiseen. 

3.1.3 Prosessi vai projekti? 

Liike-elämässä puhutaan sekä projektien hallinnasta ja prosessijohtamisesta, ja 

että yrityksen pitää pyrkiä johtamaan toimintaansa prosessien verkkona. Miten 

yksittäinen tuotannon kehitysprojekti sopii tähän kuvaan? Laamanen ja Tinnilä 

(2009) esittävät asian seuraavasti: ”Useita prosesseja toteutetaan projekteina, jotka 

ovat prosessin ainutkertaisia toteutuksia. Projekti on tapa hallita monimutkaisia 

prosesseja.” Projektin ja prosessin ero on useissa organisaatioissa hankala 

tunnistaa, mutta Laamanen (2004) nostaa esiin monesti esitetyn keinon tunnistaa 

projekti: ”Projektien lopuksi pidetään saunailtoja”. 
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Projekti ei sellaisenaan toteudu uudestaan, kun se on kerran saatu vietyä läpi. 

Vaikka eri projektit ovat yksilöllisiä, on niistä havaittavissa paljon keskenään 

yhteisiä piirteitä; projektin toteutuksessa käytetään osaamista ja kulutetaan 

resursseja sekä syötteitä, jotta saavutetaan projektille asetetut kertaluontoiset 

tavoitteet. (Laamanen & Tinnilä 2009) Esimerkiksi tuotantoprosessiin tehdään 

erilaisia kehitysprojekteja, joiden tavoitteet ovat luonnollisesti erilaiset joka 

projektissa. Tästä huolimatta kehitysprosessi voi olla hyvin samantyyppinen, 

samoin kuten yksi tuotantoprosessi voi valmistaa useanlaisia tuotteita. Kuva 7 

esittää selkeästi projektin ja prosessin keskeisimmät erot. 

Projekti Prosessi

• Projektipäällikkö

• Nimetty vastuuhenkilö

• Tehtävä

• Tietty kalenteriin sidottu aikataulu

• Projektisuunnitelma

• Suorituskyvyn mitta on ero suunnitelmiin

• Lineaarinen, ainutkertainen

• Prosessin omistaja

• Rooli

• Toiminto tai vaihe

• Kesto

• Prosessin kuvaus

• Suorituskyvyn mitta on prosessin hajonta

• Syklinen, toistuva

 

Kuva 7 Projekti vs. prosessi (Laamanen &Tinnilä 2009, 24) 

Tosielämän prosessien ja projektien rajat saattavat hämärtyä, mutta juuri sen 

vuoksi näiden termien hahmottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Organisaatiossa 

on tiedostettava kummasta on kyse jotta prosessia/projektia voidaan johtaa 

mahdollisimman tehokkaasti. 

3.2 Prosessien kuvaamisen vaiheet 

Edellä on todettu, että prosessien kehittäminen vaatii niiden kuvaamista ja 

ymmärtämistä. Tämä taas vaatii prosessien tunnistamista. Oikopolkuja prosessin 

kehittämiseen ei ole kehitetty, vaan yrityksen on kuljettava tämä kehityspolku 
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askel askeleelta ennen kuin voidaan puhua prosessien johtamisesta. Prosessien 

tunnistaminen ja kuvaaminen auttaa organisaatiota kehitystoimenpiteiden 

kommunikoinnissa, informaation esittämisessä sekä organisaation sisä- että 

ulkopuolella ja prosessimuutoksen viitekehysten toisessa vaiheessa: prosessien 

ymmärtämis- ja analysointivaiheessa, kappale 2.1.  

3.2.1 Prosessien tunnistaminen ja jaottelu 

Prosesseja tunnistettaessa aiemmin funktionaalisesta rakenteesta on päätettävä 

samalla prosessin rajaus. Tämä tarkoittaa prosessin alku- ja loppukohdan 

määrittämistä. Laamanen (2004) antaa prosessin rajauksen määritykseen kaksi 

erillistä periaatetta. Ensimmäinen näistä on, että prosessin tulisi alkaa asiakkaasta 

ja päättyä asiakkaaseen. Näin edistetään prosessiajattelun asiakaslähtöisyyttä. 

Ajatuksena tässä on se, että asiakas käynnistää aina prosessin omasta 

rajapinnastaan, ja lopulta prosessi päättyy asiakkaaseen tai jatkuu osana asiakkaan 

omaa prosessia. Luonnollisin esimerkki tästä on tilaus-toimitusprosessi. Tämä 

asiakkaasta - asiakkaaseen rajaus ei kuitenkaan sellaisenaan toimi yrityksen 

sisäisissä prosesseissa. Sisäisissä prosesseissa on lähdettävä liikkeelle asiakkaan 

tarpeesta tai mahdollisuudesta tuottaa asiakkaalle lisäarvoa.  

Prosessien rajauksen toinen periaate on, että prosessi kulkee aina suunnittelusta 

toteutuksen kautta arviointiin. Tämä heijastaa erästä prosessijohtamisen 

perusperiaatteista: jatkuvasti toistuvassa prosessissa tapahtuu myös jatkuvaa 

parantamista. (Laamanen 2004, 53) Laajimmin tunnettu ja siteerattu esitys 

jatkuvasta parantamisesta on Demingin ympyrä (Plan, Do, Check, Act), joka 

itsessään muodostaa kehyksen prosessin rajaukseen. 

Prosessit voidaan tunnistamisen ja rajauksen jälkeen jaotella usealla tavalla, ja 

yrityksen tulisi soveltaa parhaiten omaan tarkoitukseensa soveltuvaa jakoa. 

Prosesseille on lähteistä riippuen kehitetty useita luokitteluja ja termejä kuten 

tuote-, palvelu-, asiakas-, pää-, ydin-, tuki-, avain- yms. prosessi. Prosessien 

luokittelun tulisi kuitenkin selventää prosessien hahmottamista, ei vaikeuttaa sitä. 
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Tämän vuoksi usein muutaman luokan käyttö riittää yrityksen tarpeisiin. 

(Laamanen 2004) 

Laamanen jatkaa ehdottamalla jaotteluksi ydin- ja tukiprosesseja, joiden joukosta 

valitaan yrityksen strategian mukaisesti avainprosessit. ”Ydinprosessilla 

tarkoitetaan niitä prosesseja, joilla on välitön yhteys asiakkaaseen ja joille on 

ominaista, että niissä jalostetaan tuotetta.” Myös Hannus (1993) tukee tätä 

näkökulmaa toteamalla: ”Kaikki asiakkaan saamaan arvoon vaikuttavat toiminnot 

ja tietovirrat tulee ottaa huomioon ydinprosesseja määriteltäessä.” Samassa 

muistutetaan myös, että samat prosessit eivät välttämättä ole kriittisiä 

ydinprosesseja kaikissa yrityksissä, vaan asia riippuu mm. yrityksen koosta ja 

toimialasta.  

Ydinprosesseja ovat siis yrityksen rajat ylittävät prosessit, joissa asiakas ja/tai 

toimittaja on osallisena. Tämä määrittely vie yrityksen sisäiset prosessit, kuten 

kehitysprosessit tukiprosessien puolelle, mutta niissäkään ei saa unohtaa 

asiakaslähtöisyyttä ja toimimista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Viimeinen 

jaottelu tässä yhteydessä tulee Laamaselta (2004). Prosessien jaotteluun liittyy 

myös puhe on-line- ja off-line –prosesseista. On-line –prosesseilla tarkoitetaan 

toimintoja, jotka tehdään tuotteen tai palvelun aikaan saamiseksi, kun taas off-line 

–prosessit ovat on-line –prosessien kehitys- tai ohjaustoimenpiteitä. Prosessin 

ohjaus-, kehitys- ja arviointitoimenpiteet voidaan myös istuttaa osaksi varsinaista 

on-line – prosessia ja tätä Hannus suosittaakin, jotta suunnittelu- ja 

mittaustoiminnot eivät jää ydinprosessista irralliseksi, vähäarvoisemmaksi työksi. 

3.2.2 Prosessien kuvaamistavat 

Prosessit kuvataan useimmiten yhdistämällä graafinen ja kirjallinen esitystapa 

toisiaan tukevaksi prosessikuvaukseksi. Graafinen esitystapa muodostuu 

tyypillisesti vuokaaviosta, jossa esitetään prosessin syötteet ja tuotteet, sisäiset 

toiminnot, niiden riippuvuussuhteet sekä keskinäinen järjestys. Graafista 

esitystapaa tuetaan syvällisemmällä kirjallisella esityksellä, joka voi entisestään 

avata esimerkiksi toimintojen ohjeistusta ja syntyvää dokumentaatiota. Näin 
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muodostuu perinteistä toiminnankuvausta ja uudempaa prosessikartta-ajattelua 

yhdistävä kokonaisuus, joka kertoo kattavasti yrityksen tavasta toimia. (Laamanen 

2004) 

Prosessien kuvaamiseen on luotu useita määrämuotoisia menetelmiä, joista osa on 

standardoitu. Menetelmien kehittämisen pyrkimyksenä on luoda yhtenäisiä 

kuvaustapoja, jotta prosessikuvauksen yrityksen sisällä ja yrityksien välillä 

olisivat helpompia ymmärtää. Toistuva määrämuotoinen kuvaustapa ja 

symboliikka auttavat prosessin ominaisuuksin ymmärtämisessä, kun itse 

esitystapa on tuttu ja selkeä. (Aguilar-Savén 2004) 

Kuvausmenetelmillä ja – tavoilla on kaksi keskeistä ominaisuutta: syntaksi ja 

semantiikka. Nämä ominaisuudet eroavat eri menetelmien välillä, eivätkä ole aina 

täysin siirrettävissä menetelmästä toiseen. Syntaksilla tarkoitetaan 

kuvausmenetelmän lainalaisuuksia, logiikkaa ja käytettäviä symboleja. 

Semantiikka taas kattaa käytettyjen symbolien merkityksen. Prosessin kuvaajan 

tulee hallita käytettävän menetelmän syntaksi ja semantiikka, jotta 

prosessikuvaukset vastaavat todellisuutta mahdollisimman tarkasti ja niiden 

käyttäytyminen noudattaa samaa logiikkaa. 

3.2.3 Vuokaaviomenetelmä 

Eräs käytetyimmistä kuvaustavoista on prosessien kuvaaminen vuokaaviona. 

Kuten Laamanen (2004) on todennut, tämä menetelmä todellakin tulee 

ensimmäisenä asiaan perehtymättömän henkilön mieleen. Aguilar-Savén (2004) 

esittää tarkennetun määritelmän: ”Vuokaavio määritellään ohjelman loogisen 

järjestyksen, valmistusprosessin tai organisaatiokaavion virallistetuksi graafiseksi 

esitystavaksi.” Tämä ei itsessään kerro paljoa sen käytöstä käytännön prosessin 

kuvaamiseen, mutta sitä on kuitenkin hyödynnetty pitkään erityyppisten 

prosessien kuvauksessa. Vuokaaviomenetelmässä käytetään toimintojen tai 

vaiheiden perättäistä rakennetta, jossa symboleja käytetään esittämään toimintoja, 

tieto- tai materiaalivirtoja sekä niiden suuntaa. Kuva 8 esittää yksinkertaista 

versiota tilaus-toimitusprosessin vuokaaviosta. Prosessi alkaa vasemmalta 
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tilauksen vastaanottotoiminnosta. Vuokaavion nuolet esittävät prosessin 

kulkusuuntaa jakelukeskukseen, jossa prosessi haarautuu sen mukaan onko 

tilattua tuotetta varastossa vai ei. Tämä johtaa prosessin vaihtoehtoisille poluille ja 

eri lopputuloksiin. Kyseisessä vuokaaviossa nähdään myös esimerkki syntaksista 

erilaisten symbolien käytössä; laskun kirjoitus esitetään dokumenttiin viittaavalla 

symbolilla.  

Laskun kirjoitusTilauksen 
vastaanotto

Jakelukeskus
Tuotetta 

varastossa?

Lähetys

Myynnin 
tiedotus

Asiakkaan 
tiedotus

Kyllä

Ei

 

Kuva 8 Tilaus-toimitusprosessi kuvattuna vuokaaviolla. Muokattu lähteestä Aguilar-Savén 
(2004, 134) 

Vuokaaviomenetelmän etuja on sen helppotajuisuus yksinkertaisten prosessien 

kuvaamisessa, joustavuus sekä yleismaailmallisuus. Vuokaavion perussyntaksi 

valintoineen ja tietovirtoineen on yleistynyt useisiin sovelluksiin, joten sen käyttö 

ei vaadi erityistä perehtymistä. Toisaalta menetelmän yksinkertaisuus on myös sen 

heikkous. Vuokaavio ei tee eroa pää- ja alatason toimintojen välillä ja sen käyttö 

voi olla liiankin vapaata. Tämä saattaa johtaa ylisuuriin ja rajoiltaan epäselviin 

prosessikuvauksiin. Rajoituksia löytyy myös vastuiden kuvauksessa. Eri osastojen 

välisten toimintojen määrityksiä tai kattavia kokonaiskuvan tarkasteluja ei ole 

luontevaa tehdä vuokaaviona, vaan se on ensisijaisesti kommunikaatioväline, jolla 

voidaan helposti ja nopeasti tehdä kuvauksia. (Aguilar-Savén 2004) 
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3.2.4 Gantt-kaavio 

Esimerkkinä täysin erityyppisestä prosessinkuvaustavasta on Gantt-kaavion 

käyttö. Gantt-kaavioita käytetään yleisesti projektisuunnitelmien laadinnassa, 

mutta ne taipuvat myös prosessin kuvaamiseen. Erona vuokaaviomenetelmään on 

perättäisten toimintojen listaus yleensä ylhäältä alas luettavaksi listaksi 

laatikoiden ja muiden symbolien sijaan. Gantt-kaavion syntaksi onkin hyvin 

yksinkertainen ja esitys perustuu vuokaaviota enemmän toimintojen kirjalliseen 

kuvaukseen symbolien käytön ollessa rajoitettua. Jokaiselle toiminnolle voidaan 

määrittää vastuullinen suorittaja sekä resurssit. Toimintolistan vieressä kulkee 

horisontaalinen aikajana, jonka sarakkeisiin voidaan määrittää jokaiselle 

toiminnolle arvioitu kesto ja tietynhetkinen suoritusvaihe. Päätarkoitus on luoda 

yhteys prosessin toimintojen ja aikajanan välille. (Aguilar-Savén 2004) Esimerkki 

Gantt-kaaviosta on kuvassa 9. 

 

Kuva 9 Esimerkki Gantt-kaavion käytöstä (Vertex42.com) 

Gantt-kaavion eduiksi esimerkiksi vuokaaviomenetelmään nähden voidaan katsoa 

sen kyvykkyys yksiselitteiseen vastuiden määritykseen sekä prosessin 

edistymisvaiheen seurantaan. Lisäksi Gantt-kaaviossa voidaan päätason 

toiminnolle määrittää lukuisia alatasontoimintoja selkeyden ja luettavuuden 
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juurikaan kärsimättä. Toisaalta haittapuolina Aguilar-Savén (2004) mainitsee 

kaavion huonon soveltuvuuden prosessin syvälliseen ymmärtämiseen ja 

analysointiin, sillä monimutkaisten toimintojen välisten riippuvuuksien 

esittäminen on rajoittunutta. 

3.2.5 IDEF-standardiperhe 

Integrated Definition for Function Modeling (IDEF) on aikaisemmista 

kuvaamismenetelmistä poiketen kokonainen standardiperhe, joka otti 

ensiaskeleensa osana asevoimien hanketta kehittää valmistustoimintojaan ja on 

siitä laajentunut koko yrityksen kuvausmenetelmäksi. Standardiperhe kattaa useita 

sovellusosia (keskeisimpiä IDEF0-IDEF5). Kuvaussovelluksissa on eroja ja eri 

sovellukset pyrkivät vastaamaan erityyppisiin kysymyksiin. Näistä  IDEF0 (”Mitä 

minä teen?”) ja IDEF3 (”Miten prosessi toimii?”) ovat ominaisuuksiltaan 

soveltuvimpia kuvaamaan liiketoimintaprosesseja.(Aguilar-Savén 2004)  

Kuten vuokaaviomenetelmän, myös IDEF0:n pääkomponentti on graafinen 

kaaviokuva sisältäen laatikoita, nuolia, tietovirtoja ja viittauksia, kuva 10. Tätä 

tukee kirjallinen kuvaus sekä sanasto. Kuvauksen hierarkia voidaan purkaa 

päätason lisäksi alatasojen kuvauksiin, ja voidaan osoittaa prosessien syötteet, 

tuotteet, mekanismit ja keskinäiset suhteet yksityiskohtaisesti. 
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Valmistustoiminto

Valvonta

Valmis rakenneTilaus

Sopimus-
dokumentit

Sovellettavat
standardit

Henkilöstö Laitteisto

Mekanismit

Syötteet Tuotokset

 

Kuva 10 Esimerkki toimintoon kytkeytyvistä virtauksista IDEF0:n mukaan. Muokattu 
lähteistä (IDEF0 Function Modelling Method; Yusuf & Smith 1996) 

IDEF:n standardiperheen laajuudesta ja sen asevoimataustasta johtuen tämä 

kuvausmenetelmä vaatii sekä kuvauksen laatijalta että lukijalta enemmän 

perehtymistä kuin aikaisemmat menetelmät. Kuvaukset sisältävät myös 

huomattavasti enemmän tietoa kuin yksinkertaisemmat menetelmät, mistä johtuen 

niitä voidaan paremmin soveltaa prosessien analysointiin. (Aguilar-Savén 2004) 

Tämä huomataan myös kuvasta 10, jossa yksinkertaiseenkin toimintoon kytkeytyy 

lukuisia virtauksia. IDEF0:n sääntöihin kuuluu mm. että jokaisella toiminnolla on 

valvonta eikä nimeämättömiä virtauksia esiinny. IDEF:n syntaksi on tarkoin 

määritelty ja verrattain monimutkainen, eivätkä kuvaukset ole kokemattomalle 

yksiselitteisiä. 

3.2.6 BPMN-standardi 

Viimeaikaisimpia kehityksiä ja malleja liiketoimintaprosessien kuvaamisessa 

edustaa BPMN (Business Process Modelling Notation) -standardi. Tämä 

aikaisempien prosessien mallinnusmenetelmien pohjalta luotu ja erityisesti 

liiketoimintaprosessien kuvaamiseen tarkoitettu järjestelmä käyttää muistakin 

menetelmistä tuttuja symboleja esittämään tapahtumia, toimintoja sekä tieto- ja 

tavaravirtauksia. Tämä on johtanut helppotajuiseen notaatioon, jolla voidaan 
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kuitenkin mallintaa monimutkaisia liiketoimintajärjestelmiä. Kuvassa 11 on 

esitetty yksinkertainen prosessi BPMN-menetelmän mukaisesti kuvattuna. 

 

Kuva 11 Esimerkki yksinkertaisesta prosessista BPMN-kuvauksella toteutettuna (Dijkman 
et al. 2008) 

Kuvattaessa prosessisysteemejä BPMN-menetelmällä voidaan laajatkin 

järjestelmät esittää ymmärrettävässä muodossa. Menetelmän etuja ovat juuri 

helppotajuinen ja tutunoloinen syntaksi ja oikein käytettynä monipuoliset 

toteutusmahdollisuudet. Kuvaajan on kuitenkin oltava perehtynyt menetelmän 

käyttöön, jotta kuvaus sisältää tosielämän prosessien logiikan. Standardia on 

kuitenkin kritisoitu sen syntaksin epäjohdonmukaisuudesta tietyissä asioissa, mikä 

voi johtaa prosessin logiikan väärään kuvaamiseen. Tämä on erityisen haitallista, 

sillä kuvausvaiheissa tehdyt virheet prosessin sisäisissä suhteissa voivat olla 

hankalia korjata myöhemmin. 
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4 YRITYSESITTELY, PEIKKO GROUP OY 

4.1 Peikko Group Oy:n historia ja nykytila 

Peikko Group Oy on suomalainen vuonna 1965 alkunsa saaneen Peikko-

konsernin emoyhtiö. Peikko Group Oy perustettiin vuoden 2009 tammikuussa, 

jolloin se erotettiin aiemmin emoyhtiönä toimineesta Peikko Finland Oy:sta. 

Konsernin toimiala on betonirakennusteollisuuden kiinnitysosat, kuormaa 

välittävät liitososat sekä komposiittipalkit ja -pilarit. Asiakaskunnan pääsegmentit 

ovat rakennusliikkeet (~45%), betonielementtiteollisuus (~35%), kone- ja 

laitevalmistajat sekä nousevana energiateollisuus (~20%).  

Yrityksen 27 tytäryhtiön verkosto koostuu sekä tuotanto- että myynti- ja 

jakeluyhtiöistä. Alkujaan Suomesta lähtenyt yritysverkosto toimii tällä hetkellä 

pääasiallisesti Euroopassa, mutta tytäryhtiöitä on myös Aasiassa ja Pohjois-

Amerikassa. Kuvassa 12 näkyvät Peikko Group Oy:n tytäryhtiöiden sijainnit. 

Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa Lahdessa, Saksassa Waldeckissa, 

Slovakiassa Kralovassa, Liettuassa Kaunaksessa sekä Yhdistyneissä 

Arabiemiirikunnissa. Kuvassa 12 tuotantolaitosta edustaa sininen piste. Vuonna 

2008 yrityksen liikevaihto oli 115 milj. euroa ja se työllisti yli 700 henkeä. Suurin 

yksittäinen tytäryhtiö on Peikko Finland Oy, joka työllistää noin puolet konsernin 

henkilöstöstä. 

Laaja tytäryhtiöverkosto on seurausta yrityksen strategisista päätöksistä järjestää 

tuotteiden jakelu ja myynti omien myyntiyhtiöiden kautta. Tällöin Peikon sisäinen 

ammattitaito ja tietämys sekä omista tuotteista että betonirakentamisesta on aina 

asiakkaan käytettävissä paikallisesti. Monissa myyntiyhtiöissä myös varasto 

tuotteille. 
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Kuva 12 Peikko Group Oy:n toimipisteet (Peikko 2009) 

Peikko Group valmistaa ja myy omaa suunnittelua olevia, usein tuotesuojattuja ja 

– hyväksyttyjä betonirakentamistuotteita. Tuoteportfolio on laaja, ja Peikko 

kehittää jatkuvasti uusia tuotteita, parantaa nykyisten tuotteiden ominaisuuksia 

sekä etsii aktiivisesti uusia tuotealueita. Sopimusvalmistusta yrityksessä on 

niukasti, joten suurin osa valmistuksesta tapahtuu yrityksen sisällä.  

Tuotteita valmistetaan ja markkinoidaan Peikko- ja Deltabeam-tuotemerkkien 

alla. Deltabeam on yrityksen suunnittelema betonoitava liittopalkki, jota 

valmistetaan konfiguroitavana tuotteena tyyppihyväksynnän alla. Peikko-tuotteet 

koostuvat useista tuoteryhmistä, joista merkittävimpiä ovat perustuspultit, 

pilarikengät, kiinnityslevyt, erilaiset konsoli- ja liitososat, nosto-osat sekä 

betoniteräkset ja raudoiteverkot. Peikko toimittaa tuotteitaan pääosin toimisto- ja 

julkisten tilojen rakentamiseen, mutta toteutuneissa projekteissa on äärettömästi 

monimuotoisuutta. Kuva 13 esittää Peikko Finland Oy:n teettämän asiakaskyselyn 

tuloksena saatua tietoa Peikko-tuotteiden tärkeimmistä ostotekijöistä. Kuvasta 

nähdään, että tuotteen valmistuskustannukset, asiakkaalle hinta, ja tuotteen 

läpimenoaika, asiakkaalle toimitusvarmuus, ovat merkittäviä kilpailutekijöitä. 
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tuote valmiina suunnitelmissa
 

Kuva 13 Peikon tuoteryhmien tärkeimmät ostotekijät (Peikko asiakastyytyväisyyskysely 
2008) 
 

4.2 Peikko Groupin tuotantomenetelmät ja niiden kehitys 

Peikko Groupin valmistusprosessit käsittävät hitsaavaa kokoonpanoa ja raskasta 

konepajateollisuutta. Valmistus on usein varastoon päätyvää massatuotantoa, 

jossa samaa tai konfiguroitua tuotetta valmistetaan suuria sarjoja useilla 

tuotantolinjoilla. Peikko Group panostaa joustavaan ja kehittyneeseen 

valmistusautomaatioon kehittämällä ja käyttämällä automatisoitua hitsausta. 

Imagoa korkeatasoisesta valmistusautomaatiosta hyödynnetään myös 

markkinoinnissa, kuten kuvasta 14 nähdään. Hitsaus on yrityksen tuotannossa 

merkittävä tuotantoprosessi, joten tuotantolaitoksille on pääosin myönnetty 

eurooppalaisen EN 3834-2 -standardin mukainen hitsauksen 

laatujärjestelmäsertifiointi.  
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Kuva 14 Peikko Finland Oy:n aloitussivu. Robotisoitua pilarikengän hitsausta. (Peikko 
Finland 2009) 

Peikko Group pyrkii olemaan edelläkävijä rakennusteollisuuden 

tuotesuunnittelussa, joten on luonnollista, että valmistusmenetelmien 

kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Osa yrityksen tuotantolinjoista on 

erikoistuneita tietyn tuotteen, kuten Deltapalkin, valmistukseen, osan ollessa 

joustavia, eri tuotteiden valmistukseen kykeneviä tuotantolinjoja. 
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5 CASE-TAPAUKSET YRITYKSESSÄ 

KÄYTTÖÖNOTETUISTA 

VALMISTUSTEKNOLOGIOISTA 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaksi erityyppistä uuden valmistusteknologian 

käyttöönottoa kohdeyrityksessä. Käyttöönotot on toteutettu viime vuosien aikana 

ja edustavat hyvin yrityksen panostusta uusien ja tehokkaampien 

valmistusmenetelmien ja –prosessien kehittämiseen. Myös herätteet näiden 

muutosten toteuttamiselle ovat peräisin erilaisista lähteistä; toisessa tapauksessa 

sisäisistä ja toisessa ulkoisista tavoitteista. 

Case-tapausten esittelyssä pyritään ottamaan huomioon aikaisemmin 

artikkelitutkimuksessa havaitut teoriat sekä havainnoimaan yhteydet käytännön 

työhön. Tarkasteltavat käyttöönotot on tehty ennen tutkimusta, joten niiden 

tarkoituksena on kartoittaa toimintamalleja ja kehityskohteita. 

5.1 Automatisoitu kokoonpanosolu ”Bigfoot” 

Peikko Finland Oy:ssa toteutettiin vuonna 2005 uusi, kehittynyttä 

teollisuusautomaatiota hyödyntävä kokoonpanosolu. Solu suunniteltiin erityisesti 

HPKM-tyyppisten pilarikenkien valmistukseen. Kokoonpanosolu rakennettiin 

Peikon Lahden tehtaan tiloihin kolmessa vaiheessa, joista jokaisessa laajennettiin 

solun toimintakykyä ja varustelua. Lopullinen solu pitää sisällään useita 

hitsausrobotteja ja kappaleenkäsittelyrobotteja, automatisoituja osamakasiineja, 

kappaleenkäsittelylaitteita, konenäkölaitteita sekä edistynyttä ohjaustekniikkaa. 

5.1.1 Muutoksen lähtökohdat 

Bigfoot-solun heräte nousi yrityksen sisäisistä tarpeista nostaa yhden sen 

menestyksekkäimmän tuoteperheensä valmistuskapasiteettia myynnin oletetun 

kasvun myötä. HPKM-tyyppinen pilarikenkä koostuu 5 osasta: pohjapalasta ja 
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taivutetusta kylkilevystä sekä kolmesta harjaterästartunnasta, jotka ankkuroivat 

osan betoniin, kuva 15. Kokoonpano tapahtuu hitsaamalla.  

 

Kuva 15 Peikko Groupin HPKM-pilarikenkä (Peikko PDM 2009) 

Yrityksessä arvioitiin tarve lisäkapasiteetille tuoteperheen valmistuksessa, joten 

ratkaisuna lähdettiin kehittämään tähän tuotteeseen erikoistunutta valmistussolua. 

Tavoitteiksi asetettiin 5 minuutin läpäisyaika yhdelle tuotteelle, ja 100 000 

kappaleen vuosituotanto. Muutoksen tavoitteet liittyivät siis yksinomaan 

pilarikenkätuotannon kokonaiskapasiteetin nostamiseen. 

Muutos tuotantoprosessiin keskittyi uusiin tuotantolaitteisiin, mutta sen 

vaatimukset vaikuttivat myös tuotannonohjaukseen. Kasvaneen 

valmistuskapasiteetin vuoksi puolivalmisteiden varastoitaviin sarjakokoihin 

jouduttiin tekemään muutoksia. 

5.1.2 Muutoksen resursointi ja suunnittelu 

Asetettujen tavoitteiden toteuttamisen suunnittelu aloitettiin lähinnä 

menetelmäkehitysorganisaation toimesta. Pääasiallisesti muutosta toteutti kaksi 

henkilöä, joita tarvittaessa tuettiin. Muutoksen suunnittelun lähtökohdaksi otettiin 
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projektin toteutus kolmessa vaiheessa, joista jokaisessa otettaisiin käyttöön osa 

lopullisen solun teknologiasta, ja varmistuttaisiin osakokonaisuuksien toiminnasta 

ennen seuraavan vaiheen käynnistymistä. Muutokselle ei tehty selkeää aikataulua 

muuten kuin laitetoimitusten osalta. Samoin budjetti laadittiin lähinnä 

laitehankintojen kannalta. Suunnitteluvälineenä ja kuvausmenetelmänä käytettiin 

Gantt-kaaviota. 

Muutoksen tarvitsemia resursseja ei ennakoitu etukäteen, vaan työn edetessä 

pyrittiin hankkimaan apua, kun sitä tarvittiin. Yrityksen ulkopuolista työpanosta 

hyödynnettiin laitetoimittajan taholta solusuunnittelun tapahtuessa yhteistyössä 

Finnroboticsin kanssa. Solun layout näkyy kuvassa 16. Myös konenäköä 

toteutettaessa yhteistyö yrityksen ja laitetoimittajan kesken oli vahvaa. Yrityksen 

sisäisten töiden ja ulkopuolisten resurssien rajapinnat määritettiin toimittajan 

välisessä sopimuksessa. Ulkopuolista konsultointia ei käytetty solua 

toteutettaessa. 

 

Kuva 16 Bigfoot -kokoonpanosolun layout (Peikko 2009) 

Tuotantoon kohdistuvia resursseja ei otettu huomioon. Solun oletettiin häiritsevän 

käynnissä olevaa tuotantoa vain rajoitetusti, ja tavoitteeksi asetetun 

valmistuskapasiteetin oletettiin olevan käytettävissä vasta solun valmistuessa. 



51 

Tämä ei johtanut pullonkauloihin tuotannossa, koska muutoksella varauduttiin 

oletettuun myynnin kasvuun ja kapasiteettitarpeeseen. Muutos ei siis johtanut 

ylimääräisiin työvuoroihin tai alihankintaan. Työntekijöiden irrottamista 

koulutukseen ei huomioitu. 

5.1.3 Muutoksen toteutus 

Bigfoot-solu rakennettiin kolmessa vaiheessa, joista ensimmäiseen vaiheeseen 

kuului tuotantoa varten välttämättömien laitteiden asennus ja ylösajo. 

Mahdollisimman pian laiteasennusten ja ohjauksen ohjelmoimisen jälkeen 

aloitettiin tuotanto. Tässä vaiheessa ei ollut erityisiä välitavoitteita 

valmistuskapasiteetin suhteen, vaan tuotanto käynnistyi testauksen ja opettelun 

kautta. Tuotanto ajettiin ylös tuotedimensio kerrallaan, jolloin solu valmisti 

tuotteita tietyt aikavälit, joiden välillä se oli poissa tuotannosta, kun uutta 

dimensiota varten rakennettiin hitsausohjelmia. Ohjelmoinnin aikana solu oli 

kerrallaan keskimäärin viikon pois tuotantokäytöstä. 

Testausta ei tarvinnut tehdä itse tuotantosolussa asennuksen jälkeen, vaan 

osakokonaisuudet oli etukäteen testattu laitetoimittajan tiloissa ja havaittu 

yhteensopiviksi ja toimiviksi, kuva 17. Tämä nopeutti merkittävästi tuotannon 

käynnistymistä. 
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Kuva 17 Kahden hitsausrobotin ja kappaleenkäsittelylaitteen muodostaman kokonaisuuden 
testausta laitteistotoimittajan tiloissa (Peikko 2009) 
 

5.1.4 Tuotannon käynnistyminen muutoksen jälkeen 

Kuten todettu, tuotanto käynnistettiin tarkoituksella mahdollisimman aikaisin 

jolloin solun toiminta ja kapasiteetti eivät olleet tavoitetasolla. Myöskään solussa 

valmistettavien tuotteiden portfolio ei ollut täydellinen. Tuotannon käynnistymistä 

häiritsivät sekä osavalmistusprosesseista että työntekijöiden kouluttamisesta 

johtuneet ongelmat. 

Tuotantoa varten koulutettiin ensin yhden työvuoron vaatima määrä työntekijöitä, 

jotta solu voitiin pitää käynnissä. Tuotantomäärien kasvaessa ja uusien vaiheiden 

toteutuksen myötä koulutettiin lisää työntekijöitä. Koulutus suoritettiin ns. 

”kisälliperiaatteella”, eli työntekijät tulivat kokeneemman työntekijän oppiin ja 

työskentelivät solussa koko koulutuksen ajan. Muodollista luokkahuonekoulutusta 

ei järjestetty. Vaikka koulutettaviksi työntekijöiksi valittiin kokeneita 

valmistusautomaation parissa työskennelleitä henkilöitä, oli solun korkea 

automaatioaste selkeä haaste. Tästä johtuen useita työntekijöitä jouduttiin 

kierrättämään koulutuksessa solun toiminnasta ennen kuin näistä valikoitui solua 

myös ongelmatilanteissa käyttämään kykenevä joukko. Perehdytyksen vaativuus 
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ja oppimiskäyrän jyrkkyys oli kuitenkin ennakoimaton ongelma, joka viivästytti 

tehokasta käyttöönottoa. 

Lisäongelmia koitui kokoonpanoa edeltävästä osavalmistusprosessista. 

Tuotannonohjaukseen ja varastomääriin oli tehty korjauksia automaatiosolun 

mukanaan tuoman lisäkapasiteetin vuoksi, mutta tuotannon käynnistyminen kärsi 

silti osien loppumisesta. Toinen valmistusprosessin edeltäviin vaiheisiin 

heijastunut vaatimus oli osavalmistustarkkuus. Bigfoot-solun automaatioaste oli 

korkeampi kuin mihin yrityksessä oltiin totuttu, useiden työvaiheiden tapahtuessa 

miehittämättä. Osavalmistustarkkuus ja vaihtelevuuden määrä ei vastannut 

tämäntyyppisen joustamattoman tuotannon vaatimuksia. 

Positiivisena tuloksena havaittiin, että vaikka tuotteen laadun parantaminen ei 

ollut muutoksen alkuperäinen tavoite, johtivat käytetyt järjestelmät myös kiistatta 

parantuneisiin tuoteominaisuuksiin. Synkronoidun hitsauksen käyttö 

hitsausrobotin ja kappaleenkäsittelijän välillä antoi mahdollisuuden hitsata 

kappaleen nurkan ympäri ilman katkoksia hitsissä, kuva 18. Tämä paransi tuotteen 

hitsien lujuutta ja ulkonäköä. Epäjatkuvuuden eliminoiminen johti mahdollisen 

virhekohdan poistumiseen hitsistä. 
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Kuva 18 Synkronoitu hitsaus nurkan ympäri paransi tuotteen laatua ja ulkonäköä (Peikko 
2009) 

Solun rakentamisen ja tuotannon käynnistymisen loppuvaiheessa yritys teki paljon 

laitetoimittajalle kuuluvaa kehitystyötä. Tämä johtui oletettavasti ennakoitua 

suuremmasta säätö- ja kehitystyön määrästä ja asennuksia uhkaavasta 

myöhästymisestä. Tästäkin huolimatta toimitussopimuksen myöhästymissanktiot 

otettiin käyttöön. Kehitystyötä ei haluttu viivyttää solun valmistumisaikataulun 

kustannuksella, joten työtä päätettiin tehdä sisäisesti enemmän kuin sopimuksessa 

oli määritetty. Tämä auttoi osaltaan yrityksen sisäisen tietotaidon lisäämisessä ja 

antoi laajemman ymmärryksen solun toiminnasta. 

5.1.5 Muutoksen mittarit 

Bigfoot-kokoonpanosolua rakennettaessa seurattiin projektin kustannuksia ja 

edistymisen mittarina tuotteen läpimenoaikaa. Projektin kustannukset luokitellaan 

kappaleen 2.6 mukaan muutoksen suorituksen tehokkuutta mittaavien 

prosessimittarien joukkoon. Tuotteen läpimenoaika ja valmistuneen solun 

vuosikapasiteetti taas ovat operatiivisia prosessin suorituskyvyn mittareita.  

Solun valmistumiselle laadittu budjetti ylittyi runsaasti, johtuen pääosin sisäisen 

työn ennakoitua suuremmasta määrästä. Solun ylösnostovaiheessa koituneet 

koulutusongelmat johtivat tuotannon seisomiseen. Tästä tuotannon 
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häiriintymisestä johtuneet kustannukset olivat ennakoimattomia ja aiheuttivat 

budjetin ylittymistä. Automaatiotuotantoon soveltuvat kappaleenkiinnittimet 

koituivat myös oletettua kalliimmiksi. 

Toisaalta valmistuskapasiteetti- ja tuotteen läpäisyaikatavoitteet ylitettiin. Yhdelle 

pilarikengälle asetettiin läpäisyaikatavoitteeksi 5 minuuttia ja tuotannon päästyä 

ongelmistaan saavutettiin 3,5 minuutin läpäisyaika. 

5.1.6 Muutoksen toteutuksessa havaitut kehityskohteet 

Tätä uuden valmistusteknologian käyttöönottoprojektia läpikäydessä kävi 

ilmeiseksi, että kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön yrityksessä, jää 

toteutuksessa aina kehitettävää. Tämä johtuu siitä, että liikutaan tuntemattomalla 

alueella ja tehdään jotain mihin yritys ei ole tottunut ja mihin ei löydy valmiita 

toimintamalleja. Todellisuudessa yritys toteuttaa vastaavanlaisia hankkeita kerta 

toisensa jälkeen. Yksittäisen käyttöönoton piirteet saattavat vaihdella, mutta 

kappaleessa 2 esitettyjen teorioiden mukaan myös yhteisiä piirteitä voidaan 

helposti löytää, jopa niin paljon, että voidaan puhua toistuvasta prosessista. Oikein 

miellettynä näissä käyttöönotoissa havaitut kehityskohteet ovat arvokasta tietoa, 

jota voidaan hyödyntää tulevissa samankaltaisissa hankkeissa. 

Lähtien sekä käyttöönoton suunnittelusta että varsinaisen solun suunnittelusta, 

koettiin, että prosessin alkuvaiheisiin tulee käyttää runsaasti resursseja ja 

huolellisuutta. Tämä auttaa vähentämään yllättäviä viivästyksiä, kustannuksia ja 

jopa vääriä ratkaisuja sekä voi antaa huomattavasti parempia tuloksia. Tässä case-

tapauksessa kustannussuunnittelu ja budjetointi ei ottanut huomioon sisäisen työn 

määrää kehitys- tai tuotantotasolla, ja siitä johtuen käyttöönoton kustannukset 

arvioitiin alakanttiin. Muutoksen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa, ks. kappale 

2.5.1, tulee pyrkiä mahdollisimman kattavaan ja erityyppiset resurssit ja 

kustannukset huomioivaan suunnitteluun. 

Solusuunnittelun ja teknologian osalta koettiin, että simuloinnin hyödyntäminen 

alkuvaiheessa olisi tuottanut sekä kustannussäästöjä, nopeutuneen toteutuksen että 
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paremman lopputuloksen. Toisaalta tämän käyttöönoton toteutuksessa hankittuja 

kokemuksia on vaikea ennakoida. Solusuunnittelussa olisi saavutettu etua 

huomioimalla valmistussolun siirrettävyys ja moduloitavuus. Näin lisääntynyt 

joustavuus helpottaa muutoksia valmistussoluun, kun esimerkiksi hitsausrobotteja 

voitaisiin tarvittaessa lisätä tai poistaa pienellä työllä. Nykyisessä muodossaan 

valmistussolu on tuottava, mutta tuotannon erikoistuessa on joustavuus kärsinyt. 

Lisäksi havaittiin että käyttöönottoprosessiin liittyvässä arkistoinnissa on 

kehittämistä. Koska on todettu, että jokainen prosessi tuo kokemusta ja arvokkaita 

huomioita, on niiden hyödyntämistä helpottamaan luotava toimivat 

arkistointikäytännöt. Tämän kyseisen case-tapauksen osalta arkistointia ei ole 

suoritettu systemaattisesti. Vähintään prosessin mittarien vaatimat tiedot kuten 

suunnitelma, aikataulu ja budjetti, tulee arkistoida, jotta muutosprosessin 

onnistumista voidaan arvioida. Tätä tietoa voidaan hyödyntää tulevissa 

vastaavissa hankkeissa. 

Muutoksen suorituksen ja lopputuloksen mittaamisen osalta on mahdollista, että 

olisi voitu kerätä lisää hyödyllistä tietoa muutosprosessista, mikäli seurataan 

mittareita muiltakin kuin prosessin tehokkuuden alueilta, ks. kappale 2.6 

Muutoksen mittarit kohta 2.b. 

5.2 Kaaritapitushitsaus 

Peikko Finland Oy solmi sopimuksen vuodesta 2006 eteenpäin tapahtuvista 

teräsosatoimituksista suureen energialaitosprojektiin Suomen länsirannikolla. 

Toimitettavat osat koostuivat erityyppisistä teräsrakenteista sekä betoniin 

valettavista kuormaa siirtävistä kiinnitysosista ja muista rakenteista. Tuotteisiin 

kuului betonirakentamiselle tyypillisesti ankkurointeja betonin tartunnan 

varmistamiseksi. Tähän sovellutukseen Peikko Finland otti käyttöönsä 

aikaisemmin yrityksessä käyttämättömän kaaritapitushitsausprosessin. 
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5.2.1 Muutoksen lähtökohdat 

Osana energiateollisuuden laitostoimittajan kanssa laadittua toimitussopimusta 

määriteltiin hitsaustoimintojen teknisen katselmuksen yhteydessä sallitut 

hitsausprosessit, joita tuotteissa voitiin käyttää. Tuotteiden kokoonpanohitsaus tuli 

suorittaa pääosin MAG-hitsauksella, työmaalla tehtävät asennushitsaukset voitiin 

hitsata puikkohitsauksella, ja merkittävänä osana toimitusta ankkurointien hitsaus 

määritettiin hitsattavaksi kaaritapitusprosessilla, prosessinumero 783 EN ISO 

4063 mukaan. Asiakasvaatimus ainoasta sallitusta tapinhitsausprosessista johti 

muutospäätöksen tekemiseen ja käyttöönoton käynnistämiseen. 

Mittavan ja monivuotisen toimitussopimuksen varmistuminen johti myös tappien 

hitsauksen volyymin merkittävään kasvuun. Toimitukseen kuului läpivientien ja 

muiden teräsrakenteiden lisäksi suuri määrä vakiomittaisia ja suhteellisen 

pienikokoisia kiinnityslevyjä. Tämä johti siihen että hitsausprosessi päätettiin 

mekanisoida mahdollisimman kattavasti. Manuaalista kaaritapitushitsausta 

jouduttiin myös käyttämään johtuen suurempien kappaleiden dimensioista ja 

tappien sijainnista. 

Kaaritapitushitsaukselle arvioitiin kapasiteettitarve ja haluttu läpimenoaikatavoite, 

jotka yhdessä asiakasvaatimuksen täyttämisen kanssa asetettiin käyttöönoton 

tavoitteeksi.  

5.2.2 Muutoksen resursointi ja suunnittelu 

Muutoksen vaatimat resurssit arvioitiin koskemaan lähinnä sisäistä insinöörityötä 

ja laitehankintoja. Laadittu budjetti uuden teknologian käyttöönotolle koostui 

yksinomaan laitehankintojen kustannuksista. Tuotannon resursseja työntekijöiden 

työaikana tai tuotannon käynnistymiseen kuuluvana testausaikana ei huomioitu 

aikataulussa tai budjetoinnissa. Laitteiston toimitussopimukset eivät sisältäneet 

toimittajan konsultointia tai tukea käyttöönottovaiheessa. Ulkoisia 

kehitysresursseja ei arvioitu käytettäväksi. 
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Käyttöönoton vaatiman laitteiston arvioimisessa otettiin lähtökohdaksi 

tuotantolinjojen tavoitekapasiteetti. Mekanisoitujen tuotantolinjojen oli tarkoitus 

erikoistua vakiomuotoisten ja -mittaisten kiinnityslevyjen tuotantoon, minkä 

lisäksi kaaritapitushitsausta käytettiin manuaalisilla tuotantolinjoilla. 

Käyttöönoton suunnittelussa käytettiin yksinkertaisia työkaluja, kuten Gantt-

kaavioita ja tehtävälistoja. 

5.2.3 Muutoksen toteutus 

Kaaritapitushitsauslaitteita hankittiin lopulta yhteensä neljää mekanisointipöytää 

varten. Saksalaisen Koester Gmbh & Co:n kaaritapituslaitteistot, virtalähteet ja 

hitsaustapit toimitettiin jälleenmyyjän kautta. Käyttöönotto aloitettiin yhdellä 

laitteistolla, jonka jälkeen hankittiin asennuksen edistymisen ja kapasiteettitarpeen 

mukaan kolme laitteistoa lisää. Yksi kaaritapituslaitteisto koostui virtalähteestä, 

hitsauspäästä, kaapeloinnista sekä Kemecweld Oy:n toimittamista 

mekanisointipöydistä. Esimerkkilaitteisto Peikko Finland Oy:n tiloissa on esitetty 

kuvassa 19. Laitteistotoimittajien keskinäisiä vastuita ja rajapintoja tuotannon 

ylösajon konsultoinnin tai opastuksen osalta ei määritelty toimitussopimuksissa. 
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Kuva 19 Kiinnityslevyjen mekanisoitu kaaritapituspöytä (Peikko 2009) 

Käyttöönotto toteutettiin pääasiassa yhden henkilön toimesta, mutta tarvittaessa 

käytettiin myös muita henkilöresursseja. Tuotanto pyrittiin käynnistämään heti, 

kun laitteisto oli asennettu ja testattu.  

5.2.4 Tuotannon käynnistyminen muutoksen jälkeen 

Tuotantoa käynnistettäessä havaittiin ongelmia hitsauksen laadussa, jonka 

vaatimus oli asetettu asiakkaan toimesta erittäin korkeaksi. Kaaritapituslaitteistoa 

ei oltu testattu tässä sovelluksessa ennen käyttöönottoa yrityksen tai toimittajan 

tiloissa. Kyseisessä betonitartuntojen hitsaussovelluksessa jouduttiin käyttämään 

suurempia hitsaustapin halkaisijoita ja pitempiä hitsaustappeja kuin mihin 

laitteistotoimittajan kokemus ulottui. Tämä johti tuotantoa käynnistettäessä 

ennakoimattomiin ongelmiin, ja hitsauksen laatu ei täyttänyt sovellukselle 

asetettuja laatuvaatimuksia. 
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Varsinkin paksumpien tappien kohdalla ongelmat muodostuivat magneettisen 

puhalluksen ja maadoitusvaikeuksien yhteisvaikutuksesta. Kiinnityslevyjen 

hitsauksessa reunaetäisyydet tappien hitsauskohdassa olivat liian pieniä, ja 

hitsaustapin kauluksesta ei tullut symmetristä, kuva 20. Joissakin tapauksissa 

syntyi merkittävää reunahaavaa hitsaustapin ja levyn väliin. Tämä ei täytä 

standardin EN 14555 kaaritapitukselle asettamia hyväksymisvaatimuksia ja johtaa 

hitsaustapin hylkäämiseen. Ongelmaa kasvatti asiakkaan kaaritapitukselle 

asettamat laatuvaatimukset, jotka olivat yleistä menetelmästandardia 

huomattavasti tiukemmat; asiakkaan vaatimuksesta epäonnistuneita hitsejä ei 

saanut korjata MAG-hitsauksella eikä hylätyn tapin viereen saanut hitsata 

korvaavaa tappia. Tästä johtuen hylätty tappi piti irrottaa leikkaamalla ja 

hitsauskohta hioa huolellisesti ennen korvaavan tapin hitsausta. 

 

Kuva 20 Kiinnityslevyn kaaritapitushitsaus. Maadoituskaapeli etualalla (Peikko 2009) 

Maadoitusongelmia yritettiin ratkaista sekä kaaritapituslaitteiston jälleenmyyjän 

että laitteistovalmistajan henkilökunnan toimesta. Kustannukset tästä koituivat 

pääosin yritykselle, koska mahdolliseen ylösajokonsultointiin ei oltu varauduttu 

toimitussopimuksissa. Ongelma oli kuitenkin uusi kaikille osapuolille, joten 

ratkaisu löytyi vain laajamittaisen testaamisen kautta. Tämä testausvaihe 
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luonnollisesti häiritsi merkittävästi tuotantoa, joka käytännössä seisoi ennen kuin 

maadoitusongelma saatiin ratkaistua. 

Testauksen ja laitteistovalmistajan konsultoinnin perusteella päädyttiin 

käyttämään lisämassoja tasaamaan sähkömagneettista kenttää silloin, kun levyn 

reunaetäisyys oli niin pieni, että se aiheutti magneettista puhallusta ja hylättyjä 

hitsejä. Lisäksi maadoituspaikan sijaintia ja maadoitusvirran kulkua jouduttiin 

muuttamaan ja hakemaan jokaiselle yksittäiselle hitsaustapahtumalle optimaalinen 

maadoituspiste. Käytännössä tämä tarkoitti maadoituspaikan sijainnin 

muuttamista useaan otteeseen kesken kiinnityslevyn hitsaamisen. Tämä 

ylimääräinen työ hidasti tuotteen läpimenoaikaa, ja johti käytännössä siihen, että 

kaikkia suunniteltuja mekanisointikeinoja ei voitu hyödyntää. Tuotantolinjoille 

hankituissa hitsauspöydissä suunniteltiin alusta alkaen mahdolliseksi 

vakiokokoisen kiinnityslevyn käsittely ja liike hitsauspistooliin nähden 

mekanisoiduksi. Magneettisen puhalluksen ongelmista johtuen maadoituspaikkaa 

jouduttiin muuttamaan kesken yksittäisen tuotteen hitsaamisen, ja tämä 

ominaisuus jäi hyödyntämättä. 

5.2.5 Muutoksen mittarit 

Kaaritapitushitsauksen käyttöönottoprojektissa seurattiin syntyneitä kustannuksia, 

käyttöönoton edistymistä verrattuna arvioituun aikatauluun sekä tuotteen 

läpimenoaikaa ja tuotantolinjojen kokonaiskapasiteettia. Kappaleen 2.6 mukaan 

syntyneet kustannukset sekä aikataulun toteutuminen verrattuna suunnitelmaan ja 

budjettiin mittaavat käyttöönoton suorituksen tehokkuutta. Yksittäisen tuotteen 

läpimenoaika ja tuotantolinjojen kokonaiskapasiteetti mittaavat itse 

valmistusprosessin operatiivista suorituskykyä. Tässä on huomattavaa se, että 

mittarit ovat täysin samat kuin toisen case-tapauksen käyttöönottoa arvioitaessa. 

Sekä käyttöönotolle asetettu budjetti että aikataulu ylittyivät huomattavasti. 

Tuotannon käynnistymisvaiheessa vastaan tulleisiin ongelmiin ei oltu osattu 

valmistautua suunnitelmia laadittaessa. Testausvaihe tuotannon häiriintymisineen 
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ja laitteistotoimittajien kustannuksineen aiheuttivat budjetin ja aikataulun 

ylittymisen. Tuotteen läpimenoaika saavutti asetetun tavoitteensa. 

5.2.6 Muutoksen toteutuksessa havaitut kehityskohteet 

Kaaritapitushitsauksen käyttöönottohankkeessa otettiin varsin rajoitetusti 

huomioon muutoksen eri tekijät. Tässä projektissa päähuomio oli selkeästi 

asetettu laitehankinnoille, mistä johtuen muut osa-alueet jäivät vähäiselle 

tarkastelulle. Laitehankinnat oli budjetoitu ja niille oli määritetty aikataulu sekä 

neuvoteltu toimitussopimukset. Kuitenkin resursoinnin tarve suunnitteluvaiheessa 

ja käyttöönottovaiheessa jäi liian vähäiselle tarkastelulle. Tästä johtuen hankkeelle 

laadittu budjetti ei ollut riittävän tarkka, mikä johti budjetin ylittymiseen.  

Suunniteltaessa näennäisesti yksinkertaista tuotantoprosessin muutosta on syytä 

huomioida mahdollisimman tarkkaan erilaiset kappaleessa 2.4 läpikäydyt resurssit 

sekä niiden keskinäiset suhteet, ks. myös kuva 3. Usein resursoinnissa määritetään 

hankkeen kustannuksista ainoastaan selkeät euromääräiset kustannukset, kuten 

laitehankintojen hinnat, mutta jätetään huomioimatta esimerkiksi aika resurssina. 

Tämä on kuitenkin merkittävä tekijä käyttöönottoprosessin kokonaiskustannusten 

tarkastelussa, ja aika voi olla eri hintaista käyttöönoton eri vaiheissa.  

Esimerkkinä tästä voidaan käyttää laitetoimittajan tiloissa tehtävää testausta ennen 

valmistusmenetelmän käyttöönottoa. Vaikka testauskustannukset per aikayksikkö 

ovat samat testisarjojen ajamisessa ennen laitteiden asennusta tuotantolinjalle kuin 

tuotannossa tehtävällä testauksella, käynnissä olevan tuotannon häiriintyminen on 

kuitenkin huomattavasti vähäisempää, joten kokonaiskustannukset jäävät 

alhaisemmiksi. 
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6 VALMISTUSTEKNOLOGIAN KÄYTTÖÖNOTTOMALLIN 

LUOMINEN 

Työn tavoitteiden mukaisesti pyritään tässä kappaleessa kuvaamaan case-

tapausten perusteella havainnoitu yrityksen nykyinen toimintatapa 

valmistusteknologian käyttöönotossa, ja parantamaan mallia sekä kappaleessa 2 

esitettyjen julkaisuiden että kappaleissa 5.1.6 ja 5.2.6 esiin tulleiden 

kehityskohteiden perusteella. 

Käyttöönottomallin kuvaamiseen käytettiin yksinkertaista vuokaaviotekniikkaa 

sen selkeyden ja helppolukuisuuden ansiosta. Vuokaavion perussyntaksi on myös 

riittävä kuvaamaan käyttöönottoprosessin eri askeleet. Vastuualueiden 

kuvaamiseksi vuokaavioon sisällytetään ns. ”uimaradat”, jolloin lineaarisesti 

etenevä prosessi voidaan poikkeuttaa eri henkilöiden tai osastojen vastuualueille. 

Valmistusteknologian käyttöönottoprosessin vastuualueita ovat tuotannon kehitys,  

yrityksen johto, tuotanto sekä ulkoiset resurssit. Käyttöönottoprosessi jakautuu 

pääprosessista kolmeen alaprosessiin, kuvan 21 mukaisesti. Nämä alaprosessit 

vastaavat kappaleessa 2 esitettyjä tuotannon muutosprosessin vaiheita. 

KäyttövaiheToteutusvaihe
Suunnittelu- ja

valmisteluvaihe

Toteutusvaihe Käyttövaihe

 

Kuva 21 Valmistusteknologian käyttöönotto. Pääprosessitaso 

6.1 Suunnittelu- ja valmisteluvaihe 

Sekä esitettyjen viitekehysten että käytännön case-tapausten havainnoimisen 

perusteella on helppo todeta että käyttöönottoprosessin suunnittelu- ja 

valmisteluvaihe on suoritettava huolella ja siihen on käytettävä runsaasti aikaa, 

sillä tämä vaihe antaa suunnan koko loppuprosessille, ja puutteellisilla 
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alkutiedoilla käynnistetty hanke epäonnistuu huomattavasti todennäköisemmin. 

Suunnittelu- ja valmisteluvaiheen prosessikuvaus on esitetty kuvassa 22. 

 

Kuva 22 Valmistusteknologian käyttöönotto. Suunnittelu- ja valmisteluvaihe -alaprosessi 
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Käynnistettäessä uuden valmistusteknologian käyttöönottoprosessia tulee 

tarkastella käyttöönoton motiiveja kriittisesti. On esitettävä kysymyksiä ”Miksi 

uusi teknologia on syytä ottaa käyttöön?” ja ”Mitä muutoksella tavoitellaan?”. 

Nämä kysymykset vaikuttavat olennaisesti käyttöönoton suoritustapaan ja 

lopputulokseen.  Mahdollisia muutostavoitteita käsiteltiin kappaleessa 2.3. 

Tavoitteita määritettäessä on hyvä ottaa huomioon tavoitteiden keskinäiset 

suhteet, sekä realiteetit siitä, että kaikkea ei voi saavuttaa kerralla. Esimerkiksi 

suuren valmistuskapasiteetin ja tuotantolinjojen joustavuuden parantamisen 

tavoittelu samassa käyttöönottoprosessissa luo huomattavasti haasteita. Tämän 

tason kysymykset liittyvät pitkälti yrityksen valmistus- ja toimitusketjustrategiaan, 

joten yrityksen johdon on osallistuttava valmisteluvaiheen työskentelyyn. Näin 

muutosprojektille saadaan suunta, joka on linjassa yrityksen strategian kanssa. 

Sen jälkeen kun muutosprosessin herätteet ja tavoitteet on tarkasteltu kriittisesti, 

on ne voitava muokata selkeiksi, yksiselitteisiksi mittareiksi. Näistä saadaan 

käyttöönottoprosessin operatiivinen mittaristo. Case-tapausten perusteella 

operatiivisten mittareiden lisäksi johdon tulee asettaa myös käyttöönottoprosessin 

suoritusta mittaavia mittareita, joiden antamaa tietoa voidaan käyttää kehitettäessä 

teknologian käyttöönottoprosessia. Mittaristo voidaan valita kappaleen 2.6 

mittareista, tai se voidaan määrittää itse. Mittareille tulee asettaa myös tavoitetaso.  

Suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen kuuluu myös muutosprosessin resurssointi. 

Tämä on omalta osaltaan liitoksissa mittaristoon, sillä tietyn resurssin käyttöaste 

verrattuna suunniteltuun on toimiva käyttöönottoprosessin suorituskyvyn mittari. 

Resursoitu määrä asettaa mittarille tavoitetason. Resursseja määritettäessä tulee 

huomioida kaikki erityyppiset resurssit ja niiden keskinäiset suhteet ja tähän 

vaiheeseen uhrattu työ helpottaa loppuprosessia huomattavasti. Yrityksen johdon 

ja muutosprosessin vetäjän tulee yhteistyössä miettiä olisiko esimerkiksi järkevää 

hyödyntää ulkopuolisia testausresursseja aiottua enemmän, jos sillä voidaan estää 

tuotantoprosessin häiriintymistä. Huomioimattomat resurssitarpeet ja 

piilokustannukset ovat eräs yleisimmistä syistä valmistusteknologian 

käyttöönottoprosessin viivästymiseen ja budjetin ylittymiseen. Resursseja ja 
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niiden hyödyntämistä voidaan pohtia kappaleessa 2.4 esitettyjen huomioiden 

kautta. 

Kaikki edellä esitetyt seikat muodostavat käyttöönottosuunnitelman, jossa 

yrityksen johdolle esitetään tarvittavat tiedot käyttöönottoprosessin 

toteuttamispäätöstä varten. Suunnitelma toimii myös runkona 

käyttöönottoprosessin jatkovaiheille. Tässä vaiheessa yrityksen johdon on 

arvioitava käyttöönottosuunnitelmaa, ja tehtävä päätös voidaanko prosessi viedä 

eteenpäin vai tarvitaanko asiasta lisäselvityksiä. Mikäli päädytään siihen arvioon, 

että uuden valmistusteknologian käyttöönotto ei täytä asetettuja tavoitteita, 

voidaan prosessi keskeyttää ja käyttöönotto hylätä. 

Suunnittelu- ja valmisteluvaihe tuottaa runsaasti tärkeää tietoa 

valmistusteknologian käyttöönoton edellytyksistä, kuten kannattavuusanalyyseja, 

kapasiteettisuunnitelmia, simulointitietoa ja riskianalyyseja. Tämä tieto tulee 

arkistoida sekä prosessin myöhempiä vaiheita että tulevia käyttöönottoja varten. 

Käyttöönottosuunnitelman arkistointi tulee tehdä, vaikka prosessi päätettäisiin 

keskeyttää. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta siirrytään käyttöönoton 

toteutusvaiheeseen, mikäli yrityksen johto antaa hyväksyvän päätöksen. 

6.2 Toteutusvaihe 

Toteutusvaiheessa käyttöönottohankkeen vetäjä ottaa aktiivisen vastuun ja alkaa 

toteuttaa prosessia suunnitteluvaiheessa määritettyjen tavoitteiden mukaisesti 

niillä resursseilla, jotka prosessille on määritetty. Toteutusvaiheeseen kuuluu 

esimerkiksi solusuunnittelua, valmistusteknologian toimittajien kilpailutusta ja 

toimitussopimusten laatimista sekä laiteiden asennusta ja ylösajoa. Kuvassa 23 

esitellään toteutusvaiheen alaprosessi. 
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Kuva 23 Toteutusvaihe-alaprosessi 

Case-tapausten perusteella erityistä huomiota tulee kiinnittää ulkoisten resurssien 

käyttöön ja niiden määrittämiseen sopimuksissa. Mikäli yritys haluaa tai tarvitsee 

ulkopuolista konsultointia, esimerkiksi laitteistotoimittajalta, pitää järjestelyt 

määrittää selkeästi, kun sopimus solmitaan. On myös hyvä varautua ja vähintään 

neuvotella toiminnasta ennalta-arvaamattomissa ongelmatilanteissa. 

Tärkeänä seikkana on otettava huomioon ylösajovaiheeseen varautuminen, jotta 

häiriöt muulle tuotantoprosessille voidaan minimoida. On pohdittava tuottaako 

uusi valmistusteknologia kovempia vaatimuksia tuotantoprosessin aikaisemmille 

tai myöhäisemmille vaiheille ja näihin vaatimuksiin tulee varautua etukäteen. 

Lisäksi merkittävää on myös työntekijöiden valmistaminen uuteen 

tuotantoteknologiaan. Jotta ylösajo sujuu mahdollisimman häiriöittä, on 

käytettävä resursseja työntekijöiden kouluttamiseen siten, että oppimiskäyrä 

hallitaan tuotannon alkuvaiheessa. Koulutustavat riippuvat tapauksesta, mutta 

myös tämä on hyvä suunnitella etukäteen. 

6.3 Käyttövaihe 

Käyttövaiheessa, ks. kuva 24, varsinainen tuotantoteknologia on ajettu ylös ja 

oppimiskäyrä sekä tuotantoprosessin säätäminen uuden teknologian potentiaaliin 

käynnistyy. Toisin sanoen teknologia on tuotannon käytössä, mutta 

käyttöönottoprosessi ei ole vielä ohi, tästä käyttövaihe-nimitys Tässä vaiheessa 
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toimet menetetyn tuotannon minimoimiseksi tuottavat eniten hyötyä parantaen 

käyttöönoton kokonaiskannattavuutta. Jotta alkuvaiheessa alitehoisena toimiva 

valmistusteknologia saadaan vastaamaan prosessin myöhempien vaiheiden 

kysyntään ja tuotannon häiriintyminen mahdollisimman vähäiseksi, voidaan 

tuotannon käynnistyessä hyödyntää enemmän työvoimaa tai lisävuoroja. 

 

Kuva 24 Käyttövaihe-alaprosessi 

Tässä vaiheessa on luontevaa seurata käyttöönoton arviointiin valittuja mittareita 

ja raportoida tulokset yrityksen johdolle. Käyttövaiheessa muodostuu 

valmistusteknologian lopullinen suorituskyky, joten vertailu tavoitteisiin voidaan 

tehdä prosessin säätämisen jälkeen. 

Case-tapausten tutkimisen ja saadun palautteen perusteella on selvää, että 

käyttöönottoprosessilla täytyy olla selkeä päätös. On eri asia ottaa käyttöön uutta 

valmistusteknologiaa kuin kehittää olemassa olevia, joten näille on syytä tehdä 

selkeä ero. Kun valmistusteknologia on testattu ja säädetty, voidaan 

käyttöönottoprosessin tavoitteiden toteutumisen ja mittareiden perusteella laatia 

jatkokehityssuunnitelmat. Tämän jälkeen prosessi päättyy syntyneen aineiston 

arkistointiin yrityksen laatu- ja toimintajärjestelmän ohjeistuksen mukaisesti. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella voidaanko uuden valmistusteknologian 

käyttöönottohankkeista löytää yhteisiä piirteitä ja vaiheita, jotka toistuvat kerta 

toisensa jälkeen. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, voidaanko näistä toistuvista 

vaiheista tunnistaa ja kuvata prosessi, joka auttaa teknologiateollisuuden yritystä 

johtamaan valmistusteknologian käyttöönottoja. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys onnistuttiin tunnistamaan ja aikaisemmin 

julkaistujen tutkimusten havainnot edistivät tutkimuskysymysten selvittämistä ja 

taustoittivat tämän tutkimuksen olettamuksia ja tuloksia. Kirjallisuusselvityksen 

perusteella osoitettiin, että  

(i) uuden valmistusteknologian käyttöönotto noudattaa valmistusprosessiin 

tehtävän muutoksen teoreettisia prosessivaiheita.  

Tästä aihepiiristä julkaistujen tutkimusten perusteella määritettiin selkeät vaiheet, 

jotka toistuvat valmistusteknologian käyttöönotossa. Lisäksi kerättiin mittaristo 

valmistusteknologian käyttöönoton suorituskyvyn ja operatiivisen tehokkuuden 

mittaamiseen, jonka perusteella valmistusteknologian käyttöönottoa voidaan 

arvioida sekä tuotantoprosessin muutoksen vaikutuksen että muutoksen 

toteuttamisen kannalta. 

Prosessijohtamisen teorioiden perusteella ja tutustumalla erityyppisiin prosessien 

tunnistamista ja kuvaamista käsitteleviin standardimenetelmiin haettiin tapa, jolla  

(ii) aiemmin yksittäisiksi projekteiksi mielletyt valmistusteknologian käyttöönotot 

voitiin kuvata selkeästi toistuvana prosessina.  

Tästä havainnosta seuraa lisäarvoa yritykselle, sillä tarkasteltujen case-tapausten 

perusteella valmistusteknologian käyttöönotoissa eräs suurimmista riskeistä on 

ennakoinnin vaikeus, koska ”tehdään jotain, mitä ei ole yrityksessä aikaisemmin 
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tehty”. Tästä huolimatta yrityksessä saattaa olla tiedostamatta käyty läpi useita 

vastaavanlaisia käyttöönottoja, joissa samanlaisina toistuvista vaiheista voidaan 

hankkia kokemusta ja lisätietoa tulevia käyttöönottoja varten. 

Yrityksen aikaisempien toimintamallien arvioimiseksi tarkasteltiin kahta 

erityyppistä valmistusteknologian käyttöönottoa. Näistä onnistuttiin löytämään 

runsaasti sekä yhtymäkohtia esitettyihin teoreettisiin viitekehyksiin että yhteisiä 

piirteitä toistensa kanssa. Tästä voidaan päätellä, että valmistusteknologian 

käyttöönotto ei ole tässäkään yrityksessä täysin uniikki projekti, vaan 

viitekehyksissä esitettyjä suosituksia voidaan soveltaa laajasti. Samoin voidaan 

päätellä, että yrityksen sisällä vallitsee tietyssä määrin vakiintunut käytäntö, jonka 

mukaan valmistusteknologian käyttöönottoja toteutetaan. Tämä tukee ajatusta 

niiden johtamista prosessina. 

Prosessijohtamisen oppien soveltaminen ja valmistusteknologian 

käyttöönottoprosessin kuvaaminen auttavat käyttöönottoprosessien kehittämistä. 

Kun prosessin suorittamisesta kerätään ennalta sovituilla mittareilla tietoa, 

voidaan havaita kehityskohteita, jotka auttavat prosessin parantamisessa sekä 

käyttöönottojen kustannusten sekä ongelmatilanteiden ennakoimisessa. 

Uuden valmistusteknologian käyttöönoton yhteisten piirteiden lisäksi havaittiin 

toistuvia ongelmia käyttöönottojen toteutuksessa. Teoriaosuuden tutkimusten 

viitekehykset tukevat näitä havaintoja. Käyttöönottoprosessien toteutuneet 

kustannukset ja aikataulu ovat usein huomattavan erilaiset kuin on suunniteltu tai 

arvioitu. Useimmiten kustannukset arvioidaan paljon alhaisemmiksi kuin niiden 

toteutuma on, johtuen erilaisten resurssien tai prosessivaiheiden sivuuttamisesta 

tai liian vähäiselle huomiolle jättämisestä. Havaittiin, että  

(iii) tuotantoprosessin käynnistymisellä ja ylösajovaiheen suorituksella on jopa 

merkittävämpi vaikutus kokonaiskustannuksiin kuin laitehankintojen hinnalla.  

Tämä havainto on merkittävä, ja kirjallisuusselvityksen perusteella yllättävän 

yleinen. Usein valmistusteknologian käyttöönotossa laitteiden hintaan kiinnitetään 
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budjetoinnissa suurin huomio. Aikataulun suunnittelussa vastaava huomio 

kiinnitetään laitteiden toimitusaikoihin. Tuotantoprosessin häiriintymistä koko 

käyttöönoton aikana tulee pyrkiä minimoimaan erilaisin keinoin, kuten ulkoisten 

resurssien hyödyntämisellä ja riittävän koulutuksen varmistamisella. 

Ennakoimattomiin kustannuksiin on hankalaa varautua, mutta ne ovat yleisiä 

tämäntyyppisissä hankkeissa ja niillä on merkittävä vaikutus sekä käyttöönoton 

kustannuksiin että aikatauluun.  

 (iv) Huolellisen suunnittelun ja yrityksen johdon osallistumisen tärkeyttä 

korostavat niiden ratkaisevat vaikutukset käyttöönoton lopputulokseen.  

Käyttöönoton suunnitteluvaiheen tärkeys ja siihen kulutettujen resurssien 

korostunut merkitys ovat eräät tämän tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista. 

Sekä aiempien julkaisujen että case-tapausten havainnoinnin perusteella huomattu 

yritysten riittämätön panostus käyttöönoton suunnitteluun on merkittävä huomio. 

Mikäli valmistusteknologian käyttöönotto suunnitellaan puutteellisesti ilman, että 

kaikki oleelliset tavoitteet ja resurssit on arvioitu, on koko prosessin 

menestyksekäs läpivienti uhattuna. Tämän vaiheen havaittiin tarvitsevan runsaasti 

yrityksen johdon panosta, jotta käyttöönotto suoritetaan linjassa yrityksen 

strategiaan, ja käyttöönoton tavoitteet on selkeästi määritetyt. 

Käytettyjä tutkimusmenetelmiä rajoitti se, että mahdollisuutta mallin testaamisen 

ei työn valmisteluaikana saatu. Konstruktiivisen tutkimuksen menetelmässä 

kirjallisuusselvityksen ja käytännön havaintojen perusteella luotua mallin 

olettamuksia pyritään testaamaan kehityskohteiden havainnoimiseksi ja mallin 

jalostamiseksi. Tämä työ suositellaan tehtäväksi jatkossa kun tilaisuus tulee. 

Teoreettisina lisätutkimuksina ehdotetaan resurssien käytön tarkastelua ja 

optimointia, jotta saadaan parempi ymmärrys kuinka erilaiset resurssit 

edesauttavat käyttöönoton eri tavoitteiden saavuttamista. 

Tutkimuksen teoreettiset tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan, ja 

valmistusteknologian käyttöönoton mieltämistä prosessina yksittäisten projektien 

sijaan voidaan hyödyntää ja jalostaa muissa tutkimuksissa. Myös toimeksiannon 
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antaneessa yrityksessä onnistuttiin rikkomaan aikaisempaa ajatusmallia 

teknologian käyttöönotosta yksittäisenä, ja vain laitehankinnat käsittävänä 

projektina. Työn konkreettisiin tavoitteisiin nähden tulokset ovat hyvin yrityksen 

hyödynnettävissä sen kehittäessään toiminnanhallintajärjestelmäänsä ja siihen 

liittyviä prosesseja. Järjestelmän kehittäminen on jatkuvaa työtä, joten 

käyttöönottoprosessia tulee analysoida ja sen suorituskykyä parantaa jatkossakin. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella uuden valmistusteknologian 

tuontia olemassa olevaan tuotantoprosessiin. Erityisen huomion kohteena oli 

uuden valmistusteknologian, kuten uuden laitteen tai hitsausprosessin, 

käyttöönoton ja niiden suoritus. Kohteena olevan teollisuusyrityksen tarpeista 

muodostettiin tutkimuskysymykset: ”Onko valmistusteknologian käyttöönotossa 

mahdollista tunnistaa kerrasta toiseen toistuvia vaiheita?” sekä ”Voidaanko 

valmistusteknologian käyttöönotto kuvata prosessina ja hyödyntää sitä 

toimintajärjestelmän osana?” 

Tutkimus aloitettiin tutustumalla aihepiirin aikaisempiin julkaisuihin. Varsinaista 

uuden teknologian käyttöönottoa on itsessään tutkittu huomattavan niukasti, mutta 

yhtäläisyyksiä löytyi tuotantoprosessin muutoksen laajempaa kokonaisuutta 

käsittelevistä tutkimuksista. Useiden eri tutkijoiden artikkeleista löytyi hyödyllistä 

taustatietoa tutkimukselle, mutta varsinkin Tapani Taskisen tutkimuskertomukset 

ja väitöskirja liittyen tuotantoprosessin muutoksen vaiheisiin ja muutoksen 

mittaamiseen sekä Carillo ja Gaimonin käytännönläheinen viitekehys 

tuotantoprosessin muutoksen tavoitteista ja resursseista auttoivat työn aiheen 

käsittelyssä. 

Toinen osakokonaisuus tutkimuksen kirjallisuusselvityksestä keskittyi prosessien 

kuvaamiseen. Prosessijohtamisen perusteet ja termistö esiteltiin, sekä tarkasteltiin 

prosessin ja projektin eroavaisuuksia ja niiden soveltuvuutta erityyppisiin 

toimintoihin. Lopulta yleisimmät prosessien kuvaamiseen käytetyt menetelmät ja 

standardit esiteltiin esimerkkikaavioiden avulla. 

Julkaisuista kertynyttä teoriaa sovellettiin käytäntöön tarkasteltaessa 

kohdeyrityksessä viime vuosina tehtyjä käyttöönottoja. Valmistusmenetelmien 

aktiiviseen kehittämiseen pyrkineessä yrityksessä tehtyjen käyttöönottojen 

joukosta valittiin kaksi erityyppistä hanketta, joissa tuotantoprosessin muutos on 

keskittynyt valmistusteknologiaan. Tarkasteltavat tapaukset olivat monimutkaisen 
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robottihitsaussolun käyttöönotto sekä kaaritapitushitsausprosessin soveltaminen 

vanhassa tuotannossa. Näiden käyttöönottojen suorituksesta ja niissä mukana 

olleiden haastattelusta havaittiin useita kehityskohteita, mm. tarve huolelliseen 

suunnitteluun, tavoitteiden selkeyttämiseen sekä varautuminen 

ongelmatilanteisiin. Yleisempänä huomiona oli, että riippumatta erilaisista 

sovelluksista, on aikaisemmista käyttöönotoista mahdollista kerätä hyödyllistä 

kokemusta tuleviin hankkeisiin. 

Case-tapausten kehityskohteiden ja teoreettisten viitekehysten perusteella luotiin 

uuden valmistusteknologian käyttöönoton malli, jossa kiinnitettiin erityistä 

huomiota suunnitteluun ja valmisteleviin toimintoihin. Selkeiden tavoitteiden ja 

mittareiden asettaminen nähtiin tärkeänä, jotta käyttöönotto on mielekäs ja 

toteuttaa yrityksen tuotantostrategiaa.  

Tutkimuksen tuloksina todettiin, että uuden valmistusteknologian käyttöönotto 

noudattaa tuotantoprosessin muutoksen teoreettisia vaiheita. Lisäksi havaittiin, 

että käyttöönottoja on mahdollista, ja tietyin edellytyksin järkevää johtaa 

prosessina. Tällöin toteutetaan selkeää toimintamallia, jota voidaan arvioida ja 

ennen kaikkea kehittää. 
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