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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa tutkimukselle 

Teollisuuden kilpailutekijöiden muuttuessa ja kansainvälisen kilpailun kiristyessä yritykset 

ovat joutuneet kiinnittämään entistä enemmän huomiota kokonaisten toimitusketjujen hal-

lintaan ja verkostomaiseen toimintatapaan. Teollistumisen alkuaikoina yritykset tuottivat 

kaiken tarvitsemansa itse. Teollisen toiminnan kasvaessa ja liiketoiminnan kansainvälisty-

misen myötä yritykset ovat alkaneet yhä kasvavassa määrin teettää varsinaisten tuotteiden-

sa osia ulkopuolisilla yrityksillä. Kehityssuuntana on ollut suuri laatuvaatimusten kohoa-

minen, samanaikainen valmistusvolyymien kasvaminen, sarjakoon pienentyminen, tuot-

teen elinkaariodotteen lasku sekä siirtyminen räätälöidystä tuotannosta standardituotteiden 

valmistukseen ja myyntiin. (Kajaste & Liukko 1994, 7) 

 

Tällä hetkellä yleisenä kehityssuuntana teollisuudessa on, että päämiehet ulkoistavat yhä 

suurempia tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Seurauksena on materiaaliteknologian hallin-

nan, tuotteen valmistettavuuden suunnitteluvastuiden sekä tuotekehitysvastuiden siirtymi-

nen toimitusketjussa alaspäin. Toimittajilta edellytetään yhä laajempaa roolia, osaamista ja 

vastuunottoa päähankkijan suunnittelu- ja tilaus-toimitusprosesseissa. Teollisuuden verkos-

toyhteistyö on kehittynyt perinteisestä alihankintatoiminnasta kohti suurempia tuote- ja 

palvelukokonaisuuksien arvoketjujen hallintaa. Yritysten keskinäinen yhteistyö koskettaa 

yhä enemmän yhteistyötapoja ja verkostorakenteita, tuotekonsepteja ja yhteistyötä tuote-

kehityksessä, teknologiastrategioita sekä yhteistyötä tukevia tietojärjestelmiä. Entistä 

enemmän voidaan puhua strategisten yritysverkostojen muodostumisesta, joilla on omat 

yhteistyöverkostonsa ja kehittämistapansa. (Hyötyläinen 2000)  

 

Valmistuksen ja suunnittelun välistä yhteistyötä pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä 

keinoista taloudellisiin tuotekonstruktioihin pyrittäessä. Usein sanotaankin, että suunnitteli-

ja määrittelee 60–80 % tuotteen kustannuksista. Näin ollen suunnittelijalta edellytetään 

erittäin laajaa asiantuntemusta monelta osa-alueelta ja tuotteelle asetetaan monenlaisia vaa-

timuksia. Sen on oltava sopivan hintainen, täytettävä viranomaisvaatimukset, konstruktion 

on oltava taloudellinen ja tuotteen on oltava tuotannonohjauksen kannalta mahdollisimman 

tehokkaasti ohjattavissa. Vaatimuksia tulee usealta suunnalta. 
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Kustannustehokkuuden kannalta tuotteen valmistusmenetelmät ovat erittäin ratkaisevassa 

asemassa. Valmistuksen ulkoistamisen myötä valmistusmenetelmien huomioon ottaminen 

konstruktiossa on erityisen haastavaa. Toimittaja sijaitsee useimmiten maantieteellisesti 

etäällä päähankkijasta, jolloin suunnittelija ei luonnostaan käy keskusteluja valmistajan 

kanssa menetelmäkysymyksistä. Tilannetta vaikeuttaa myös se, että tuotteen hankintavas-

tuu on usein annettu osto-osastolle, joka etsii edullisimman toimittajan ottaen huomioon 

myös monia muita tekijöitä.  

 

Suunnittelijoiden kokemus ei välttämättä riitä kehittyvän valmistusteknologian jatkuvaan 

huomioimiseen. Toisaalta tuotteen volyymien kasvaessa on alkuperäinen valmistusmene-

telmä vaihdettava taloudellisempaan. Valmistustoiminnan ulkoistaminen on edelleen hei-

kentänyt suunnittelijoiden valmistusteknisiä taitoja. Tilannetta hankaloittaa myös teolli-

suudessa lisääntyvät laatujärjestelmävaatimukset, jotka on ulotettava myös toimittajien 

toimintaan tavalla tai toisella.  

 

Mainituista lähtökohdista syntyi tarve tutkia lähemmin Pilomac – konsernin päähankki-

jayrityksien toimittajaverkostoa ja erityisesti valmistusosaamisen kehittämistä kokonais-

valtaisen yhteistyön keinoin. Diplomityön teettäminen on katsottu sopivaksi mahdollisuu-

deksi tutkia aihealuetta lähemmin ja saattaa yhteinen osaaminen menestyksen taustaksi.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pilomac -konserniin kuuluville päähankkijayrityksil-

le, Junttan Oy:lle ja Oy Logset Ab:lle tuotteiden jatkuvan valmistettavuuden kehittämisen 

mahdollistavat toimintamallit ja menetelmät, jotka verkostomainen toimintatapa mahdol-

listaa. Työssä tutkittiin toimittajaverkoston valmistusteknologista osaamista ja resursseja 

sekä yhdistettiin tuloksiin yritysten tuotteiden valmistustekninen kuvaus. Valmistettavuu-

den kehittämisen avulla yrityksien tuotekehityksen ja suunnittelun kustannustietoisuus 

parani ja toisaalta toimittajayrityksien tuotannon kilpailukyky kasvoi. Diplomityön osata-

voitteena oli kehittää suunnittelun ja valmistuksen välistä yhteistyötä ja saada yhteistyöstä 

systemaattinen toimintatapa. Tavoitteena oli myös kohdeyrityksen kuin valmistavienkin 

yrityksien toiminnan ja tuotteiden kehittäminen valmistusystävällisemmiksi.  
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Oleellinen osa työtä oli yrityksen sisällä tapahtuva näkemyksien yhdistäminen sekä nykyi-

sen valmistusteknisen osaamisen kartoitus. Tarkasteltaessa tutkimuskohdetta pitkällä aika-

välillä oli tärkeämpää asettaa tavoitteeksi toimivan prosessikuvauksen luominen kuin kes-

kittyä pelkästään tämän hetkisten valmistettavuusongelmien ratkaisemiseen. Analysoituja 

tietoja voidaan tulevaisuudessa käyttää hyväksi laadittaessa valmistettavuuden kehittämi-

sen ja kustannustietoisen suunnittelun kehittämissuunnitelmia ja ohjeistuksia. 

 

Työn sisältöön kuului kustannustietoisen suunnittelun perusperiaatteiden ja keskeisimpien 

toimintatapojen esittäminen, mutta ei varsinaisia suunnitteluohjeistuksia, joiden avulla 

suunnittelun ratkaisuoptimointi kehittyy. Työssä käsiteltiin kohdeyrityksien tuotteita ylim-

mällä päämoduulitasolla, mutta ei ryhdytty muodostamaan rakennekohtaista analysointia. 

Konsernin valmistusverkostoa koskevassa selvityksessä pyrittiin ensisijaisesti ratkaise-

maan valmistettavuuteen ja kustannustietoiseen suunnitteluun liittyviä järjestelyjä, eikä 

muihin mahdollisiin kehittämiskohteisiin syvällisesti puututtu. 

 

Tutkimus tehtiin Pilomac -konsernille, jossa päähankkijayrityksinä ovat paalutuskoneval-

mistaja Junttan Oy ja metsäkonevalmistaja Logset Oy. Kyseisten päähankkijayritysten 

lisäksi valmistettavuuden kehittämisprojektissa olivat mukana Savonia ammattikorkeakou-

lu ja Pilomac Oy:n liiketoimintaverkostoon kuuluvat eri tason toimittajayritykset.  

 

1.3 Työn rakenne 

Diplomityön kappalejako noudattelee pitkälle työn todellista etenemistä. Kronologisen 

järjestyksen käyttäminen on suositeltavaa erityisesti näin laajan ja ajallisesti pitkäkestoisen 

projektin raportoinnissa. Suoritusjärjestykseen perustuva kappalejako auttaa lukijaa hah-

mottamaan syy-seuraus -suhteita ja ymmärtämään yhteyksiä asioiden välillä. 

 

Työn alussa kerrotaan lyhyesti kohdeyrityksen tärkeimmät tiedot, annetaan selvitys yrityk-

sen nykytilasta ja kehittämishankkeista sekä kerrotaan lähtökohdat työhön. Tutkimuson-

gelman kuvauksen ja esittelyn jälkeen seuraa laaja kirjallisuuteen pohjautuva teoriakatsaus. 

Pääosa teorioista käsittelee toimittajayhteistyön merkitystä valmistettavuuden kehittämi-

seen verkostomaisessa toimintaympäristössä sekä konkreettisia asioita, joilla valmistus ja 
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suunnitteluprosesseja voidaan tehokkaasti koordinoida. Lähteinä on käytetty sekä laajalti 

tunnettua oppikirjamateriaalia, että vähemmän tunnettuja julkaisuja, kuten artikkeleita. 

 

Tärkeimpien lukujen lopussa on yhteenveto, joissa tiivistetään luvussa käsitellyt asiat. Tu-

losten tarkastelussa arvioidaan työn soveltavassa osassa saatuja tuloksia. Luvuissa johto-

päätökset pohditaan tuloksien suhdetta teoreettiseen tarkasteluun ja tarkastellaan kuinka 

saadut tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita sekä mitä hyötyä kohdeyritykselle saaduista 

tuloksista on. Jatkokehityssuunnitelmissa annetaan suosituksia jatkotoimenpiteitä varten. 

 

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään tutkimukseen, joka jakautuu viiteen osa-alueeseen: 

 

1. Yritysvierailut kohdeyrityksiä vastaaviin verkoston veturiyrityksiin, ns. bench-

marking 

2. Konsernin yritysten tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen nykytilan kuvaami-

nen, suunnittelun ja valmistuksen yhteistyöhön liittyvät prosessikuvaukset ja kus-

tannustietoisen suunnittelun perusteet 

3. Kohdeyrityksien tuotteiden valmistustekninen analysointi 

4. Nykyisten toimittajien valmistusteknologioiden, resurssien ja kyvykkyyden selvi-

tys verkostokumppanitutkimuksella 

5. Valmistettavuuden kehittäminen tuotetasolla ja valmistusteknologia osaamisen 

kehittäminen ja valmistettavuuden huomioiminen koko tuotekehitysketjussa (vas-

tuualueella myös Savonia ammattikorkeakoulu) 

 

Diplomityön etenemisen vaiheistus on esitetty kuvassa 1 ja työn rakenteen pääkohdat ovat 

seuraavat: 

 

− Esitellään tutkimuksen taustaa, ongelmaan liittyvää problematiikkaa sekä tutki-

muksessa mukana olevat toimijat 

− Rajataan ongelman pohjalta työlle sopivat kirjallisuusteoriat ja muodostetaan 

niistä kirjallisuustutkimus 

− Laaditaan yrityskyselyt, haastattelut ja eri yhteistyömuodot toimittajien kanssa 

viitekehyksen pohjalta 
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− Kootaan yhteistyöstä saadut tulokset ja analysoidaan syntyneet kehitysideat 

− Kehitetään valittujen konstruktioiden suunnittelua ja valmistusta edullisemmaksi 

sekä tuodaan esille kustannustietoisen suunnittelun merkitys 

− Tarkastellaan tuloksia ja muodostetaan parhaista ratkaisuista toimintatavat ja oh-

jeistus 

− Johtopäätökset  

 

 

Kuva 1. Tutkimuksen vaiheistus. 
 

1.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen teoreettisessa tarkastelussa pyritään alan kirjallisuutta ja tutkimustietoa hy-

väksi käyttäen luomaan mahdollisimman kokonaisvaltainen katsaus alan vallitseviin käy-
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täntöihin sekä havainnollistamaan kuva tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Tavoitteena on 

saada teoriaosa valmiiksi ennen soveltavan osan tutkimuksen aloittamista.  

 

Toinen keskeinen osa työtä on toimittajahaastattelut ja -vierailut, joiden avulla on tarkoitus 

saada kerättyä luotettava tutkimusmateriaali yhteistyön nykytilasta ja sen kehittämisestä 

sekä mahdollisimman kattava materiaali pyrittäessä parempaan valmistusystävällisyyteen. 

Nykytilan analysoimiseksi haastatellaan työn alussa kaikkia asianosaisia ja kartoitetaan 

kaikki merkittävimmät toiminnan epäkohdat. Samanaikaisesti kartoitetaan mahdollisia 

toimenpidesuosituksia sekä omilta työntekijöiltä että alihankkijoilta.  

 

Tutkimustyötä on tehty runsaasti myös tuotannon parissa. Tutkimusmuotoina ovat olleet 

esimerkiksi työntekijöiden haastattelut, työnseuraaminen ja työskentely eri toimipisteissä, 

toimintamallien selvittäminen sekä eri kehitysprojekteihin liittyvät palaverit. Lattiatason 

havainnoista ja kommenteista on ollut suuresti apua työn suorittamisessa ja päätösten teos-

sa. Yhtenä kehitystyön apuna on ollut tutustuminen muihin yrityksiin ja niiden toimintata-

poihin. Erityisesti toimittajaverkoston kehittämistä käsittelevä osuus työstä perustuu toi-

mittajakumppaneiden yhteistyöhenkilöiden ja päähankkijayrityksien henkilöstön haastatte-

luihin. Myös uusien valmistus- ja tuotekehitysfilosofioiden, kuten JOT, verkostokump-

panuus ja DFMA -suunnittelu, sääntöjä ja oppeja on sovellettu kehittämistyöhön. 

 

1.5 Yritysesittely Pilomac Oy 

PiloMac Oy (Piling and Logging Machines) on vuonna 2006 perustettu suomalainen kone-

pajakonserni, johon kuuluu Kuopiossa paalutuskoneita valmistava Junttan Oy ja metsäko-

neita valmistava Oy Logset Ab Mustasaaressa. Lisäksi vuonna 2007 PiloMac Oy osti Ko-

ne-Lappi Oy:ltä ExcaDrill -poralaiteliiketoiminnan, jonka toimipiste on Tervossa. Yhtiöt 

toimivat yhteisestä omistuksesta huolimatta omina yhtiöinään. PiloMac Oy omistaa Oy 

Logset Ab:n kokonaan ja Junttan Oy:n osakekannasta 83,8 %:a, kuva 2. Konsernin pää-

omistajia ovat Primaca Partners Oy:n johtama omistajaryhmä, johon kuuluvat muun muas-

sa Ilkka Brotherus ja Curt Lindbom.  

 



 7 

 

Kuva 2. Pilomac Oy:n yritykset ja omistus. 

 

PiloMac Oy:n tavoitteena on antaa omistamilleen yhtiöille entistä paremmat mahdollisuu-

det menestyä kansainvälisillä markkinoilla ja tukea niiden kasvua. Yritysten omistuksen 

keskittäminen yhteiseen PiloMac -konserniin luo hyvät edellytykset muun muassa hankin-

tatoimintojen tehostamiseen, tuotekehityksen laajamittaisempaan hyödyntämiseen sekä 

muihin kehittämisasioihin yhtiöiden välillä. Kannattavan ja vahvan kasvun varmistamisek-

si resurssien kohdistaminen valituille osaamisalueille on erityisen tärkeä osa konsernistra-

tegiaa. Kuvassa 3 on esitetty Pilomac -konsernin yrityksien odotettu liikevaihdon kehitty-

minen vuoteen 2009 mennessä.   
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Oy Logset Ab 15.5 23.9 26.5 36.6 47.6 55

Junttan Oy 33.6 37.1 41 51 57 64
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Kuva 3. Pilomac -konsernin päähankkijoiden liikevaihtojen kehittyminen. 
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1.5.1 Junttan Oy 

Junttan Oy on Kuopion Särkiniemessä toimiva paalutus- ja porakoneiden sekä niiden toi-

milaitteiden valmistamiseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta alkoi vuonna 1976 Savon-

varvi Oy:n nimellä, jolloin yritys valmisti erikoistyökoneita maanrakennustöihin, kuten 

ruoppauskalustoa sisävesille. Yritys kehitti ensimmäisen erikoisvalmisteisen ja täysin hyd-

raulisesti toimivan lyöntipaalutuskoneen vuonna 1983 ja vuotta myöhemmin yrityksen 

nimi vaihtui Junttan Oy:ksi. Sittemmin yrityksen päätuotteiksi ovat muodostuneet perintei-

seen lyöntipaalutukseen soveltuvat järkälekoneet, porakoneet, syvästabilointikoneet sekä 

hydrauliset järkäleet ja -voimayksiköt. 

 

Perheyrityksenä toiminut Junttan Oy:n omistuspohja vaihtui vuonna 2006 ja yrityksestä 

tuli osa PiloMac -konsernia yhdessä metsäkonevalmistaja Logset Oy:n kanssa. Omistaja-

vaihdoksen jälkeen yrityksen liiketoiminta on kasvanut nopeasti. Viime vuonna, 2007 yri-

tyksen palveluksessa oli noin 200 työntekijää, jolloin paalutuskoneita toimitettiin yhteensä 

57 kappaletta, liikevaihdon ollessa 51 milj. euroa. Tällä hetkellä Junttan Oy on Euroopan 

johtava hydraulisten lyöntipaalutuskoneiden valmistaja. Tuotteet myydään suoraan asiak-

kaalle noin 15 maassa sijaitsevan myyntiedustajaverkoston kautta. Päämarkkina-alueet 

ovat Eurooppa ja Venäjä, jotka kattavat yli 80 % myynnistä. Euroopan lisäksi tärkeitä 

markkina-alueita ovat Australia, Lähi- itä, Afrikka, Pohjois-Amerikka sekä useat Kaak-

kois-Aasian maat. Koneita on tähän mennessä toimitettu yli 40 maahan, viennin osuuden 

ollessa yli 95 % liikevaihdosta.  

 

1.5.2 Logset Oy 

Logset Oy on vuonna 1992 perustettu vakavarainen, juuriaan myöten suomalainen metsä-

konevalmistaja. Logset suunnittelee, valmistaa ja markkinoi ammattimaiseen puunkorjuu-

seen tarkoitettuja korkealaatuisia metsäkoneita ja palveluita. Tuotevalikoimaan kuuluvat 

muun muassa kuormatraktorit, harvesterit ja harvesteripäät. Valtaosa tuotannosta menee 

vientiin muihin EU-maihin ja Pohjois-Amerikkaan. Kaikki tuotteen ovat yrityksen oman 

tuotekehityksen tulosta ja ne on kehitetty läheisessä yhteistyössä alan parhaiden suunnitte-

lijoiden ja suomalaisten metsäkoneyrittäjien kanssa. Logset Oy:n tuotantolaitos sijaitsee 

Vaasan Koivulahdessa, jossa koneiden valmistus toteutetaan itsenäisissä tiimeissä, joilla 
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jokaisella on omat vastuu alueensa. Kaikki yrityksen tuotteet valmistetaan ja räätälöidään 

tilauskohtaisesti ja asiakkaan toivomusten mukaan. Tällä hetkellä Logset Oy:n henkilös-

tömäärä on noin 100 henkilöä ja yritys on luokiteltu Dun & Bradstreet:n toimesta parhaim-

paan kelpoisuus luokkaan AAA. Oy Logset AB:n liikevaihto on viime vuosina ollut noin 

28 miljoonaa euroa.   

 

1.6 Tutkimuksen lähtökohdat yrityksissä 

Vuonna 2006 tapahtuneen omistajavaihdoksen yhteydessä Junttan Oy:ssä toteutettiin stra-

tegiasuunnittelu, jossa määriteltiin kehityskohteet, ja joiden toteuttamiseksi perustettiin 

toiminnankehitysprojekti. Toiminnankehitysprojektin tavoitteina on tuottaa vuonna 2009 

nykyisellä henkilöstömäärällä 50 % enemmän koneita kuin vuonna 2006, käyttökatepro-

sentti nostetaan 15 %:iin ja varastonkierto 2:sta 5:een. Toiminnankehitysprojekti on jaettu 

kolmeen osaprojektiin: tuoterakenteen selvittämiseen, tuotannon menetelmäkehitykseen ja 

hankinnan ja alihankinnan kehittämiseen yhdessä Pilomac -konserniin kuuluvan Logset 

Oy:n kanssa.  

 

Strategiasuunnittelun linjauksina ovat myös: keskittyminen ja resurssien fokusoiminen 

vahvasti yrityksen omaan ydinosaamiseen eli tuotteen loppukoonpanoon, brandin rakenta-

minen ja tuotteen kehittäminen halutuimmaksi sekä asiakashallinnan ja toimitusverkoston 

kehittäminen ja ohjaus. Toiminnan kehittämisen yhteydessä yrityksen oman osavalmistuk-

sen konekannan kunnosta ja eliniästä tehtiin tilanneselvitykset. Samoin kartoitettiin lähi-

seudun toimittajien resurssit ja järjestettiin toimittaja -auditointeja. Strategiasuunnittelun 

pohjalta yritys päätti luopua kokonaan omasta osavalmistuksestaan keväällä 2007. Osa-

valmistus ulkoistettiin koko konsernin yhteiseen toimittajaverkostoon. Keskeiseksi periaat-

teeksi hankinnoille asetettiin pyrkiminen suurempiin kokonaisuuksiin, joissa toimituksiin 

voi sisältyä perinteisen osavalmistuksen lisäksi myös suunnittelua, kokoonpanoa ja pinta-

käsittelyä. Periaatteiksi asetettiin lisäksi toimittajaverkoston toimivuuden mittaaminen eri-

laisilla mittareilla ja ongelmien ratkaiseminen talon sisäisellä ja koko konsernia sekä toi-

mittajia koskevalla avoimella yhteistyöllä.  

 

Toiminnankehitysprojektin puolessa välissä, syksyllä 2007 lanseerattiin yrityksen johdon 

toimesta projektin rinnalle ja osittain limittäin toinen Pilomac Oy:n konsernitason kehittä-
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misprojekti Pibs (PiloMac- Integrated Business System). Pibs -projektin suurimpana ta-

voitteena on tukea konsernin päätavoitetta, liikevaihdon kaksinkertaistamista vuoteen 2010 

mennessä. Toiminnankehitysprojekti jatkuu Pibs -projektina, jonka sisältökohdat ja tär-

keimmät tavoitteet ovat seuraavat: 

 

1. Kahden eri toimialan yhdistäminen samoihin, tehokkaisiin sisäisiin prosesseihin 

strategiassa valitun linjan mukaisesti. 

2. Valitut markkina-alueet, joille tarjotaan ydinosaamista olevaa tuote- ja palveluva-

likoimaa paalutus- ja tavaralajin PiloMac -konsernin metsäkonesektoreilla (seg-

mentointi, differoituminen). Konsernitason markkinointistrategia, joka toteute-

taan yritystasolla. 

3. Asiakaslähtöinen, modulaarinen tuote ja tuoterakenne, joka perustuu asiakkaiden 

tarpeista nouseviin tuotealustoihin ja -perheisiin. Modulaarisuudella palvellaan 

asiakastarjontaa, tuotteen valmistusta, sekä toimituksen jälkeisiä palveluja. (seg-

mentointi, palvelujen johtaminen). Konsernitason tuotekehitysjärjestelmä. 

4. Tuotantojärjestelmä, joka mahdollistaa ideaalisen tuotantotavan muuttuvissa olo-

suhteissa (operoitavuus). Konsernitason tuotantojärjestelmä. 

5. Tehokas liiketoimintaa tukeva yhteistyöverkosto (”verkostokonserni”), joka toi-

mii vahvan kumppanuuden, läpinäkyvyyden (open book) ja luottamuksen periaat-

teella. Valitut järjestelmätoimittajat hoitavat laajasti myös tuotteen ja logistiikan 

kehitystä, sekä toimivat syvällisessä yhteistyössä pääyritysten tuotteen ja toimin-

nan kehityksen kanssa. Uutta osaamista verkoston johtamisessa (network mana-

gement), sekä kustannustehokkuudessa (cost management). 

6. Asiakaslähtöiset palvelutuotteet, joilla tuetaan syvällisesti asiakkaiden liiketoi-

mintaa. Tuotteiden ominaisuuksia voidaan parantaa tuotteen koko elinkaaren ajan 

modulaarisuuden ja konfiguroitavuuden avulla. 

7.  Uusi johtamisjärjestelmä (konserni, verkosto, muutos) 

8. Osallistuminen valtakunnallisiin teknologiahankkeisiin, esimerkiksi ”Sisu 2010” 

ja ”Tuotantokonseptit” – ohjelmat. 

 

Varsinaiseen Pibs -projektiin sisältyy pienempi osaprojekti, valmistettavuuden analysoin-

timenetelmät ja työkalut (Walma), jonka avulla tuetaan edellä mainittuja tavoitteita. Osa-
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projekti toteutetaan PiloMac -konsernin ja Savonia ammattikorkeakoulun tekniikan yksi-

kön yhteistyönä. Osaprojektin tavoitteena on kehittää työkaluja ja menetelmiä, joiden avul-

la pääosin hitsausta ja koneistusta vaativan tuotteen valmistettavuutta voidaan analysoida 

ja parantaa sekä optimoida tuotteen valmistuskustannuksia ja läpimenoaikaa. Projektin 

tuloksena syntyneet työkalut ja menetelmät sovitetaan Pilomac -konsernin tuotteille.  

 

Tämä tutkimustyö on yksi osa konsernin kokonaisvaltaista toiminnankehittämistä ja kuu-

luu osana edellä mainittuihin projekteihin. Ennen työn varsinaista aloittamista osaprojekti-

en sisällöt on käyty pääpiirteisesti läpi ja suunnattu tutkimuskohteet siten, että päällekkäi-

syyksiä ei synny. Tämän työn kannalta lähin rajapinta toiminnankehittämisestä on valmis-

tettavuus -osaprojekti. Savonia ammattikorkeakoulun toimesta etenevä tuotteen valmistet-

tavuuden kehittäminen perustuu nykyisten, tuotannossa olevien tuotteiden kehittämiseen 

sekä valmistusmenetelmien arvioimiseen tuotesuunnittelussa tietokoneavusteisten ohjel-

mistojen avulla. Tämä diplomityön muodossa toteutettava valmistettavuuden ja kustannus-

tietoisen suunnittelun kehittämiseen keskittyvä tutkimustyö puolestaan kartoittaa toimitta-

javerkoston nykyisiä ja tulevaisuuden valmistusteknisiä resursseja, ja kuinka niitä voidaan 

hyödyntää niin päähankkijan tuotesuunnittelussa kuin valmistavan yrityksen tuotannon 

kehittämisessä. 
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2  VERKOSTO LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

2.1 Johdantoa verkostotoimintaan metalliteollisuudessa 

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyöstä on tehty monia tutkimuksia ja sitä on käsitelty 

eri kirjallisuuslähteissä laajalti. Metalliteollisuuden verkostomaisessa toimintatavassa val-

mistuksen ja suunnittelun välinen yhteistyö on toimittajayhteistyön yksi osa-alue. Lähes 

poikkeuksetta kaikilla toimialoilla valmistuksen ja suunnittelun yhteistyötä pidetään ylei-

sesti yhtenä tärkeimmistä keinoista taloudellisiin tuotekonstruktioihin pyrittäessä. Valmis-

tuksen ja suunnittelun yhteistyön organisointi edellyttää, että löydetään sopivat työskente-

lymuodot molemmansuuntaisen informaation välittämiseen ja kehittämiseen. Toimittajayh-

teistyö suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa voi parhaimmillaan vaikuttaa 80 %:iin 

tuotteen elinkaaren aikaisista kustannuksista.  (Häkkinen 2002, 7) 

 

Teollisuudessa etenee tällä hetkellä rakenteellinen muutos, jossa päähankkijat keskittyvät 

brandin rakentamiseen, asiakashallintaan ja toimitusverkon kehittämiseen ja ohjaamiseen. 

Päähankkijoiden siirtäessä edelleen toimintojaan ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, 

toimittajien on kyettävä ottamaan entistä enemmän vastuuta niin päähankkijoiden tuotan-

nollisista kuin tuotekehitystäkin koskevista haasteista. Tuotannollisen toiminnan lisäksi 

yhteistyö on lisääntynyt tuotekehityksen ja markkinoinnin alueella ja samalla yhteistyösuh-

teiden luonne on syventynyt kertaluontoisista toimituksista ja perinteisestä alihankinnasta 

pysyvämpiin kumppanuussuhteisiin ja verkostomaiseen toimintatapaan. (Ruohomäki 2006) 

 

Strategisten yhteistyökumppaneiden ottaminen systemaattisesti mukaan yhteiseen tutki-

mus- ja tuotekehitystoimintaan on lähtenyt liikkeelle autoteollisuudessa jo 1960-luvulla. 

Autoteollisuudessa suunnittelua, järjestelmiä ja komponentteja toimittavien ulkopuolisten 

toimittajien osuus kokonaiskustannuksista voi olla yli 70 %. Näin voidaankin todeta, että 

käytännössä autonvalmistajan kilpailukyky on mitä suurimmassa määrin riippuvainen siitä, 

kuinka kyvykkäitä toimittajia autonvalmistajalla on ja kuinka ulkopuolisten toimittajien 

verkostojen suorituskykyä pystytään johtamaan ja kehittämään. (Ruohomäki 2006) 
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2.2 Yritysverkostot 

Verkostoitumisella on useita määritelmiä. Yleisesti verkostoitumisella tarkoitetaan eri or-

ganisaatioiden kesken tapahtuvaa taloudellista ja sosiaalista yhteistyötä, joka perustuu luot-

tamukseen ja vapaaehtoisuuteen ja jonka tavoitteena on hyödyntää kaikkia yhteistyön osa-

puolia tasaisesti. Yritysten välinen yhteistyö eli verkostoituminen ei rajoitu pelkästään tuo-

tannolliseen alihankintaan, vaan se ulottuu hyvin useasti muihinkin keskeisiin liiketoimin-

ta-alueisiin, kuten esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, markkinointiin ja jopa 

henkilöstövoimavarojen käyttöön. Tämän seurauksena yksittäisen yrityksen toiminta on 

aikaisempaa enemmän sidoksissa kumppaniyritysten resursseihin sekä tieto- ja materiaali-

virtoihin. (Tsupari et al. 2001, 6) 

 

Yritysverkostot ovat liiketoimintakokonaisuuksia, joissa monta toisiinsa liikesuhteessa 

olevaa yritystä tuottaa yhdessä tuotteita tai palveluita markkinoille. Yritysverkostoja voi-

daan tarkastella monella tapaa. Yksi tapa on jakaa yritysten väliset suhteet etäiseen ja sy-

välliseen yhteistyöhön (kuva 4). Etäisillä suhteilla tarkoitetaan perinteisiä markkinasuhtei-

ta, joissa toimittajat valitaan jatkuvan hintakilpailuttamisen avulla ja liikesuhteet ovat ly-

hytkestoisia ja pelkästään hintaan perustuvia. Syvälliseen yhteistyöhön perustuvissa lii-

kesuhteissa tärkeitä asioita ovat luottamus, laaja tiedon vaihto, pitkäaikaiset liikesuhteet ja 

ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä. (Virtanen et al. 2002, 6) 

 

Kuva 4.  Verkostot ja yhteistyön syvyys. (Virtanen et al. 2002, 6) 
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Kuvan 4 vasemmanpuoleinen verkosto koostuu vain etäisistä suhteista ja yrityksillä ei ole 

markkinaperusteisen hyödykkeiden vaihtamista lukuun ottamatta minkäänlaista yhteistyö-

tä. Tällaista yrityskokonaisuutta ei yleensä kutsuta varsinaiseksi yritysverkostoksi vaan 

enemmänkin puhutaan toimitusketjusta. Verkosto muodostuu vasta syvällisemmän yhteis-

työn myötä, kuten kuvan 4 oikean puoleisissa kuvissa on esitetty. Keskimmäinen verkosto-

rakenne mahdollistaa usein suurimmat hyödyt, joita käydään läpi jäljempänä. (Virtanen et 

al. 2002, 6) 

 

2.2.1 Verkostotoimijoiden määritelmät ja yritysten väliset suhteet  

Alihankinnalla tarkoitetaan yleisesti pää- ja alihankkijan välistä tuotannollista yhteistyötä, 

jossa päähankkija teettää omaan tuotteeseen kuuluvia laitteita, osia, tuotantovaiheita tai 

työsuorituksia alihankkijalla. Alihankinta voidaan siis määritellä omien kuvien mukaan 

tehtyjen tuotteiden, tuotantovaiheiden ja työsuoritusten hankkimiseksi päähankkijan tuo-

tannon ulkopuolelta. Liiketoimintaverkostossa erilaisia verkostotoimijoita on kuitenkin 

hyvin paljon, kuvan 5 mukaisesti, joten perinteinen alihankkija-termi on syytä määritellä 

tarkemmin. (Kärki 2000, 8)   

 

Verkostossa toimivia yrityksiä luokitellaan yritysten päähankkijoille toimittamien tuoteko-

konaisuuksien perusteella. Päähankkija toimii lopputuotteen myyjänä, vastaa tuotekehityk-

sestä, suunnittelusta ja valmistuksesta sekä antaa toimeksiantoja järjestelmätoimittajille ja 

alihankkijoille. Päähankkijasta käytetään myös nimitystä veturiyritys, kun verkoston kehit-

täminen on päähankkijavetoista. Järjestelmätoimittaja vastaa suurempien kokonaisuuksien 

suunnittelusta, valmistuksesta ja kokoonpanosta, sekä toimittaa niihin liittyviä palveluita 

päähankkijalle. (Kärki 2000, 8)   

 

Metalliteollisuudessa alihankkijat on perinteisesti ymmärretty yrityksiksi, jotka valmistavat 

osia ja komponentteja tai tekevät työvaiheita päähankkijan kehittämään ja suunnittelemaan 

lopputuotteeseen. Komponenttialihankkija toimittaa yritykselle näiden lopputuotteissaan 

käyttämiä komponentteja, jotka voivat olla monimutkaisia valmistaa ja sisältävät useita 

osia tai osakokonaisuuksia. Osatoimittaja-nimitys vastaa muilta osin komponenttialihank-

kijan määritelmää, mutta osatoimittaja toimittaa asiakkaalleen vain yksittäisiä osia tai osa-

kokonaisuuksia. Aihealueen tutkimuksessa käytetään myös termejä kapasiteetti- ja vai-
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healihankkija. Kapasiteettialihankkija keskittyy asiakkaansa kuormitushuippujen tasaami-

seen ja vaihealihankkija puolestaan toimittaa asiakkaan tuotantoon liittyvän työvaiheen tai 

erikoisprosessin. (Kärki 2000, 8)   

 

 

Kuva 5. Yhteistyöverkoston toimijatasot. (Tsupari et al. 2001, 9) 
 

Käytännössä verkostossa toimijoiden jako ei ole kovin selkeää. Yritys voi esimerkiksi sa-

manaikaisesti toimia sekä alihankkijana että järjestelmätoimittajana yhdelle tai usealle pää-

hankkijalle. (Tsupari et al. 2001, 9) 

 

Eri verkostotoimijoiden keskinäisiä suhteita voidaan arvioida esimerkiksi yritysten välisen 

sidonnaisuuden perusteella. Kuvassa 6 on esitetty kaksiulotteinen viitekehys, jossa yritys-

ten välistä suhdetta arvioidaan yhtäältä organisaationalisen sidonnaisuuden ja toisaalta 

liiketoiminnallisen sidonnaisuuden näkökulmista. Kuvaan on sijoitettu erilaisia kahden-

keskisiä suhteita kahden teollisen yrityksen välillä. Yhteistyö on vähäistä, kun kyseessä on 

satunnainen liikeyhteys ilman merkittäviä koordinaatiomekanismeja ja liiketoiminnallisia 

intressiyhteyksiä. Tällainen suhde on todennäköisesti markkinaehtoinen, jolloin vaihtoeh-

toisia samantasoisia toimittajia on paljon ja ostajan valintakriteerinä merkittävässä asemas-

sa on hinta. Kehittyneemmässä osavalmistuksessa suhde on jo oletettavasti edennyt pi-
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demmälle sekä organisaationaalisessa että liiketoiminnallisessa mielessä. (Vesalainen 

2002, 40) 

 

 

Kuva 6. Verkostotoimijoiden aseman tarkastelu. (Vesalainen 2002, 41) 

 

2.2.2 Strateginen verkostoituminen 

Toinen tapa tarkastella yritysverkostoja on jakaa liikesuhteet kolmeen eri kumppanuus-

tasoon: operatiiviseen, taktiseen ja strategiseen kumppanuuteen kuvan 7 mukaisesti. Siir-

ryttäessä tasolta toiselle kohti strategista kumppanuutta luottamuksen tarve ja tiedon jaka-

minen organisaatioiden välillä lisääntyvät. Samanaikaisesti verkostoon liittyvät riskit ja 

mahdollisuus lisäarvon tuottamiseen kasvavat. Taktista ja strategista kumppanuutta voi-

daan pitää kuvan 4 mukaiseen syvälliseen yhteistyöhön perustuvana. (Virtanen et al. 2002, 

6) 
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Kuva 7. Eri kumppanuustasot. (Virtanen et al. 2002, 7) 
 

Taulukossa 1 on esitetty eri verkostotasot ja niiden yleispiirteet. Kumppanuustasojen si-

donnaisuuden osalta voidaan todeta, että mitä kehittyneempää organisaatioiden ja henki-

löiden välinen luottamus sekä vuorovaikutus ovat, sitä tiukemmin organisaatiot ovat yh-

teydessä toisiinsa. Tämä yhteys on molempia osapuolia kehittävää. Verkostossa voi olla 

kaikkien kolmen tason liikesuhteita, mutta niistä jonkin tai joidenkin suhteiden pitää olla 

vähintään taktisia kumppanuuksia. Pelkät operatiiviset kumppanuudet eivät muodosta yri-

tysverkostoa. (Vesalainen 2002, 50; Virtanen et al. 2002, 6) 
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Taulukko 1. Kumppanuustasojen kuvaus (Virtanen et al. 2002, 8). 

 

 

Monimutkaisessa ja strategisesti merkittävässä yhteistyösuhteessa parhaimman lopputu-

loksen tuottaa strateginen yhteistyö. Kuvan 8 avulla yritys voi paikoittaa omia toimitta-

jasuhteitaan. Lisäämällä kuvioon kunkin toimittajan volyymi euromääräisenä ympyränä on 

mahdollista selventää, miltä tilanne omien oleellisimpien toimittajien osalta näyttää. Kil-

pailuttamisen kautta kilpailuetuun uskova yritys toimii erilaisen filosofian perusteella kuin 

verkostomaiseen, strategiseen yhteistyöhön uskova yritys. (Seppänen & Kouri 2003, 9) 
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Kuva 8. Verkostoyhteistyön erilaiset strategiamahdollisuudet. (Seppänen & Kouri 2003, 

10) 

 

Kolmas tapa määritellä yritysverkosto on keskittyä vain taktiseen ja strategiseen kump-

panuuteen eli syvälliseen yhteistyöhön yritysten kesken. Tällöin verkoston tunnusmerkki 

on yritysten välisen yhteistyön luonne, joka on syvällistä pitkäjänteistä ja luottamukseen 

perustuvaa. Perinteisen toiminnan rajat ylittyvät esimerkiksi tuotekehityksen hajauttamisen 

muodossa. Tyypillistä on, että liikesuhteen hyötyjä ei mitata rahassa vaan sen arvo määräy-

tyy suhteen strategisen merkityksen mukaan. Edellä käsiteltyjen, syntyvien verkostojen 

ominaispiirteitä on koottu taulukkoon 2. Tärkeimpiä ominaispiirteitä ovat synergia, vasta-

vuoroisuus, keskinäinen riippuvuus, luottamuksen tarve, yhteinen strategian kehittäminen 

ja avoin kommunikointi. (Virtanen et al. 2002, 6) 
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Taulukko 2.  Verkoston ominaispiirteitä eri vaiheissa. (Virtanen et al. 2002, 9) 

 

 

2.2.3 Veturiyritysmalli tai päähankkijamalli 

Yritysten välisessä yhteistyössä voidaan tunnistaa erilaisia ryhmittymiä, jotka tukevat ja 

edistävät yritysten kasvua. Kehittyneimpänä ryhmittymänä pidetään ennalta suunniteltua ja 

yritysten välisiin kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä. Tässä keskeiseksi tekijäksi nou-

see veturiyritys, jolla on ensimmäisessä kehitysvaiheessa keskeinen rooli. Seuraavassa 

vaiheessa verkosto rakentuu niin, että vastavuoroisuus nousee keskeiseksi ja verkostotoi-

mijoiden rooli muuttuu vahvemmaksi. Kolmannessa vaiheessa verkoston perustana ovat 

molemminpuoliset yhteistyösuhteet, ja koko verkoston toiminta perustuu syvälliseen yh-

teistyöhön. Tässä vaiheessa veturiyritys voi keskittää resurssit innovatiivisuuteen ja kehit-

tämiseen. (Toivola 2006, 85)   
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Keskeistä strategisessa verkostossa on nimenomaan veturiyritys, joka kokoaa verkoston ja 

huolehtii sen kehittämisestä ja toimivuudesta. Verkoston kehittäminen tarvitsee tehokasta 

koordinaatiota ja johtavan yrityksen tai muun rakenteellisen ratkaisun. Veturiyrityksen 

tehtävät ovat vision luominen koko verkostolle, vahvan tuotekuvan eli brandin ja tehok-

kaiden järjestelmien luominen, luottamuksen ja vastavuoroisen ilmapiirin rakentaminen 

sekä partnereiden valintaan panostaminen. (Toivola 2006, 87)   

 

Strategisesti suuntautuneet veturiyritykset ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia verrattuna 

perinteisiin yrityksiin. Kuvassa 9 on esitetty verkosto malli, jossa veturiyrityksen rooli on 

hyvin keskeinen. Verkostokumppanit voivat olla osa- ja sopimusvalmistajista järjestelmä-

toimittajiin. Veturiyrityksen rooli on vastata yritysketjun toiminnasta asiakkaan suuntaan ja 

markkinoida kokonaisratkaisua asiakkaalle. (Toivola 2006, 87)   

 

 

Kuva 9. Veturiyritysmalli. (Toivola 2006, 87)    

 

2.3 Kumppanuus ja toimittajayhteistyö 

Tieteellisessä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa käytetään läheisestä, strategiatason toimitta-

jayhteistyöstä termiä kumppanuus eli partnership. Toimittajayhteistyöllä puolestaan tarkoi-

tetaan partnership – suhdetta löyhempää yhteistyömuotoa, joka voi myös olla välivaihe 

yhteistyön syventyessä kohti kiinteämpää partnership – suhdetta. Partnership yhteistyötoi-

minnan tärkein piirre on, että pelisäännöistä on sovittu yhteisesti osapuolten välillä ja 

kumppanuustoiminta hyödyttää kaikkia siihen osallistuvia osapuolia. Lisäksi kumppanuus 
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muodostuu yhteisistä toimintatavoista, informaationhallinnan ja tiedonkulun tehostamises-

ta sekä laajoista yhteistoimintamalleista. Läheisessä yhteistyössä toimittaessa päähankkija 

odottaa alihankkijalta aloitteellisuutta ja erikoisosaamista. Vastaavasti alihankkija osallis-

tuu tuotteiden ja tuotannon suunnitteluun ja vuorovaikutus on luottamuksellista ja epä-

muodollista. (Häkkinen 2002, 16) 

 

Päähankkijoiden partnership -liiketoimintakumppaneiden lukumäärä on melko pieni, koska 

läheinen yhteistyö ja avoin tiedonvaihto eivät ole mahdollisia usean alihankkijan kanssa. 

Avainalihankkijoiden kanssa päähankkija voi sopia laajemmista osatoimituksista, joita 

nämä hajauttavat omiin verkostoihinsa. Päähankkijan sitoutuminen saa partnership -

toimittajat tekemään hankkijakohtaisia investointeja. Päähankkija voi tällöin keskittyä stra-

tegiseen ydinosaamiseensa ja toimia koordinoijana erikoistuneiden alihankkijoiden verkos-

tolle.  Strateginen kumppanuus ulottuu kaikkiin alihankkijakerroksiin, joista jokaisesta 

suhteiden lukumäärää pyritään minimoimaan. Partnership -verkostosuhteet ovat kalliita 

investointeja, mikä tekee niistä tarkoin valittuja ja pitkäaikaisia. (Nurmilaakso 2000, 34)  

 

2.4 Toimittajayhteistyö 

Toimittajayhteistyö voi alkaa esimerkiksi seuraavan lainauksen mukaisesti (Sakki 1999, 

225).  

”Lähtökohta on usein hyvin perinteinen. Ostava yritys määrittelee vaatimuk-

sensa omista lähtökohdistaan ja ajaa ne ostoneuvottelussa voimalla läpi. Var-

sinkin itseä pienempien yritysten kanssa se onnistuu helposti. Tavarantoimit-

tajalta odotetaan tehdyn sopimuksen tinkimätöntä noudattamista. 

 

Voiko asioita tehdä toisin? Varmasti! Kysytään tavarantoimittajalta näkemys-

tä miten me ostavana yrityksenä voisimme tehdä tavarantoimittajan työn hel-

pommaksi. Tämän jälkeen voidaan sitten vähitellen edetä pidemmälle. Tutki-

taan logistista prosessia yhdessä, pyritään poistamaan siitä pelkkiä kustannuk-

sia aiheuttavia vaiheita ja pohditaan yhdessä ennen kaikkea sitä, miten mo-

lempien yritysten yhteinen asiakas tulisi paremmin palvelluksi.” 
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Toimittajayhteistyön peruskulmakivi on asiakasyrityksen ja toimittajan luottamuksellinen 

suhde. Yhteistyöongelmista on kyettävä puhumaan avoimesti, jotta toimintaa voidaan ai-

dosti kehittää. Molempien osapuolien on tuotava esiin yhteistyön todellisia ongelmia, min-

kä jälkeen niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Luottamuksellinen ilmapiiri syntyy vasta, kun 

toiminnan kehittämiseen osallistuvat ihmiset oppivat tuntemaan toisensa. Yhteistyön kehit-

täminen alkaa toimitusketjun kokonaisedun ymmärtämisestä ja tavoitteena on kummankin 

osapuolen yhteisen edun kasvattaminen toimitusketjulle aiheutuvaa kokonaiskustannusta 

pienentämällä. Toimittajan tavoitteena on usein tehostaa omaa tuotantoaan valmistamalla 

nimikkeitä mahdollisimman suurina sarjoina. Asiakasyrityksen tarve voi puolestaan olla 

juuri päinvastainen eli yksittäiskappaleiden valmistaminen. Näiden kahden eri tavoitteen 

yhdistäminen voi tuottaa ristiriitoja ilman kokonaisnäkemystä toimitusketjusta. (Jahnukai-

nen et al. 1997, 76) 

 

2.4.1 Toimittajayhteistyön toteuttaminen 

Toimittajasuhteiden luominen vaatii paljon aikaa. Toimittajavierailuja tehtäessä ensimmäi-

set käynnit saattavat kulua näennäisen tehottomasti. Ensimmäiset käyntikerrat ovat kuiten-

kin välttämättömiä luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentamisessa. Virallisia käytäntö-

jä luottamuksellisen yhteistyön rakentamiseen ei ole vaan luottamus syntyy vuosien saa-

tossa käytännön tekojen avulla. Molemminpuolinen luottamus on kehitysyhteistyön edelly-

tys ja sen syntyminen on pohjimmiltaan hyvin pitkälle kiinni osallistuvista yksilöistä. 

Usein yritysten välinen toiminta paranee huomattavasti, kun osapuolet ovat oppineet tun-

temaan toisensa. Esimerkiksi toimitustäsmällisyys saattaa kohentua, vaikka erityisiä kehi-

tystoimenpiteitä ei edes tehtäisi. (Jahnukainen et al. 1997, 76–77) 

  

Toimittajayhteistyön kehittäminen ja toteuttaminen on perinteisesti ollut hankintaorgani-

saation vastuulla, joka on myös huolehtinut kommunikoinnista asiakasyrityksen ja toimit-

tajan välillä. Tämä on usein hidastanut ja rajoittanut kommunikointia. Asiakasyrityksessä 

on nykyään oltava toimittajasuhteesta vastaava henkilö, joka on tietoinen kaikista toimitta-

jan kanssa tehtävistä kehityshankkeista. Yksi ihminen ei kuitenkaan pysty hallitsemaan 

kaikkia kehittämisessä tarvittavia asioita, vaan myös suoria kontakteja tarvitaan. Toimivas-

sa yhteistyösuhteessa osapuolten suunnittelijat ja tuotannon työntekijät keskustelevat suo-

raan keskenään. Myös tuotekehitysyhteistyölle on järjestettävä suora kontakti, joka tehos-
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taa kommunikointia ja nopeuttaa toimintoja. Käytännön keinoja toimittajasuhteen luomi-

seen ovat muun muassa tiimivierailut, toimittajapäivät ja -ryhmät, kehityskäynnit ja sopi-

musneuvottelut sekä prosessikuvausten laatimiset. (Jahnukainen et al. 1997, 77) 

 

2.5 Verkostotoiminnan ja toimittajayhteistyön arvon tuotto 

Toimittajayhteistyön avulla pyritään kaikkien osapuolten hyötyyn esimerkiksi kustannuk-

sia karsimalla, palvelutasoa ja toiminnan laatua parantamalla sekä joustavuutta lisäämällä. 

Verkostoyhteistyön perimmäisenä tavoitteena on tuottaa lisäarvoa loppuasiakkaalle toimi-

malla yhdessä muiden yritysten kanssa. Tämä edellyttää kultakin verkoston osapuolelta 

onnistunutta integroitumista arvoverkoston osaksi. Hyvän integroitumisen edellytyksenä 

on, että jokaisen verkostotoimijan tulee tuntea loppuasiakkaan tarpeet, tunnistaa oma ydin-

osaamisensa, ymmärtää oma osuutensa lisäarvon tuottamisessa ja liittää se aukottomasti 

muiden verkoston toimijoiden ydinosaamisalueisiin. Lisäarvo rakentuu panos-tuotos-

prosesseissa, jossa tuote tai tuotteen osa siirtyy vaiheesta toiseen. (Tsupari et al. 2003, 11)  

 

2.5.1 Verkoston arvontuottomalli 

Arvontuottomallilla tarkoitetaan kuvausta siitä, kuinka taloudellinen arvo verkostomaises-

sa toiminnassa syntyy. Lähtökohtana arvontuottomallissa on se, että ymmärtääkseen arvon 

muodostumista verkostossa, täytyy ymmärtää arvon muodostuminen markkinasuhteissa ja 

vertikaalisesti integroituneissa yrityksissä. Näitä vaihtoehtoisia koordinointitapoja vertai-

lemalla saadaan selville miksi ja milloin verkostoituminen kannattaa. (Virtanen et al. 2002, 

12) 

 

Arvontuottomallissa tarvittavan informaation määrä on suuri vaihdannan koordinointitavan 

valintaan vaikuttava tekijä. Kun tuotteen hankintaan liittyvän informaation tarve on vähäi-

nen, kannattaa transaktiot suorittaa markkinoilla. Sen sijaan tarvittaessa paljon informaa-

tiota, vaihdantaa harjoitetaan organisaatioiden sisällä eli verkostossa. Arvontuottomallin 

mukaan informaatiotarpeen lisäksi vaihdantatavan valintaan vaikuttaa kolme asiaa. Ne 

ovat tuotannontekijöiden erikoistuneisuus, vaihdannan toistuvuus ja ympäristö tai tuottei-

den kompleksisuus ja sen mukana tuleva epävarmuus (kuva 10). Arvon tuottomallin teho-
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kas hyödyntäminen on tutkimuksien mukaan tuonut lisäarvoa taulukon 3 mukaisesti. (Vir-

tanen et al. 2002, 12) 

 

Tuotannontekijöiden erikoistuneisuus tarkoittaa sitä, kuinka paljon erikoisia tuotantoväli-

neitä työn suorittaminen vaatii. Mitä enemmän erityisosaamista omaavaa henkilöstöä tarvi-

taan, sitä varmemmin kannattaa kehittää pitkäaikainen verkostosuhde luotettavien kump-

paneiden kanssa. Kun tuotannontekijöiden erikoistuneisuus on vähäistä eli hyödykkeet 

tehdään standardilaitteilla ja erityisosaamista vaaditaan vähän, transaktiot kannattaa teettää 

markkinoilla. Tuotannontekijöiden ollessa hyvin erikoistuneita, niitä voidaan käyttää vain 

yhdessä tai harvassa kohteessa. Esimerkiksi kallista tuotantokoneistoa voidaan käyttää vain 

tietyn asiakkaan yhden tuoteryhmän valmistuksessa. (Virtanen et al. 2002, 13) 

 

Kompleksisuudella ja epävarmuudella tarkoitetaan arvontuottomallissa, että pelkkään hin-

taan perustuvissa liikesuhteissa epävarmuudella ei ole suurta merkitystä, jos kyseessä on 

standardivälineillä tehtävä tuote. Tällöin toimittajaa voidaan aina vaihtaa. Sen sijaan eri-

koistumista vaativat tuotteet tai työvaiheet vaativat luotettavaa kumppanuutta. Epävarmuu-

den huomioiminen kumppanin kanssa tehtävässä sopimuksessa voi tulla kalliiksi. Toistu-

vuudella tarkoitetaan vaihdannan toistuvuutta. Mitä useammin vaihdantaa tapahtuu, sitä 

kannattavampaa yrityksen on itse investoida tai tehdä sopimus pitkäaikaisesta toimitussuh-

teesta. (Virtanen et al. 2002, 15) 
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Kuva 10. Arvontuottomalli verkostossa. (Virtanen et al. 2002, 16) 

 

Taulukko 3. Verkoston arvotuotto. (Virtanen et al. 2002, 20) 

 

 

2.5.2 Verkoston tuoma lisäarvo 

Jokaisella yrityksellä on asiakas, eli yrityksen päämäärä on täyttää jonkin markkinoilla 

oleva tarve tai hyödyntää jokin markkinoilla oleva mahdollisuus. Nopeasti kehittyvillä 
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aloilla olemassa olevaa markkinoiden tarvetta ei välttämättä edes aina ole, vaan yritykset 

luovat innovaatioillaan uusia tarpeita ja uutta kysyntää. Tuotteen loppukäyttäjä saa lisäar-

voa sen prosessin kautta, jossa tuote suunnitellaan ja kehitetään, valmistetaan ja toimite-

taan asiakkaan ulottuville. Tavallisesti loppukäyttäjillä on valittavinaan useita vaihtoehtoi-

sia tuotteita ja valinta tapahtuu lisäarvon tuottamisen näkökulmasta. Lisäarvon valintakri-

teerejä ovat hinta, laatu, toimitusaika, räätälöinti ja sopivuus asiakkaan tarpeisiin, jakelu-

järjestelmät ja after sales – palvelut. (Tsupari et al. 2003, 12) 

 

Verkostossa toimiessaan yritykset ovat myös toinen toistensa asiakkaita, jolloin ne luovat 

lisäarvoa toisilleen. Verkoston suurempien tuotantovolyymien vuoksi esimerkiksi tuottei-

den ja komponenttien yksikkökustannukset alenevat. Tuotantoprosessiin saadaan lisää 

joustavuutta, kun suuremmista kokonaisuuksista vastaavat useammat toimittajat. Käytettä-

vissä oleva tuotantokapasiteetti voidaan fokusoida oman ydinosaamisen ympärille, jolloin 

investointitarve vähentyy. Kapasiteetin käyttö ja materiaalivirtojen ohjaustehostuvat, kun 

tuotantoa voidaan suunnitella kokonaisuutena. Myös omalle ydinosaamisalueelle keskit-

tyminen tuottaa parempaa laatua. (Tsupari et al. 2003, 12)  

 

Verkosto on materiaali- ja informaatiovirroista muodostuva kokonaisuus, jonka muotoa ja 

tavoitteita säätelee markkinoiden dynamiikka. Kilpailukykyinen verkosto pystyy elämään 

ja muuttumaan markkinoiden vaatimusten mukaan. Kun lisäarvon tuottaminen kumppanil-

le tuottaa lopulta lisäarvoa myös asiakkaalle, kunkin verkostoyrityksen on perusteltava 

oma paikkansa verkostossa lisäarvontuottamisen näkökulmasta. Yritykset, jotka omalla, 

vahvalla ydinosaamisellaan ovat kyenneet integroitumaan arvoverkon kiinteäksi osaksi, 

eräänlaiseksi yhteistyön sisäkehäksi, ovat vaikeasti korvattavissa. Verkostoituminen tuot-

taa lisäarvoa myös koko kansantaloudelle erikoistumisen, teknologian kehittymisen ja työ-

jaon lisääntymisen muodossa. (Tsupari et al. 2003, 13) 

 

2.5.3 Win-win -suhde 

Yritysverkostossa laatutekijöillä tarkoitetaan seikkoja, jotka vaikuttavat merkittävästi sii-

hen, ovatko yritysverkoston lopputuote ja sen myynti-, valmistus- ja toimitusprosessi laa-

dukkaita. Kompleksisessa verkostossa kunkin toimijan hyvän tuotelaadun lisäksi tärkeää 

on eri organisaatioiden välisten tieto- ja materiaalivirtojen sujuminen ja oikea-aikainen 
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kulun varmistaminen. Arvioiden mukaan kolme tärkeintä verkoston laaduntuottokykyyn 

liittyvää tekijää ovat yhteisen verkostostrategian kehittäminen, win-win – ajattelu ja avoin 

kommunikaatio. Win-win – ajattelun keskeinen tavoite on rikkoa vanha käsitys, että sopi-

muksia tehtäessä toinen aina voittaa ja toinen häviää. Verkostoitumisen hyötyjen ei tarvitse 

jakautua kaikille tasan, mutta kaikkien tulee kokea hyötyvänsä asemastaan verkostossa. 

(Virtanen et al. 2002, 26) 

 

Yksi verkoston kumppanuussuhteen ominaisuus on yhteinen kehitystyö. Selkeät määritte-

lyt, ymmärrys toiminnoista ja prosesseista sekä todellisuuden tiedostaminen intuition si-

jaan luovat vankan perustan yhteistyölle. Yhteinen kehitys ja erilaiset voitonjakomenettelyt 

lisäävät tarvetta kustannustiedon käsittelylle ja sen jakamiseen. Hankintojen keskittäminen 

harvemmille toimittajille suurempina osakokonaisuuksina tarkoittaa yksittäisen toimittajan 

tuotantovolyymin kasvua. Tyypillisesti asiakas on kiinnostunut keskittämisen kautta tule-

vista määräalennuksista. Win-win -suhteessa toimittajan tulisi pystyä laskemaan volyymin 

vaikutus kannattavuuteen. Tämä on puolestaan mahdollista vain, jos toimittaja tuntee tuo-

tekohtaisten yksikkökustannusten käyttäytymisen hyvin. (Koivisto & Mikkola 2002, 99–

100)    

 

2.5.4 Oppivat ja kehittyvät toimittajaverkostot 

Uutta vaihetta toimittajaverkoston kehityksessä luonnehditaan oppivaksi ja kehittyväksi 

toimittajaverkoksi (lean supply). Lähtökohtana on verkoston ja verkostoyritysten strategi-

sen osaamisen kehittäminen monenkeskisellä eri osapuolten itsenäisyyden tunnustavalla 

tavalla. Kehitysvaihe on yhteydessä resurssi-, osaamis- ja kyvykkyysperustaisen näkemyk-

sen kehittymiseen. (Koivisto & Mikkola 2002, 22) 

 

Toimittajayhteistyön perinteiset muodot tähtäävät operatiivisten toimintaprosessien kehit-

tämiseen kahdenkeskisen yhteistoiminnan pohjalta. Kehitystyön tavoitteena on usein yri-

tysten sisäisten ja keskinäisten operatiivisten prosessien ja tuotannollisten menettelytapo-

jen entistä parempi synkronointi ja koordinointi. Oppivassa ja kehittyvässä toimittajaver-

kostossa kehitystyön perusta on verkoston toimintaan osallistuvien yritysten ja organisaati-

oiden itsenäisyyden tunnustavassa, kollaboratiivisessa yhteistoiminnassa. Käytännössä 

siirtyminen kahdenkeskisestä monenkeskiseen, kollaboratiiviseen yhteistoimintaan merkit-
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see erilaisten välittävien organisaatioiden ja tietointensiivisten palvelujen roolin korostu-

mista verkostoitumis- ja innovaatioprosessien tukena. Välittävien organisaatioiden ja tie-

tointensiivisten palveluiden rooli korostuu siksi, että valtaosa päähankkijoista on keskitty-

nyt omaan ydinosaamiseensa ja joko ulkoistanut tai minimoinut kaikki muut perifeeri-

semmät toiminnot. Tämän vuoksi monilla keskisuurillakaan yrityksillä ei ole riittävästi 

sisäisiä resursseja ja sisäistä osaamista monenkeskisen kehittämisen pitkäjänteiseen koor-

dinoimiseen ja johtamiseen. (Koivisto & Mikkola 2002, 22–23) 

 

Kuvassa 11 on esitetty kehittämispanosten suuntautuminen kahdenkeskisessä kump-

panuussuhteessa. Kuviossa hahmotellaan perusteineen kenellä on mahdollisuus hyötyä 

kumppanuussuhteessa tapahtuvasta kehittämisestä. Tapauksessa 1 hyöty kuuluu luonnolli-

sesti toimittajalle, mutta toisaalta asiakas pääsee yleensä vaikuttamaan siihen, mitä kehite-

tään. Kumppanuusajattelun mukaisesti kyse on siitä, kuinka saavutettava hyöty jaetaan. 

Tapauksessa 2 toimittaja laskuttaa yleensä omakustannuspohjaisesti asiakasta, jolloin esi-

merkiksi protosarjat laskevat toimittajayrityksen suhteellista kannattavuutta. Tapauksessa 3 

asiakas kehittää itseään omaan lukuunsa, jolloin toimittajalle on harvoin välitöntä hyötyä 

asiakkaansa kehittämispanoksista, eikä näin ollen perusteita vaatia hyötyjen jakamistakaan. 

Neljäs tapaus on harvinainen, siinä hyötyjen jakaminen voidaan ratkaista panosten sijoit-

tamisen perusteella. Tilanne 5 on monimutkaisin ja win-win – periaatteen noudattaminen 

liittyy nimenomaan kyseiseen yhdessä kehittämiseen. Saavutettujen hyötyjen jakamisessa 

katsotaan löytyvän periaatetason keskustelun myötä tasapaino, jossa molemmat osapuolet 

kokevat voittavansa. (Seppänen & Kouri 2003, 12) 
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Kuva 11. Kehittämispanosten suuntautumisen vaihtoehdot kumppanuussuhteessa. (Seppä-

nen & Kouri 2003, 9) 

 

2.6 Yhteenveto verkostoyhteistyöstä 

Verkostojen hyväksikäytössä tavoitteena on kehittää liiketoimintaketjuja tuottamaan pa-

rempaa laatua kustannustehokkaammin ja varmemmin, niin että koko toimitusketjun kil-

pailukyky paranee. Tämä tapahtuu kehittämällä verkostoissa toimivien yrityksien liiketoi-

mintaa ja teknologiaa, sekä luomalla perusta verkostomuotoiselle toiminnan kehittymiselle 

ja yhteistyölle. Tämän edellytyksenä on toimittajien asiakas-, teknologia ja tuotejaon sel-

keyttäminen. Tällöin toimittajat voivat erikoistua omille alueilleen ja kehittävät omaa kil-

pailukykyään erikoisaloilla. Päähankkijat puolestaan sitoutuvat käyttämään muutamaa 

toimittajaa tietynlaiseen alihankintatyöhön, mikä osaltaan mahdollistaa näiden kehittymi-

sen osaamisalueellaan. Samalla päähankkijat voivat lisätä lopputuotteiden kilpailukykyä, 

josta puolestaan hyötyvät kaikki verkostoon kuuluvat yritykset ja organisaatiot. Keskitty-

mällä tarkoin omaan ydinosaamisalueeseen ja keskittämällä muut toiminnot luotto-

toimittajille, päähankkijoilla on mahdollisuus saavuttaa markkinajohtajuus omalla markki-

na-alueellaan. (Kajaste & Liukko 1994, 7) 

 

Strategiseen verkostoon pohjautuvassa toiminnassa toimittajien kilpailuttaminen vähenee 

oleellisesti. Toiminnassa pyritään myös pitkäaikaiseen yhteistyöhön valittujen toimittajien 

ja liiketoimintakumppaneiden kanssa. Päähankkijoiden on tämän takia lisättävä omaa tie-

toisuuttaan tuotanto-menetelmistä, materiaaleista ja raaka-ainehinnoista, jotta pystytään 

osallistumaan toimittajien kanssa yhteistyössä tehtävään tuotannon ja tuotteiden kehitys-

työhön, sekä seuraamaan kustannustason kehittymistä. 
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Verkostoitunut toiminta kahden tai useamman osapuolen välillä on usein: 

 

1. Tavoitteellista, pitkäaikaista, jatkuvaa ja säännöllistä yhteistyötä lopputuotteiden 

tuotannossa. Verkostoituminen edellyttää sellaista henkilöiden ja organisaatioi-

den tuntemusta sekä yhteisen arvo- ja ajattelumaailman jakamista tai ainakin 

ymmärtämistä, ettei kertaluonteinen tai hyvin satunnainen yhteistyö ole mahdol-

lista. 

2. Yhteistyötä ydinprosesseissa, joko lopputuotteiden ja palveluiden tuotannossa tai 

tuotantoa tukevissa toiminnoissa, kuten tutkimuksessa ja kehitystoiminnassa, tie-

to- ja viestintätekniikassa, myynnissä ja markkinoinnissa. 

3. Vuorovaikutusta ja luottamuksellista. Mitä kehittyneempää ja tiiviimpää vuoro-

vaikutus on, sitä paremmat edellytykset on luottamuksen synnylle. Vuorovaikutus 

on myös edellytys sille, että eri organisaatioiden toimijat tiedostavat yhteisen vii-

tekehyksen ja mieltävät yhteistyön sisällön samalla tavoin. 

4. Molempien osaamista kehittävää strategista kumppanuutta, jossa oppiminen on 

väline tulevaisuuden taloudellisten hyötyjen tavoittelussa. Mikäli vain toisen 

ydinosaaminen kehittyy yhteistyön seurauksena, on kyse pikemminkin alihankin-

nasta tai muusta vastaavasta. Kaiken yritystoiminnan lähtökohtana on lopulta voi-

tontavoittelu, joten strategisessa yhteistyössä kyse on aikajänteestä: verkostoitu-

minen tähtää välittömien hyötyjen ohella pidemmän aikavälin kilpailukyvyn edis-

tämiseen. 
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3 VALMISTETTAVUUDEN MENESTYSTEKIJÄT 

 
Valmistettavuus on laaja käsite, joka sisältää kaikki menetelmät, ja järjestelyt, jotka yksin-

kertaistavat tuotekonstruktion valmistamista ja alentavat kaikkia tuotteen valmistuskustan-

nuksia. Valmistavalla konepajalla ei ole kirjoitettuja keinoja varmistaa tuotteiden ja val-

mistusmenetelmien kilpailukykyä, vaan uudet asiat opitaan käytännössä. Valmistettavuu-

den kehittämisessä merkittävää on niin tuotesuunnittelijan kuin menetelmäsuunnittelijan-

kin kyky ymmärtää tuotteen valmistettavuuteen vaikuttavat tekijät. Yrityksen johdon on 

oltava tietoinen uusista tuotekehityssystematiikan teknisistä työkaluista ja metodeista. 

(Lempiäinen & Savolainen 2003, 13) 

  

3.1 Valmistuksen näkökohdat suunnittelussa 

Tuoteominaisuudet ja – rakenne määräävät teollisuusyrityksessä suuren joukon tuotanto-

järjestelmälle asetettavia vaatimuksia. Tuotesuunnitelman ja valmistusjärjestelmän yhteen-

sopivuus on suoraan verrannollinen siihen, kuinka edullinen tuote on valmistaa. Tuotteen 

kustannusrakenne ja sen seurauksena kilpailukykyinen hinta syntyvät tuotesuunnittelun ja 

tuotannon välisenä yhteistyönä. Yhteistyön hedelmällisyys riippuu suurelta osin organi-

soinnista. (Huhtala et al. 1987, 18) 

 

Tuotesuunnittelulta vaaditaan laajaa tuotannon tuntemista. Suunnittelijan on otettava huo-

mioon tuotteen valmistettavuus, valmistusmenetelmien kehittyminen, työvaiheiden mini-

mointi, lyhyet asetusajat ja standardityövälineiden käyttö. Tuotteen suunnittelu valmis-

tusystävälliseksi on erityisen haastavaa varsinkin silloin, kun tuotteen valmistaa yrityksen 

ulkopuolinen toimittaja. Suunnittelijan kokemuksen lisäännyttyä toimintatavat rutinoituvat 

ja vaativien konstruktioiden suunnittelu valmistusystävälliseksi helpottuu. Yksinkertaisten 

konstruktioiden suhteen suunnittelukriteerit voivat olla yleisesti tiedossa ja valmistajien 

kanssa käytävät keskustelut eivät juurikaan lisää konstruktion taloudellisuutta. Toisaalta 

valmistusmenetelmien ja materiaalien kehittyminen siirtää valmistettavuuden rajaa taas 

kauemmaksi ja suunnittelijan on kouluttauduttava uusiin tilanteisiin ja haettava kokemuk-

sia koko uransa ajan. Tuotesuunnittelijan on tunnettava käytettävissä olevat valmistusmah-

dollisuudet ja seurattava valmistustekniikan yleistä kehitystä. (Huhtala et al. 1987, 18) 
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3.2 Tuotantotekninen suunnittelu 

Tuotteen suunnittelusta tuotantoon ja valmistusjärjestelmiin sopivaksi käytetään termiä 

tuotanto- tai valmistustekninen suunnittelu. Siinä tuotteen rakenne suunnitellaan siten, että 

tuote on tuotantomenetelmien ja – kustannusten kannalta tarkoituksenmukainen ja edulli-

nen. Arvioitaessa tuotteen soveltuvuutta tuotantoon voidaan apuna käyttää tuotantoteknistä 

selvitystä. Selvitys voidaan tehdä niin uuden tuotteen tuotekehityshankkeen alkuvaiheessa 

kuin myös vakiintuneiden tuotteiden kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotantotoiminnan 

jatkuvuuden takaamiseksi. (Huhtala et al. 1987, 18) 

 

Tuotantoteknisen selvityksen kohteita ovat konstruktion soveltuvuus nykyiseen tuotanto-

tekniikkaan ja käytössä olevaan teknologiaan. Selvitystyössä voidaan tarkastella muun 

muassa seuraavia tekijöitä: valmistustekniikka, konekannan mahdollisuudet ja rajoitukset, 

automaation laajuus, alihankintojen osuus, työkalut, päätyövaiheet, materiaalivirrat, tuo-

tannonohjaus. Tuotantoteknisen tarkastelun lopputuloksena saadaan tiedot tuotteen sovel-

tuvuudesta tuotantoon, tuotannon kilpailukeinoista ja muutostarpeista. (Vuorikari 1987, 

34)   

 

Nykyisten tuotantoprosessien lisäksi selvitetään saatavilla oleva tuotantotekniikka ja vaih-

toehtoiset teknologiat. Selvitys on tarpeellista tehdä varsinkin, jos käytössä olevia mene-

telmiä epäillään vanhentuneiksi ja heikosti tuottaviksi. Selvityksen vertailukohteiksi voi-

daan ottaa esimerkiksi työvoiman tarve, kapasiteetti, joustavuus, soveltuvuus, tilan tarve, 

kehityssuunnat, hinta ja toimitusaika. Selvityksen pohjalta voidaan arvioida uusien tekno-

logioiden kilpailuetuja verrattuna entisiin menetelmiin ja ennen kaikkea sitä, miten se edis-

tää asiakkaiden tarpeiden tyydyttämistä verrattuna nykyiseen tilanteeseen. (Vuorikari 

1987, 34)   

 

3.2.1 Tuotekehitysyhteistyön vaikeudet 

Yksinomaan suunnitteluohjeiden ja kustannusstandardien pohjalta toteutettu tuotantotekni-

nen suunnittelu on useissa tapauksissa onnistunut huonosti. Tähän on syynä sidonnaisuus 

tiettyyn tilanteeseen ja samanaikaisesti vaikuttavien muuttujien runsaus. Mahdollista on 

myös, ettei riittävää tuotantoteknistä informaatioaineistoa kyetä aikaansaamaan konventio-
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naalisen tuotantojärjestelmän vallitessa. Uusien konstruktioiden muotoilu ja valmistusme-

netelmien valinta on suoritettava rinnakkaisesti siten, että ne tukevat toisiaan. Riittävä ko-

kemus ja ammattitaito ovat onnistumisen edellytyksenä ja niitä täydennetään valmistavan 

yrityksen tuotantoteknisellä suunnittelutietoudella sekä omiin olosuhteisiin sovelletuilla 

muualta saaduilla ohjeilla. (Åhlström 1986, 25) 

 

Yhteistoimintaa vaikeuttava tekijä on usein se, että tuotesuunnittelun ja tuotantoteknisen 

suunnittelun työnjako on järjestetty eritavalla. Tuotesuunnittelun henkilöstö on tavallisesti 

jaettu ryhmiin tuotetyyppien mukaan ja tuotantotekninen suunnittelu on jaettu pääasiassa 

valmistusmenetelmien mukaan. Yhteinen kommunikointi asioista, jotka koskevat kon-

struktioiden sopeuttamista valmistusmenetelmiin, on silloin vaikeata. (Åhlström 1986, 26) 

 

3.3 Tuotantostrategia 

Strategia on yrityksen keino päästä pitkän tähtäimen tavoitteisiinsa. Strategia luo yleisen 

suunnan, jota kohden yritystä pyritään kasvattamaan ja kehittämään. Strategia sisältää pit-

kän ajanjakson kuluessa tehtyjä monia yksittäisiä, mutta yhdensuuntaisia päätöksiä yrityk-

sen organisaation eri osissa ja eri tasoilla. Yrityksen tavoitteena on siis saavuttaa päämäärät 

ja tavoitteet niillä keinoilla, jotka strategia viitoittaa.  

 

Tuotantostrategian tavoitteena on löytää yrityksen tuotannosta kilpailuedut, jotka vastaavat 

yrityksen kilpailustrategian vaatimuksiin ja määrittää toisaalta kilpailuetujen tärkeysjärjes-

tys. Alihankkijoiden valmistustoiminnan ja sen kehittämisen sisällyttäminen osaksi omaa 

tuotantostrategiaa on ratkaisu, jolla haetaan ylivoimaista kilpailuetua. Tuotantostrategian 

päätöksentekoalueeseen kuuluvat: 

 

− valmistuksen kapasiteetti, lisäämiskeinot ja ajankohdat 

− tuotantotilat, sijainti ja työnjako 

− valmistusteknologia, laitteet ja prosessit 

− tuotannon vertikaalinen integraatio, osavalmistus ja jakelukanavat 

− tuotannonohjaus, hankintapolitiikka 

− laatujohtaminen ja laatujärjestelmä 
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− tuotekehitys, uudet tuotteet ja tuoteparannukset 

− organisaatio ja henkilöstö, palkkausjärjestelmä ja osallistuminen 

− tulosten mittaaminen, kustannukset ja tuottavuus. (Voss 1991, 4–5)  

 

Tuotantostrategian muodostaminen on monivaiheinen looginen ja systemaattinen prosessi, 

joka edellyttää monien eri tekijöiden ja osa-alueiden huomioimista niin yrityksen sisäpuo-

lella kuin ympäristössäkin. Tuotantostrategian muodostamisen lähtökohtana tulee olla yri-

tyksen liiketoiminta- ja kilpailustrategioiden asettamat vaatimukset. Lisäksi on tiedettävä 

nykyisen valmistusjärjestelmän toiminta, joka voidaan selvittää toimittajakyselyn avulla, 

mutta rinnalla olisi hyvä käyttää mitattua tietoakin. Tällaista tietoa ovat muun muassa eri-

lainen tietojärjestelmästä löytyvä aineisto, kannattavuuden tunnusluvut, tehokkuus, pää-

oman kiertonopeus ja reklamaatiot. Nykytilanteen kartoittamisen jälkeen on selvitettävä ja 

arvioitava tulevaisuuden uhkat ja mahdollisuudet, jotka voivat vaikuttaa tuotantoa koske-

viin ratkaisuihin omalla liiketoiminta-alueella. (Voss 1991, 30–35) 

 

3.4 Tekninen taso ja osaaminen 

Tuotteen teknisen tason määräävät asiakkaiden tarpeet, jotka vaihtelevat markkina-

alueittain. Sopivan teknisen tason määrittäminen on tärkeää, sillä liiallisella teknisten omi-

naisuuksien suunnittelulla menetetään yhtä tehokkaasti markkinaosuuksia kuin puutteelli-

sellakin tekniikalla. Teknisten vaikeuksien ja riskien ennakointi olisi pyrittävä tekemään 

kunkin tehtävän yhteydessä. Erityisen vaativaa tekninen kehitystyö on silloin, kun tuot-

teessa on yli puolet uutta, ennen kokeilematonta tekniikkaa. (Vuorikari 1987, 34) 

 

Tekninen taso on arvioitava yhteistyössä valmistuksen edustajien kanssa, jolloin kyetään 

selvittämään myös tuotteen valmistustekninen taso. Tuotteen tekniikka voidaan verrata 

kilpailijoiden ja yrityksen omiin vastaaviin tuotteisiin sekä markkinavaatimuksiin. Vertai-

lun kohteina ovat muun muassa laatu, teknologia, tekniset ratkaisuperiaatteet, materiaalit ja 

erikoisosaamista vaativat kohteet. (Vuorikari 1987, 35) 

 

Alihankkijan erikoiskyvyt on valmistusteknisen tason mukaan pyrittävä hyödyntämään 

mahdollisimman tehokkaasti. Tietyissä asioissa oma tekninen osaaminen voi kuitenkin olla 
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kilpailukyvyn kannalta elintärkeää. Syynä tähän voi olla esimerkiksi tuotesalaisuudet tai 

kysymys niin erikoisesta osaamisalueesta, ettei minkään alihankkijan kannata panostaa 

siihen, koska muita ostajia on liian vähän. Pitkällä aikavälillä tulisi löytää ne osaamisalu-

eet, joiden toteuttamisesta erikoistuva alihankkija voi vastata paremmin kuin päähankkijat. 

Erikoistuvalle alihankkijalle saattaa olla luontevampaa hankkia jonkin alueen paras mah-

dollinen teknologia, jonka hankkiminen omaan valmistukseen ei ole mielekästä. (Heikki-

nen 1987, 10) 

 

3.5 Valmistettavuuden avaintekijät 

Päähankkijan erikoistuessa ja keskittyessä yhä kapeampaan sektoriin tuotteen valmistus- ja 

toimitusketjussa toimittajilta vaaditaan vastuunottamista yhä kasvavassa määrin. Huolimat-

ta siitä, että päähankkijan toimintasektori kapenee, tulee päähankkijan kiinnostus tuotteen 

koko toimitusprosessin tai arvoketjun hallintaa lisääntymään. Hyvin menestyville yrityksil-

le on ominaista hallita tuotteen arvoketju kokonaisuudessaan. Aikaisemmin on jo todettu, 

ettei päähankkijan ja toimittajan välistä yhteistyötä saada käynnistettyä kerralla, vaan taus-

talla on pitkäjänteinen prosessi, johon molempien osapuolien on huolella sitouduttava. 

Mitä suuremman osan päähankkija siirtää valmistusvastuusta toimittajille, sitä enemmän 

vaatimuksia toimittajan toimituskyvylle, kapasiteetille, kehitystoiminnalle ja laadulle tul-

laan asettamaan. Päähankkijalla on oltava visio avaintoimittajien kehittämisestä ja myös 

vaatimuksista, jotka niille tullaan yhteistyön kehittymisen myötä asettamaan.   

 

Usein tuotteen valmistettavuuden mittarina pidetään korostetusti sen tuotantokustannuksia, 

mutta tosiasiassa kustannukset ovat vain yksi monista arviointiparametreista. Alhaisten 

valmistuskustannusten suunnitteluvaihtoehdot voivat olla epätarkoituksenmukaisia, jos 

niillä on negatiivinen vaikutus esimerkiksi tuotteen läpimenoaikaan tai laatuun. Tuote-

suunnitelman hyvään valmistettavuuteen pyrittäessä on välttämätöntä tehdä mitoitus ja 

arviointi usealla eri osa-alueella. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 20) 

 

Yrityksen kaiken toiminnan päämääränä on asiakkaalle saavutettava arvo, joka muodostuu 

kolmesta tekijästä: laadusta, hinnasta ja ajasta. Tuotteen laadun ja kustannusten lisäksi 

tärkeiksi tekijöiksi ovat tulleet toimitusaika, toimitusvarmuus ja kyky reagoida muutoksiin 

eli joustavuus. Seuraavissa luvuissa käsitellään näitä toiminnan menestystekijöitä sekä 
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seuraavia valmistettavuuden avaintekijöitä, joiden avulla tuotekonstruktion vaikutusta 

valmistettavuuteen voidaan arvioida: 

 

− Laatu 

− Tuotantokustannukset 

− Joustavuus 

− Riski 

− Läpimenoaika 

− Tehokkuus, kokonaistehokkuus 

− Ympäristövaikutukset. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 20–21) 

  

3.5.1 Laaduntuottokyky ja siihen vaikuttuvat tekijät 

Laadun käsitteellä on monta erilaista tulkintaa eri tarkastelunäkökulmista riippuen. Ylei-

sesti laadulla ymmärretään asiakkaan tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta mahdolli-

simman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Teollisuudessa laatutekniikka sovelletaan 

laajasti, sillä yritykset voivat korkealaatuisilla tuotteilla ja palveluilla saavuttaa kilpailuetu-

ja, jotka mahdollistavat esimerkiksi markkinaosuuden kasvattamisen tai vapaamman hin-

noittelun. Laatujärjestelmistä on muodostunut alkeellinen, mutta tehokas tapa varmistaa 

laadun perustaso ja keino pitää virheelliset tuotteet poissa markkinoilta. Nykyään laadun-

seurantaa tarvitaan kaikissa niissä prosesseissa, joiden tekemiseen osallistuu kahta useampi 

henkilö ja joissa lopputulos on räätälöity asiakaskohtaisen tiedon avulla. (Lillrank 1999, 5) 

 

Laadulla tarkoitetaan Hoppanian (2001, 5) mukaan seuraavien ominaisuuksien yhdistel-

mää: 

 

− vaatimustenmukaisuutta 

− toimittavan yrityksen kykyä tuottaa yhtenä toimitusketjun osana vaatimusten mu-

kainen tuote tai palvelu tuottamalla lisäarvoa, josta loppuasiakas on valmis mak-

samaan sekä 

− toimimista siten, että toimitusverkoston kilpailu- ja laaduntuottokyky paranevat.  

 



 38 

Vaatimustenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas saa tilaamansa tuotteen tai palve-

lun vaatimustensa mukaisesti. Vaatimustenmukaisuudesta puhuttaessa käytetään myös 

termiä tuotelaatu, johon voi sisältyä esimerkiksi tuotteen teknisiä ominaisuuksia, toimitus-

aika, toimitukseen liittyviä palveluja tai tuotevastuu. Toimittavan yrityksen tavoitteena on 

toimittaa asiakkaan vaatimusten mukainen tuote tai palvelu. Tälle edellytyksenä on, että 

molempien osapuolien tulee tietää ja ymmärtää, mitä vaaditaan kummaltakin osapuolelta. 

Sopimuksen tekemisen jälkeen, ennen tuotteen toimittamista, joko asiakas tai toimittaja 

saattaa kuitenkin tehdä muutoksia sopimuksen kohteena olevaan toimitukseen. Vaatimuk-

set muuttuvat ja vaatimustenmukaisuuden toteaminen edellyttää, että sopijaosapuolet ym-

märtävät mitä muutoksia tehdään ja mitä tämä aiheuttaa alkuperäisessä sopimuksessa so-

vittuihin asioihin. (Hoppania 2001, 5) 

 

Laatu on siis sopimuskysymys, jonka määrittelevät asiakas ja toimittaja. Jos laatua ei eri-

tyisesti määritellä, sitä voidaan arvioida soveltaen toimialan yleisiä käytäntöjä sekä muita, 

usein kirjaamattomia normeja. Ajan myötä toimittaja oppii tuntemaan yhä paremmin asi-

akkaansa liiketoimintaa ja sen tarpeita. Yleistä on, että asiakkaan vaatimukset lisääntyvät, 

kun asiakassuhde on jatkunut pidempään. Näin ollen asiakassuhteen varmistamiseksi toi-

mittajalla pitäisi olla valmius tarjota entistä enemmän parempaa luotettavuutta, joustavuut-

ta, palveluja tai edullisempia ratkaisuja. Mitä paremmin toimittaja tuntee asiakkaansa, sitä 

parempia ratkaisuja pystytään yhdessä luomaan. Monta kertaa samalla tavalla toistettu 

ratkaisu tai toimenpide muuttuu laatukäytännöksi, vaikka siitä ei olisikaan sovittu. Hiljai-

sen sopimisen edellytyksenä on pitkään jatkunut ja tiivis asiakassuhde. (Hoppania 2001, 

5,15) 

 

Toimitusverkostojen hyödyntäminen mahdollistaa syvällisen yhteistyön ja samalla myös 

aikaisempaa paremmin koko toimitusketjua koskevan laadun hallinnan. Yksittäisissä toi-

mitus- ja hankintasopimuksissa laadun hallinta on työlästä, koska hallittavia sopimuksia 

voi olla hyvinkin paljon eivätkä ne välttämättä sisällöllisesti tue toisiaan. Toimitusverkos-

tossa samalla työmäärällä päästään nopeammin molempien osapuolten kannalta edullisim-

piin toimintatapoihin, koska yhteistyö perustuu toimintatapojen pitkäaikaiseen yhteiseen 

kehittämiseen. Seuraavaan taulukkoon (taulukko 4) on koottu tyypillisiä toimittajan ja ti-
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laajan laatuun liittyviä piirteitä toimittaessa perinteisessä, kilpailuttamiseen pohjautuvassa 

alihankintatoimessa verrattuna verkostomaiseen toimintatapaan. (Hoppania 2001, 7-8) 

 

Taulukko 4. Laadunhallinnan piirteitä perinteisessä alihankinnassa ja toimitusverkostossa 

(Hoppania 2001, 8) 

Perinteinen alihankintatoimi Toimitusverkosto 

Laadusta sovitaan aina toimitussopimuskohtaisesti Laadun hallinnalle sovitaan yhteiset toimintatavat, 

joita jatkuvasti parannetaan 

Tilaajat pyrkivät standardisoimaan tilaussopimuksi-

aan. Toimittajan on vaikea saada sovituksi oman 

toimintansa kannalta parhaista laatukäytännöistä 

Harvempien toimittajien kanssa toimiessa riittää 

paremmin aikaa toimintatapojen kehittämiseen yh-

teistyössä toimittajien kanssa 

Tuotteeseen liittyvät tekniset asiat korostuvat sopi-

muksissa 

Teknisten asioiden lisäksi myös toimintatapoihin 

liittyvistä asioista on sovittu ja niitä kehitetään yh-

dessä 

Tuotteen laadun hallinta on työlästä, koska osapuo-

lia on paljon 

Tuotteen modularisointi helpottaa tuotelaadun hallin-

taa 

Päähankkija ei ole valmis muuttamaan toimintatapo-

jaan 

Päähankkija haluaa kehittää toimintatapojaan yhdes-

sä toimittajien kanssa 

Riskien ja voittojen kertyminen painottuu jommal-

lekummalle osapuolelle 

Riskejä ja voittoja pystytään tasaamaan osapuolten 

kesken 

 

Tuotteiden laatuvirheet ovat lähes poikkeuksetta seurausta jostakin toiminnan laatuvirhees-

tä, joten pysyviä parannuksia saadaan aikaan vain yrityksen toimintaa kehittämällä. Toi-

minnan laadulla voidaan tarkoittaa kahta asiaa. Toisena käyttötarkoituksena pyritään koh-

distamaan huomio tuotteiden laadun aikaansaamisen taloudellisuuteen ja virheettömyy-

teen. Tällöin huomiota kiinnitetään tuotteiden suunnittelun ja valmistuksen eri tuotantoket-

jun vaiheissa syntyviin virheisiin. Nykyisen laadunohjaustavan mukaan jokainen ketjun 

osa vastaa laadusta ja on velvollinen puuttumaan ongelmaan. Tällä menettelytavalla synty-

vät virheet havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja virheestä syntyvät kustan-

nukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Toiminnan laadusta puhutaan myös silloin, kun 

tarkastellaan yrityksessä tapahtuvaa toimintaa. Huomio kohdistetaan yrityksen eri proses-

seihin ja yksittäisiin työtehtäviin riippumatta niiden vaikutuksesta laatuun. (Salminen 

1989, 13) 
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3.5.2 Valmistuksen laatu 

Laadukas valmistus tekee ainoastaan juuri sitä, mitä sen kuuluukin tehdä ja se ei sisällä 

mitään, mikä ei liity oleellisella tavalla tuotteen tekemiseen. Laadukkaan valmistuksen 

tunnusmerkkinä on, että sen aikaansaannokset ovat kerralla valmiita. Tällöin yksittäiset 

tuotteet saavat halutut mittansa ja muut ominaisuutensa suunnitellulla tavalla sarjakoosta, 

sarjassa sijainnista tai muista tekijöistä riippumatta. (Martikainen 2007, 22) 

 

Laadukas valmistustilanne koostuu oikeantehoisista ja kunnossa olevista laitteista ja väli-

neistä, hyvistä valmistusolosuhteista ja asiansa osaavista, ammattitaitoisista ja laadun te-

kemiseen motivoituneista ihmisistä. Laadukkaaseen valmistukseen kuuluu myös, että ha-

luttu lopputulos saadaan tuotetta erikseen tarkistamatta siten, että haluttu laadunvarmistus 

on osa valmistusprosessia. Laajoissa ja monimutkaisissa tuotantojärjestelmissä valmistus-

prosessin ja sen valvonta- ja tarkastusprosessien laatu varmistetaan erikseen niiden omilla 

varmistusprosesseilla ja -menettelyillä. Oleellinen osa valmistuksen laadusta perustuu käy-

tettävien tuotantovälineiden ja inhimillisen tuotantovoiman laadukkuuteen. (Peltonen 1997, 

189–190) 

 

3.5.3 Tuotantokustannukset 

Tuotantokustannukset koostuvat materiaali- ja valmistuskustannuksista, jotka jakautuvat 

edelleen valmistuksen palkka-, yleis- ja erityiskustannuksiin. Kustannusten jakautumista 

voidaan tarkastella kuvan 12 avulla, joka perustuu konepajateollisuudessa yleisesti käytös-

sä olevaan kustannusten kokonaisjakaumaan. Kuvasta nähdään, että yleisessä konepaja-

valmistuksessa suurimman osuuden tuotantokustannuksista muodostavat materiaalikustan-

nukset, jotka ovat noin 47 % tuotantokustannuksista. Toiseksi suurimman osuuden muo-

dostavat valmistuksen yleiskustannukset, jotka ovat 34 % tuotantokustannuksista. Palkka-

kustannuksien osuus on varsin vähäinen, vain 12 % tuotantokustannuksista, mutta siitä 

huolimatta kohdistuvat rationalisointipyrkimykset enimmäkseen niihin. Kappalemäärien- 

ja kokojen vaikutus kustannusjakaumaan on todellisuudessa voimakasta, joten annetut lu-

kuarvot ovat vain suuntaa antavia. (Valtanen 1986, 58–59) 
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Kuva 12. Kustannusten kokonaisjakauma. (Valtanen 1986, 59) 

 

Useimmat tuotantokustannuksiin vaikuttavat suureet ovat tuotesuunnittelun kannalta mää-

riteltävissä vain läheisessä yhteistyössä valmistuksen kanssa, kuten kuva 13 osoittaa. Ky-

seiset suureet voidaan jaotella päävaikutussuureisiin, jotka ovat avainasemassa vaikutta-

massa edelleen toisiin, sekundäärisiin suureisiin. Konstruktion päävaikutussuureita ovat: 

 

− rakenteen monimutkaisuus, tunnuspiirteinä esim. osien lukumäärä, mittojen mää-

rä, valmistusvaiheiden määrä, tarkkuus, raaka-ainelaadut 

− rakennesuuruus, tunnuspiirteinä esim. mitat, raaka-ainemäärä 

− kappalemäärä. (Valtanen 1986, 59) 

 

Näillä päävaikutussuureilla on omalta osaltaan suuri vaikutus etsittäessä tarkoituksenmu-

kaisia valmistusmenetelmiä. Siten ne vaikuttavat valmistus- ja materiaalikustannusten suu-

ruuteen. Tuotantokustannusten alentamisessa on siis lähdettävä päävaikutussuureiden muu-

toksista. Jos näitä ei voida muuttaa, tulevat muut vaikutussuureet merkitseviksi, kuten pin-

nanlaatu ja muodon yksityiskohdat. (Valtanen 1986, 60) 
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Kuva 13. Valmistuskustannuksiin vaikuttavat suureet. (Valtanen 1986, 60) 

 

3.5.4 Tuotannon joustavuus 

Joustavuudella tarkoitetaan eri yhteyksissä eri asioita. Esimerkiksi liiketoiminnan jousta-

vuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja reagointikykyä 

erilaisten vaihtoehtojen etsimisessä. Tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja samalla tuo-

tevariaatioiden määrä on lisääntynyt. Täten niin tuotteiden kehitysprosessien kuin valmis-

tusjärjestelmienkin on oltava joustavia markkinoiden, henkilöstön ja tuotekehityksen osal-

ta. Valmistusjärjestelmien joustavuus voidaan jakaa kolmeen osaan, jotka ovat ominais-, 

rakenteellinen, ja strateginen joustavuus. (Ihalainen et al. 2005, 470) 
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Ominaisjoustavassa järjestelmässä valmistetaan kappaleita mielivaltaisessa järjestyksessä 

sarjakoon vaihdellessa suuresti. Myös nopeat kapasiteetin vaihtelut ovat mahdollisia. Omi-

naisjoustavaa järjestelmää voidaan kuvata hallittavien työkappaleiden ja osaperheiden lu-

kumäärällä ja niiden geometrisella vaihtelevuudella. Näin ollen ominaisjoustavuus on jous-

tavien valmistusjärjestelmien tärkeimpiä etuja pyrittäessä asiakasohjautuvaan pienerätuo-

tantoon. Ominaisjoustavuutta voivat rajoittaa työstökoneiden ominaisuudet, kappaleenkä-

sittelylaitteet, työkalujen ja kiinnittimien lukumäärä, makasiinien koko ja lukumäärä sekä 

kappaleiden koneistusajat. (Ihalainen et al. 2005, 470–471) 

 

Rakenteellinen joustavuus tarkoittaa järjestelmän kykyä mukautua muuttuviin olosuhteisiin 

pitkällä aikavälillä. Tällaisia muutoksia voivat olla mahdollisuudet kapasiteetin lisäämi-

seen, automaatioasteen kasvattamiseen, tuotteiden muutokset sekä mahdollisuus liittää 

uusia töitä valmistukseen. Rakenteelliseen joustavuuteen vaikuttavat tuotantotilat, ohjaus-

järjestelmä, tuotantokoneiden ominaisuudet ja järjestelmään integroitavien komponenttien 

ominaisuudet. (Ihalainen et al. 2005, 470) 

 

Strateginen joustavuus kuvaa investoinnin riskiä vanhentua tai käydä sopimattomaksi uu-

sille tuotteille. Toisin sanoen se ilmoittaa järjestelmän kyvyn vastata tulevaisuuden vaati-

muksiin. Strateginen joustavuus tarkoittaa järjestelmän kannattavaa hyödyntämisaikaa ja se 

on otettava huomioon yrityksen strategisessa suunnittelussa. Valmistusjärjestelmä on 

yleensä strategisesti joustava, jos se on rakenteellisesti joustava. (Ihalainen et al. 2005, 

470) 

 

Yritys voi lisätä tuotannon joustavuutta investoimalla moderniin ja joustavaan tuotantotek-

nologiaan. Tuotantokoneiden tulee soveltua erilaisten kappaleiden valmistamiseen. Tuo-

tantomäärien suhteen joustavuutta voidaan puolestaan lisätä NC -ohjauksella ja kappaleen-

käsittelijällä varustetulla tuotantokoneilla, jotka mahdollistavat rajoitetusti miehitetyn tuo-

tannon. Toinen vaihtoehto investoinneille on käyttää alihankkijoiden tuotantokapasiteettia 

tasaamaan kysyntähuippuja. (Ihalainen et al. 2005, 470) 

 

Tuotannon joustavuutta voidaan lisätä myös parantamalla tuotteiden valmistettavuutta. 

Tavoitteena on suunnitella tuotteet mahdollisimman helposti valmistettaviksi ja käyttää 
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tuotteissa mahdollisimman paljon standardiosia. Tarkoituksenmukaisesti moduloidut ra-

kenteet ja standardiosat mahdollistavat tuotteen ominaisuuksien varioimisen taloudellisesti. 

(Ihalainen et al. 2005, 470) 

 

3.5.5 Riskin pienentäminen 

Valmistettavuuteen liittyvällä riskillä tarkoitetaan useita eri asioita. Perinteisesti riski on 

selvimmin havaittavissa jo olemassa olevan tai uuden tuotekonstruktion aiheuttamana jat-

kuvana valmistuksen riskialttiutena. Tuotantovolyymin nopea kohottaminen voi tuoda mu-

kanaan laatuongelmia, mikäli valmistusjärjestelmää ei ole suunniteltu riittävän joustavaksi. 

Myös uusien tuotteiden kehittämiseen sisältyy aina riski, joka on sitä suurempi, mitä 

enemmän korkeatasoista teknologiaa tuotteeseen sisältyy. (Lempiäinen & Savolainen 

2003, 20) 

 

Korkean teknologian lisäksi toinen pääriskitekijä on aika. Varsin tavallista on, että tuote on 

saatava valmiiksi hyvin lyhyessä ajassa ja se on mahdollista vain ottamalla tavallista suu-

rempia riskejä. Lyhentämällä kehittämis- ja suunnitteluaikaa yritys voi saada tuotteensa 

valmiiksi ennen kilpailijoita. Suunnitteluajan lyhentäminen täytyy kuitenkin hoitaa halli-

tusti, niin että aika todella lyhenee, jos tuotteen valmistettavuuteen ja laatuun liittyvät riskit 

kasvavat. (Åhlström 1986, 39) 

 

Yksi riskin pienentämisen keino on kasvattaa yrityksen työntekijöistä moniosaajia. Yrityk-

sen yksi tärkeimmistä tehtävistä on laajentaa osaajien määrää yrityksessä ja valjastaa kaik-

ki yrityksen työntekijät luovan kehityksen piiriin. Ammattitaitoiset ihmiset ovat yrityksen 

paras riskivakuutus. Yritys, joka kykenee organisoimaan omia taitojaan, yhteistyöryhmiä 

ja osaajia, on korvaamaton ja todennäköisesti myös kannattava nyt ja tulevaisuudessa. Yri-

tyksen turva vahinkoa vastaan on heikko, jos se perustuu vain muutamaan osaajaan. Sen 

sijaan hyvä turva riskiä vastaan on, että päätöksenteko ja vastuu ovat lähellä suorituspor-

rasta, ja että ihmiset ovat monitaitoisia, mukautuvia ja joustavia. (Peltonen 1997, 37) 
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3.5.6 Lyhyt läpimenoaika 

Kireän kilpailutilanteen markkinoilla toimitusaika on usein tekijä, joka lopulta ratkaisee 

kaupan. Tällainen tilanne syntyy, kun myyjillä on tarjolla samankaltaisia tuotteita samaan 

hintaan. Tällöin sillä toimittajalla, joka kykenee toimittamaan tuotteen lyhimmässä ajassa, 

on kilpailuetu toisiin toimittajiin nähden ja se saa yleensä kaupan. Läpimenoajalla tarkoite-

taan sitä aikaa, joka kuluu tuotteen tai sen osan valmistamiseen, kuljetuksiin ja odotuksiin 

jossain valmistusketjun vaiheessa tai koko tuotteen toimitusketjussa.  Eräissä tilanteissa 

läpimenoajalla voidaan tarkoittaa myös koko valmistuserän läpimenoon kuluvaa aikaa. 

(Väänänen 1984, 5) 

 

Lyhyt läpimenoaika parantaa tuottavuutta kahdella tavalla. Se mahdollistaa nopeat toimi-

tukset ja hyvän asiakaspalvelun sekä pienet varastot etenkin keskeneräisillä tuotteilla ja 

lopputuotteilla. Tällöin läpimenoajan lyhentäminen pienentää keskeneräiseen tuotantoon 

sitoutunutta pääomaa ja pienemmät varastot vapauttavat varastotiloja tuottavaan käyttöön. 

Läpimenoajan lyhentäminen parantaa lisäksi ohjattavuutta, jolloin häiriöt vähenevät ja 

tuotantotilojen sekä materiaalikulun yleisnäkemys selkiintyy. Yrityksen sisäinen tehokkuus 

ja sitä kautta tuottavuus ja kannattavuus paranevat. Lisäksi lyhyt läpimenoaika mahdollis-

taa nopean laatupalautteen ja ongelmiin voidaan puuttua heti niiden ilmettyä. (Väänänen 

1984, 6; Hurskainen 1987, 27)  

 

Läpimenoaikoja voidaan lyhentää Kempin (1998, 12–15) mukaan seuraavilla keinoilla:  

 

− vähentämällä odotusaikoja 

− pienentämällä eräkokoja 

− poistamalla turhat työvaiheet 

− vähentämällä virhemahdollisuuksia 

− virtauttamalla tuotanto 

− lisäämällä valmistuskapasiteettia 

− yhdistämällä työn osia suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä 

− kehittämällä tuotetta helpommin ja nopeammin valmistettavaksi.  
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Tuotannon läpimenoaikoja lyhennetään usein eräkokoja pienentämällä, mikä vaatii lyhyitä 

asetusaikoja. Asetusaikojen merkitys on erityisen tärkeää toistuvassa piensarjatuotannossa, 

kalliilla työkappaleilla ja kalliilla tuotantokoneilla sekä työkappaleilla, joilla on lyhyt kap-

paleaika suhteessa asetusaikaan ja etenkin, jos vielä toimitaan tuotantokapeikoissa. Asetus-

aikoja voidaan lyhentää siirtämällä mahdollisimman suuri osa koneen sisällä tapahtuvasta 

asetuksesta koneen ulkopuolella tapahtuvaksi. Sisäisessä asetuksessa kone seisoo, mutta 

ulkoisessa asetuksessa kone voi käydä, jolloin asetustoimenpiteet voidaan suorittaa enna-

kolta. Tällöin koneen ei tarvitse seisoa ulkoisen asetuksen aikana. Asetukset tulee standar-

disoida ja niille tulee suunnitella tarkoituksen mukaiset kiinnitysvälineet, jotka myös stan-

dardisoidaan. Ohjainten ja kiinnittimien standardisoinnilla pyritään poistamaan asetuksen 

räätälintyötä tehtävä hienosäätö ja samanaikaisesti myös virhemahdollisuudet pienenevät. 

(Hurskainen 1984, 22; Aaltonen et al. 1991, 17) 

 

3.5.7 Modulointi ja tuotestandardisointi 

Tuotteen moduloinnilla tarkoitetaan tuotteen jakamista muun muassa valmistuksen kannal-

ta parhaisiin mahdollisiin osakokoonpanoihin. Moduloinnin tarkoituksena on saada massa-

tuotannon edut asiakkaan kannalta erilaisiin asiakaskohtaisesti räätälöityihin tuotteisiin. 

Moduloinnilla pyritään myös siihen, että keskenään erilaiset osat voitaisiin tehdä niille 

parhaiten sopivassa ympäristössä erilaisilla tuotantostrategioilla. Moduloitu tuoterakenne 

myös mahdollistaa tuotteen jatkuvan kehittämisen niin, että vain osaa rakenteesta muute-

taan, peruskonstruktion jäädessä ennalleen. Lisäksi moduloinnilla aikaan saadaan helpom-

pi huollettavuus sekä tuotteen helpompi teettäminen alihankinnassa. (Lempiäinen & Savo-

lainen 2003, 47, 51) 

 

Tuotteiden valmistettavuutta voidaan parantaa moduulirakenteilla ja standardikomponent-

tien avulla. Yksittäiskonstruktion valmistuksessa menetetään valtavasti sekä valmistus- että 

suunnittelukapasiteettia. Tuotteen jakaminen tarkoituksenmukaisiin moduuleihin on hyvä 

keino tehostaa tuotantoa, jolloin samoja moduuleita voidaan käyttää monissa tuotteissa ja 

siten yksittäisen moduulin sarjakokoa saadaan suuremmaksi. Tuotteiden valmistaminen 

moduuleista mahdollistaa myös tuotannon virtauttamisen, mikä nopeuttaa läpimenoa ja 

mahdollistaa tasaisemman kuormituksen, jolloin kapasiteetti tulee tehokkaaseen käyttöön. 

Moduuleita valmistettaessa sarjasuuruudet kasvavat ja asetustyönmäärä vähenee samassa 
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suhteessa. Suuremmat sarjat ja pysyvämpi tuotanto tekevät työmenetelmien kehittämisen 

kannattavaksi ja mahdollistavat toistuvista työtehtävistä johtuen oppimisen hyväksi käytön. 

(Väänänen 1984, 10) 

 

3.5.8 Ympäristövaikutukset 

Ympäristöasioiden hoito on aiemmin ymmärretty lähinnä tuotannon päästöjen puhdistami-

sella. Panostukset ympäristöasioiden hoitoon on nähty lisäinvestointeina puhdistustehon 

kasvamiseen, mistä seuraa luonnollisesti lisäinvestointeja yritykselle. Nykyisin ympäristö-

asiat koskevat yrityksen kaikkia toimintoja ja toimintaperiaatteet ovat läheisiä laatujärjes-

telmille. Ympäristöasioiden huomioiminen sisältää liiketoiminnallisia uhkia, mutta myös 

mahdollisuuksia. Ympäristöominaisuudet ovat kilpailutekijä laadun ja hinnan rinnalla. 

Ympäristövaikutuksien tunnistaminen ja hyvä hoito varmistaa yrityksen aseman markki-

noilla ja luo kustannustehokkuutta. (Huhtinen 1997, 9-11) 

 

Tuotekehitys ja tuotesuunnittelu ovat merkittävä osa sitä lähestymistapaa, jonka yritys on 

valinnut ympäristöasioiden hoitamiseen. Tuotteen suunnittelu määrittää ratkaisevasti tuot-

teen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Kone- ja metalliteollisuuden yrityksis-

sä tuotantoketjut ovat pitkiä, ja myös ketjun alkupään toimijoilla, alihankkijoilla on tärkeä 

rooli lopputuotteen ympäristövaikutuksien kannalta. Perinteisesti tuotteen ympäristöystä-

vällisyys on liitetty sen kierrätettävyyteen, energian kulutukseen ja päästöjen määrään. 

Näiden lisäksi elinkaariajatteluun kuuluu: 

 

− raaka-ainelähteet, uusiutuvat ja uusiutumattomat raaka-aineet, kierrätysmateriaali 

− energian kulutus elinkaaren kaikissa vaiheissa 

− haitallisten aineiden määrä tuotteessa 

− tuotteen käyttöikä ja 

− tuotteen tehokkuus ja ominaisuudet. (Huhtinen 1997, 59, 16) 
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4 VALMISTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 

 

Yritykset, jotka ovat ryhtyneet kehittämään toimittajayhteistyötä suunnittelun ja valmistuk-

sen välille parantaakseen tuotteiden valmistettavuutta, ovat usein erittäin kovassa kilpailu-

tilanteessa, jossa on otettava huomioon tuotteiden markkinahinta sekä asiakkaan vaatimuk-

set. Lopputuotteen hintaan ei välttämättä juurikaan voida vaikuttaa, vaan yritysten on pak-

ko sopeuttaa tuotantokustannukset markkinahintaan. Myös asiakkaan vaatimaan toimitus-

aikaan, laatuun, jälkimarkkinointiin ja toimitusvarmuuteen on kiinnitettävä huomiota kil-

pailukyvyn säilyttämiseksi. (Tanskanen 1987, 13) 

 

4.1 Tuotteen valmistettavuuden kehittäminen  

Yrityksen menestyminen ja kasvu perustuvat kilpailukyvyn vahvistumiseen ja markkinoi-

den kasvamiseen, jotka edellyttävät kannattavuuden parantamista. Yksittäisen yrityksen 

perinteinen ja tärkein keino lisätä kannattavuutta on pyrkiä vaikuttamaan tuottavuuden 

kasvuun. Yrityksen tuottavuuden parantaminen aloitetaan puolestaan tavallisesti valmis-

tusprosessien ja – toiminnan tehostamisella. Olettaen kuitenkin tehtaan kaikkien valmis-

tusprosessien toimivan jo tehokkaasti ja tuotteiden toimivuuden ja laadun katsotaan olevan 

halutulla tasolla, on yrityksellä vielä kaksi merkittävää keinoa parantaa tuottavuutta ja sitä 

kautta kilpailukykyään.  

 

Yksi keino on alentaa työvoimasta aiheutuvia kustannuksia optimoimalla olemassa olevaa 

tuotesuunnittelua tai investoimalla kappaleenkäsittely-, kokoonpano-, testaus-, pakkaus- ja 

varastoautomaatioon. Toinen keino on uudelleen arvioida tuotteen rakenteellinen suunnit-

telu pitäen painopiste tuotteen valmistettavuuden suunnittelussa. Olemassa olevien kon-

struktioiden tuotannon pitäminen nykyisellä tasolla on ennakkoehto yrityksen pitämiseksi 

kilpailukykyisenä jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla. Tuotteen saavutettua rakenteellisin 

perustein kilpailukykynsä ylärajan, on aika alkaa etsiä ratkaisuja uusien tuotesukupolvien 

ja – alustojen pitämiseksi kilpailukykyisenä jatkossakin. Tuotteiden suunnittelu valmistet-

tavuutta ajatellen edellyttää merkittävästi vähemmän investointeja automaatioon, kuin mitä 

tuotteen aikaisemman version valmistuksen automatisointi on tullut maksamaan. Viimekä-

dessä tuotannon kehittämisessä on kuitenkin keskityttävä automaation kehittämiseen, jossa 

tyypillisiä ongelmia käsityöhön verrattuna ovat alentuva tuotannon joustavuus ja suuret 
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investointikustannukset. Lisäksi tyypillisenä ongelmana on havaittu, että automaation siir-

tyminen on saanut aikaan tuotantokustannusten siirtymisen muuttuvista kustannuksista 

kiinteisiin kustannuksiin, eikä riittävää kilpailuetua ole saavutettu. (Lempiäinen & Savo-

lainen 2003, 14) 

 

4.2 Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyöprosessi  

Kysymys valmistusosastojen ja tuotesuunnittelun yhteistyöstä ja – toiminnasta on ollut 

ajankohtainen niin kauan, kuin kyseisiä toimintoja on eriytyneenä suoritettu. Yhteistoimin-

nan kehittämisen tärkeys on pitkään tiedostettu, mutta jostain syystä toimintaa ei ole nyky-

aikaisemmissakaan konepajoissa yleensä kunnolla organisoitu ja järjestetty toimivaksi. 

Verkostoituneessa toimintaympäristössä valmistuksen ja suunnittelun yhteistyöprosessilla 

tarkoitetaan päähankkijan tuotesuunnittelun tai – kehityksen ja toimittajan välistä keskuste-

lua, jossa tavoitteena on saada aikaan valmistusystävällisimpiä konstruktioita. (Åhlström 

1986, 21) 

 

Valmistuksen ja suunnittelun välisen yhteistyön tarve vaihtelee tilanteesta riippuen huo-

mattavasti. Yksinkertaisia osia yksittäistuotantona valmistavalle alihankkijalle yhteistyön 

tarve voi olla vähäistä. Toisaalta monimutkaisia, korkean teknologian sarjatuotanto osia 

valmistavalle toimittajalle saumattomasti toimiva yhteistyö on yksi toiminnan peruspila-

reista. Päivittäisen yhteistyön avulla ratkaistavat asiat liittyvät esimerkiksi tuotteen muo-

toihin, mittoihin ja toleransseihin, joiden valmistaminen on kallista tai joskus jopa mahdo-

tonta. Tilanne edellyttää tarvittavista muutoksista sopimista päähankkijan suunnittelijan 

kanssa. (Häkkinen 2004, 31) 

 

Valmistusteknologian ymmärrys ja osaaminen vaihtelee huomattavasti myös päähankki-

joiden välillä. Päähankkijoilla, joilla on omaa valmistustoimintaa, valmistusteknologinen 

ymmärrys on korkealla tasolla ja näissä tapauksissa parhaat valmistusmenetelmät on huo-

mioitu konstruktiossa. Toisaalta toisten päähankkijoiden valmistustekninen ymmärrys on 

heikolla tasolla. Teollisuudessa on myös päähankkijoita, joiden piirustuksien mukaisia 

tuotteita on mahdotonta valmistaa. (Häkkinen 2004, 31) 

 



 50 

Uusien ja vanhojen tuotteiden valmistustekninen kehittäminen on monin tavoin erilaista. 

Uuden tuotteen tuotekehitysprosessissa valmistajan olisi usein hyödyllistä osallistua tuote-

kehitysprojektiin heti alusta alkaen. Tuotesuunnittelun ja valmistuksen yhteistyö aikaisessa 

vaiheessa luo edellytykset lyhyempään tuotteen kehittämisaikaan, pienempiin tuotantokus-

tannuksiin ja tasaiseen laatuun. Vanhojen tuotteiden osalta tuotannolliset vaatimukset taas 

muuttuvat volyymien muuttuessa. Saatavilla oleva valmistusteknologia on kehittynyt ja 

materiaalivaihtoehdot ovat lisääntyneet. Vanhojen tuotteiden konstruktiomuutoksia hanka-

loittavat usein sopivuusvaatimukset moniin erilaisiin päätuotteisiin ja toisaalta varaosien 

toimittaminen. Lisäksi ajan kuluessa tuotteista on saatu poistettua toiminnallisia ongelmia 

ja siksi konstruktiota ei haluta muuttaa. (Åhlström 1986, 21) 

 

4.2.1 Rinnakkainen suunnittelu 

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyöstä usein käytetty nimitys on rinnakkainen suunnit-

telu. Englanninkielisiä nimityksiä ovat Concurrent Engineering (CE), Simultaneous En-

gineering ja Parallel Engineering. Rinnakkainen suunnittelu tarkoittaa suunnittelu- ja val-

mistustoimintojen rinnakkaista suorittamista ja sen tavoitteena on lyhempi markkinoille 

saantiaika, tuotteen parempi laatu ja alhaisemmat kustannukset. Keskeistä rinnakkaisessa 

suunnittelussa on tuotesuunnittelun systemaattinen integrointi tuotteeseen liittyviin proses-

seihin, kuten valmistukseen ja tukitoimintoihin, ottaen huomioon tuotteen elinkaari kon-

septivaiheesta sen romutukseen sisältäen laatu-, kustannus-, aikataulu- ja käyttäjänäkökul-

mat. (Delccahmbre 1996, 13–15) 

 

Teknologian kehityssuunta ja aikajänne on kohtalaisen hyvin ennakoitavissa. Rinnakkais-

suunnittelu mahdollistaa näiden yhdistämisen, jolloin varmistetaan yrityksen tuote- ja lii-

ketoimintastrategian ja valmistusteknologisen kehittämisen yhdenmukaisuus. Parhaaseen 

lopputulokseen pyrittäessä on kehitettävä sekä tuotteita että valmistussysteemejä yhdessä 

(kuva 14). (Kauppinen 1987, 35) 
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Kuva 14. Tuotetason ryhmätyössä tuotteita ja valmistusjärjestelmiä kehitetään samanaikai-

sesti parhaan tuloksen saavuttamiseksi. (Kauppinen 1987, 36) 

 

Tuotantoteknisen suunnittelupanoksen kannattava kohdistaminen voidaan jaotella kahteen 

lähestymistapaan. Toisessa tarkastelutavassa tuotantoteknisen suunnittelun optimia haetaan 

teknologian käytön intensiteetin suhteen (kuva 15). Toisessa tarkastelutavassa puolestaan 

määritetään tuotantokustannusten alenemista suunnittelupanoksen funktiona. Kuvan 16 

mukaisesti suunnittelun ja valmistuksen tuotekehitysyhteistyötä on järkevää tehdä käyrän 

jyrkällä alkuosalla ja se on osattava lopettaa ajoissa, jolloin siirrytään tarvittaessa tuotta-

vampaan uuteen kehityskohteeseen. Molemmat lähestymismallit antavat saman informaa-

tion, jossa saadaan optimi tuotantoteknisten suunnittelu resurssien kohdistamiselle, pyrittä-

essä alhaisimpiin valmistuskustannuksiin ja voiton maksimointiin. 
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Kuva 15.  Tuotteen tarkastelumalli teknologian käytön intensiteetin suhteen. (Kauppinen 

1987, 36) 

 

 

Kuva 16. Tuotekustannusten aleneminen suunnittelupanoksen funktiona. (Kauppinen 

1987, 30) 

 

4.2.2 Tuote- ja menetelmäkehitysyhteistyö 

Tuotteiden ja menetelmien kehittämisyhteistyön tarkoituksena on pienentää kustannuksia 

piirustusten mukaisia erikoisosia hankittaessa. Päähankkija on tuotteen toimitusketjun vii-
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meinen lenkki ennen loppuasiakasta ja tuntee siten tarkkaan hankittavalta osalta vaaditta-

vat ominaisuudet. Päähankkija ei sen sijaan asiakasyrityksenä välttämättä tiedä kovinkaan 

tarkkaan eri vaihtoehtojen valmistuskustannuksia. Tämän vuoksi osahankkijan ottaminen 

mukaan tuotteen suunnitteluun on hyvä keino alentaa kustannuksia ja samalla osan hintaa. 

Osahankkija tietää vaihtoehtoisten konstruktioiden valmistuskustannukset ja on usein muu-

tenkin valmistamiensa osien paras asiantuntija.  (Tanskanen 1987, 11) 

 

Tuotteen sopivuus tuotantoon on selvitettävä tuotekehityshankkeen alkuvaiheessa (kuva 

17). Samoin tuotannon sopeuttaminen uuden tuotteen valmistamiseen on ratkaistava pää-

piirteittäin. Tuotteiden lyhyt kokonaisläpäisyaika puolestaan edellyttää yrityksen eritoimin-

tojen, kuten suunnittelu-, materiaalihankintojen- ja valmistustoimintojen limittämistä. CE 

(Concurrent Engineering) eli rinnakkaissuunnittelu tukee näitä toimintoja. Rinnakkais-

suunnittelu toteutetaan markkinoinnin, tuotesuunnittelun ja tuotannon välisillä keskuste-

luilla. Kehitysyhteistyön toimimisen tueksi on kehitetty myös muita systemaattista ajatte-

lua tukevia tekniikoita kuten DFMA (Design For Manufacturing and Assembly).  

 

4.2.3 DFMA 

DFMA tarkoittaa menetelmää, jolla kehitetään tuotteiden valmistettavuutta ja kokoonpan-

tavuutta. DFMA -termistä käytetään myös nimitystä tietokantapohjainen systemaattinen 

tuotekehitysmenetelmä, joka käyttää suosituksiaan, tarkistuslistojaan, perusperiaatteitaan ja 

peukalosääntöjään auttamaan tuotekehityshenkilöstöä suunnittelemaan tuote siten, että se 

olisi helpompi valmistaa. (Lempiäinen & Savolainen 2003, 13) 

 

DFMA:n yleiset säännöt tuotesuunnittelun, valmistuksen ja asennuksen tehostamiseen 

ovat: 

 

− osien lukumäärän minimointi 

− modulaarinen suunnittelu 

− variaatioiden määrän minimointi 

− yksilölliset osat asetetaan viimeiseksi 

− osat olisi suunniteltava minitoimisiksi 
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− osat olisi suunniteltava helpoksi valmistaa 

− erillisiä kiinnitysosia vältettävä kokoonpanotyön helpottamiseksi 

− kokoonpanon suunnittelu niin, että se voidaan tehdä yhdestä suunnasta 

− osien asettuvuus kokoonpanossa helpoksi 

− käsittelyn määrä minimiin 

− säädöt pois tai hyvin yksinkertaisiksi 

− vetelästä materiaalista olevien osien välttäminen. (Varis 2004, 26)  

 

 
Kuva 17. Systemaattinen tuotteen valmistettavuuden huomioiminen kehitys- ja suunnitte-
luprosessin aikana. (Oja 2006) 
 

4.3 Tuotteen valmistusmenetelmä 

Koneenrakennuksessa lähes kaikilla työkappaleilla ja tuotteilla on lukuisia valmistusmene-

telmiä, jotka poikkeavat erilaisten työtapojen, työvälineiden, suoritusjärjestyksen ja vaihe-

ketjujen suhteen. Samoin jokainen tuotantolaitos on erilainen oman konekannan, kuljetus-

reittien, logistiikan, erikoisteknologian, rahoituksen ja omistuksen suhteen. Kaikille val-

mistusjärjestelmille on kuitenkin eduksi, että tuotanto voidaan toteuttaa joustavasti, mutta 

tehokkaasti samaan aikaan. Tämä tapahtuu lyhentämällä vaiheketjuja ja asetusaikoja. 

(Väänänen 1984, 49) 

 

Läpimenoajan lyhentäminen yhdessä valmistuskustannusten pienentämisen kanssa paran-

tavat konstruktion taloudellisuutta. Tuotesuunnittelu voi vaikuttaa konstruktion taloudelli-

suuteen ottamalla huomioon ratkaisut, jotka koskevat valmistusmenetelmän valintaa, mate-
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riaalin valintaa, toleransseja ja mitoitusta tai kokoonpanoa. Tuotteen valmistusmenetelmän 

valinta määrää hyvin pitkälle tuotteen kustannukset. Kuvan 18 mukaisesti valmistusmene-

telmän valintaa tehtäessä tulisi ottaa huomioon prosessin vaatima aika, työvaiheiden luku-

määrä, tuottamaton aika eli esimerkiksi asetusaika, hukka- ja jälkitöiden määrä. Nämä 

kaikki vaikuttavat tuotteen kustannuskertymään negatiivisesti. Valmistusmenetelmän vai-

kuttaessa ratkaisevasti tuotteen hukka- ja jälkitöiden määrään tulisi eri valmistusmenetel-

mien vaikutukset työkappaleen käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin tietää jo konstruktiovai-

heessa. (Väänänen 1984, 30) 

   

 

Kuva 18. Materiaali, valmistusmenetelmä, toleranssit, ja mitoitus sekä kokoonpanotapa 

vaikuttavat toisiinsa. Kokonaisratkaisu määrää tuotteeseen kasaantuvien kustannusten 

määrän. (Väänänen 1984, 30) 

 

4.4 Päähankkijan vaatimukset toimittajille 

Yrityksen osaamista on mahdollista arvioida esimerkiksi toteutuneiden taloudellisten tulos-

ten, kuten kannattavuudesta, liikevaihdon kasvusta tai markkina-aseman kehityksestä ker-

tovien tunnuslukujen pohjalta. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna yrityksen asema ja 

toteutuneet taloudelliset tulokset ovat kuitenkin seuraus yrityksen kyvystä palvella asiak-

kaita ja muita yrityksen sidosryhmiä. Näitä sidosryhmiä voivat olla esimerkiksi omistajat, 

henkilöstö, kumppanit, alihankkijat tai päämiehet. (Ruohomäki et al. 2003)  

 

Yritysten osaamista voidaan tarkastella usealla eri tasolla. Verkostomaisessa toimintaym-

päristössä yrityksen pitkän tähtäimen strategisen verkostoitumiskyvyn arvioiminen edellyt-

tää, että kaikki keskeiset sidosryhmäintressit otetaan riittävästi huomioon. Suppeimmillaan 
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yritysten osaamisen kartoittaminen voi lähteä liikkeelle olemassa olevien asiakasyritysten 

päämiesten näkökulmasta ja osaamista arvioidaan yksinomaan operatiivisten toimitus- ja 

suorituskykyä, kuten laatu, toimituskyky, läpäisyaika ja kustannustehokkuus, ja niiden 

kehitystä kuvaavien tunnuslukujen pohjalta. Mitä enemmän päähankkijat siirtävät valmis-

tustoimintojaan verkoston toimittajille, sitä enemmän vaatimuksia toimittajan toimitusky-

vylle, kapasiteetille ja laadulle tullaan asettamaan. Tärkeää onkin, että päähankkijalla on 

selkeä visio toimittajien kehittämisestä ja vaatimuksista, joita niille yhteistyökehittymisen 

myötä tullaan asettamaan. (Ruohomäki et al. 2003) 

 

4.4.1 JOT -toiminta ja funktionaalisen tuotannon virtautt aminen 

JOT -toiminta tarkoittaa koko yrityksen toimintamallia, jonka tavoitteena on kannattavuu-

den parantaminen. JOT eli juuri oikeaan aikaan ja tarpeeseen -tuotantoperiaatetta voidaan 

kuvata menetelmänä, jossa tuotteiden valmistaminen ja tuotannon jatkuva parantaminen 

ovat yhtä tärkeitä tehtäviä. Parannukset tehdään turhan karsimisen ja poistamisen avulla. 

Näillä toimenpiteillä pyritään alentamaan kustannuksia ja toisaalta parantamaan laatua, 

tehokkuutta, toimituskykyä, joustavuutta sekä innovaatiokykyä. JOT -toiminalle tunnus-

omaista on virtautettu tuotanto, lyhyet läpäisyajat, korkea laatu ja pienet eräkoot. JOT -

toimintaan siirtyminen edellyttää yrityksen panostamista omaan ydinosaamisen kehittämi-

seen ja luopumista kaikesta turhasta. Kuvassa 19 on lueteltu JOT -toiminnan keskeisiä 

keinoja, joiden noudattamisella syntyy kokonaisvaltainen JOT:n suuntainen toiminta. 

(Hurskainen 1987, 4-19) 

 

Tuotannon virtauttaminen on hyvä tapa lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa tuottavuutta. 

Virtautettu tuotanto perustuu pääasiassa tuotantosoluihin ja jossakin määrin myös tuotanto-

linjoihin. Virtautetun tuotannon periaatteena on, että yrityskulttuuri hyväksyy tiimien käy-

tön ja työn organisoinnin uudistamisen. Virtautetussa tuotannossa valmistus jaetaan pieniin 

ja helposti hallittaviin kokonaisuuksiin tuotantosoluiksi tai tuotantolinjoiksi niin, että tuo-

tanto etenee niiden kautta suoraviivaisesti. Tuotannon virtauttamisen aloittaminen onnistuu 

JOT -toimintaperiaatteita noudattamalla eli ensimmäisenä vaiheena on tärkeää toteuttaa 

niin sanottu kaiken turhan karsiminen. (Pouri 1997) 
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Kuva 19. JOT -toiminnan toteutuksen keinot ovat yhdistelmä henkilöstön osallistumista ja 

aktivoimista sekä teknisiä keinoja. (Hurskainen 1987, 5)    

 

4.4.2 Ryhmäteknologinen valmistusjärjestelmä 

Ryhmäteknologian avulla etsitään osia ja tuotteita, joilla on samat tai samankaltaiset työ-

vaiheet. Työvaiheiden perusteella muodostetaan osaperheitä, jotka sopivat samassa valmis-

tusprosessissa eli ryhmässä tehtäviksi. Osien samankaltaisuuden ja työvälineiden vähäinen 

tarve mahdollistavat ryhmäteknologisen valmistusjärjestelmän toteuttamisen, jolloin pien-

sarjatuotteiden tuotanto ohjataan siten, että määrätyssä koneryhmässä valmistetaan kaikki 

samantyyppiset osat. Tällöin valmistus voidaan suunnitella vastaamaan sarjatuotantoa. 

Valmistuksen kannalta tällä saavutetaan monia etuja. Kehittynyttä teknologiaa voidaan 

paremmin hyödyntää, automaation lisääminen on mahdollista ja tiettyyn valmistusmene-

telmään voidaan erikoistua paremmin. (Väänänen 1984, 16) 

 

Ryhmäteknologisessa valmistusjärjestelmässä koneryhmä valmistaa vain tälle ryhmälle 

tarkoitettuja kappaleita, jolloin valmistusteknologiaa ja -menetelmiä voidaan kehittää siten, 

että virtaus on mahdollisimman nopea ja tasainen. Tavoitteena pidetään eränvaihtojen yh-

teydessä kuluvan tuottamattoman ajan minimoimista. Esimerkiksi asetusajat voivat ryhmä-

teknologisessa valmistusjärjestelmässä pudota tapauksesta riippuen 20–80 %. Vastaavasti 

kapasiteetti voi kasvaa jopa yli 50 %. (Väänänen 1984, 16) 
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Samantyyppiset työkappaleet ja vakiintunut valmistusjärjestelmä työvälineineen merkitsee, 

että osaamisalueeseen erikoistumisesta johtuen oppiminen tapahtuu erittäin nopeasti. Sa-

mankaltaisista töistä johtuen tuottamaton aika lyhenee pysyvästi. Kun kappaleet tehdään 

valmiiksi yhdessä paikassa, ei välivarastointia tarvita. Samaan osaperheeseen kuuluvat 

kappaleet ovat muodoiltaan ja mitoiltaan samankaltaisia, joten kyseisen tuotantoyksikön 

sisällä sekä koko valmistusketjussa, osien siirrot ja materiaalin kuljetus tehostuu kuvan 20 

mukaisesti. (Väänänen 1984, 17) 

 

 

Kuva 20. Ryhmäteknologisen valmistusjärjestelmän merkittävä etu on materiaalin siirto-

tarpeen huomattava väheneminen. Samalla kuljetusreitit vakiintuvat ja ohjaustarve vähe-

nee. (Väänänen 1984, 17) 

 

Ryhmäteknologia koskettaa myös tuotesuunnittelua. Ryhmäteknologiaa hyväksikäyttäväs-

sä tuotesuunnittelussa hyödynnetään jo olemassa olevaa suunnittelutietoa, jolloin aikai-

semmin suunniteltuja osia ja muotoelementtejä käytetään uudelleen uusien tuotteiden 

suunnittelussa. Tästä seuraa suunnittelutyön vähentyminen ja samalla uuskonstruktion lä-

pimenoajan pienentyminen. (Väänänen 1984, 16)  

 

NC – teknologian käyttöönotto ja käytön tehostaminen 

Konepajateollisuuden kokonaisinvestoinneista työstökoneet edustavat suurta osuutta. Pää-

omakustannusten osuus työstökoneen kokonaiskustannuksista on kasvanut merkittävästi, 

kun manuaalisista koneista on siirrytty joustavaan ja ketterään NC- ja FMS -tekniikkaan. 

Nykyaikaisilla NC -koneilla ja valmistusjärjestelmillä saavutetaan joustavuus-, tuottavuus-, 



 59 

kustannus- ja laatuetuja. Tärkein syy korkean tason koneautomaation käyttöönotolle on 

varsinaisen tuotetta jalostavan ajan suhteellisen osuuden kasvattaminen kokonaisvalmis-

tusajasta. Tuottamaton aika koostuu tyypillisesti kappaleen-, työkalun- ja asetusten vaih-

dosta, sivuajoista sekä organisaatiohäiriöstä. (Kauppinen 1987, 12–14) 

 

Konepaja-automaation soveltamismahdollisuudet riippuvat paljon yrityskohtaisista teki-

jöistä. Erilaiset konepajat valmistavat erilaisia tuotteita ja osia erilaisista materiaaleista, 

vaihtelevia määriä ja erilaisille asiakasryhmille. Automaation soveltamismahdollisuuksiin 

vaikuttaa näin ollen lukematon joukko parametreja. Investointitarpeen määrittäminen NC- 

teknologiaan tai konepaja-automaatioon edellyttää sekä omien valmistustarpeiden että eri 

kone- ja järjestelmätyyppien etujen ja haittojen tuntemista. Valmistustarpeita voidaan 

luonnehtia muun muassa seuraavien tekijöiden avulla: 

 

− Valmistettavien kappaleiden kokonaismäärä, sarjasuuruus 

− Erää kohti valmistettavien kappaleiden määrä, eräkoot 

− Kappaleiden valmistukseen kuluva aika, kappaleaika 

− Aika, joka kuluu erän läpimenoon valmistusketjussa 

− Tuotantosolun käyttöaste, tuotannollinen aika 

− Työkappaleesta tulevat vaatimukset, muoto, toleranssit, työstövarat.  

 

4.4.3 Koneiden kunnossapito ja modernisointi 

Pienillä ja keskisuurilla alihankintakonepajoilla kynnys uusien koneiden hankintaan on 

korkea. Alihankintatyön luonteeseen on perinteisesti kuulunut tietty epävarmuus tuotan-

toennusteesta. Tietoa tulevasta kapasiteetin kysynnästä on yleensä korkeintaan 4-6 kuu-

kauden aikavälille, usein paljon lyhyemmälle. Toisaalta teknologisen kehityksen myötä 

uudet, nykyaikaiset työstökoneet ovat kalliita investointeja, joiden kohtuullinen takaisin-

maksuaika vaatii yleensä kapasiteetin kuormitusta vähintään kahdelle vuorolle noin 1-3 

vuoden ajalle. Tämä on osaltaan ollut syynä alihankintakonepajojen konekannan vanhe-

nemiseen. Yhä useammin päädytään uusinvestointien sijaan koneiden ja järjestelmien mo-

dernisointiin. Myös kiinnostus koneiden ennakoivaan kunnossapitoon ja vanhojen konei-

den modernisointeihin on lisääntynyt. (Malm & Hämäläinen 2006, 3-7)   
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Työstökoneiden modernisoinnin tavoitteena on yleensä konepajan kilpailukyvyn säilyttä-

minen. Modernisoinnilla saadaan vanhoihin koneisiin lisää tehokkuutta, ja uusilla auto-

maattisilla toiminnoilla voidaan lisätä tuottavuutta merkittävästi. Modernisointi on sitä 

kannattavampaa, mitä kalliimmasta koneesta on kysymys. Investoimalla noin 20 % uuden 

koneen hankintahinnasta saadaan useimmista työstökoneista mekaanisesti ja sähköisesti 

uudenveroinen. Lisäksi modernisointiin kuluva aika on myös huomattavasti lyhyempi kuin 

uuden koneen hankintaan kuluva aika. Kokonaisuudessa koneiden modernisointiin on usei-

ta syitä, joista tavallisimpia ovat: 

 

− kapasiteetin ja tuottavuuden lisäys 

− automaatioasteen kohottaminen 

− laadun parantaminen 

− uuden tuotteen edellyttämät muutokset 

− kunnossapidon syyt (varaosien vaikea saanti, vanhojen järjestelmäosaajien vähe-

neminen, häiriöiden väheneminen) 

− ympäristövaatimukset 

− luotettavuuden ja turvallisuuden parantaminen. (Malm & Hämäläinen 2006, 7) 

 

4.4.4 Tietojärjestelmien ja tietotekniikan hyväksikäyttö 

Eräs tärkeimmistä edellytyksistä partnership -yhteistyön kehittämisessä on alihankkijan 

kiinnostus kehittää tietojärjestelmiä yhdessä päähankkijan kanssa. Pää- ja alihankkijan 

välillä voidaan siirtää esimerkiksi tuotekuvauksia ja tuotannonohjaukseen liittyvää tietoa. 

Päähankintayrityksessä tehdyt osa- ja kokoonpanopiirustukset voidaan tulevaisuudessa 

siirtää tietojärjestelmän avulla toimittajalle. Toimittajalle voidaan antaa myös kappaleen 

3D -mallit, jolloin ne voidaan muokata suoraan NC- koodiksi ja ohjata suoraan tuotannon 

työstökoneille. Vaikeuksia aiheuttaa tällä hetkellä vielä CAD -järjestelmien välinen tiedon-

siirto, varsinkin silloin jos päähankkijan ja toimittajan CAD -järjestelmät ovat erilaisia. 

(Lempiäinen et al. 2007) 
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5 BENCHMARKING 

 

Benchmarking on jatkuva ja systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on verrata esi-

merkiksi oman organisaation tuottavuutta, laatua, menetelmiä sekä prosesseja ja niiden 

tehokkuutta edelläkävijä ja valioluokkaa edustavien yritysten vastaaviin organisaatioihin 

tai prosesseihin. Benchmarkingin avulla pyritään tunnistamaan parhaat menetelmät, toi-

mintatavat ja käytännöt. Tutkittavien prosessien ei välttämättä tarvitse edustaa aivan samaa 

toimialaa, vaan usein parhaat ideat ja menettelytavat löytyvät kohteesta, jonka toiminta 

eroaa paljon omasta. Toiminnallisessa benchmarkingissa verrataan omia ydinprosesseja 

täysin eri toimialojen vastaaviin ydinprosesseihin. (Karlöf et al. 1993) 

 

Diplomityön tekijällä oli työn aikana mahdollisuus vierailla muutamissa, toiminnaltaan 

paljon kohdeyrityksiä vastaavissa ja toimialallaan hyvin menestyvissä yrityksissä. Mielen-

kiintoisimmat vierailukohteet esitellään tässä luvussa. Benchmarking -tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli selvittää, miten tutkimusongelmaan liittyvät asiat oli vierailuyrityksissä järjes-

tetty sekä hakea uusia toimintatapoja ja ideoita niin tutkimuksen tekemiseen kuin päivittäi-

siinkin toimintoihin.  

 

5.1 Normet Group -konserni 

Yritysvierailu tehtiin maanalaisten kaivos- ja tunneliajoneuvovalmistajan Normet Oy:n 

Iisalmen tehtaalle. Normet Oy kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa maailmanlaajui-

sesti työkoneita ja ajoneuvoja kaivosten ja maanalaisen rakentamisen tarpeisiin. Yrityksen 

liiketoiminta on alkanut traktorisovitteisten metsä- ja maataloustyökoneiden valmistuksella 

vuonna 1962. Yrityksen nykyinen nimi vakiintui toimialan laajennettua kaivostyökoneisin 

1970-luvulla ja tunnelikoneisiin 1980-luvun lopussa. Normet Group -konserniin kuuluu 

myös tytäryhtiö Farmi Forest Oy, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi traktoriin liitettäviä 

puunkorjuulaitteita. 

 

Normet Oy:n vuoden 2006 liikevaihto oli 57,6 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä yritys työl-

listää noin 350 henkilöä. Yrityksen voimakasta kasvustrategia kuvaa hyvin, että yritys on 

viimeisen vuoden aikana rekrytoinut palvelukseensa 130 uutta työntekijää. Normet vie 
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laitteitaan ympäri maailmaa yli 70 maahantuojan välityksellä. Viennin osuus yrityksen 

liikevaihdosta on yli 90 %. Yritys on saanut laatujärjestelmän ISO 9001-standardin mukai-

sen sertifikaatin. Normetilla on Iisalmessa käytössään 2,2 hehtaaria katettua tilaa. Tiloihin 

on kutsuttu myös kumppaniyrityksiä, muun muassa HT Lasertekniikka ja WEMIgroup, 

joihin on siirtynyt myös osa Normetin henkilökunnasta. Normetin tavoitteena on, että tii-

viin yhteistyön lisäksi yrityksillä on muitakin asiakkaita. 

  

Iisalmessa, Peltosalmen tehtaalla Normet keskittää resurssinsa tarkoin valittuihin proses-

seihin kaivos- ja tunnelirakentamisessa. Nämä Normetin määrittelemät niche-alueet ovat 

räjähdysaineen panostus, irtolohkareiden irrotus eli rusnaus ja niiden rikotus sekä betoni-

ruiskutus ja kuljetukset. Normet on linjannut omiksi ydinprosesseiksi raskaiden runkora-

kenteiden osavalmistuksen, asiakasprosesseihin liittyvät moduulit sekä tuotteiden varsinai-

sen loppukokoonpanon. Nykyään vallalla olevan päähankkijatoimintamallin mukaisesti 

myös Normet keskittää voimavaransa asiakastarpeiden hallintaan sekä tarkoin valittujen 

osa-alueiden kehittämiseen ja pyrkii hankkimaan kaiken muun tarvitsemansa monipuoli-

sesta liiketoimintaverkostosta kustannustehokkaasti, aina osavalmistuksesta kokonaisuuk-

sien suunnitteluun ja toimittamiseen saakka. (Kortelainen 2008) 

 

Normet Oy:n nykyisessä toimintamallissa tuotteen kokonaiskustannusrakenteesta ostojen 

osuus on siis varsin merkittävä viime vuonna ostojen ollessa 25 miljoonaa euroa. Varmis-

taakseen kustannustehokkaiden ja kilpailukykyisten osien saatavuuden yritys aloitti vuon-

na 2006 valmistusverkostonsa kokonaisvaltaisen kehittämisen. Verkoston kehittämisessä 

keskeisiä asioita ja vaiheita ovat olleet Kortelaisen (2008) mukaan:  

 

− toimittajamäärän vähentäminen 62 prosentilla eli noin 40:stä nykyiseen 17 

− näistä toimittajista valittu yhdeksän toimittajaa verkoston kehittämiseen 

− keväällä 2007 pidetty roolikeskustelu, jossa määritelty toimittajille ydinosaamis-

alueet ja näin estetty prosessien päällekkäisyydet 

− toimittajat voivat olla kumppanuustason yhteistyössä riippumatta onko järjestel-

mätoimittaja vai strateginen komponenttitoimittaja 

− toimittaja-auditointeja tehty viimeisen kahden vuoden aikana noin 30 kappaletta, 

jolloin valmistus- ja tuotantotekniset vahvuudet ovat tiedossa 
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− verkostolle rakennetut toimintamallit ja -säännöt mm. kustannuksille, muutosme-

nettelyille, toimittaja arvioinneille ja laadittu verkoston laatukäsikirja 

− verkosto on alkanut tuottaa lisäarvoa esimerkiksi yhteisten tuotekehityshankkei-

den muodossa 

 

Normetilla on ollut verkoston rakentamisen keskeisenä raja-arvona toimittajalukumäärän 

rajoittaminen alkuvaiheessa noin kymmeneen, joka mahdollistaa verkoston toimintamallin 

kehittämisen järkevässä mittakaavassa. Toimintamallien luomisen jälkeen kumppanuusta-

son toimittajia voi olla verkostossa huomattavasti enemmänkin. Kumppaneiden toiminnan 

arviointi ja kehittymisvaatimukset on tehty lähtötason mukaan ja kehittymisen on oltava 

tulevaisuudessa jatkuvaa yhä kasvavassa määrin. Normet on verkostonsa veturiyritys, jolle 

verkosto-osapuolten mittaaminen ei ole pudotuspeliä vaan kehittämistarpeiden kartoitusta 

ja esimerkiksi jatkuvaa parhaiden toimintamallien hyödyntämistä. Osaamisalueiden jaotte-

lussa on lähdetty varsin konkreettiselta tasolta, kuten esimerkiksi hitsattavien rakenteiden 

jaottelu raskaisiin ja keveisiin rakenteisiin, riippuen siitä vaatiiko konstruktion käsittelemi-

nen nosturia. 

 

Verkostokumppaneiden valinnassa valmistus- ja tuotantoteknologialla on myös ollut pai-

noarvoa perinteisten toimittajavalintakriteerien lisäksi. Kumppanitason yrityksien lisäksi 

verkoston kehittämisessä pidetään silmällä yrityksiä, joiden saattaminen kumppaneiksi on 

mahdollista varsin lyhyelläkin aikavälillä, mikäli jokin ydinosaamisalue vaatii lisäresursse-

ja. 

   

Verkoston rakentamisessa eräs lähtökohta on ollut avoimen kustannusrakenteen vaatimi-

nen toimittajilta. Normetin vahvuutena on hyvä valmistuksen kustannustietoisuus johtuen 

muun muassa oman runkovalmistuksen jatkuvasta kehittämisestä. Lisäksi käytännöksi on 

otettu, että niin uusille kuin vanhoille konstruktioille tehdään tarjouskysely verkoston ul-

kopuolelta tietyin määräajoin. Näiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksella Normet varmis-

taa, että yrityksen hankkimien osien ja kokonaisuuksien hinta on varmasti markkina-arvoa 

vastaava. Yrityksessä tehdään myös ennakoivaa arviointia välillisten kustannustekijöiden 

vaikutuksista tuotteen hintakehitykseen, kuten esimerkiksi materiaalin hintakehityksestä, 

jolloin tiedetään tarkoin vaikutuksien kohdistuminen lopputuotteen hintaan.  
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Normetilla on verkoston rakentamisen rinnalla tehty jatkuvasti konkreettista tuotekehi-

tysyhteistyötä niin kumppaniosapuolten kuin omankin tuotannon kanssa. Normet on pää-

hankkijana arvioinut esimerkiksi tarpeen tuotteen kilpailukyvyn nostamiselle ja määritellyt 

tavoitetilan lukuarvoina ja antanut varsinaisen tuotekehitystyön innovaatiokumppanilleen. 

Kumppanin tehtäväksi on jäänyt esimerkiksi lujuus- ja toiminnallisuustarkastelut ja opti-

maalisen valmistusprosessin muokkaaminen. Tuotekehitysprojektien ohella on samanai-

kaisesti harjoiteltu ja kehitetty verkoston toimintatyökalujen, kuten esimerkiksi muutosten-

hallinnan käyttöä.         

 

Yritysvierailun johtopäätöksinä voidaan todeta, että Normet on varsin menestyksekkäästi 

onnistunut rakentamaan lisäarvoa tuottavan liiketoiminta- ja valmistusverkoston, jolle on 

kehitetty selkeät toimintaperiaatteet ja luotu konkreettiset työvälineet. Normet on havain-

nut verkostomaisen toimintamallin hyväksi ja aikoo hyödyntää sen tuomia mahdollisuuksia 

yhä kasvavassa määrin. Esimerkiksi varsinaista tuotesuunnitteluvastuuta on jatkossa tavoit-

teena siirtää toimitusketjussa alaspäin, jolloin päähankkija valmistelee layout- tai piirikaa-

vion omaisia määrittelyjä ja kumppanit tekevät valmistusteknisen suunnittelun. Yritysvie-

railun aikana verkostotoiminnan keskeiseksi tukipilariksi nousi molemminpuolisen luotta-

muksen tärkeys, jonka tärkeys korostuu pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa. 

 

Yritys on ymmärtänyt suunnittelun vaikutusmahdollisuuden tuotteen kustannuksiin ja to-

teuttanut valmistus- ja tuotekehitysyhteistyötä eri kumppaneidensa kanssa. Suurten ko-

koonpanovalmiiden osakokonaisuuksien sekä suunnittelu, että valmistustoiminnasta vas-

taavien ydinprosesseihin keskittyneiden toimittajien tehokas hyödyntäminen on yrityksessä 

selvä kilpailutekijä. Benchmarking -tutkimuksen johdosta valmistettavuuden käsittelemi-

seen ja verkoston toimintamalleihin saatiin uusia näkökulmia, joita tullaan hyödyntämään 

vielä myöhemmin tässä työssä. 
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6 KONSERNIN TUOTTEIDEN SUUNNITTELUN JA VALMISTUKSEN N YKY-

TILAN KUVAUS 

 
Junttan Oy:n suunnitteluosaston organisaatio ja toimintatapa muuttuivat omistajavaihdok-

sen yhteydessä vuonna 2006. Yrityksen aikaisempi tuotesuunnittelun toimintamalli perus-

tui hyvin paljon koneiden räätälöintiin asiakasvaatimuksien mukaiseksi, joka kuormitti 

valtavasti niin suunnittelua, hankintaa kuin tuotantoakin. Pilomac -konsernin strategisten 

linjausten mukaisesti nykyinen toimintatapa perustuu asiakaslähtöiseen, modulaariseen 

tuotteeseen ja tuoterakenteeseen, joka perustuu asiakkaiden tarpeista nouseviin tuotealus-

toihin ja -perheisiin. Tuotekehityksen henkilöstömäärä on lähes kaksinkertaistunut muuta-

massa vuodessa, yrityksen muun toiminnankehittymisen rinnalla. 

 

Modulaarisuudella palvellaan asiakastarjontaa, tuotteen valmistusta, sekä toimituksen jäl-

keisiä palveluja. Näillä toiminnan perusmuutoksilla siirrytään asteittain yksittäisten kone-

projektien tuottamisesta sarjamaiseen tuotantomalliin, jossa järkevästi moduloidulla perus-

koneella ja kattavalla määrällä varusteita voidaan tuottaa sopivia kone- ja toimilaitevariaa-

tioita eri työmenetelmiin ja -olosuhteisiin. Toimintatavan muutos mahdollistaa myös suun-

nittelu- ja tuotekehitysresurssien vapautumisen asiakasräätälöinnistä varsinaiseen tuotteen 

kehittämiseen ja tuotteen kustannustehokkaaseen valmistettavuuden parantamiseen.  

 

6.1 Nykyinen tuotekehitys- ja suunnittelutoiminta 

Junttan Oy työllistää suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä noin 20 vakituista henkilöä sekä 

viidestä kymmeneen alihankintasuunnittelijaa. Logset Oy:n suunnitteluosaston henkilös-

tömäärä on suunnilleen yhtä suuri. Suunnitteluosasto on jaoteltu tuotantomallien ylläpito-

suunnitteluun eli asiakasprojektiryhmäksi sekä uusien konemallien suunnitteluun tuoteke-

hitysryhmäksi. Lisäksi suunnitteluvastuut on jaettu karkealla tasolla konetyyppien ja tuot-

teiden pääosien mukaisesti. 

 

Tavoitteena on, että vuoteen 2010 mennessä Pilomac -konsernin liiketoimintaverkosto on 

kasvanut toivotusti ja saavuttanut asetetun tahtotilan. Silloin järjestelmätoimittajien suun-

nittelua voidaan hyödyntää todellisena osana tuotekehitys- ja suunnitteluresursseja. Val-

mistajan valmistusteknisen suunnittelun ja osaamisen hyödyntäminen edellyttää strategian 
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mukaista pitkäjänteistä kumppanuustason yhteistyötä. Vanhojen tuotteiden elinkaaren pi-

dentämiseen tähtäävää tuotteiden valmistettavuuden kehittämistä ei kohdeyrityksissä juuri-

kaan tehdä. Samoin uusien tuotteiden kehittämisessä, valmistajan suosittelemia valmistus-

teknisiä näkökohtia ei tällä hetkellä paljoa huomioida. Tuotekehitysyhteistyö valmistajan 

kanssa alkaa yleensä vasta suunnitteluprosessin loppuvaiheessa, jolloin pienienkin muu-

toksien tekeminen on hankalaa. Tuotteiden valmistettavuuden huomioimisesta ei kohdeyri-

tyksissä ole varsinaista systemaattista toimintatapaa, vaan valmistusosaaminen ja kustan-

nustietous oletetaan enimmäkseen sisältyvän suunnittelijan ammattitaitoon.   

 

6.1.1 Suunnittelu- ja tuotekehitysvastuiden jakautuminen 

Paalutuskoneet ja -toimilaitteet sisältävät teknologiaa hyvin monelta tekniikan alalta, kuten 

sähkö-, hydrauliikka- ja mekaniikkatekniikkaa. Päähankkijana ja lopputuotteen markkinoi-

jana, merkittävän osan yrityksen resursseista vie asiakasvaatimuksien selvittäminen sekä 

tuotteen osien kustannustehokkaan valmistuksen koordinointi monimuotoisessa verkostos-

sa. Näin ollen Junttan Oy on konsernin strategisten päätösten mukaisesti, kannattavan ja 

vahvan kasvun varmistamiseksi, kohdistanut eri toimintojen resurssit valituille osaamisalu-

eille, jotka ovat liiketoiminnan kannalta merkittäviä.  

 

Ydinosaamisen keskittämistä strategisille tuotteen osille toteutetaan parhaillaan myös yri-

tyksen suunnittelu- ja tuotekehitysosastolla. Taulukossa 5 on esitetty suunnittelu- ja tuote-

kehitysvastuiden nykyinen tilanne ja tulevaisuuden tavoitteet tuotteen pääosien suunnitte-

lulle. Tällä hetkellä yrityksen oman tuotesuunnittelun resurssien keskittämisen kohteena 

ovat paalutuskoneen mekaaniset pääosat lukuun ottamatta ohjaamoa ja alavaunua. Näiden 

pääosien osalta Junttan Oy:n tuotekehityksen vastuu on toiminnallisen määrittelyn tekemi-

nen kumppaniyrityksen suunnittelulle, joka tekee varsinaisen tuotesuunnittelun valmiiseen, 

kokonaisuuteen asti. 

 

Lähes koko tuotteen mekaanisien osien ja rakenteiden suunnittelu- ja tuotekehitys on ko-

konaan Junttan Oy:n vastuulla. Tulevaisuuden tavoitteena on siirtää osa näiden rakenteiden 

suunnitteluvastuusta ja varsinkin valmistustekninen suunnitteluvastuu toimitusketjussa 

alaspäin, valmistavan kumppaniyrityksen vastuulle. Esimerkiksi potentiaalisia alavaunun 

ja ohjaamon osakokonaisuuksien suunnittelemiseen ja valmistamiseen keskittyneitä toimit-
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tajia on todettu löytyvän lähimarkkinoilta useita. Junttan Oy on hyödyntänyt sähköjärjes-

telmien suunnittelu- ja valmistusyhteistyötä jo pidemmän aikaa, ja järjestely on todettu 

varsin toimivaksi.  

 

Taulukko 5. Junttan Oy:n suunnittelu- ja tuotekehitysvastuiden nykytila ja tulevaisuus. 

Paalu-
tusko-
neen 
pääosa 

Osakokonaisuus Nykyinen suunnittelu ja 
tuotekehitys 

Suunnittelu ja tuotekehitys tulevaisuu-
dessa 

Ylävaunu 
 Ohjaamo Päähankkijan omaa suunnitte-

lua lähes kokonaan. 
Tavoitteena on aloittaa yhteistyö järjes-
telmätoimittajan kanssa, jolla tulevaisuu-
dessa varsinainen rakennesuunnittelu 
vastuu. Päähankkija määrittelee vaati-
mukset asiakasrajapinnan sekä tuotteen 
toiminnallisuuden kannalta. 

 Mekaniikka, 
Teräsrakenteet 

Päähankkijan omaa suunnitte-
lua. 

Päähankkijan omaa suunnittelua läheises-
sä yhteistyössä valmistavan yrityksen 
kanssa. Tiettyjen osa-alueiden valmistus-
tekninen suunnittelu tavoitteena siirtää 
järjestelmätoimittajalle.  

 Sähkö Osittain omaa (kaaviotason 
suunnittelua, jossa koneen 
kokotoiminta) ja osittain jär-
jestelmätoimittajan  suunnitte-
lua (sähkösarjat). 

Tavoitteena on järjestelmätoimittajan 
suunnitteluosaamisen hyödyntäminen 
mahdollisimman paljon. 

 Hydrauliikka Omaa suunnittelua kaaviota-
solle asti.  

Komponenttien, esim. sylinterien suunnit-
telu strategisilla komponenttitoimittajilla. 
Vaatimukset määrittelee päähankkija. 

Alavaunu  Suunnittelu ja tuotekehitys 
ovat päähankkijan omaa. 

Tavoitteena rakenne- ja osasuunnittelu 
vastuun siirtäminen JT:lle. Päähankkija 
määrittelee pääosan vaatimukset. 

Keili  Omaa suunnittelua. Omaa suunnittelua, läheinen tuotekehi-
tysyhteistyö valmistajan kanssa. 

Järkäle  Omaa suunnittelua ja ydin-
osaamista. 

Omaa suunnittelua, läheinen tuotekehi-
tysyhteistyö valmistajan kanssa. 

 

6.1.2 Järjestelmätoimittajien hyödyntäminen suunnittelussa 

Järjestelmätoimittajien suunnittelupalvelu eroaa tavallisien suunnittelutoimistojen tarjoa-

masta vastaavasta palvelusta siinä, että sekä suunnittelija että valmistuksen asiantuntijat 

vaikuttavat yhteistoiminnalla syntyvän tuotteen tai osakokonaisuuden lopputulokseen. 

Osalla järjestelmätoimittajista on myös resursseja ja halua kantaa valmistuskokonaisuuden 

suunnittelun ja valmistamisen kokonaisvastuu, jos siitä asiakkaan kanssa yksityiskohtaises-

ti sovitaan. Järjestelmätoimittajien suunnittelun tehtäviä ovat muun muassa: 
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− ylläpitää asiakkaan piirustukset ajan tasalla ja korjata valmistuksessa havaitut pii-

rustusvirheet 

− toimia valmistusasiantuntijana tuotekehitysprojekteissa ja valmistaa tarvittavia 

prototyyppejä yhdessä asiakkaan kanssa 

− keskittyä tuotteiden valmistettavuuden parantamiseen 

− perehdyttää ja kouluttaa asiakkaan suunnittelijat järjestelmätoimittajien suosimiin 

valmistusteknologioihin ja -mahdollisuuksiin 

− toimia projektisuunnittelijana asiakkaan tarpeen mukaan. 

 

Junttan Oy on hyödyntänyt ”in-house” -suunnitteluyhteistyötä muutamien järjestelmätoi-

mittajien kanssa jo pidemmän aikaa. In-house -suunnittelulla tarkoitetaan järjestelmätoi-

mittajan tai muun päähankkijan kumppaniyrityksen suunnittelijan toimimista päähankkijan 

suunnittelun tiloissa, tuotannon välittömässä läheisyydessä. Järjestelyllä on useita etuja, 

joista tärkein on tiedonvaihtamisen helppous ja nopeus. Tähän mennessä in-house -

suunnittelua on Junttan Oy:ssä hyödynnetty lähinnä sähkö- ja hydrauliikkasuunnittelussa. 

Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa in-house -suunnittelun hyödyntämisen tule-

vaisuudessa myös mm. mekaanisten, teräsrakenteiden suunnittelussa.    

 

Järjestelmätoimittajan ja päähankkijan välisen yhteistyön perustana ovat molemminpuoli-

nen luottamus ja yhteiset tavoitteet. Yhteistyön toimintatapa perustuu tuotteen aktiiviseen 

kehittämiseen hienosäätämällä tuotteen rakennetta ja valmistettavuutta siten, että tuotteen 

ominaisuudet ja kustannustehokkuus parantuu. Tuotteiden valmistusteknisestä kehittämis-

työstä raportoidaan projektien yhteydessä sekä säännöllisissä kehityspalavereissa. 

 

Järjestelmätoimittajien suurempien kokonaisuuksien toimittamisen perustana ovat pitkäai-

kaiset ja jatkuvat kumppanuussopimukset, jotka luovat edellytykset perusteelliselle tuote-

tuntemukselle, menetelmien kehittämiselle ja tuottavuuden nousulle. Kokonaisuuden toi-

mittamiseen, mukaan lukien konstruktion suunnitteluvastuu, sisältyy monenlaisia vaati-

muksia molempien osapuolien suhteen. Valitulla järjestelmätoimittajalla tulee olla koko-

naisuuden toimittamiseen resursseja ottaa kokonaisvastuu asiakkaan puolesta laajasta ko-

konaisuudesta. Kokonaisuus voi esimerkiksi Junttan Oy:n tuotteissa, yhteistyökumppanei-

den kautta sisältää mm. suunnittelun, sähköistyksen ja ohjauksen. Järjestelmätoimittajalla 
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on oltava valmius ottaa vastaan asiakkaiden tiedostoja sähköisessä muodossa, joita voidaan 

siirtää edelleen heidän omaan tuotantoonsa ja alihankkijoille. Päähankkijan on nimettävä 

kokonaisuudelle aina vastuullinen projektivastaava, jolla on hyvä asiantuntemus kokonai-

suudesta ja joka toteuttaa tilaukset laadukkaasti aikataulun mukaan yhdessä tuotantotiimin 

kanssa. 

 

6.1.3 Nykyinen valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö 

Junttan Oy:n tuotesuunnitteluosaston ja oman tuotannon välinen yhteistyö on melko tiivis-

tä. Yrityksen sisällä tuotekehitysyhteistyötä tehdään niin uusien kuin nykyistenkin tuottei-

den parissa. Tällä hetkellä nykytuotteiden valmistettavuutta ja kokoonpantavuutta kehite-

tään projektiryhmissä, joihin kuuluu työntekijöitä suunnittelun, hankinnan ja tuotannon 

organisaatioista. Suurin osa suunnittelijoista käy luonnostaan keskustelua valmistettavuus- 

ja kokoonpanokysymyksistä yrityksen sisällä, tuotteeseen eri vaiheissa vaikuttavien taho-

jen, kuten tuotannon, hankinnan ja jälkimarkkinoinnin kanssa. Sen sijaan varsinainen tuo-

tekehitys- ja toimittajayhteistyö piirustuksellisia osia, rakenteita ja kokonaisuuksia valmis-

tavan toimittajan ja suunnittelijan välillä on lähes poikkeuksetta melko vähäistä. 

 

Aikaisemmin todettiin, että nykytuotteiden valmistettavuuden kehittäminen rajoittuu pa-

kollisiin muutoksiin, jotka mahdollistavat toiminnallisuuden. Varsinaista tuotteen kilpailu-

kykyä nostavaa valmistettavuuden kehittämistä ei juurikaan tehdä. Samoin toimittajan 

valmistusasiantuntemuksen hyödyntäminen uuden tuotteen tuotekehityksessä on varsin 

vähäistä. Tämän hetkisessä toimintamallissa yhteys suunnittelun ja valmistuksen välille 

syntyy vasta tuotteen tuotantoon saattovaiheessa ja silloinkin monesti tuotannon edustajan 

ja vastaavasti toimittajan myyjän kautta. Tässä vaiheessa mahdollisten muutoksien tekemi-

nen on kuvan 17 mukaisesti erittäin vaikeaa.  

 

6.1.4 Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyön tahtotila 

Junttan Oy:n suunnittelun ja tuotteiden konepajavalmistuksen välinen yhteistyö ja tiedon-

kulku välittyvät suurimaksi osaksi myyjän ja ostajan välisen kaupankäynnin yhteydessä. 

Yhteistyö on siis suppeaa ja toimii monien tietoa välittävien välikäsien kautta. Pahimmil-

laan suunnittelijat eivät välttämättä tiedä, mitkä yritykset valmistavat heidän suunnittele-
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miaan tuotteita. Yhteistoimintapalaverit sekä yhteiset, organisaatiot ylittävät tuotekehitys-

projektit ovat lisänneet eri osapuolille informaatiota toimittajista ja niiden valmistamista 

tuotteista. Silti kaikki suunnittelijat ja valmistuksesta vastaavat eivät välttämättä tunne toi-

siaan, puhumattakaan siitä, millä menetelmillä tuotteita valmistetaan tai voitaisiin valmis-

taa. 

 

Verkostoitumisen yhteydessä edellä kuvatulla yhteistyöllä on tavoitteena muuttaa laajempi 

alaiseksi tuotekehitysyhteistyöksi, jota käydään laajalla rintamalla (kuva 21). Tahtotilassa 

tiedonvaihto myyjän ja ostajan välillä keskittyy vain kaupallisiin asioihin ja varsinainen 

valmistettavuuden suunnittelu ja kehitys hoidetaan suorien kontaktien kautta. Tavoitteena 

on saada yhteistyö verkostoyrityksiin yhtä hyvälle ja luontevalle tasolle kuin yhteistyö 

omaan kokoonpanovalmistukseen. Tällöin esimerkiksi tuotteen, valmistusmenetelmien ja 

tuoterakenteen suunnittelu voitaisiin tehdä kaikkia osapuolia palvelevaksi. 

 

 

Kuva 21. Suunnittelun ja valmistuksen välinen yhteistyö laajalla rintamalla. 
 

6.2 PiloMac -konsernin teollisen liiketoimintaverkoston kehitys 

Pilomac -konsernin päähankkijayrityksillä ei ole nykyään omaa tuotannollista osavalmis-

tusta ollenkaan lukuun ottamatta Logset Oy:n Koivulahden muutamaa hitsaussolua, joissa 

tehdään harvesteripäiden pääkokoonpanohitsaus. Kummallakin päähankkijalla, Junttan 

Oy:llä ja Logset Oy:llä on omat tuotantotilat tuotekehitystoiminnan tarpeisiin. Tiloissa 

voidaan valmistaa osia tavanomaisilla konepajamenetelmillä. Päähankkijoiden tuotteiden 
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osavalmistus on siirtynyt konsernin yhteiseen liiketoimintaverkostoon. Osien toimituksissa 

on kuitenkin vielä päähankkijan koordinoimaa vaihealihankintaa, josta on tarkoitus luopua 

asteittain. Samoin kustannuslaskentaa tehdään toimitusten osalta yrityksissä vain siltä osin 

kuin resursseja on käytettävissä. Systemaattista kustannusten esittämistapaa ei ole määri-

telty. 

 

Verkoston kehittäminen mahdollisimman hyvin pääyrityksien tarpeita vastaaviksi on alka-

nut erilaisten kehitysprojektien avustuksella. Verkostoon kuuluvien toimittajien valitsemi-

nen ja toimintatapojen kehittäminen kummankin yrityksen tuotteille sopivaksi on käynnis-

sä parasta aikaa. Tavoitteena oli saada vuoden 2009 loppuun mennessä rakennettua teho-

kas, liiketoimintaa tukeva yhteistyöverkosto, jossa eri tasojen toimittajat hoitavat laajasti 

määrättyjen osakokonaisuuksien kehittämistä syvällisessä yhteistyössä pääyrityksien kans-

sa. 

 

6.3 Verkostoitumisen soveltuvuus PiloMac -konserniin 

Monissa kirjallisissa tutkimuksissa on esitetty, että on olemassa kahdenlaista teollista kil-

pailu- ja kasvulogistiikkaa. Vakaassa ympäristössä, jossa kysyntä on tasaista, tehokkuus ja 

kapasiteetin korkea käyttöaste ovat tärkeitä, kun taas muuttuvassa ympäristössä korostuvat 

kyvykkyys ja nopea mukautuminen muutoksiin. Tämän vuoksi on ennakoitavissa, ettei 

verkostoituminen ole oikea toimintatapa kaikille toimialoille ja yrityksille. Verkostoitumi-

nen on yleisintä nopean teknisen muutoksen kasvun alueilla. Kuten aikaisemmin todettiin, 

sillä haetaan herkkyyttä ja kykyä mukautua nopeisiin muutoksiin sekä hallita muutosten ja 

kasvun vaatimia aineellisia ja aineettomia resursseja.  

 

Pilomac -konsernin tapauksessa edellä kuvattua mukautuvuutta tarvitaan esimerkiksi tuot-

teen elinkaaren pidentämiseen uudella tuotantotekniikalla, johon ei tuotteen niin sanotulla 

omistavalla päähankkijalla ole välttämättä mahdollisuuksia tuotekehityksen ja markkinoin-

nin vaatimien suurten panostuksien takia. Ilmeistä on myös, että tuotekehitykseen ja mark-

kinointiin sijoitettu pääoma tuottaa moninkertaisesti tuotantotekniikkaan verrattuna. Näi-

den seurauksien takia on syntynyt valtava tarve konepajavalmistuksen ulkoistamiseen. 

Tämä järjestely ei kuitenkaan toimi, jos kumppaniyrityksiksi valitut toimittajat eivät pysty 

saavuttamaan tuotantotekniikkaan sijoittamalleen pääomalle riittävää tuottoa. Myös Pilo-
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mac -konsernin verkostoitumisen kannattavuus edellyttää, että toimittajat kykenevät tar-

joamaan tuotantoaan myös monille muille päämiehille. Usein verkostoitumisen kannatta-

vuuden edellytys on, että toimittaja voi toimia samanaikaisesti useassa yritysverkostossa. 

Pilomac -konsernin toimittajien keskuudessa tämä on osittain vielä suuri haaste.      

 

6.3.1 Junttan Oy:n valmistusverkosto 

Muutama vuosi aikaisemmin Junttan Oy valmisti kaikki tuotteisiin tarvitsemansa osat itse. 

Osien valmistaminen alihankintana oli suhteellisen vähäistä ja perustui lähinnä kapasiteetin 

täydentämiseen tai jonkin tietyn erikoisprosessin, kuten pintakäsittelyn vaihealihankintaan. 

Vuonna 2007 Junttan Oy ulkoisti osavalmistuksensa myymällä tuotantolaitteistot henkilös-

töineen Komas Oy:lle, josta tuli Junttan Oy:n ensimmäinen järjestelmätoimittaja. Keskei-

nen asia kaupassa oli suuren järjestelmätoimittajan valmistuksen sitouttaminen päähankki-

jan läheisyyteen, Kuopion talousalueelle, joka edesauttaa huomattavasti myös valmistetta-

vuuden kehittämistä.  

 

Junttan Oy:n tuotantomäärien kasvaessa entinen osavalmistuskapasiteetti ei enää nykyään 

yksistään riitä. Osien ja osakokonaisuuksien valmistustoimintaa on hajautettu kunkin val-

mistusteknisen osa-alueen tuottamiseen keskittyville toimittajille. Tavoitteen on suorittaa 

mittava yhteistyön kehittäminen valikoitujen toimittajien kanssa ja saada kasvatettua jär-

jestelmätoimittajien määrä noin kymmeneen vuoden 2008 loppuun mennessä, kuvan 22 

mukaisesti.   

 



 73 

 

Kuva 22. Junttan Oy:n nykyinen toimittajaverkosto ja sen tavoitetila 

 

6.3.2 Logset Oy:n valmistusverkosto 

Päähankkija Logsetin nykyinen valmistusverkosto koostuu seitsemästä järjestelmätoimitta-

jasta ja noin kymmenestä strategisesta komponenttitoimittajasta (kuva 23). Tavoitteena on 

vuoden loppuun mennessä kasvattaa järjestelmätoimittajien määrä kymmeneen. Logset 

Oy:llä on pidemmät perinteet valmistuksen keskittämisestä suurempiin osakokonaisuuksiin 

sekä järjestelmätoimittajien valmistusteknisen suunnittelun hyödyntämisestä. Muun muas-

sa uuden Titan F- kuormatraktorimalliston kehittämisessä on tehty runsaasti valmistustek-

nistä tuotekehitysyhteistyötä valmistavan yrityksen kanssa. Konkreettisia esimerkkejä ra-

kenteiden valmistettavuuden kehittämisestä käsitellään tässä työssä myöhemmin.  
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Kuva 23. Logset Oy:n nykyinen toimittajaverkosto ja sen tavoitetila. 

 

6.4 Hankinnan strategia ja tavoitteet 

Pilomac -konsernissa päähankkijayrityksien välille haetaan synergiaetua yhdistämällä yri-

tyksien hankintaosastoja soveltuvilta osin. Yhteisien hankintojen avulla saavutetaan vo-

lyymietua, jaetaan tietoa hankintalähteistä, sovelletaan samoja sopimuksia ja hyödynnetään 

tarvittaessa samaa toimittajaverkostoa. Hankinnan toimintastrategioiksi ja visioiksi on lin-

jattu muun muassa seuraavat tavoitteet: 

 

- keskittyminen samoihin toimittajiin, joiden kanssa syvällinen toimittajayhteistyö 

laajalla rintamalla 

- toimittajien informoiminen toiminnasta ja tiedottaminen hankintalähteistä 

- toimittajien opettaminen ja kouluttaminen, joka samalla kasvattaa arvostusta 

- toimittajien toiminta- ja toimituskyvyn kasvattaminen 

- avoimen kustannuslaskennan vaatiminen toimittajilta pakottaa aktiiviseen yhtey-

denpitoon ja yleisen informaation vaihtoon 

- suosituksen antaminen suurempien kokonaisuuksien toimittajille osavalmistuksen 

järjestämisestä 

- hankintojen tekeminen toimituksiimme tulee tehdä ostosopimuksella tai toimitta-

jan omalla, jos se on edullisempi 
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- sopivien tuotantoerien määritteleminen toimittajan kanssa yhdessä, jolloin toimit-

taja voi hyödyntää sarjatuotantoa ja saada kustannuksia alas 

- ulkomaisien hankintojen tutkiminen. Toistaiseksi niitä ei ole käytetty, mutta tule-

vaisuudessa niitä tullaan tutkimaan enemmän. 

 

6.4.1 Toimittajien määrä ja toimitukset 

Valmistettavuuden kehittämisen näkökulmasta edellä mainituista hankinnan strategioista 

yksi tärkeimmistä on keskittyminen samoihin toimittajiin. Tämä on perusedellytys valmis-

tettavuuden kehittämiselle, sillä se mahdollistaa yhteistyön kehittymisen kuvan 21 mukai-

seksi laajaksi tuotekehitysyhteistyöksi. On selvää, että vain vakiinnuttamalla toimittajat ja 

tarvittaessa karsimalla toimittajien määrää yhteistyön koordinaatio, tiedonkulku ja laadun-

tuottokyky parantuvat.  

 

Nykyinen toimittajaverkosto koostuu liian useasta, pienestä toimittajasta, jotka sijaitsevat 

etäällä päähankkijasta. Volyymien kasvaessa verkoston hallinta muuttuu koko ajan vaike-

ammaksi. Hyvin keskitettyä ja tarkoin rajattua toimittajaverkostoa on helpompi hallita ja 

samalla suhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen voidaan panostaa enemmän henkisiä ja fyy-

sisiä resursseja. Tämä vaikuttaa suoraan toimittajien sitoutumiseen ja yhteistyöhalukkuu-

teen. Vähintään yhden järjestelmätoimittajan tulisi sijaita jatkossakin päähankkijan välit-

tömässä läheisyydessä yhteistyön sujuvuuden varmistamiseksi. Lyhyt fyysinen välimatka 

valmistavaan yritykseen parantaa kaikkea kanssakäymistä luontaisesti.   

 

6.4.2 Yrityksen toimittajayhteistyön rajapinnat 

Hankintaorganisaation rooli Junttan Oy:ssä on toimia osana tilaus-toimitusprosessia. Han-

kintaorganisaation rajapinnat muodostuvat tehtaan sisäisistä osastoista, lähinnä myynti-, 

suunnittelu- ja tuotanto-osastoista sekä toimittajista. Eri rajapintojen välillä tapahtuu aina 

tiedonkulun katkoksia, vaikka tavoitteena on toimia prosessien mukaan, ilman rajapintaon-

gelmia ja tietokatkoksia. Junttan Oy:n kaltaisessa, isossa yrityksessä rajapintoja kuitenkin 

muodostuu kasvavien hierarkkisten osastojen organisaatiorakenteiden johdosta yhä enem-

män. Hankintaorganisaation tehtävänä on välttää edellä mainittuja ongelmia, vaikka se 
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usein joutuukin toimimaan oman yrityksen ja ulkopuolisen yrityksen välisenä rajapintana, 

tiedon ja materiaalin välittäjänä.  

 

6.4.3 Kustannuslaskennan nykytila 

Autoteollisuuden tuoman kokemuksen perusteella on todettu, että tuotannon ulkoistaminen 

eli laajan toimittajaverkon rakentaminen hyödyttää, jos sen aikaansaamat säästöt ovat suu-

remmat kuin siitä aiheutuvat kustannukset. Toisin sanoen verkostomainen toimintatapa 

edellyttää enemmän johtamista ja koordinointia, jolloin tuotantokustannukset nousevat. 

Tämä täytyy korvata muilla kustannussäästöillä, lähinnä pääoman pienentämisellä ja lyhy-

ellä läpäisyajalla. Kuvassa 24 on esitetty perinteinen kustannusrakenteen muutos siirryttä-

essä verkostomaiseen toimintatapaan.  

 

 

Kuva 24. Kustannusrakenteen muutos. 

 

Pilomac -konsernin strategiana on kehittää kustannuslaskentaa päähankkija- ja kump-

paniyrityksien välillä avoimeen, niin sanottuun open books -hinnoitteluun. Tämä tarkoittaa 

sitä, että komponenttien maailmanmarkkinahinnoissa ja valuuttakursseissa tapahtuva vaih-

telu kulkeutuu toimittajalta suoraan asiakkaalle hinnan alennuksina ja lisäyksinä. Tietyin 

ajanjaksoin käydään läpi yleiskatsauksen omaisesti komponenttien saatavuus ja hintatilan-

teet. Oman työn osalta open books tarkoittaa työvaihekohtaista erittelyä tuntihintoineen. 

Tuntihinnat on johdettu kustannusperusteisesti sekä kone- että henkilötyön osalta. Valmis-

tuksen eräkoolla ja komponenttien määrällä on merkittävä vaikutus tuotteen yksikköhin-

taan.   
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Tällä hetkellä verkostokumppaneiden hinnoittelu perustuu pitkälle aikaisempaan koke-

mukseen ja hintojen noususta aiheutuviin korjauksiin. Suurimmalle osalle tuotteista ei ole 

sovittu kiinteää hinnoittelua eikä laskutusperusteita toimittajayrityksien kanssa. Varsinaisia 

vuosisopimuksia laskevalla hinnalla ei ole myöskään tehty. Tuotekohtainen kustannuslas-

kenta on yksi määräävistä ja pakollisista keinoista kehittää tuotteen valmistettavuutta ra-

tionaalisesti. Tuotekohtaiset kustannukset ja niiden kehittyminen on keskeinen mittari, 

jolla valmistettavuuden kehittämistä voidaan seurata.  

 

6.5  Tuotantostrategian muuttuminen 

Junttan Oy on rakentamassa uutta tehdasta ja muuttamassa samalla tuotantostrategiaa vo-

lyymituotteiden osalta solutuotannosta linjatuotantoon. Volyymituotteita kutsutaan niin 

sanotuiksi A-tuotteiksi, joiden myymiseen ja valmistamiseen ei tarvita lainkaan suunnitte-

lua. A-tuotteet valmistetaan vakiorakenteesta ja varioidaan asiakaskohtaisesti vakiona py-

syvillä lisävarusteilla ja -optioilla. B-tuotteet puolestaan vaativat hieman suunnittelutarvet-

ta, mutta koostuvat suurimmaksi osaksi perusmoduuleista. C-tuotteet ovat niin sanottuja 

asiakaskohtaisia tuotteita tai protomalleja, jotka vaativat merkittävästi suunnittelua. Kuvas-

sa 25 on esitetty Junttan Oy:n tuotantostrategian muuttuminen solutuotannosta linjatuotan-

toon sekä tuoteryhmien volyymeiden muuttuminen.  

 

 

Kuva 25. Junttan Oy:n tuotantostrategian muuttuminen linjatuotantoon. 
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Uuden tuotantostrategian mukaan valmistettavuuden kehittäminen on tärkeintä kohdistaa 

A-tuotteisiin. Linjatuotannossa A-tuotteiden volyymiksi tavoitellaan noin 80 %:n osuutta 

koko tuotantomäärästä. Näin ollen valmistettavuus on ensisijaisen tärkeää näissä tuotteissa.  
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7 KONSERNIN TUOTTEIDEN VALMISTUSTEKNINEN KUVAUS 

 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti konsernin yrityksien tuotteet ja esitellään paalutuskoneen 

tärkeimmät pääosat. Mekaniikkapääosista, joiden kokonaissuunnittelu on Junttan Oy:llä, 

tehdään valmistustekninen kuvaus, jossa kartoitetaan tärkeimmät valmistustekniset piirteet. 

Muita pääosia tarkastellaan tämän hetkisten tuotekehitysprojektien ja hyvien malliesi-

merkkien avulla niin sanotuin case -tapauksin.  

 

Valmistusteknologian osalta painopiste on nykyisten valmistusprosessien tehostamisessa 

tuotesuunnittelun keinoin sekä kehittyneempien valmistusmenetelmien etsinnässä. Valmis-

tusteknisessä kuvauksessa käsitellään myös pääosien valmistamiseen käytettäviä materiaa-

leja, osien asettamia vaatimuksia valmistusteknologioille ja -prosessille, osien kokoluok-

kaa, erikoispiirteitä ja tulevaisuuden kehitystarpeita. 

 

Pääosien valmistusteknisten piirteiden kartoitusta on jäljempänä käytetty hyväksi nykyisen 

toimittajaverkoston analysoinnissa, jolloin nähdään verkoston valmistus- ja suunnittelu-

resurssien ja valmistusteknologioiden vastaavuus tuotteiden valmistusteknisiin vaatimuk-

siin. Valmistusosaamisen säilyttäminen ja lisääminen on Junttan Oy:ssä tärkeää, vaikka 

varsinainen valmistustoiminta tapahtuukin kumppaniyrityksissä. Tämä edellyttää valmis-

tusmenetelmien ja laitteiden kehittämistä yhdessä toimittajan kanssa, valmistuksen kustan-

nusseurantaa ja toimittajien teknologisen kyvyn arviointia.  

 

7.1 PiloMac -konsernin tuotteet 

Paalutuskoneita ja -toimilaitteita valmistavan Junttan Oy:n tuotevalikoima sisältää kuusi 

eri kokoluokan ja varustetason paalutuskonemallia, neljä kairauskonemallia, kolme stabi-

lointikonetta sekä hydraulisia paalutusjärkäleitä ja -toimilaitteita moniin eri kokoluokkiin 

ja työmenetelmiin. Verrattaessa paalutuskonetta muihin vastaaviin liikkuviin työkoneisiin, 

suurin ero on paalutuskoneen huomattavasti suuremmat kokoluokat. Paalutuskoneen suun-

nittelussa erityisen tärkeää onkin koneen stabiilius sekä koneen kuljettamista rajoittavat 

kuljetusmitat ja -massat. Metsäkoneita valmistavan Oy Logset Ab:n tuotteet jakautuvat 

kuormatraktori- ja harvesterimetsäkoneisiin. Harvesterimallisto uudistui voimakkaasti 
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vuonna 2005 ja tänä vuonna myös kuormatraktoreiden mallit päivittyivät yhteneväksi tuo-

teperheeksi. 

 

7.1.1 Paalutuskone liikkuvana työkoneena maanrakennusteollisuudessa 

Paalutuksella tarkoitetaan keinoja ja menetelmiä, joilla heikosti kantava, usein vetinen 

maaperä saadaan muutettua kantavaksi, rakennuskelpoiseksi maaksi. Paalutus on 

pohjarakennustekniikkaa, jota käytetään perustusten tukemiseen tai vahvistamiseen. Tek-

niikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Turun ja Venetsian kaupunkien ra-

kennusmaat ovat paalutettuja tai paalujen päälle rakennettuja.   

 

Nykyään paalutus tapahtuu erityisillä paalutuskoneilla. Paalutusmenetelmät voidaan jaotel-

la kahteen pääryhmään: lyöntipaalutukseen ja poraavia työmenetelmiä käyttäviin mene-

telmiin. Lyöntipaalutuksessa paalun päähän isketään suurimassaisella juntalla. Juntasta 

käytetään yleensä nimitystä järkäle, joka lyö paalua maahan suurella liikkuvalla massalla. 

Myös hydrauliseen puristukseen ja värinään perustuvia laitteita on kehitetty. Paalun päähän 

annettu iskuaalto kulkee pitkin paalua, jolloin energia siirtyy paalun päähän ja kärki uppo-

aa maaperään. Paalua voidaan jatkaa kunnes saavutetaan kestävä pohja, esimerkiksi 

peruskallio. Kun ei ole tarkoitus päästä kantavaan pohjaan asti puhutaan koheesio-, tiivis-

tys- ja kitkapaaluista. Paalutukseen käytettävät laitteet ja menetelmät vaihtelevat paljon 

maakohtaisesti. 

 

7.1.2 Kuormatraktorit ja harvesterit 

Logset Oy:n tuotteita ovat tavaralajimenetelmän puunkorjuuseen soveltuvat kuormatrakto-

rit ja harvesterit. Mallisto muodostuu viiden eri kokoluokan kuormatraktorista ja kolmesta 

harvesterimallista. Tuotteet on alusta alkaen suunniteltu modulaarisiksi siten, että asiakas-

varioituvuus saavutetaan täysin lisävarusteilla ja -optioilla. Näin ollen Logset Oy:n tuottei-

den tilaus-toimitusprosessi toimii täysin ilman asiakasräätälöintiä ja suunnitteluvaihetta. 

Verrattuna Junttan Oy:n tuotantostrategiaan, kuormatraktoreita ja harvestereita ei käytän-

nössä valmisteta ollenkaan C-koneina ja vain pieni osa B-koneina. Logset Oy:n tuotantoa 

ja tuotteita voidaan kutsua todelliseksi piensarja- tai sarjavalmistukseksi.  
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7.2 Paalutuskoneen pääosat 

Lyöntipaalutus- ja porakoneet pohjautuvat paalutusmenetelmien variaatioista, mallien ko-

koluokan vaihtelusta sekä varustetason erilaisuudesta huolimatta, hyvin paljon samankal-

taiseen perusrakenteeseen. Paalutuskoneen perusrakenteen pääosat, jotka ovat: alavaunu, 

ylävaunu, keili ja järkäle (kuva 26). Paalutuskoneen pääosien jako noudattaa liitoksellista 

jaottelua niin moduloinnin kannalta kuin toiminnallisesti tuotannossa. Paalutuskoneet ovat 

suuren kokoluokan liikkuvia työkoneita, joiden kokonaismassat vaihtelevat 35000 kg:sta 

(35 tonnia) yli 100000 kg:aan (100 tonniin). Paalutuskoneen suunnittelussa yhden merkit-

tävimmän vaatimuksen määrää sallitut koneen kuljetusmitat, jotka vaihtelevat paljon maa-

kohtaisesti. Toinen tärkeä tekijä koneensuunnittelussa on rakenteen stabiilius. 

 

 

Kuva 26. Paalutuskoneen pääosat. 

 

Ylävaunun pääosat 

Paalutuskoneen perusrakenne muistuttaa ulkonäöllisesti paljon perinteistä kaivinkonetta, 

mutta eroaa siitä suuresti monien toimilaitteiden ja ylävaunun koon puolesta. Ylävaunun 

perustana on massiivinen teräsrakenne, mutta samalla mahdollisimman pieni runko, jonka 

päälle tarpeelliset toimilaitteet, kuten moottori, vinssit, hydrauliset komponentit, ohjaamo, 
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säiliöt, vastapaino, takajalat ja muut osat rakentuvat. Ylävaunun pelkistetty rakenne on 

esitetty kuvassa 27. Ylävaunumalleja on monia erilaisia riippuen hydraulisen energian tar-

peesta.  

 

Ylävaunu asennetaan alavaunuun kääntölaakerin, hammaskehän ja hydrauliikan läpivien-

nin avulla, jotka mahdollistavat ylävaunun kääntymisen rajatta akselinsa ympäri suhteessa 

alavaunuun. Keili kiinnittyy ylävaunuun vaakapuomin päässä olevan ristinivelen avulla.  

 

 
Kuva 27. Ylävaunu varusteltuna päämoduuleilla ilman pienempiä varustelua, hydrauliik-

kaa, sähköä ja pellitystä. 

 

Kuvassa 28 ylävaunun rakenne on pilkottu pienempiin osakokonaisuuksiin, ylävaunun 

pääosiin, joita ovat runko, ohjaamo, pystyyn nostolaite, vaakapuomi, moottorivarustelu, 

hydrauliikkavarustelu, tukijalat, liikkuva vastapaino, vinssit ja pellitys. Näiden pääosien 

lisäksi ylävaunun rakenteeseen kuuluu monia pienempiä osakokonaisuuksia kuten kääntö-

kehä ja -vaihde, hydrauliikkaputket ja -letkut sekä monia erilaisia varustelukokonaisuuksia, 

esimerkiksi lämmittimet ja rasvarit. Pienemmät osakokonaisuudet koostuvat enimmäkseen 

vakio osto- ja standardikomponenteista ja niihin kuuluu vain vähäisesti kohdeyrityksen 

omaa tuotekehitystä. Samoin hydrauliikka- ja moottorivarustelut koostuvat lähes täysin 

standardikomponenteista.   
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Kuva 28. Ylävaunun pääosat. 
 

Sen sijaan ylävaunun kaikki edellä luetellut pääosat ovat kohdeyrityksen oman tuotekehi-

tykseen tärkeintä vastuualuetta koko tuotteen elinkaaren ajan. Taulukossa 6 on esitetty 

ylävaunun pääosista valitut kuusi valmistusteknisesti, toiminnallisesti ja kustannuksiltaan 

merkittävintä osakokonaisuutta, joita käsitellään tutkimuksessa tarkemmin. Näiden koko-

naisuuksien valmistaminen tapahtuu kohdeyrityksen valmistusverkostossa, jolloin tuottei-

den valmistettavuuteen voidaan suunnittelun ja valmistuksen toimivalla tuotekehitysyhteis-

työllä vaikuttaa. 

 

Taulukko 6. Ylävaunun pääosat valmistusteknisinä kokonaisuuksina 

Pääosa Rakenteen kuvaus 
Ylävaunu 

Runko Raskas, erittäin suuri kokoinen hitsattu- ja koneistetturakenne. 
Vaakapuomi Keskisuuri hitsattu- ja koneistetturakenne. 
Pystyyn nostolaite Geometrialtaan vaativa, keskisuuri hitsattu- ja koneistetturakenne. 
Vinssit Keskiraskas levyistä hitsatturakenne, koneistusta. 
Liikkuva vastapaino Raskas, suuri kokoinen hitsattu- ja koneistetturakenne. 
Pellitys Suuri kokoinen, hitsattu ohutlevyrakenne. 

 

Keilin pääosat 

Keilillä tarkoitetaan paalutuskoneen edessä olevaa korkeaa mastoa, joka liittyy ristinivelel-

lä ylävaunuun, ja jonka etupuolella on johteilla liikkuva järkäle tai muut toimilaite, esi-

merkiksi pora. Keili on rakenteeltaan putkipalkista ja levyistä hitsaamalla rakennettu mas-

to, jonka vaatimuksina on suuri taivutusjäyhyys ja keveys. Keili voi koostua useammasta 
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eri osasta, jolloin osat liitetään toisiinsa ruuvi pulttiliitoksella tai saranalla. Keilin osien 

pituus määräytyy esimerkiksi sallitusta kuljetuspituudesta. Keilin jaotellaan neljään pää-

osaan, jotka ovat: keilin hallintamoduuli, telekeili, työmenetelmiin liittyvät perusvarusteet 

ja lisävarusteet, kuva 29.  

 

 

Kuva 29. Keilin pääosat. 
 

Tässä työssä keilin pääosat yhdistetään valmistuksellisten piirteiden mukaan kolmeen 

osaan: keiliin, luisteihin ja perusvarusteisiin, taulukko 7. Luistit ovat osa keilin hallintamo-

duulia yhdessä sylinterien kanssa. Perusvarusteita ovat muun muassa latvakukko, paalun 

ohjaimet ja letkuorsi.   

 

Taulukko 7. Keilin pääosat valmistusteknisinä kokonaisuuksina 

Pääosa Rakenteen kuvaus 
Keili 

Peruskeili, jatkokeili Suuri kokoinen levystä ja vakioprofiilista hitsattu teräsrakenne. Sisältää 
koneistettavia osia ja pintoja. 

Luistit Suhteellisen pieniä, hitsattuja ja koneistettuja rakenteita. 
Perusvarusteet Hitsattuja levy- tai vakioprofiilirakenteita. Kokoluokka vaihtelee. 
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Järkäleen pääosat 

Paalutuskoneessa oleva järkäle on se varsinainen toimilaite, jolla työ tehdään. Eli toisin 

sanoen järkäleen tarkoituksena on tehdä työ, jolla paalu saadaan uppoamaan maahan. Jär-

käleitä on erikokoisia käyttötarkoituksen mukaan. Järkäleiden kokoluokat vaihtelevat 5 

tonnista 40 tonniin.  

 

Järkäle koostuu viidestä pääosasta: rungosta, iskutyynystä, luisteista, blogista ja sylinteris-

tä. Pääosat on esitetty kuvassa 30. Järkäleen suunnittelu ja tuotekehitys on kohdeyrityksen 

ydinosaamisaluetta ja suunnittelija määrää tuotteen asiakasvaatimuksista aina valmiiseen 

tuotteeseen ja jälkimarkkinointiin saakka. Järkäleen suurimmat ja valmistusteknisesti mää-

räävimmät pääosat on esitetty taulukossa 8.  

 

 

Kuva 30. Järkäleen pääosat 

 

Taulukko 8. Järkäleen pääosat valmistusteknisinä kokonaisuuksina. 

Pääosa Rakenteen kuvaus 
Järkäle 

Runko Suuri hitsatturakenne, levyjä, vakioprofiileja, koneistettuja osia, tarkat tole-
ranssit, suuria koneistuspintoja. 

Iskutyyny Vaativa levyistä ja suurista koneistetuista aihioista mekanisoimalla hitsattu 
rakenne. 
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7.2.1 Pääosien valmistuksen nykytila 

Taulukossa 9 on esitetty pääosien teräsrakenteiden toimittajat tällä hetkellä. Pääosille, joil-

la on useampia toimittajia, tuotejako on tehty tuotemalleittain eli samaa osaa valmistaa 

ainoastaan yksi toimittaja. Tuotejakoa ei ole kuitenkaan vielä tehty kokoluokittain tai sa-

manlaisten tuotteiden tuoteryhmän valmistusteknisten piirteiden perusteella. Tuotejakoa 

aiotaan jatkossa kehittää enemmän juuri tähän suuntaan. Tällöin valmistusteknisesti sa-

mankaltaisesta tuoteryhmästä vastaava toimittaja saisi hyödynnettyä esimerkiksi tuotannon 

apuvälineitä, jigejä, koneita ja laitteita huomattavasti nykyistä enemmän. Tämä myös 

edesauttaisi toimittajaa sitoutumaan entistä enemmän tuotteiden valmistettavuuden jatku-

vaan kehittämiseen. Tällä hetkellä esimerkiksi hyvin samankaltaisia jigejä saattaa olla use-

alla toimittajalla, jolloin niiden käyttöasteet jäävät pieniksi. Pääosien tulosvaikutus Junttan 

Oy:n lopputuotteisiin on teräsrakenteista kaikista merkittävin. Tästä syystä näiden pääosien 

valmistettavuuden kehittämisellä on saatavissa myös suurimmat hyödyt. Pääosilta tullaan 

jatkossa vaatimaan huomattavasti nykyisiä tarkempia kustannusrakenteita, jotta valmistet-

tavuuden kehittämisestä saatujen hyötyjen seurattavuus parantuu.  

  
 
Taulukko 9. Pääosien toimittajat tällä hetkellä. 
Pääosa Toimittaja Tarkennuksia 

Ylävaunun runko Komas Oy Raskas, erittäin suuri kokoinen hitsattu- ja koneistettu-
rakenne  

Vaakapuomi Karvian konepaja Oy 
Brandente Oy 

Liikkuva, keskisuuri hitsattu- ja koneistetturakenne 

Pystyyn nostolaite Karvian konepaja Oy Geometrialtaan vaativa, keskisuuri hitsattu- ja koneis-
tetturakenne 

Vinssit Komas Oy Keskiraskas levyistä hitsatturakenne, koneistusta 
Liikkuva vastapaino Komas Oy Raskas, suuri kokoinen hitsattu- ja koneistetturakenne 
Pellitys Metalliset Oy  
Peruskeili, jatkokeili Transtech Oy 

Varmet Oy 
Simetek Oy 

 

Luistit Karvian konepaja Oy 
Brandente Oy 

Suhteellisen pieniä, hitsattuja rakenteita 

Toimilaitteet Komas Oy 
Brandente Oy 
Varmet Oy 

Hitsattuja levy- tai vakioprofiilirakenteita. Kokoluokka 
vaihtelee  

Järkäleen runko Komas Oy Suuri hitsatturakenne 
Iskutyyny Komas Oy 

Miilukangas Oy 
Netmetal Oy 

 

Luistit Komas Oy  
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Alavaunun pääosat 

Paalutuskone liikkuu alavaunun ja siinä olevien ajomoottorien avulla. Alavaunu muodos-

tuu rungosta, johon on asennettu telat, ajomoottorit ja telojen levityskoneisto. Runkoraken-

ne on jaoteltu keskiosaan ja siihen kiinnittyviin telapalkkeihin, kuva 31. Alavaunun raken-

ne on monelta osin rinnastettavissa kaivinkoneiden, nostureiden tai muiden teloilla liikku-

vien työkoneiden alavaunuun. Kohdeyrityksen suunnitteluvastuu linjauksien mukaisesti 

alavaunun suunnitteluvastuu on siirtymässä järjestelmätoimittajalle lähitulevaisuudessa, 

joten tässä työssä alavaunun sekä ohjaamon valmistusteknisiä asioita lähestytään eri tavalla 

verrattuna paalutuskoneen muihin rakenteisiin.   

 

 
Kuva 31. Alavaunun pääosat. 

 

7.2.2 Case -esimerkkejä pääosien suunnittelusta toimittajavetoisesti 

Tällä hetkellä Junttan Oy:n merkittävimmät esimerkit järjestelmätoimittajan suunnittelun 

hyödyntämisestä teräsrakennepääosissa ovat alavaunu ja ohjaamo. Paalutuskoneen alavau-

nu on melko yksinkertainen teräsrakenne ja vastaavien rakenteiden valmistajia on Suomes-

sakin useita. Lisäksi alavaunun rajapinta muuhun paalutuskoneen rakenteeseen on riittävän 

yksinkertainen suunnittelun eriyttämiseksi. Nykyiset alavaunut on suunniteltu konemalli-

kohtaisesti, hyödyntämättä samoja osia tai rakenteita.  

 

Tärkeimmät tavoitteet järjestelmätoimittajan hyödyntämiselle alavaunun suunnittelussa 

olivat modulointi ja kustannustehokkaat valmistusjärjestelmät. Modulaarisessa alavaunun 

rakenteessa muutamia eri telapalkkeja ja keskiosia yhdistelmällä saadaan muodostettua 
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sopivat alavaunutyypit lähes kaikkiin konemalleihin. Tällä hetkellä järjestelmätoimittajan 

suunnittelemalla modulaarisella alavaunulla katetaan yli 70 % alavaunumalleista. Alavau-

nujen suunnittelemiseen on annettu lähtötiedot ja kuormitusarvot Junttan Oy:n suunnitte-

lusta ja varsinaisen suunnittelutyön on toteuttanut järjestelmätoimittaja. Järjestelyllä on 

saavutettu etua myös teräsrakenteiden valmistamiseen. Alavaunujen kaikki osat on suunni-

teltu sopimaan mahdollisimman hyvin järjestelmätoimittajan konekantaan ja tuotantoon. 

Kaikki osat on muun muassa robottihitsattavia.     

 
Ohjaamon suunnitteluvastuun siirtämisessä toimittajan yhteistyökumppanille on ollut puo-

lestaan seuraavat tavoitteet ja hyödyt: 

 

- ohjaamovalmistajan yhteydessä toimivalla suunnittelulla on laajempi alainen 

osaaminen ohjaamoiden suunnittelusta 

- suunnittelussa voidaan hyödyntää vastaavien ohjaamoiden rakennesuunnittelua ja 

varustelukomponentteja 

- ohjaamo on rakenteellisesti hyvin paljon vakio- ja ostokomponentti keskeinen 

kokonaisuus, jolloin voidaan käyttää valmistajan suosimia komponentteja ja saa-

vutetaan merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä 

- Junttan Oy:n suunnittelu on määritellyt ohjaamon muotokielen ja käytettävyys-

vaatimukset 

- yhteistyökumppani suunnittelee ohjaamon varsinaisen rakenteen valmistusystä-

välliseksi. 

 

7.3 Case -tapaukset metsäkoneen pääosien valmistettavuudesta 

Kuten aikaisemmin todettiin, Logset Oy:n tuotteita valmistetaan sarjatuotantona ja volyy-

mien edellyttävän kustannustehokkaan valmistuksen aikaansaamiseksi valmistettavuuden 

kehittämistä on tehty runsaasti toimittajayhteistyönä. Seuraavissa muutamien metsäkoneen 

pääosien valmistettavuus esimerkeissä keskitytään etsimään toimivimmat käytännön ideat, 

joiden avulla konepajavalmistus tukee suurempia volyymeita ja järkevien kokonaisuuksien 

toimittamista. 
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7.3.1 Etu- ja takarungon valmistus 

Kuormatraktorien ja harvesterien suurimmat teräsrakenteet ovat etu- ja takarunko, jotka 

liittyvät toisiinsa keskinivelellä. Kuvassa 32 on esitetty harvesterimallin 8H etu- ja taka-

runko sekä keskinivel. Uusimpien, tuotannossa olevien mallien runkojen tuotekehitys ja 

suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä valmistavien kumppaniyrityksien kanssa. Tällöin 

jo suunnittelun luonnostelu ja konseptivaiheessa on voitu huomioida modulaarisuus, val-

mistajan konekanta ja tuotantostrategia sekä valmistusystävälliset konstruktioratkaisut.   

 

Kuva 32. 8H -harvesterin etu- ja takarunko sekä keskinivel.  
 

Runkojen tuotekehitysyhteistyön tuloksena on syntynyt monia valmistusystävällisiä ratkai-

suja. Eräs metsäkoneiden kokoluokkaa määrittelevätekijä on kuormitukset ja sitä kautta 

valmiiden akselistojen koko. Monen eri metsäkonemallin rungoissa hyödynnetään samaa 

teräsrakennetta ja akselikoko varioituu hitsatussa teräsrakenteessa. Akseliston kiinnityslai-

pat ovat siis omassa alihitsauskokoonpanossa, jolloin alikokoonpanoa vaihtamalla saadaan 

aikaan eri konemallien runkorakenteet, muun teräsrakenteen pysyessä samana.  

 

Runkorakenteissa vaativin koneistettava kohta on akselinkiinnityksen kokoonpano. Uudel-

la kokoonpanojaottelulla akselinkiinnitys voidaan koneistaa hitsauksen jälkeen erillään 

muusta rungon teräsrakenteesta aikaisempaa pienemmällä työstökeskuksella. Ratkaisu on 

kustannustehokkaampi ja valmistaminen onnistuu aikaisempaa useammalla toimittajalla. 

Haittapuolena on rungon kokonaistarkkuuden heikentyminen, joka on suurelta osin voitu 

estää toimivalla ja tarkalla hitsausjigillä loppukokoonpanossa. Hitsatun rungon tarkkuuden 
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varmistamiseksi laadittiin suunnittelun yhteydessä mittauspöytäkirjat, jotka valmistava 

yritys täyttää jokaiselle rungolle. Valmistavat kumppaniyritykset ovat suunnitteluvaiheessa 

rationalisoineet hitsien a-mitat ja poistaneet turhat läpihitsaukset. Samoin valmistajilta on 

tullut neuvoja viisteiden ja muiden koneistuksien valmistusystävälliseen suunnittelemi-

seen.     

 

7.3.2 Kuormatilan valmistus 

Kuormatraktorin kuormatila muodostuu tukkiseinästä ja tietystä lukumäärästä pankkoja. 

Kuormatilan fyysinen koko varioituu paljon asiakasvaatimuksien takia, jolloin valmistetta-

vien mallien lukumäärä on suuri. Kuormatilat on aikaisemmin valmistettu yrityksessä itse 

robotisoituna hitsauksena. Tuotteiden valmistettavuutta on kehitetty runsaasti ja tukkiseinät 

ja pankot on suunniteltu luvussa viisi esitetyn ryhmäteknologiseen valmistusjärjestelmään 

soveltuvaksi. Rakenteissa toistuvat samat osat ja samankaltaiset valmistusvaiheet. Näin 

ollen kuormatilamallien suuresta lukumäärästä huolimatta valmistus onnistuu piensarjatuo-

tantona. Kuormatilojen konepajavalmistus on myöhemmin ulkoistettu valmistuslaitteistoi-

neen alihankintaan. Suunniteltaessa edelleen uusia kuormatilamalleja käytetään vakioituja 

valmistusparametreja hyväksi suunnittelussa ja valmistuksessa ratkaisujen toistuvuuden 

saavuttamiseksi, joka on edellytys muun muassa kannattavalle robotisoidulle hitsaukselle.  

 

Kuormatilan valmistettavuutta nykyisessä Logsetin tuotannossa eli loppukokoonpanossa 

on parannettu laajentamalla teräsrakenteen toimitussisältöä laajemmaksi kokonaisuudeksi. 

Tukkiseinän ja pankkojen piirustukselliset kiinnitystarvikkeet ja helat ostetaan nykyään 

kokonaisuutena suurempien teräsrakenteiden kanssa. Järjestelyllä saavutetaan monia etuja. 

Osat kootaan ennen maalausta, jolloin kierteiden suojaamista ei tarvita. Samoin värisävy 

on molemmissa osissa varmasti sama. Osat ovat varmuudella myös keskenään yhteensopi-

via ja osia on aina oikea määrä, eikä osia tarvitse etsiä. Hallittavien nimikkeiden, varasto-

paikkojen ja ostotilausten määrä on pienempi. Lisäksi ylläpitosuunnittelu ja konstruktio 

muutoksien hallinta on helpompaa.     
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7.3.3 Pellityksen ja hydraulitilan valmistus 

Metsäkoneessa ohutlevyrakenteita ja keskivahvuisia levyrakenteita käytetään konepeitossa, 

hydrauliikkasäiliöissä ja ohjaamossa. Liikkuvien työkoneiden ohutlevyrakenteisiin kohdis-

tuu jatkuva tärinä ja useasti liitospinnat elävät, johtuen runkorakenteen joustoista. Lisäksi 

suojapellitykset äänieristetään melun pienentämiseksi. Kuvassa 33 on esitetty 8H harveste-

rimallin varusteltu konepeitto. 

 

 
Kuva 33. 8H harvesterimallin konepeitto.  
 

Konepeitto ostetaan toimittajalta kokonaisuutena, jossa pintakäsitellyn teräsrakenteen li-

säksi äänieristykset, varusteluosat ja tietyt vakio-osat. Konepeitossa on kuitenkin ollut so-

vitusongelmia koneen muihin pellityskokonaisuuksiin nähden johtuen juuri suurehkoista 

säätö- ja elämisvaroista. Sovitusongelmat on saatu poistettua käyttämällä konepeiton val-

mistuksessa jigiä. Konepeitoille on myös suunniteltu omat kuljetusalustat, jotka ehkäisevät 

kuljetus- ja käsittelyvaurioita. Levyrakenteisessa metsäkoneen hydraulitilassa luukkujen 

sovitusongelmat runkoon nähden on ratkaistua ostamalla teräsrakenne, pellit, luukut ja 

saranat samalta toimittajalta yhtenä kokonaisuutena. Samalla päähankkijan tarvitsee hal-

linnoida pienempää nimikemäärää ja loppukokoonpanon läpimenoaika on lyhempi.   
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8 NYKYISEN TOIMITTAJAVERKOSTON ANALYSOINTI 

 

Tähänastinen työn empiirinen tutkimus on keskittynyt konsernin sisäisten suunnittelu- ja 

valmistusprosessien selvittämiseen ja tuotteiden kuvaamiseen. Konsernin liiketoiminnan 

kehittyessä yhä enemmän kohti verkostokonsernia sekä konepajavalmistusvastuun siirtyes-

sä toimitusketjussa taaksepäin toimittajaverkostoon on oleellista tutkia valmistettavuuden 

kehittämistä myös varsinaisen teräskonstruktion valmistajan näkökulmasta. Verkosto-

kumppaneiden näkemyksien, resurssien, kehittämiskohteiden ja yhteistyöhalukkuuden 

selvittämiseksi työssä tehtiin nykyisen toimittajaverkoston analysointi verkostokump-

panitutkimuksen avulla.   

 

Teknologisen osaamisen ja kyvykkyyden kehittäminen edellyttävät yrityksen sisäisten 

toimintatapojen ja yhteistoimintajärjestelmien sekä niitä tukevien teknisten järjestelmien 

kriittistä arviointia, kehittämistä ja uudelleenarviointia. Toimittajaverkoston analysoinnin 

tavoitteena on kuvata toimittajayrityksien nykyinen ja tulevaisuuden kyvykkyys sekä muo-

dostaa yhteinen näkemys menetelmistä kehittämistarpeisiin. Kehittämistarpeita ovat muun 

muassa kokonaistoimitus-konseptien edellyttämien kehittämistarpeiden tunnistaminen, 

projekti- ja vakiotoimituksiin perustuvien erityistarpeiden tunnistaminen sekä valmistetta-

vuuden menestystekijöiden tunnistaminen.  

 

8.1 Verkostokumppanitutkimuksen toteutus 

Pilomac -konsernin kummassakaan päähankkijayrityksessä ei aikaisemmin ole tehty juuri 

minkäänlaisia systemaattista toimittajien kyvykkyys ja kehitystutkimuksia tai suunnitelmia 

tuotteiden kilpailukyvyn kehittämiseksi. Aikaisemmat toimittajista kootut aineistot olivat 

lähinnä ulkopuolisten konsulttiyrityksien tekemiä ja suurelta osin vanhentuneita sekä tut-

kimuksen kannalta hyvin puutteellisia, lähinnä yleistilanteen omaisia katsauksia. Tutki-

musta tehdessä ilmeni myös, että yhdessäkään tutkimukseen osallistuneissa verkosto- tai 

benchmarking -yrityksissä ei ollut kokemusta näin kokonaisvaltaisesta toimittajatutkimuk-

sesta.   
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Verkostokumppanitutkimus rajattiin käsittämään Junttan Oy:n toimittajaverkostoa, josta 

tutkimukseen valittiin kahdeksan tärkeintä piirustuksellisten osien ja teräskonstruktioiden 

toimittajaa. Nämä toimittajat vastaavat yli 80 %:a piirustuksellisten nimikkeiden valmis-

tamisesta. Näistä järjestelmätoimittajia on kuusi ja loput kaksi ovat strategisten kompo-

nenttien toimittajia. Lisäksi kyselyyn osallistuvat toimittajat kuuluvat yhtä toimittajaa lu-

kuun ottamatta, työssä aikaisemmin kuvattuun verkoston kehityshankkeeseen. Tämä yksi 

kehityshankkeen ulkopuolinen toimittaja sisällytettiin tutkimukseen siksi, että saadaan 

vertailua kehityshankkeen onnistumisesta ja hyödyllisyydestä. Lisäksi toimittajayhteistyöl-

lä on pitkä historia ja toimittajan osuus piirustuksellisista toimituksista on varsin merkittä-

vä.  

 

Valitut toimittajat ovat monella tapaa toisistaan erilaisia toimittajien koon, sijainnin, toi-

mintamallien, asiakkaiden, yhteistyösuhteen pituuden ja esimerkiksi omien tuotteiden suh-

teen. Tämän vuoksi kaikille toimittajille soveltuvan yhden yhtenäisen kirjallisen kyselylo-

makkeen laadinta yhdellä vastauskerralla osoittautui liian monimutkaiseksi, joten toimitta-

jatutkimus päätettiin suorittaa kahdessa vaiheessa ja tutkimuksen kyselylomake jaettiin 

kolmeen osa-alueeseen: 

 

1. Ennakkokysymykset kirjallisella kyselylomakkeella, liite 1 

2. Haastateltavat, yleiset kysymykset tutkimusaiheesta, liite 2 

3. Haastateltavat, päähankkijan tuotteita koskevat kysymykset tutkimusaiheesta, 

liite 3 

 

Toimittajaverkoston analysoinnissa ensimmäinen kyselylomakkeen osio käsittelee toimit-

tajan perustietoja, resursseja ja näkemyksiä tutkimusaiheesta lähinnä monivalintakysymyk-

sien avulla. Kyselylomakkeen osiot kaksi ja kolme puolestaan muodostavat kysymysrun-

gon diplomityöntekijän tekemään toimittajahaastatteluun, joka muodostuu suuntaa antavis-

ta avoimista kysymyksistä, liite 3. Haastatteluosuudessa asioita kartoitettiin ensin valmis-

tettavuuden mahdollistavien toimintamallien kehittämisestä toimittajan ja päähankkijan 

välille sekä toisessa osuudessa konkreettisempia tarpeita nykyisten päähankkijan tuotteiden 

valmistettavuuden kehittämiseen.   

 



 94 

Verkostokumppanitutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa touko- ja 

kesäkuun 2008 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa toimittajille lähetettiin sähköpostitse saa-

tekirje tutkimuksesta, vastausohjeet ja varsinainen kyselylomake (liite 1), jolle määritettiin 

kahden viikon vastausaika. Kysely lähetettiin kunkin toimittajan verkostohankkeesta vas-

taavalle henkilölle, jonka tehtäväksi annettiin saattaa kysely sopivimmille henkilöille. Suu-

rin osa toimittajista lähetti vastaukset määräaikaan mennessä, jonka jälkeen saadut tulokset 

analysointiin haastatteluosion pohjatiedoiksi. Toinen vaihe koostui seitsemän toimittajan 

haastatteluista, jotka suoritettiin toimittajien yrityksissä. Samalla tehtiin katselmus tuotan-

totiloista, -menetelmistä ja päähankkijan tuotteiden valmistamisesta.   

 

8.2 Verkostokumppanikyselyn tulokset ja niiden analysointi 

Kirjallisesti vastattavan kyselylomakkeen osa-alueet pohjautuvat vahvasti teorialuvun val-

mistettavuuden menestystekijöihin, mutta myös vahvasti päähankkijayrityksen tämän het-

kisen kehittämisen alueisiin sekä pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Kyselylomakkeen kirjallis-

ta osiota laadittaessa toimittajaverkoston analysointi jaettiin kymmeneen pääosa-alueeseen: 

toimittajien perustiedot, henkilöstöresurssit, ydinosaaminen, raaka-aine- ja materiaali 

osaaminen, tuotantoteknologiat ja -resurssit, tietotekniikkaresurssit, prosessien hallinta, 

yhteistyömuodot, keinot yhteistoiminnan koordinoimiseen sekä kehittämiskohteet.  

 

Kaikista kymmenestä osa-alueesta saatiin tarvittavan kattavat vastaukset, jotta tulosten 

analysointi onnistuu luotettavasti tilastollisia menetelmiä käyttäen. Sen sijaan kyselyssä 

olleiden avoimien ja haastateltavien kysymysten tulokset vaihtelevat suuresti toimittaja-

kohtaisesti ja niiden yhteensovittaminen on haastavaa. Niinpä kyselylomakkeen kahdesta 

jälkimmäisestä osasta saatuja vastauksia esitetään suurimmaksi osaksi luvussa 9 valmistet-

tavuuden kehittäminen.   

 

Vastaajien taustalla saattaa olla vaikutusta annettuihin vastauksiin, joten vastaajilta kysyt-

tiin myös heidän ammattinimikettään ja tehtäväänsä yrityksessä, taulukko 10. Tyypilli-

simmät vastaajien ammattinimikkeet olivat toimitus- tai tuotantojohtaja, kehitysasiantunti-

ja tai suuremmissa yrityksissä myynti- tai asiakaspäällikkö. Vastaajien joukossa oli hyvin 

vähän suunnittelu- tai tuoteasiantuntijoita, vaikka sitä oli kyselyn ohjeistuksessa korostettu.   
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Taulukko 10. Tutkimukseen osallistuneet yritykset ja henkilöstö. 

Yritys Henkilöt Ammattinimike Toimittajaluokitus 
Komas Oy Timo Karhunen 

Raimo Kanniainen 
Yksikön päällikkö  
Työnjohtaja 

JT (Järjestelmätoimittaja) 

Varmet Oy Veli Savolainen 
Risto Siikanen 

Toimitusjohtaja 
Työnjohtaja 

JT 

Simetek Oy Kari Roivainen 
Jouni Partanen 

Toimitusjohtaja 
Tekninen johtaja 

JT 

Transtech Oy Arto Riissanen 
Seppo Kallio 

Myyntipäällikkö 
Myynti-insinööri 

JT 

Brandente Oy Pekka Vartiainen Toimitusjohtaja JT 
Metalliset Oy Harri Niemelä 

Rauli Ojanperä 
Asiakkuusjohtaja 
Työnjohtaja 

JT 

J-Metallikaluste Oy Jukka Tiilikainen 
Risto Airaksinen 

Toimitusjohtaja 
Työnjohtaja 

Strateginen komponentti-
toimittaja 

Karvian konepaja Oy Jaakko Kivimäki Tuotantopäällikkö Strateginen komponentti-
toimittaja 

 

Tuloksista on nähtävissä, että varsinkin ennen verkostoitumishankkeen alkamista lähes 

kaikissa toimittajayrityksissä on hyvin eroavat näkemykset. Kyselyssä esitettyjä valmistet-

tavuuden ja kustannustietoisen suunnittelun asioita toimittajat eivät olleet selvästikään ai-

kaisemmin miettineet kovin syvällisesti.  

 

8.2.1 Nykyisten toimittajien perustiedot 

Paalutuskoneen pääosien piirustuksellisten konstruktioiden valmistamisesta vastaa pääasi-

assa kahdeksan toimittajaa, joiden perustiedot on esitetty satunnaisessa järjestyksessä tau-

lukossa 11. Valtaosalla toimittajista on pitkä yhteistyösuhde Junttan Oy:n kanssa, mutta 

muutamien toimittajien kanssa yhteistyötä on tehty vasta alle vuosi johtuen aikaisemmin 

mainitusta oman osavalmistuksen ulkoistamisesta. Taulukosta 11 nähdään, että pidempään 

yhteistyössä olleiden toimittajien liiketoiminta perustuu muutamaan toimialasektoriin, jois-

ta tärkeimmät ovat tilaus- ja kunnossapitoalihankinta lähinnä yksittäistuotantona, sekä vä-

häinen sopimusvalmistusalihankinta. Uudempien toimittajien keskeinen painopiste on sen 

sijaan pitkälle jalostetuissa osakokonaisuuksien toimittamisessa ja asiakassuhteiden rajoit-

tamisessa muutamiin tärkeisiin päähankkijoihin. Samoja toimittajia hyödyntäviä päähank-

kijoita ovat muun muassa Ponsse Oy, Normet Oy, John Deere Oy, Logset Oy sekä Sandvik 

Tamrock Oy.  
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 Taulukko 11. Junttan Oy:n kahdeksan verkostokumppanin perustiedot. 

Tieto/Toimittaja Yks. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Henkilöstömäärä hlö 70 45 40 459 45 550 13 40 

Liikevaihto M€ 10 4 3 64 5 60 1.3 2.5 

Yhtiömuoto  Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy Oy 

Päähankkijan tuotteiden osuus lv:sta % 100 70 15 0.25 11.1 1.5 27 30 

Sarjatuotanto tuotteiden osuus lv:sta % 100 70 15 90 24.35 15 50 80 

Sijainti km 0 10 20 170 10 100 1 350 

Omia tuotteita  - On - On - - - - 

Omien tuotteiden osuus lv:sta % 0 10 0 50 0 0 0 0 

Asiakkaiden lkm. kpl 1 40 10 9 219 30 15 6 

Yhteistyönkesto päähankkijalle v 1 10 1 7 7 1.5 6 12 

Asiakkaiden lkm. muod. 80 %:ia lv:sta kpl 1 3  6 15 10 6 6 

 

Kaksi toimittajista valmistaa ja markkinoi omia tuotteita, mutta niiden osuus liikevaihdosta 

ei ole merkityksellinen. Aikaisemmin päähankkijat arvostivat, että toimittajalla oli omiakin 

tuotteita, sillä se toimi vakuutuksena toimittajan kyvystä valmistaa konepajatuotteita. Ny-

kyään päähankkijat arvostavat toimittajan keskittymistä pelkkään alihankintaan. Etäisyys 

päähankkijasta kuuteen toimittajaan on alle 100 kilometriä, joka on valmistettavuuden vaa-

timalle yhteistyön lisääntymiselle ja monipuolistumiselle sekä valvonnan ja ohjattavuuden 

hallinnalle tärkeä edellytys. Läheisyyttäkin merkittävämpi tekijä arvioitaessa mahdolli-

suuksia todellisiin tuotteiden kehittymispotentiaaliin on toimittajan teknologiset edellytyk-

set ja halu tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä Junttan Oy:n kanssa. Kyselyssä lähes kaikki 

toimittajat osoittivat suurta kiinnostusta yhteistyön syventämiseen Junttan Oy:n kanssa 

sekä valmiutta ottaa suurempi vastuu tuotteiden valmistamisesta. Monilla toimittajilla sar-

jatuotannon vähäinen osuus ei luo kovin hyvää lähtökohtaa tuotteiden valmistettavuuden ja 

tuottavuuden parantamiseen.  

 

Toimittajien liikevaihdon muodostuminen 

Toimittajien liikevaihto ja sen muodostuminen suhteessa Junttan Oy:n ja sarjatuotantoon 

on havainnollistettu kuvassa 34. Toimittajat ovat liiketoiminnan laajuudeltaan erittäin vaih-

televia, kuten aikaisemmin todettiin. Junttan Oy:n osuus on merkittävä neljälle toimittajal-

le, joille Junttan Oy:n ostot muodostavat yhteensä 10–50 % toimittajan liikevaihdosta. 

Kahdelle toimittajalle Junttan Oy:n osuus liikevaihdosta jää reilusti alle 10 %. Vastaavasti 

kahden toimittajan kohdalla Junttan Oy:n osuus liikevaihdosta on yli 50 % Näissä yli 10 % 
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liikevaihdon muodostavissa tapauksissa molemminpuolinen riippuvuus toiminnan jatku-

vuudesta ja kehittymisestä on suuri.    

 

Yhden päähankkijan osuuden kasvu yli 50 %:ksi toimittajan liikevaihdosta sisältää riskejä 

sekä päähankkijan, että toimittajan kannalta. Junttan Oy:n paalutuskoneiden valmistus ei 

ole kovin suhdanneherkkää, koska markkina-alue on maailmanlaajuinen ja tuotteita käyte-

tään hyvin monissa eri tarkoituksissa. Nykyisessä toimittajaverkostossa riski syntyy toimit-

tajien 1 ja 2 kohdalla. Vastaavasti päähankkijan pieni, alle 10 % osuus toimittajan liike-

vaihdosta ei välttämättä mahdollista tuotekohtaisia valmistusmenetelmäkehityksiä tai 

yleensä yhteisesti sovittujen toimintamallien käyttämistä. Esimerkiksi laatuun, tietojärjes-

telmiin ja tilaus-toimitusprosesseihin voi olla hankalaa sovittaa päähankkijakohtaisia me-

nettelyjä.  

 

Toimittajien liikevaihdon jakautuminen
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Liikevaihto [M€] 10 4 3 64 5 60 1,3 2,5

Päähankkijan tuotteiden osuus
liikevaihdosta [%]

10,0 2,8 0,5 0,2 0,6 0,9 0,4 0,8

Omien tuotteiden
osuusliikevaihdosta [%]

0,4 32

Liikkuvien työkoneiden /
sarjatuotanto tuotteiden osuus
liikevaihdosta [%]

10,0 2,8 0,5 57,6 1,2 9,0 0,7 2,0

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Kuva 34. Tutkimukseen osallistuneiden toimittajien liikevaihdon jakautuminen. 
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8.2.2 Toimittajien henkilöstö 

Ajatellen tämän hetkisiä Junttan Oy:n tarpeita osa- ja tuotevalmistuksen osalta, tärkeimmät 

työntekijäryhmät ovat niin kokeneet levyseppä- ja luokkahitsaajat, sorvaus- ja jyrsintä-

koneistajat kuin myös ammattitaitoiset levysärmääjät. Toimittajakyselystä saadut tulokset 

kahdeksan toimittajan nykyisistä henkilöstöresursseista työntekijäryhmittäin on esitetty 

taulukossa 12. Toimittajien arvioima henkilöstöresurssien kasvu seuraavan viiden vuoden 

aikana, on merkitty taulukon kasvu -sarakkeeseen. Kunnossapitoasentaja työntekijäryhmän 

kohdalla kasvuennusteessa on vääristymä, joka johtuu yhden suurikokoisen toimittajan 

siirtyessä ulkoistetusta, oman tuotannon kunnossapidosta omaan 30 henkilön vahvuiseen 

kunnossapitoon. Lukuun ottamatta tätä ryhmää koko toimittajaverkoston henkilöstöresurs-

sien kasvu seuraavan viiden vuoden aikana on noin 35–40 %:n suuruusluokkaa, joka on 

hieman alueen metalliteollisuuden ennusteita suurempi. (Pohjois-Savon teknologiateolli-

suuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelmat, 2008)  

 

Taulukko 12. Toimittajien nykyiset henkilöstöresurssit työntekijäryhmittäin sekä arvioitu 

kasvu seuraavan 5 vuoden aikana. 

Työntekijäryhmä/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht. Kasvu -tavoite 

Levyseppä-hitsaajia 40 28 10 160 18 0 7 26 249 35 % 

Koneistajia 10 10 3 26 11 70 0 4 124 43 % 

Särmääjiä 10 0 0 12 2 70 1 1 86 47 % 

Nc -ohjelmataitoisia 20 4 5 30 10 30 2 1 82 68 % 

Asentajia (tuote) 0 5 0 99 0 150 0 1 255 64 % 

Kunnossapitoasentajia 0 4 20 4 0 0 0 0 28 171 % 

Työnjohto, teknikot 4 4 0 36 2 20 0 0 62 11 % 

DI:t, insinöörit: tuotesuunnittelu (sis. 
tuotteen valmistustekninen suunnittelu) 

1 1 1 6 1 0 0 0 9 78 % 

DI:t, insinöörit: tuotanto 2 2 2 26 2 10 0 1 43 35 % 

DI:t, insinöörit: johto 1 1 1 5 3 10 1 1 22 27 % 

Muuta henkilöstöä 2 0 1 45 0 0 0 8 54 30 % 

Yhteensä 70 59 43 449 49 360 11 43 1014 49 % 

 

Toimittajaverkoston toimittajakohtaisen ydinosaamisen tarkentuessa ja siirryttäessä suu-

rempien kokonaisuuksien hankintaan Junttan Oy:n tarpeet toimittajien henkilöstöresurssien 

suhteen tulevat tulevaisuudessa laajenemaan perinteisen konepajan valmistustyöntekijä-

ryhmien lisäksi tuotteen mekaniikka-asennukseen ja -kokoonpanoon eli tuoteasentajiin 
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sekä tuote- ja valmistustekniseen suunnitteluun. Näitä tarpeita varten toimittajakyselyssä 

toimittajat arvioivat yrityksiensä henkilöstöresurssien kehittymistä seuraavan viiden vuo-

den aikana. 

 

Tällä hetkellä henkilöstöresursseja kyseisten osa-alueiden toimittamiseen ja kehittämiseen 

on hyvin vähän varsinkin toimittajilla 1, 2, 7 ja 8, jotka ovat tällä hetkellä Junttan Oy:lle 

merkittävimpiä yhteistyökumppaneita. Kyselytuloksien mukaan henkilöstömäärät näillä 

osa-alueilla ovat kasvamassa toivotusti keskimääräistä 50 prosentin kasvua enemmän, tau-

lukon 12 mukaisesti. Valmistusteknologian kehittymistä ajatellen merkittävää on myös 

huomioida Nc -ohjelmataitoisien henkilöresurssien kasvaminen. Toisaalta verkostokump-

panuus yhteistyön kehittämistä ja sitä kautta tuotekohtaisten valmistusmenetelmien kehit-

tämistä ajatellen on toivottavaa, että toimittajilta löytyy myös ammattitaitoista toimihenki-

löstöä. Yrityksen johtamisen ongelmat tulevat ilmi erityisesti pienten toimittajien (1, 2, 3, 7 

ja 8) kohdalla. Näissä yrityksissä toimivan johdon muodostavat yleensä yrityksen omista-

jat, jolloin koulutus, kokemus ja osaaminen painottuvat teknisen osaamisen puoleen. 

 

8.2.3 Toimittajien ydinosaaminen 

Toimittajakyselyssä kartoitettiin toimittajien näkemykset tämän hetkisestä ydinosaamises-

taan sekä osaamisen kehittyminen seuraavan viiden vuoden aikana. Toimittajat arvioivat 

eri osaamisalueita numeroin 1-5 nykytilanteen ja keskittymisensä mukaisesti. Kuvassa 35 

on koottu yhteen toimittajien lukumäärä kaikista osaamisalueista, joista toimittaja on anta-

nut numeron kolme tai enemmän.  
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Kuva 35. Toimittajien ydinosaamisen kehittyminen. 
 

Toimittajien ydinosaamisen kehittyminen on hyvin tyypillinen verkostoituneeseen toimin-

taan siirryttäessä ja Junttan Oy:n kannalta toivottu. Päälinjauksina ydinosaamisen kehitty-

misestä voidaan sanoa painopisteen siirtyvän yksittäistuotannosta kohti sarjatuotantoa sekä 

vastaajien ollessa suurimmaksi osaksi järjestelmätoimittajia, tapahtuu keskittymistä tuot-

teiden jalostusasteen nostamiseen ja asteittaista siirtymistä palveluliiketoimintaan.  

 

Junttan Oy:n kannalta tärkeä osaamisalue on suurikokoisten teräsrakenteiden valmistus, 

johon hyvin kykenevien toimittajien määrä on kasvamassa yhdellä. Samoin merkittäviä 

osa-alueita ovat suurempien kokonaisuuksien toimittaminen sekä valmistustekninen ja 

tuotteen kokonaissuunnittelu. Mahdollisuus osakokonaisuuksien tilaamiseen toimittajilta 

vähentää Junttan Oy:n työmäärää niin logistiikassa, hankinnassa kuin tuotannossakin. Li-

säksi suunnitteluvastuun siirtäminen toimitettavan osakokonaisuuden yhteyteen vapauttaa 

myös Junttan Oy:n oman tuotesuunnittelun resursseja. Näiden seikkojen vuoksi työn kehit-

tämissuunnitelmassa esitetään toimittajien osaamisen järkevän ja tehokkaan hyödyntämi-

sen menettelyvaihtoehdot.     
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Ydinosaamisen kehittyminen ei ole ristiriidassa henkilöstöresurssien kanssa, päinvastoin 

voimakkaimmin kasvaville osaamisalueille odotetaan suurinta henkilöstön kasvua taulukon 

12 mukaisesti. Tulokset vääristävät ohutlevytyö -osaamisalueen tuloksia siten, että siihen 

keskittyneiden toimittajien määrä vähenee hiukan, mutta vastaavasti muutamat toimittajat 

toimivat lähes ainoastaan ohutlevysektorilla, jolloin valmistuskapasiteetti todennäköisesti 

kasvaa.   

 

8.2.4 Toimittajien resurssit 

Suomalaiset alihankintakonepajat ovat lähes poikkeuksetta olleet teknologialtaan ja asia-

kaskunnaltaan erikoistumattomia kaikille kaikkea tarjoamaan pyrkiviä metalliteollisuuden 

toimittajia. Alihankintakonepajojen konekannan koko kasvaa usein suoraan verrannollises-

ti niiden henkilöstö- ja liikevaihdon määrään nähden. Tämän vuoksi Junttan Oy:n tuottei-

den valmistuksessa joudutaan käyttämään isojen konstruktioiden valmistamiseen suuria 

konepajoja, jotka pystyvät tarjoamaan riittävän järeät koneet ja laitteet. Äskeisen toimitta-

jien ydinosaamisen arvioinnin jälkeen tarkastellaan toimittajien nykyisiä resursseja ja nii-

den kehittymistä, toimittaja ja tuotekohtaisesti.   

 

Raaka-aine- ja materiaaliosaaminen 

Verkostokumppanikyselyssä kysyttiin nykyistä raaka-aine- ja materiaaliosaamista ja sen 

kehittymistä seuraavan viiden vuoden aikana. Tuloksista kuitenkin kävi ilmi, että muutosta 

nykyiseen tilanteeseen ei oikeastaan ole odotettavissa, joten kuvassa 36 on esitetty nykyi-

sen raaka-aine- ja materiaaliosaamisen jakautuminen toimittajakohtaisesti.  
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Kuva 36. Toimittajien raaka-aine- ja materiaaliosaaminen. 
 

Junttan Oy:n tuotteiden valmistuksessa yleisin käytetty materiaali on yleinen rakenneteräs 

S235 tai S355, jonka hinta ja saatavuus eivät vaihtele kovin merkittävästi lyhyellä aikavä-

lillä. Yhtä toimittajaa lukuun ottamatta hiili- ja lujien rakenneterästen osaaminen on erin-

omaisella tasolla. Tällä hetkellä lujia rakenneteräksiä, ruostumattomia teräksiä, komposiit-

teja ja muovimateriaaliosaamista ei hyödynnetä läheskään niin hyvin kuin toimittajaver-

kostossa olisi kyvykkyyttä. Huomioitavaa on varsinkin toimittajan kuusi kattava materiaa-

liosaaminen, jota Junttan Oy:n tuotteissa tulisi hyödyntää tulevaisuudessa huomattavasti 

enemmän. 

 

Toimittajien materiaali- ja aihiohankinta 

Junttan Oy:lle toimittajien maksamilla materiaalihinnoilla on suuri merkitys niiden muo-

dostaessa jopa noin 25–55 % konstruktioiden kustannuksista eli alihankinnan arvosta. 

Niinpä materiaalihintojen vaihtelut vaikuttavat suoraan paalutuskoneen osien hankintahin-

taan. Päähankkijan etu on toimittajien mahdollisimman vakaat ja alhaiset teräsmateriaalien 

hankintahinnat. Varsinkin taloudellisten nousukausien aikana varmuus toimittajien teräs-

materiaalien saatavuudesta korostuu. Tutkimuksessa mukana olleiden toimittajien mukaan 
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ongelmat Junttan Oy:n tuotteiden materiaalien saatavuuden suhteen olivat muutamia tapa-

uksia lukuun ottamatta harvinaisia. Muutamissa nykyisissä konstruktioissa käytettään te-

räksisiä vakioprofiileja, joiden saatavuus voi ajoittain olla huono. Tämä ongelma on jo 

osittain huomioitu uudemmissa rakenteissa.   

 

Toimittajat eivät tee minkäänlaista yhteistyötä keskenään hankkiessaan materiaaleja. Suu-

rilla, teräsmateriaalinsa pääasiassa terästehtailta ostavilla toimittajilla (1,4 ja 6) yhteistyöstä 

tuskin kovin suurta hyötyä olisikaan, mutta pienet ja keskisuuret, samalla alueella sijaitse-

vat toimittajat (toimittajat 2,3,5 ja 7) pystyisivät todennäköisesti yhteistyön avulla neuvot-

telemaan alhaisempia hintasopimuksia, optimoimaan tilaus- ja kuljetuseriä sekä pienentä-

mään omia materiaalivarastojaan. 

 

Sen sijaan aihioiden valmistuksessa yhteistyö saman alueen toimittajien välillä on tiivistä, 

esimerkiksi poltto- ja laserleikkeiden osalta yritykset palvelevat toisiaan eri ainevahvuuk-

sien mukaan. Toimittajat eivät uskoneet saavansa etua päähankkijan kanssa tehtävästä yh-

teistyöstä teräsmateriaalien hankinnassa tai hankintasopimuksissa. Päinvastoin, monet toi-

mittajat arvelivat sen vain vaikeuttavan ja sekoittavat materiaalihankintoja. Tuloksista kävi 

ilmi, että monilla suurilla ja keskisuurilla toimittajilla on olemassa hyvät hankintakanavat 

esimerkiksi teräsvaluaihioiden, erikoisempien raaka-aineiden sekä vakiokomponenttien 

hankintaan. Monet toimittajat näkivätkin, että toimittajien omien hankintalähteiden tehok-

kaampi hyödyntäminen myös Junttan Oy:n tuotteisiin on keskeisin keino materiaalikustan-

nuksien alentamiseen.   

 

Tuotantoteknologiat ja -resurssit 

Suuryrityksen strateginen kumppanuus asettaa tietyt vaatimukset alihankkijan resursseille. 

Ensinnäkin se edellyttää riittävää tuotantokapasiteettia, joka kykenee joustamaan myös 

ennakoimattomissa kysyntähuipuissa. Toiseksi tehokas kommunikointi ja logistiikka edel-

lyttävät investointeja yhteensopiviin tiedonsiirtojärjestelmiin. Alihankkijalta odotetaan 

myös panostuksia tuote- ja tuotannon suunnitteluun. Lisäksi asiakkaan puolesta tehtävä 

tuotetestaus ja laaduntarkkailu kuuluvat usein sopimusvalmistajan tehtäviin. Ajanmukaisen 

tuotantoteknologian ylläpitäminen nopean kehityksen tahdissa vaatii puolestaan huomatta-

via rahoitusresursseja. 
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Taulukoissa 13 ja 14 on esitetty Junttan Oy:n toimittajien konekanta valmistustekniikoit-

tain. Toimittajalta, jonka tunnistenumero on 1, ei saatu kyselyn vastauksia kaikista valmis-

tusmenetelmistä määräaikaan mennessä useista muistutuksista huolimatta. Kyselyssä kar-

toitettiin tuotantoresursseja kunkin kone- tai laitetyypin lukumäärittäin. Konekannan koko-

luokkia tai ominaisuuksia ei kartoitettu. Toimittajien tuotantoteknologioista on koottu 

osaamisaluematriisi verkoston tuloskorttiin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että verkos-

tossa on saatavilla päähankkijan tuotteiden vaatimia valmistusmenetelmiä sekä myös var-

mistaa varakapasiteettia jos päätoimittajan kone esimerkiksi rikkoutuu. Osaamisaluekartan 

avulla voidaan kehittää valmistusverkostoa osa-alueisiin, jossa on alikapasiteettia. Toisaal-

ta verkostokumppanit näkevät avoimesti laitekannat ja pystyvät suuntaamaan koneinves-

tointeja paremmin. 

 

Taulukosta 13 nähdään, että verkostokumppaneiden laitteet ovat hyvin perinteisiä suoma-

laisten teräsrakennevalmistajien konekantaa. Käsin hitsaus on toimittajien keskeisin ydin-

osaamisalue sekä raskaissa, että ohutlevy-teräsrakenteissa. Näin ollen toimittajien kone-

kannat muodostuvat käsin hitsausta tukevien prosessien ympärille, osavalmistukseen ja 

hitsauksen jälkeiseen koneistukseen ja pintakäsittelyyn. Huomioitavaa on hitsausrobottien 

sekä hitsauksen mekanisointi- ja automatisointilaitteiden vähyys. Toimittajat eivät myös-

kään vastanneet käyttävänsä hitsauksen tehostamismenetelmiä. Tulevaisuudessa vakioiden 

ja toistuvien sarjavalmisteisten hitsattujen rakenteiden valmistus kannattaisi keskittää en-

tistä enemmän toimittajille, joilla on korkein automaatioaste, esimerkiksi hitsausrobotti.  

 

Levyn leikkauslaitteita ei ole kuin noin puolella toimittajista. Loput hankkivat levyleikkeet 

terästukkureilta. Lyhyen toimitusajan osille, kuten varaosatoimituksille, on hyödyllistä jos 

toimittaja pystyy tekemään osavalmisteet mahdollisimman itsenäisesti. Koneistuslaitteita 

toimittajilla on monipuolisesti, mutta muutamilla toimittajilla tärkeimmät koneistuskes-

kukset ja avarruskoneet alkavat olla iältään elinkaaren loppuvaiheessa. Toimittajat tekevät 

yhteistyötä näiden koneiden osalta ostamalla kapasiteettia puolin ja toisin, jos koneisiin 

tulee yllättäviä huolto- tai korjausseisokkeja.  

 

 

 



 105 

Taulukko 13. Toimittajien levytyö-, hitsaus- ja koneistuslaitteet. 
Levytyölaitteet  
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
Mekaaninen leikkaus 1    1 4 1 5 1 2 
Polttoleikkaus 1 1 1 2   2   1 
Plasmaleikkaus   1 1 2   1     
Laserleikkaus       1 1 5     
Levytyökeskus       1   20 1   
Vesileikkaus                 
Särmäyspuristimet ON    2 5   40 1 2 
Muut puristimet (epäkesko, hydrauliset …)       2   15 2 1 
Viisteytyslaitteet       5 1     1 
Suurpainemuovaus                 
Suurnopeusmuovaus                 
Vierintämuokkaus                 
Mankelointi     1 1 2 5   1 
Muut levytyölaitteet, mitä?               1 
Yhteensä 0 2 6 23 5 93 5 9 
         
Hitsauslaitteet 
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
MIG/MAG ON  35 12 300 20 40  5 30 
Tandem MIG/MAG       0         
TIG   3 4 7 3 10   1 
Jauhekaari       2         
Pistehitsaus   1   1 1 15 1   
Kiekkohitsaus       0         
Hitsausrobotti  ON     10 1     2 
Laserhitsaus       0         
Muut hitsausmenetelmät       4         
Hitsauksen tehostamismenetelmät, mitä?                 
Yhteensä 0 39 16 324 25 65 1 33 
         
Koneistuslaitteet 
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
Koneistuskeskus         1 15     
Sorvaus ON  2 2 4 6 2   4 
Jyrsintä ON  5 2 5 3 25     
Poraus ON  2 2 3 3 2 2 2 
Hionta, kiillotus           8     
Sahaus ON  3 1 3 4   1 2 
Muut koneistuslaitteet   3           5 
Yhteensä 0 15 7 15 17 52 3 13 

 

Taulukosta 14 nähdään, että vain puolella toimittajista on omat esipuhdistus- ja maalaus-

laitteistot. Loput toimittajat hankkivat pintakäsittelypalvelut omilta yhteistyökumppaneil-

taan alihankintana. Lämpökäsittelylaitteistoja on vain kahdella verkostokumppanilla. Se on 

vähän ottaen huomioon, että monissa teräsrakenteissa on vähintään hitsauksen jälkeinen 



 106 

jännityksen poistohehkutus. Samoin mittauslaitteita on vain muutamilla toimittajilla. Yh-

dellä ohutlevytoimittajalla on puristusliittämislaitteistoja. 

 

Taulukko 14. Toimittajien pintakäsittely-, mittaus- ja liittämislaitteet. 
Pintakäsittelylaitteet 
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
Hiekka/teräsraepuhallus 1    1 2   3     
Maalaus 1   1 6   8 1   
Lämpökäsittely       2         
Pinnoitus (esim. laser)                 
Muut pintakäsittelylaitteet         1       
Yhteensä 2 0 2 10 1 11 1 0 
         
Mittauslaitteet 
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
3D-mittauslaitteisto       1   2     
Optiset mittauslaitteet       2       2 
Mekaaniset mittauslaitteet   10   ON         
Sovitusmittaus välineet       10         
Muita mittauslaitteita                 
Yhteensä 0 10 0 13 0 2 0 2 
         
Liittämislaitteet 
Laite/Toimittaja 1 2 3 4 5 6 7 8 
Puristusliittäminen           2     
Muut mekaaniset liittämismenetelmät                 
Liimaus       ON   2     
Muita menetelmiä                 
Yhteensä 0 0 0 0 0 4 0 0 

 

Tietotekniikkaresurssit 

Tietotekniikkaresurssien tarkoituksena oli arvioida toimittajien nykyistä tietotekniikan 

hyväksikäyttöä sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja hyödyntää tietotekniikkaa niin suun-

nittelu-, yhteydenpito- kuin tilaus-toimitusprosesseissa. Erityisesti huomio kiinnitettiin 

suunnitteluohjelmistojen määrään sekä halukkuuteen ja mahdollisuuksiin siirtää tulevai-

suudessa suunnittelu- tai ylläpitovastuuta päähankkijan tuotteista toimittajalle. 

 

Kuvassa 37 on esitetty eri ohjelmistoille niitä käyttäviä tai niitä kehittelevien toimittajien 

lukumäärä. Tietotekniikan hyväksikäyttö vaihtelee eri yrityksissä huomattavasti toimittaja-

koon ja henkilöstön mukaan. Voidaan todeta, että suuremmilla toimittajilla tietojärjestel-

mät ovat hyvällä tasolla ja toiminnanohjausjärjestelmien lisäksi käytössä on suunnittelu- ja 

simulointiohjelmia sekä tuotetiedonhallinta ohjelmistoja. Kolmella toimittajalla on käytös-
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sä sama 3D – mallinnusohjelma kuin Junttan Oy:llä ja neljäs toimittaja on suunnittelemas-

sa sen hankkimista. Näillä toimittajilla on valmiit resurssit yhteistyön laajentamiseen val-

mistustekniseen suunnitteluun ja valmistettavuusyhteistyöhön 3D – malleja hyödyntäen. 
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Kuva 37. Toimittajien tietotekniikkaresurssit. 
 

8.2.5 Toimittajien prosessien hallinta 

Toimittajakyselyn laajuudesta johtuen toimittajien prosessien hallinnan tarkastelu rajattiin 

hyvin suppeaksi käsittelemään vain nykyisiä kehityshankkeita tukevia aiheita. Prosessien 

hallintaosuuden tavoitteena oli kartoittaa toimittajien laadunhallintamenetelmiä ja laadun 

tiedostamista, tuotannon ohjausta sekä kapasiteetin hallintaa. Lähitulevaisuudessa konser-

nissa on tarkoitus sertifioida toimintajärjestelmä, joka sisältää laadunvarmistamisen sekä 

aloittaa systemaattinen tuotemuutosten hallintaprosessin kehittäminen ja määrittää tuotteil-

le sopivat, riittävän kapasiteetin omaavat toimittajat. Laajasta aiheesta johtuen toimittajien 

kapasiteetin määrittämistä ei kovin tarkkaan tämän kyselyn yhteydessä ennätetty teke-

mään.   
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Laatujärjestelmät ja laadunhallinta 

Tuotannollisen toiminnan yhteydessä laatu voidaan jaotella tuotteen laatuun, jolla tarkoite-

taan tuotteen kaikkia piirteitä ja ominaisuuksia, joilla tuote täyttää päähankkijan sekä lop-

puasiakkaan oletetut ja todelliset tarpeet, sekä toiminnan laatuun, jolla taataan tuotteen 

taloudellinen ja virheetön valmistaminen. Näiden lisäksi voidaan puhua myös palvelun 

laadusta, millä tarkoitetaan toimittajien palvelualttiuden suhdetta Junttan Oy:n toiveisiin. 

 

Päähankkijan laadunvalvontaprosessit on tietyssä määrin ulotettava myös toimittajakent-

tään, jota varten kartoitettiin toimittajien nykyisen laadunhallinnan tila. Laatujärjestelmän 

ja laadunhallinnan tila vaihteli huomattavasti toimittajan koon mukaan, kuva 38. Suurim-

malla osalla toimittajista on jonkinasteinen laatujärjestelmä- tai toimintamalli, joka pohjau-

tuu ISO 9001 laatujärjestelmään, mutta vain kaksi suurinta toimittajaa (toimittajat 4 ja 6) 

ovat sertifioineet sen. Laatukäsikirja on yleensä ensimmäinen askel laatujärjestelmän ra-

kentamisessa. Yhtä toimittajaa lukuun ottamatta kaikilla on olemassa tai kehitteillä laatu-

käsikirja. Laatujärjestelmä ei sinänsä takaa toimittajan laatua, mutta osoittaa että laadun 

merkitys on ainakin jossain määrin tiedostettu. Sertifioitua ISO 9001 laatujärjestelmää 

huomattavasti helpompi ja todennäköisesti toimivampi ratkaisu on Junttan Oy:n oma toi-

mittaja ja tarvittaessa tuotekohtainen auditointimenettely.  
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Kuva 38. Toimittajien laadunhallinnan tila. 
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Junttan Oy:n piirustuksellisten konstruktioiden kustannusrakenteesta hitsauksen osuus on 

tyypillisesti aina 25 %:sta jopa yli 45 %:iin sisältäen valmistelevat vaiheet ja varsinaisen 

pääkokoonpanohitsauksen. Kyselytuloksien mukaan puolella toimittajista on tällä hetkellä 

käytössä jonkin asteinen hitsauksen laadunvalvontamenetelmä ja kahdella toimittajalla 

menetelmät ovat kehitteillä. Päähankkijalla ei vielä kuitenkaan ole vaatimuksia yhtenäi-

seen hitsauksen laadunvalvontaan, joka olisi melko helposti toteutettavissa hitsausohjei-

den, mittauspöytäkirjojen ja esimerkiksi yksinkertaisten visuaalisten tarkastusmenetelmien 

avulla.  

 

Kyselyn lähtötietoina arvioitiin toimittajien varsinaisten laatujärjestelmien puutteellisuus, 

joten lisäksi selvitettiin laadun merkityksen tiedostaminen toimittajan kolmessa eri henki-

löstöryhmässä: johto, työnjohto ja työntekijät. Kuvassa 39 on esitetty toimittajakohtainen 

laadun tiedostaminen näissä kolmessa henkilöstöryhmässä arvoin 1-5. Kuvasta voidaan 

todeta laadun tiedostamisen tulevan yrityksiin johdon kautta. Tämän jälkeen johdon tehtä-

vä on saada laadun merkitys sisäistettyä koko yrityksen henkilöstöön.   

 

Laadun merkityksen tiedostaminen toimittajien eri henkilöstöryhmissä
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Kuva 39. Laadun merkityksen tiedostaminen toimittajien eri henkilöstöryhmissä. 

 

Laadun merkityksen arviointiperusteina tulisi olla henkilöstön suhtautuminen omaan työ-

hönsä ja sen merkityksen tiedostaminen lopputuotteen ja asiakkaan kannalta, valmistukses-

sa tapahtuvien virheiden määrä ja samanlaisten virheiden toistuminen sekä suhtautuminen 
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korjaaviin toimenpiteisiin. Junttan Oy:n kannalta haluttuun lopputulokseen eli mahdolli-

simman laadukkaaseen osavalmistukseen ja kokonaistoimitusprosessiin pääseminen vaatii 

laadun tiedostamista kaikissa kolmessa henkilöstöryhmässä. 

 

Tuotannonohjauksen hoitaminen 

Toimittajien tuotannonohjauksen hoitamisen taso vaikuttaa suoraan laatuun, toimitusvar-

muuteen ja kapasiteetin hallintaan. Toimivalla tuotannonohjauksella pystytään myös mi-

nimoimaan tuotantoon sitoutunut vaihto-omaisuus. Junttan Oy:n kannalta luotettavan tie-

don saaminen toimittajan toimitusajoista, kapasiteetin riittävyydestä sekä valmistuksessa 

olevien tuotteiden työvaiheesta edellyttää toimittajalta hyvin hallinnassa olevaa tuotan-

nonohjausta. Tuotannonohjaus on hyvin hallinnassa, jos työntekijät ja työnjohtajat pystyvät 

hoitamaan sen ilman jatkuvaa yrityksen johdon puuttumista asiaan.  

 

Toimittajilla 1-5 työnjohto hoitaa tuotannonohjaamisen lähes kokonaisuudessaan, johto 

osallistuu myös jonkin verran, lähinnä pidemmän tähtäimen kapasiteetinhallintaan (kuva 

40). Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä myös yrityksen ylin johto joutuu osallistumaan 

tuotannonohjaukseen ainakin ajoittain. Tilanne, jossa työntekijät hoitavat ohjausta itsenäi-

sesti (toimittaja 6) on harvinainen. Tämä johtuu useimpien toimittajien funktionaalisista 

tuotantojärjestelmistä, jossa koneet ja tuotantolaitteistot on järjestetty koneryhmittäin, esi-

merkiksi sorvausosasto, muu koneistusosasto ja hitsausosasto. Tällaisessa järjestelmässä 

tuotannonohjausvastuu on yleensä työnjohdolla, joka valvoo tuotteen kulun läpi koko val-

mistuksen. Vastaavasti työntekijöiden vastuualueet käsittävät lähinnä konekohtaisia työ-

vaiheita, eikä alusta loppuun valmistettavia kokonaisuuksia. Tässä tilanteessa valmistetta-

vuuden kehittäminen on paljon työnjohdon harteilla ja työntekijät keskittyvät pitkälti osa-

optimointiin. 

 



 111 

Tuotannonohjauksen hoito

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Toimittaja

A
rv

io
 1

-5
, 1

 =
 e

i k
os

ka
an

Työntekijät  hoitavat

Työnjohto hoitaa

Johto hoitaa

 

Kuva 40. Tuotannonohjauksen hoito toimittajan valmistuksessa.  

(Arviointiasteikko 1-5, 1 = ei koskaan, 2 = harvoin, 3 = ajoittain, 4 = useimmiten, 5 =aina) 
 

8.2.6 Yhteistyön kehittäminen 

Verkostomaisen toimintatavan yleistyminen, toimintamallien vakiintuminen sekä varsinkin 

tuotteiden valmistettavuuden kehittäminen tarkoittaa konkreettisen lisäarvon tuottamisen 

kannalta, että yhteistyön määrä päähankkijan ja toimittajien välillä on lisäännyttävä ja sy-

vennyttävä huomattavasti nykyisestä. Kehitystä edesauttaa kattavampia kokonaisuuksia 

hallitsevien järjestelmätoimittajien vakiintuminen ja yksittäisten toimittajien vähentymi-

nen, jolloin yhteistyö vähentyneen toimittajakunnan kanssa on mahdollista rakentaa syväl-

lisemmäksi ja laaja-alaisemmaksi, eli luvussa 6 kuvatuksi yhteistyöksi laajalle rintamalle. 

 

Junttan Oy:n kaikki konepajavalmistus on toimittajien vastuulla, joten toimittajan sitoutu-

mista pitkän tähtäimen yhteistyöhön pidetään perustana kumppanuussuhteelle. Tämä viit-

taa osittain siihen, että tulevaisuudessa pelkästään hinnalla ja laadulla ei pystytä kilpaile-

maan, vaan Junttan Oy hakee muiden päähankkijayrityksien tapaan kokonaisvaltaiseen 

yhteistyöhön kykeneviä, kilpailukykyisiä yhteistyökumppaneita. Kyselytutkimuksessa 

kohtuullisen suuri painoarvo on nimenomaan nykyisten yhteistyömenetelmien ja -

laajuuden selvittämisellä, sekä tulevaisuuden kumppanuussuhteiden vaatimien yhteistyön 

kehitystarpeiden tutkimisella.  
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Yhteistyömuodot 

Ensimmäisenä osana nykyisen yhteistyön laajuuden selvittämiseksi kyselyssä kysyttiin 

asioita, joiden kehittämiseen toimittajat tällä hetkellä tarvitsevat yhteydenpitoa päähankki-

jaan. Kuvaan 41 on koottu vastaukset yhdeksään keskeisimpään osa-alueeseen arvion 1-5 

mukaan sekä nykytilanteen mukaisesti, että toimittajien arvioimista tarpeista seuraavan 

viiden vuoden aikana. 
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Kuva 41. Toimittajan ja päähankkijan väliset yhteistyömuodot. 
(Arviointiasteikko 1-5, 1 = ei tärkeä, 2 = hieman tärkeä, 3 = keskimääräisen tärkeä, 4 = melko tärkeä, 5 = 
erittäin tärkeä) 
 

Kyselytuloksien mukaan tämän hetkisessä tilanteessa vähintään keskimääräisen tärkeiksi 

arvioituja yhteistyömuotoja ovat lähes kaikki osa-alueet, lukuun ottamatta yhteisiä tieto-

kantoja tai -järjestelmiä sekä koulutusyhteistyötä. On huomattava, että vastaavasti pää-

hankkijan ja toimittajan välinen yhteistyöntarve kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana 

huomattavasti eniten näillä osa-alueilla. Verkostoitumishankkeen kannalta tärkeää on toi-

mittajien kohtuullisen hyvä ymmärrys suorittavan tason suorien yhteyksien tarpeesta. 

Huomioimatta yhteistyötä toimittajan toiminnan kehittämiseen, muilla yhteistyömuotojen 

alueilla yhteistyömäärän kasvu on melko tasaista. Yhteistyö toimittajan toiminnan kehit-

tämisessä on siis ainoa osa-alue, jossa yhteistyöhön ei tuloksien mukaan tarvita tulevaisuu-

dessa suurta panostusta. 
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Toimittajan toiminnan kehittämisestä kyselyssä ilmeni, että Junttan Oy:n rooli pitäisi olla 

valmistettavuuden kehittämiseen tarvittavien vaatimuksien tarkka määrittäminen ja puoles-

taan niihin tarvittavien konkreettisten keinojen jättäminen toimittajan vastuulle, koskien 

esimerkiksi laatua, suunnitteluvastuuta tai valmistuksen tehokkuutta. Toinen tärkeä näkö-

kulma on muodostaa toimintamalli, jolla toimittaja voi vaikuttaa tai sen pitää vaikuttaa 

esimerkiksi sitä koskevien konstruktioiden valmistukselliseen modulointiin. Kuvasta 41 

voidaan sanoa, että kaikkein tärkeimpänä asiana toimittajat pitävät avointa, molemmin 

puolista informaation vaihtoa sekä nyt että myös tulevaisuudessa. 

 

Keinot yhteistyön koordinoimiseen 

Kyselyssä selvitettiin yhteistyötarpeiden määrittämisen jälkeen keinoja ja työkaluja yhteis-

työn järjestämiseen ja koordinoimiseen tarvittavissa kohteissa. Kuvaan 42 on laskettu toi-

mittajien vastauksista keskiarvot, arvoin 1-5 tärkeimpien menetelmien osalta. Katsottaessa 

tämän hetkistä tilannetta, voidaan todeta nykyisen yhteistyön pohjautuvan enimmäkseen 

sopimuksiin ja osapuolten välisten vastuiden ja velvollisuuksien määrittämiseen.   

 

Tulevaisuudessa painopiste yhteistyön koordinoimisessa on enemmän toiminnan tavoittei-

den ja periaatteiden sopimisessa, jonka menetelmänä pitäisi kasvaa eniten. Tähän kuuluvia 

määrityksiä, kuten toimittajien roolitus ja ennusteet tarvittavasta kapasiteetista on verkos-

ton kehityshankkeen yhteydessä jo aloitettu. Samoin yhteistoiminnan mittareita ja arvioin-

timenetelmiä on otettu kokeiluun verkoston tuloskortin muodossa, liite 1. Yhteisomistusta, 

jolla tarkoitetaan esimerkiksi jigien, valmistusapulaitteiden tai tietojärjestelmien omistusta, 

tarvitaan tuloksien mukaan tulevaisuudessa enää entistä vähemmän. 
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Kuva 42. Keinot yhteistyön koordinoimiseen. 
(Arviointiasteikko 1-5, 1 = ei tärkeä, 2 = hieman tärkeä, 3 = keskimääräisen tärkeä, 4 = melko tärkeä, 5 = 
erittäin tärkeä) 
 

Tuloksista nähdään, että kaikki menetelmät yhteistyön koordinoimiseen jäävät tällä hetkel-

lä alle numeroarvon 3, keskimääräisen tärkeäksi. Tämä kuvaa verkostoitumisen odotuksia 

niin, että esimerkiksi tuotesuunnittelun ja konepajavalmistuksen välisen yhteistyön koor-

dinoimiseen on edelleen kehitettävä toimivia keinoja. Nykyinen tilanne koostuu hajanai-

sesta erilaisten yhteistyömuotojen verkosta, jolle ei ole tehty kattavaa kokonaissuunnitel-

maa, varsikaan tiedottamisen osalta. Kaikkiaan keinot yhteistyön koordinoimiseen ovat 

keskenään varsin tasaiset. Yleisenä suuntauksena voidaan mainita, että kehitys on hieman 

perinteisistä sopimusluontoisesta koordinoimisesta kohti avoimempaa tiedonvaihtoa.  

 

8.2.7 Kehityskohteet 

Junttan Oy:n laajassa toiminnan kehitysprojektissa tavoitellaan merkittävää tuotantomääri-

en kasvua ja kannattavuuden parantumista. Projektissa on määritelty selkeät kehityskohteet 

molemmissa päähankkijayrityksissä. Verkosto- ja tuotantostrategiaan on puolestaan asetet-

tu Junttan Oy:tä ja verkostokumppaneita koskevia kehityskohteita, joiden kehittäminen 

vaatii paljon toimittajayhteistyötä. Verkostokumppanitutkimuksessa kysyttiin toimittajien 

arvioita näiden määriteltyjen kehityskohteiden tärkeydestä Junttan Oy:n verkostostrategiaa 

toteuttaessa. Seuraavat kehittämiskohteet arvioitiin kaikkein tärkeimmiksi tulevaisuudessa: 
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1. Tuottavuuden parantaminen 

2. Tuotantokustannusten alentaminen 

3. Tuotteiden laadun parantaminen 

4. Toimittajan erikoisosaamisen hyödyntäminen 

5. Toimittajan käyttämien teknologioiden tehokkaampi hyödyntäminen 
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Kuva 43. Toimittajien arvio kehittämiskohteiden tärkeys järjestyksestä.  
(Arviointiasteikko 1-5, 1 = ei tärkeä, 2 = hieman tärkeä, 3 = keskimääräisen tärkeä, 4 = melko tärkeä, 5 = 
erittäin tärkeä) 
 

Eri kehityskohteiden tärkeydessä ei ole kovinkaan suuria eroja. Kaikkien kehityskohteiden 

tärkeys on kaikkien toimittajien mielestä tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Tämä kertoo 

toimittajien sisäistäneen Junttan Oy:n tavoitteet verkostokehityshankkeessa. Tuottavuuden 

parantaminen on kehityskohteista tärkein. Tuotantomallin muuttuminen linjatuotantoon 

kasvattaa tuotantomääriä nopeasti, jolloin toimittajien on kyettävä parantamaan tuottavuut-

ta samanaikaisesti tahtiaikojen lyhentyessä. Päähankkijan on tärkeää panostaa toimittajan 

tuottavuuden kehittämiseen oikealla tavalla. Kuten kuva 43 esittää, päähankkijan tehtävä ei 

ole kehittää varsinaista toimittajan toimintaa vaan tuotetta siten, että se mahdollistaa pa-
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remman tuottavuuden. Näitä keinoja ovat mm. toimittajakohtaisien resurssien huomioimi-

nen ja modulointi ottaen huomioon valmistustekniset näkökohdat. 

 

8.3 Yhteenveto toimittajaverkoston analysoinnista 

Päähankkijalla on harvoin resursseja tai aikaa tehdä perusteellisia yritysarviointeja kaikista 

toimittajista. Tällöin arviointi on kohdistettava tärkeimpiin toimittajiin, joiden toimitusten 

euromääräinen arvo on suuri tai joiden osien laadun ja toimitusvarmuuden merkitys on 

suuri. Toimittaja-arvioinnin tärkeys kasvaa myös mitä pitkä aikaisesta yhteistyöstä on ky-

se. Verkostokumppanitutkimuksen avulla saatiin yhteinen näkemys verkostoteknologisesta 

osaamisesta, resursseista, kapasiteetista ja kehityskyvystä. Lisäksi kyselyn tuloksista saa-

tiin perustiedot verkoston tuloskorttiin, joka on yksi työkalu verkostostrategiaa toteuttaes-

sa. Tehdyllä kyselyllä voidaan jatkossa auditoida myös uusia teräsrakennetoimittajia, jotka 

eivät vielä ole kasvaneet verkostokumppaneiksi. Toimittajien antamat vastaukset olivat 

riittävän yhdenmukaisia, jotta tutkimus voidaan katsoa onnistuneeksi ja vastaajat ovat 

ymmärtäneet tavoitteet. Kyselyn tuloksista saatuja havaintoja ja kehityskohteita käsitellään 

seuraavassa luvussa. 
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9 VALMISTETTAVUUDEN KEHITTÄMINEN VERKOSTOSSA 

 

Kehittämissuunnitelman tavoitteena on aiheeseen laadittua teoriaosaa sekä empiirisen osan 

tutkimustuloksia hyödyntäen laatia konkreettisia kehitysehdotuksia ja toimintamalleja tuot-

teiden valmistusystävällisyyden varmistamiseen verkostomaisessa toimintatavassa. Kehit-

tämissuunnitelmassa käsitellään parannuskohteita päähankkijan ja verkostokumppaneiden 

väliseen yhteistoimintaan, kumppaneiden tuotantoon sekä mahdollisuuksia päähankkijan 

omien toimintamenetelmien kehittämiseen tehostaakseen tuotteiden valmistusystävällisyyt-

tä. Tosiasia on, että ellei konstruktiossa tai konseptissa ole vielä korjaamista, sitä ilmenee 

ajan mittaan teknologian, materiaalien ja menetelmien kehittyessä. On olemassa lukuisia 

tuotekehitystä haittaavia tekijöitä, kuten urautumista vanhoihin ajatusmalleihin ja konk-

reettisiin tuotteen totuttuihin valmistustekniikoihin. Kehittämisehdotuksissa irtaudutaan 

nykyisestä tavanomaisesta ajattelusta ja pyritään päivittämään toimintamallit muuttunee-

seen valmistusympäristöön läpivientimallien avulla. 

 

9.1 Valmistettavuuden kehittämisen edellytykset ja periaatteet  

Tuotteen valmistettavuuden kehittämiselle on muutamia perusedellytyksiä. Ensinnäkin 

konstruktion kuvassa 13 esitettyjen valmistukseen vaikuttuvien suureiden on oltava mah-

dollisimman hyvin yhteensopivia valmistavan toimittajayrityksen kanssa. Tämä edellyttää 

päähankkijan tietoisuutta toimittajillaan käytössään olevista resursseista. Junttan Oy:n toi-

mittajien resursseja ja kyvykkyyttä selvitettiin verkostokumppanitutkimuksella. Toinen 

tärkeä seikka on toimittajan syvällinen ja pitkäaikainen sitoutuminen juuri kyseisen osan 

tai osakokonaisuuden valmistamiseen. Sitoutuminen tarkoittaa tuotteen valmistuksen tuot-

tavuuden jatkuvaa kasvattamista sekä tuotesuunnittelun, että menetelmäsuunnittelun kei-

noin. Muun muassa näitä asioita tullaan jatkossa käsittelemään verkoston tuloskortissa 

mainitussa toimittajan ja päähankkijan yhteisessä kehityssuunnitelmassa. Valmistettavuu-

den kehittämisen muita tärkeitä edellytyksiä ovat pitkäaikaiset sopimukset, kustannuslas-

kenta ja prosessien hallinta. 
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9.1.1 Valmistuskustannusten jatkuva seuranta ja alentaminen 

Valmistettavuuden kehittämisessä saavutettuja hyötyjä voidaan arvioida monella tapaa. 

Junttan Oy:n tuotteiden työstävän konepajavalmistuksen tapahtuessa toimittajaverkostossa 

on tuotekohtaisen kustannusrakenteen kehittymisen seuraaminen helpoin ja konkreettinen 

seurantaväline päähankkijan näkökulmasta. Tällä hetkellä toimittajilta saatavaa kustannus-

informaatiota ei hyödynnetä kuin hankintaosastolla. Tuotesuunnittelussa konstruktiovaih-

toehtoja vertaillessa tarkoituksen mukainen kustannusinformaatio olisi päätöksenteossa 

erittäin hyödyllistä. Suurin osa Junttan Oy:n tuotteiden valmistuskustannustiedosta perus-

tuu aikaisemman oman osavalmistuksen tietoihin. Tänä päivänä sen luotettavuutta pidetään 

heikkona ja myös toimittajien laskentaosaamisen uskotaan yleisesti olevan melko vaatima-

tonta. Lisäksi epäillään toimittajien haluaan antaa kaikkea relevanttia tietoa Junttan Oy:lle. 

Näistä syistä johtuen toimittajien hinnoitteluperusteet tulee Junttan Oy:ssä selvittää. Toi-

mittajien hintatasoa suhteessa markkinoihin voidaan pitää hallinnassa selvittämällä hintata-

soa jatkuvilla tarjouskyselyillä tai selvittämällä osan todellinen hinnanmuodostus kustan-

nuslaskelmien avulla, joka on yleensä suositeltavampi tapa. 

 

Osakohtaisilla valmistuskustannuslaskelmilla ja tuotekohtaisilla kustannusrakenteilla pys-

tytään seuraamaan valmistettavuuden kehittämistyön lisäksi työvoimakustannuksien ja 

materiaalihintojen muutosten todellista vaikutusta konstruktioiden hintoihin. Tarkoin mää-

ritettyjä kustannuslaskentaperiaatteita hyväksikäyttäen on jo osittain siirrytty avoimeen 

hinnoittelun, jossa päähankkijoiden on hyväksyttävä toimittajilleen riittävä kate. Konepaja-

liiketoiminnassa yleinen hinnoittelumalli on tavoitekustannuslaskenta, jota myös Junttan 

Oy:ssä käytetään. Tätä ajattelumallia tulisi myös soveltaa yritysten yhteiseen kustannus-

laskentaan. Eräänä yhteisenä tavoitteena voisi esimerkiksi olla lisääntyneiden tilausmääri-

en eli suurempien volyymien ja laskevien yksikköhintojen yhteisvaikutuksen selvittämi-

nen. 

 

Junttan Oy:ssä pitää määritellä sopiva prosessi valmistuskustannusten siirtämiseksi valmis-

tajalta tuotesuunnittelun tietoon. Asiaa hankaloittaa usein, että hinnoittelu on luottamuksel-

lista ja huolimattomalla käsittelyllä se voi joutua ylimääräisille osapuolille. Valmistetta-

vuuden kanssa rinnakkain kulkee kustannustietoinen suunnittelu, jossa suunnittelulla on 

tiedossa täydelliset tuotteen kustannus- ja menekkitiedot. Kustannustiedon jakaminen 
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suunnitteluun lisää motivaatioita parantaviin ehdotuksiin. Menekkitieto auttaa suunnitteli-

jaa keskittämään resurssit tärkeimpiin kohteisiin.  

 

9.1.2 Pitkäaikaiset sopimukset 

Yritysten välinen sopimus on toimittajayhteistyön perusta. Sopimuksessa määritellään yh-

teistyön peruspelisäännöt, minkä ansioista tilauskohtainen neuvottelu toimitusehdoista ja 

hinnoista vähenee merkittävästi. Sopimuksen avulla taataan molemmille osapuolille yhteis-

toiminnan jatkuvuus yli olemassa olevan tilauskannan. Pitkäaikaiset sopimukset mahdollis-

tavat myös toimittajan aktiivisen sitoutumisen tuotteen valmistettavuuden kehittämiseen. 

Varmuus yhteistyön jatkuvuudesta auttaa toimittajaa tekemään kone- ja laiteinvestointeja 

sekä panostamaan aidosti tuotteen valmistuksen jatkuvaan kehittämiseen.  

 

Pitkäaikaisten sopimusten ansiosta toimitusketjun läpäisyaika lyhenee, koska tuotteella on 

määritelty toimittaja, hinta sekä toimitusaika jo ennen kuin asiakasyritys saa tilauksen lop-

puasiakkaaltaan. Mikäli asiakasyrityksellä ja toimittajalla ei ole sopimuksia, osapuolien on 

käytävä hinta- ja toimitusaikaneuvotteluja, jotka aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja 

pidentävät ketjun läpäisyaikaa.  

 

Tällä hetkellä Junttan Oy:n tuotteiden hankinnasta noin 90 % toimii tarjouskyselyperiaat-

teella. Hintatason ja toimitusaikojen selvittäminen vie jatkuvasti runsaasti resursseja. Junt-

tan Oy:n varmistuttua verkostokumppaneidensa kilpailukykyisestä hintatasosta on seuraa-

vana vaiheena valmistettavuuden kehittämisessä toimittajasopimuksien laatiminen. Sopi-

mukset voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita:   

 
− Toimitussopimus, joka on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmille 

osapuolille esimerkiksi 18 kk. Tai vuosisopimus, jonka aikajänne on vuosia ja 

voimassa olo voi olla 1-3 vuotta. 

− Sopimuksessa kirjataan osapuolten yhteiset strategiat ja visiot, joita ovat muun 

muassa laadun jatkuva parantaminen, tuotannon tehostaminen ja lyhemmät toimi-

tusajat. 

− Nimikkeiden hinnat voidaan sitoa sovittuun indeksiin, jos esimerkiksi raaka-

aineiden hinta vaikuttaa niiden valmistuskustannuksiin voimakkaasti. 
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− Hinnan tarkistamisesta sovitaan, esimerkiksi puolivuosittain. Sopimuksessa on 

laskentakaava, jonka mukaan hinta määräytyy. 

− Sopimuksessa määritellään erilaisia kehittämistoimenpiteitä, kuten konstruktio- 

tai valmistusteknisistä muutoksista saatavan hyödyn jakaminen asiakas- ja osa-

hankkijayrityksen kesken. 

 

9.1.3 Toimiva prosessien hallinta 

Parhaat ehdotukset konstruktion parantamiseksi, valmistuksen helpottamiseksi ja valmis-

tuskustannusten alentamiseksi syntyvät yleensä varsinaisen työn tai työvaiheen tekijältä. 

Isoissa yrityksissä, organisaatioissa ja hajautetussa verkostotuotannossa tiedonkulku voi 

muodostua keskeiseksi ongelmaksi. Ajatellen niin uuden protomallin kuin vanhan tuotteen 

valmistettavuutta syntyy tarve nopeaan ja toimivaan tiedonvaihtoon tekijältä suoraan suun-

nittelijalle sekä muutoksen vaikutusta arvioiville tahoille. Junttan Oy:ssä on kevään aikana 

kehitetty kattavaa muutostenhallinta prosessia, jonka on tarkoitus palvella myös valmistet-

tavuuden parantamiseen tähtäävää suunnittelua.  Kuvassa 44 on esitetty muutosten hallin-

nan sidosryhmät, jotka voivat samalla palvella valmistettavuuden kehittämistä. 

 

 

Kuva 44. Periaatekuva tietovirroista Junttan Oy:n verkoston sidosryhmissä.  
 

Järjestelmätoimittajayrityksissä tuli esille Junttan Oy:n tiedottamisen niukkuus ja organi-

saation tiedonkulun vastuuhenkilön puuttuminen, että tiedottaminen tavoittaisi myös järjes-

telmätoimittajat, luoden näin yritysten välille avoimuutta, luottamusta ja parempaa kom-
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munikointia. Paras tapa olisikin luoda toimittajaverkoston ja päähankkijan välille jonkin 

tasoiset tiedonkulun pelisäännöt. 

 

9.2 Toimittajien koordinointi ja kehittäminen 

Toimittajien koordinoinnissa ja kehittämisessä tärkeimpiä tavoitteita on yhtenäistää yritys-

ten toimintoja, kommunikointikulttuuria sekä laatu- ja kustannusnäkemyksiä. Kriittisiä 

toimenpiteitä ovat tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen, käyttöönotto ja tehokas hyö-

dyntäminen sekä alihankkijoiden sitouttaminen verkoston toimintaa ja kehittämiseen.  

 

Parhaillaan käynnissä olevan verkoston kehittämisen tarkoituksena on määritellä tarkat 

toimintamallit verkoston ohjaamiseen. Kokonaissuunnitelmassa laaditaan verkostokäsikir-

ja, jossa on kuvattu perusliiketoiminnan pelisäännöt. Kehitystyö käsittää lisäksi muun mu-

assa yleisiä keinoja toimittajien toiminta- ja toimituskyvyn kasvattamiseen. Verkosto-

kumppanitutkimuksen toimittajakohtaisessa haastatteluosiossa tuli useasti ilmi toimittaja-

kohtaisen kehityssuunnitelman tarpeesta. Junttan Oy:n pitäisi laatia toimittajakohtaiset 

kehityssuunnitelmat, joissa toimittajille annetaan tuoteryhmiä ja toimitussuhdetta koskevia 

vaatimuksia, jotka aikataulutetaan ja kehitetään paremmiksi yhteistyöllä. Toimittajien ke-

hittämisessä ilmeni lisäksi seuraavia asioita: 

 

− verkoston rakentamisen rinnalla pitää viedä konkreettisia toimittajayhteistyötä 

vaativia projekteja läpi, jotta verkoston toimintatavoista saadaan toimivat ja käy-

tännön mukaiset  

− päähankkijan pitää esittää vielä selkeämmin ne menetelmät joihin panostetaan 

− tällä hetkellä päähankkija keskittyy prosessien tehostamiseen niin intensiivisesti, 

että toimittajille jää liian suuri vastuu toimitusten oikeellisuudesta. 

 

9.2.1 Keinot verkoston kustannuskehityksen hallintaan 

Junttan Oy:n tyytyväisyys toimittajilta saatavaan kustannustietoon on keskimäärin hei-

kompi kuin toimittajien tyytyväisyys omaan kustannuslaskentaansa. Kustannustiedon puut-

teellisuus ja erilaisuus toimittajien kesken johtuu yhteisten toimintatapojen puutteellisuu-

desta. Tällä hetkellä tuotteen avoimen kustannusrakenteen esittämiseen ei ole standardia, 
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vaan kullakin toimittajalla on omat periaatteensa. Tämä tekee kustannusrakenteiden vertai-

lusta vaikeaa ja kustannuserien muutokset eivät ole toimittajittain yhdenmukaisia. 

 

Tuotteet, joita Junttan Oy ostaa toimittajilta toimittajan jalostamatta niitä, pitäisi kuulua 

aikaisemmin mainittuun yhteisen kustannuslaskennan alueeseen. Empiirisen aineiston pe-

rusteella tällaisessa niin sanotussa läpilaskutustilanteessa aiheutuu yleensä väistämättä hin-

noittelukonflikti asiakkaan ja toimittajan välillä. Tämä puolestaan heikentää osapuolten 

välistä luottamusta, joka on verkostomaisessa toimintamallissa keskeisin lähtökohta. Ylei-

set keinot verkoston kustannuskehityksen hallintaan ovat: 

 

− Pitkäaikainen sopimus, 2-3 vuotta kiinteillä hinnoilla 

− Pitkäaikainen sopimus alenevalla hinnalla, joka ottaa huomioon tuottavuuden pa-

ranemisen 

− Panostaminen kustannusten alentamiseen tähtäävään yhteistyöhän toimittajan 

kanssa 

− Panostaminen laadun parantamiseen tähtäävään yhteistyöhön toimittajan kanssa 

− Avoimen kustannuslaskennan vaatiminen toimittajilta pakottaa aktiiviseen yhtey-

denpitoon ja yleisen informaation vaihtoon 

− Hankintastrategia korostaa kilpailua ja usean kilpailevan osahankintasuhteen säi-

lyttämistä strategisille komponenteille. 

 

Kustannuskehityksen hallintaa varten päähankkijan pitää määrittää sellaiset tuotteet jotka 

vaativat kumppanuustason yhteistyötä. Tuoteryhmät, joilla on Junttan Oy:lle merkittävä 

tulosvaikutus tai tuoteryhmät, joilla on strateginen asema, edellyttävät tiivistä verkostoyh-

teistyötä. Vastaavasti yksinkertaisemmat ja tulosvaikutukseltaan pienemmät tuoteryhmät 

voidaan hankkia tavanomaisen alihankinnan keinoin. Kuvassa 45 on havainnollistettu toi-

mittajayhteistyön määrä tuoteryhmän sijoittumisen mukaan. 
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Kuva 45. Tuoteryhmien sijainti toimitussuhteen keston ja toimittajatyypin suhteen. 
 

Tuotteiden hinnoittelu 

Nimikkeen hinta ja sen kehitys ovat yksi keskeisimmistä asioista toimittajayhteistyössä. 

Varsinkin asiakaskohtaisesti valmistettavien nimikkeiden hinnoittelu on empiiriseen työ-

aikaseurantaan ja kokemukseen perustuvaa. Tällaisten nimikkeiden hinnoittelua on käy-

tännössä mahdotonta tehdä vuosisopimusneuvottelujen yhteydessä. Junttan Oy:ssä on käy-

tössä paljon räätälöitäviä nimikkeitä. Näitä nimikkeitä varten toimittajasopimuksiin tulisi 

liittää parametrinen hintalista. Parametrit valitaan siten, että niiden avulla nimike voidaan 

hinnoitella riittävän tarkasti. Hinnoittelu voidaan tehdä esimerkiksi nimikkeen massan tai 

koneistukseen kuluvan ajan perusteella. Järjestelyn varjopuolena on, että yksittäisen ni-

mikkeen hinta ei ole enää täsmälleen oikea. Hinnoittelu pitää toteuttaa siten, että hinnoitte-

lun epätarkkuudet jakautuvat tasan osapuolten välillä. Hintalistan ansioista molemmat yri-

tykset säästävät tilauskohtaiseen hinnoitteluun käytettyjä resursseja ja aikaa.  

 

Nimikkeen ostohinta on vain osa nimikkeen kokonaiskustannuksista. Toimittajan laatuvir-

heiden, epätäsmällisten toimitusten tai pitkän toimitusajan vuoksi päähankkija voi joutua 

varastoimaan nimikkeitä tai pahimmillaan tekemään tuotantoaikatauluunsa muutoksia. 
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Toimintaa kehittämällä voidaan saavuttaa kertaluokkaa suurempia säästöjä kuin hintaneu-

votteluissa. 

 

9.2.2 Toimittajien riittävä kyvykkyys ja resurssit 

Työn empiirisessä osassa, verkostokumppanitutkimuksessa kartoitettiin toimittajien ky-

vykkyydet ja resurssit kahdella tapaa. Toiminnallista kyvykkyyttä kartoitettiin prosessien 

hallinnan avulla ja valmistusteknistä kyvykkyyttä ja vahvuuksia resurssien selvittämisellä. 

Kyselyn tuloksien perusteella voidaan todeta, että toimittajien toiminnallinen kyvykkyys 

on riittävällä tasolla päähankkijan tarpeisiin. Lisäksi useat toimittajat ovat parantamassa 

kyvykkyyttä erilaisilla kehitysprojekteilla. Tulevaisuudessa toimittajien kyvykkyyden ar-

viointiin ja kehittämiseen sekä toimittajavalintojen tueksi olisi mahdollista kehittää kyvyk-

kyyden arviointimalli.  

 

Kyvykkyyden arviointimalli ei tulisi olla ainoastaan ostavan yrityksen ponnistus, jonka 

tarkoituksena on lisätä toimittajan suorituskykyä ja kyvykkyyttä. Kehittämistyössä tarvi-

taan myös toimittajan aktiivista osallistumista, molemmin puolista kommunikaatiota, 

poikkifunktionaalista työskentelyä sekä suurehkoa ja riittävän merkittävää ostovoimaa. 

Tiivistetysti kyvykkyyden arviointimallin tavoitteena on, että kumppanien tulee pystyä 

saavuttamaan nykyistä parempi tuottavuus kapasiteetin korkeamman käyttösuhteen, mene-

telmäosaamisen tai jonkin muun selkeän kyvykkyyden perusteella. 

 

Toimittajien resurssien vastaaminen Junttan Oy:n tuotteisiin 

Työssä ei tehty yksityiskohtaista valmistusteknistä kuvausta Junttan Oy:n pääosien tuote-

ryhmistä, joten tässä vaiheessa ei voida analysoida tuotteiden soveltuvuutta niiden tämän 

hetkisten toimittajien resursseihin. Sen sijaan kyselyn haastatteluosuudessa selvisi, että 

lähes kaikki toimittajat arvioivat Junttan Oy:n tuotteiden soveltuvuudessa toimittajien val-

mistusmenetelmiin ja prosesseihin olevan paljon vielä kehittämistä. Tuotteiden tämän het-

kinen toimittajajako ei vastaa parhaalla mahdollisella tavalla toimittajien resursseja ja 

osaamista. Yksinkertaisesti monille tuotteille olisi nykyisessä verkostossa toinen toimittaja, 

jolle tuotteen vaatima valmistustekniikka sopisi paremmin esimerkiksi materiaalien ja raa-

ka-aineiden, mittatarkkuuden ja toleranssien, ainevahvuuksien, eräkokojen, valmistusme-

netelmien, konekannan, logistiikan tai pintakäsittelyjen suhteen. 
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Esimerkkinä keskikokoinen, noin neljä metriä pitkä, hitsattu runkorakenne, jossa viimeise-

nä terästyövaiheena on hitsauksen jälkeinen päätylaippojen oikaisukoneistus. Nykyisellä 

toimittajalla suurin avarruskoneen liikealue on noin 3,5 metriä. Toisaalta toisella verkosto-

kumppanilla koneistuksen liikevara on kuusi metriä ja koneen kapasiteetti on vielä jatku-

vasti vajaana. Kyseisessä tilanteessa valmistettavuuden kehittämisen lähtökohta on äärim-

mäisen huono ja ensimmäinen toimenpide valmistuskustannuksien alentamiseksi asetusai-

koja lyhentämällä on toimittajan vaihtaminen. Toimittajaverkoston analysoinnissa ilmeni 

vastaavia tilanteita monissa tuoteryhmissä ja tämä nousikin tärkeimmäksi kehityskohteek-

si. 

 

9.2.3 Toimittajavaihdokset 

Laajentunut yhteistyö toimittajayritysten kanssa voi johtaa toimittajamäärän supistumi-

seen, sillä muuten aiheutuvasta lisätyöstä on vaikea selviytyä. Tällöin monilla tuotteilla on 

vain yksi toimittaja ja samalta yritykseltä voidaan hankkia moniin tuoteryhmiin kuuluvia 

tuotteita. Tapauskohtaisesti joudutaan ratkaisemaan, milloin keskenään kilpailevista toimit-

tajista luovutaan. Toisaalta, kun ajan kuluessa tuotteiden konstruktioita muutetaan ja toi-

mittajat vaihtavat tai lisäävät konekantaansa, voi syntyä tarve toimittajan vaihtamiseen, 

jotta valmistettavuuden kehittäminen on järkevää. Lisäksi toimittajien ydinosaamisalueet 

voivat myös muuttua. 

 

Verkostokehitykseen tulee sitouttaa periaate, jossa kaikki osapuolet sitoutuvat toimittaja-

vaihdoksiin, jos ne tukevat tuotteen merkittävää valmistettavuuden kehittämistä. Syynä voi 

olla nykyisen toimittajan resurssien tai kyvykkyyden riittämättömyys kyseisen tuotteen 

valmistukseen, hallinnointiin tai kehittämiseen tai jokin muu valmistustekninen syy. Aino-

astaan yhteisellä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistyöllä voidaan luoda valmis-

tusjärjestelmät ja toimitusketjut, jotka ovat kilpailukykyisiä.  

 

Sovitun menettelyn avulla toimittajavaihdokset sujuvat luontevasti ja olemassa oleva tieto-

taito saadaan säilymään eikä jokaisen toimittajan tarvitse tehdä samoja virheitä uudelleen. 

Samalla on sovittava tuotekohtaisien valmistustyökalut ja – jigien siirtomenettelystä. Toi-

mittajavaihdoksista tarvitaan vakioitu prosessi, jonka pääkohtia ovat: projektin suunnittelu 
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ja organisointi, koulutus, laadunvarmistus, piirusten katselmointi, virheriskianalyysit, tuo-

tannonohjauksen suunnittelu, jigien, materiaalien ja työkalujen siirto sekä asennus. Keskei-

siä yksityiskohtia toimittajavaihdoksissa on piirustuksien tulkintaerot konepajoittain sekä 

uudelle toimittajalle asetettava oppimiskäyrä, joka takaa laadukkaat tuotteet esituotannolli-

sesta nollasarjasta alkaen. 

 

9.3 Toimittajaverkoston tehokkaampi hyödyntäminen 

Toimittajaverkoston kehittäminen on tähän saakka ollut päähankkijavetoista Junttan Oy:n 

toimiessa verkostoveturina. Verkoston yhteinen tahtotila on kuvattu ja strategian mukaiset 

kehittämistoimenpiteet on käynnistetty. Kehitystyössä sovitaan ja tarkennetaan jatkuvasti 

verkoston yhteisiä pelisääntöjä, mutta pitkäjänteiseen kehittämistyöhön tarvittavalla luot-

tamuksella ja sitoutumisella on vankka pohja. Verkoston ja valmistettavuuden kehittämi-

sessä tästä eteenpäin toimittajien rooli ja vastuu korostuu entistä enemmän. Tavoitteena on, 

että toimittajien erikoiskyvyt pystytään hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Verkosto-

kumppanitutkimuksessa toimittajilta saatiin näkemyksiä osa-alueista, joissa he uskovat 

pystyvänsä edistämään Junttan Oy:tä kehitystyötä. 

 

9.3.1 Kumppaneiden vastuun ja resurssien tehokkaampi käyttö  

Toimittajayhteistyön kehittämisen seurauksena toimittajille siirtyy lisää vastuuta. Pää-

hankkija ei enää tarkista kaikkia toimittajien nimiketoimituksia, vaan toimittaja valmistaa, 

hallinnoi ja kehittää suurempia kokonaisuuksia. Tällä hetkellä Junttan Oy:n toimittajien 

hallinnoimat isommat kokonaisuudet ovat lähinnä osasettejä ja yksikertaisia mekaniikka-

kokoonpanoja. Työn aikana selvisi, että toimittajia voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän 

valmistusteknisenä asiantuntijana tuotekehityksessä. Toimittajille voisi lisätä vastuuta 

valmistusteknisestä suunnittelusta. Lisäksi toimittajat voisivat hallinnoida rutiinituotteiden, 

eräkokoja, toimituksia ja logistiikkaa sekä järjestää esimerkiksi hyllytyspalvelun. 

 
Valmistusteknisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ja tuotannollistaminen 

Toimittajilla on usein paras ammattitaito ja kokemus toimittamiensa tuotteiden valmistus-

tekniikasta sekä alan viimeisimmistä innovaatioista. Toimittajatutkimusta tehtäessä havait-

tiin, että toimittajilla, joilla on useampia päähankkijoita, valmistustekninen asiantuntemus 

on laajempaa tai ainakin päähankkijaa tuetaan enemmän. Mahdollisuus toimittajan hyö-
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dyntämiseen valmistusteknisenä asiantuntijana riippuu paljon toimittajan aktiivisuudesta. 

Päähankkijoiden kannalta tilanne usein on, että oma valmistustekninen osaaminen on hii-

punut eikä edellytyksiä konstruktioiden valmistettavuuden kehittämiseen ole. Junttan 

Oy:ssä muutamissa tapauksissa on käynyt jopa niin, että tuotteen uusi versio on ollut huo-

nommin valmistettavissa kuin aikaisempi, vaikka toiminnallisuus ei ole muuttunut.  

 

Suurin hyöty valmistettavuuden kehittämisestä saadaan, kun valmistusteknisesti kyvyk-

kään toimittajan näkemykset saadaan huomioitua uuden tuotteen prototyypin ja esituotan-

nollisen nollasarjan välisissä muutoksissa. Junttan Oy:ssä tätä vaihetta ei usein uuden tuot-

teen tuotannollistamisessa ennätetä aikataulusyistä käsitellä riittävän huolella. Hyviä kon-

struktioratkaisuja etsittäessä tietotekniikka voitaisiin hyödyntää huomattavasti nykyistä 

enemmän. Esimerkiksi luonnosteluvaiheessa toimittajille voitaisiin lähettää tuotteista 3D – 

malleja. Toimittaja voisi hyödyntää valmiin tuotteen tietokonemallia omassa tuotannon 

apuvälineistön suunnittelussa, esimerkiksi hitsaus- ja koneistuskiinnikkeiden suunnittelus-

sa.  Päähankkijan on luotettava siihen, että verkostokumppaneiden tuotantoteknologia on 

riittävän kilpailukykyistä, mutta myös seurattava markkinoiden ja kilpailijoiden ratkaisuja 

jatkuvasti. 

 

Valmistusteknisen suunnittelun hyödyntäminen 

Verkostokumppanitutkimuksessa muutama toimittaja ilmaisi halukkuutensa laajentaa yh-

teistyötä tuotteen valmistustekniseen suunnitteluun, ylläpitosuunnitteluun tai menetelmä-

suunnitteluun. Suunnitteluvastuun siirtäminen toimittajille vaatii tuotteen rajapintamäärit-

telyn suunnittelun vastuualueista sekä määrittelyn tuotekehitys- ja suunnittelutyön organi-

soinnille. Lisäksi on sovittava kaupallinen käytäntö suunnittelutyön kustannuksista ja hyö-

tyjen jakamisesta.  

 

Junttan Oy:n mekaniikkasuunnittelijat ovat usein kyllästyneet jatkuviin osavalmistekuvien 

ja kokoonpanojärjestysten muokkaamiseen kunkin toimittajan toivomusten mukaisesti. 

Toimittajakohtaisten dokumenttien laatiminen, polttoratojen generointi sekä esimerkiksi 

särmäys- ja taivutustaulukoiden laadinta on tuotantotekniikasta johtuen toimittajan palve-

lemista, joka toisinaan on täysin ylimääräistä työtä päähankkijalle. Siirtämällä esimerkiksi 

osavalmistetason suunnittelua ja työkuvien tuottamista aina kyseisen komponentin valmis-
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tajalle saataisiin vähennettyä päällekkäistä työtä. Samoin valmistuksen jatkuvan paranta-

misen osalta voidaan suunnittelua antaa valmistajan vastuulle huomioiden aina päämiehen 

loppuhyväksyntä. 

9.3.2 Kokonaisuuksien toimittaminen 

Siirryttäessä toimittajasuhteessa yksittäisten komponenttien toimittamisesta laajempiin 

kokonaisuuksiin, nousee modulointi osaksi valmistettavuuden kehittämistä. Moduulien 

välisten rajapintojen määrittely on edellytys rinnakkaiselle tuotesuunnittelulle. Kokonai-

suuksien toimittaminen voidaan järjestää muuttamalla kokoonpano ostettavaksi kokonai-

suudeksi yksittäisten osien sijaan tai määrittelemällä osista vakioituja osasettejä. Osia han-

kintaan aina piirustuksien mukaisina, jolloin kokoonpanot pitäisi suunnitella siten, että sen 

sisältämät osat vastaavat toimittajien valmistusteknologiaa mahdollisimman hyvin. Toi-

saalta kokoonpanoista on usein tehtävä toiminnallisia, jotta varaosadokumentaatio on yksi-

selitteinen. Osasettien hankkiminen kokonaisuuksina edellyttää ohjeistusta esimerkiksi 

osasetin osien yhteensopivuuden varmistamiseksi.  

 

Isompien kokonaisuuksien tilaaminen toimittajilta vähentäisi työmäärää Junttan Oy:ssä 

monella tapaa: 

 

− yhteensopivuusongelmat tarkistetaan ja havaitaan jo toimittajalla 

− operatiivisen ostoprosessin työmäärä pienentyy 

− logistiikka- ja käsittelykustannukset pienentyvät 

− versio- ja revisiomuutoksen hallinta yksinkertaistuu 

− laatutaso vakiintuu (esim. pintakäsittelyn värisävyerot) 

− järkevien kokonaisuuksien valmistettavuuden kehittäminen on helpompaa. 

 

9.3.3 Toimittaja- ja tuotekehitysyhteistyö 

Tällä hetkellä Junttan Oy:llä on jo muutaman toimittajan kanssa pelkästä ostajan ja myyjän 

välisestä suhteesta poikkeavia piirteitä. Hankintaosasto on esitellyt suunnittelu-, tuotanto- 

ja laatuosastoille verkostostrategian ja näin ollen kaikilla työntekijöillä on melko kattava 

käsitys kunkin osan ja tuoteryhmän nimetyistä toimittajista ja toimittajien yhteyshenkilöis-

tä. Diplomityön yhteydessä tehtiin lukuisia toimittajavierailuja, joiden kautta eri vastuualu-
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eiden suunnittelijat ja toimittajien työnsuunnittelijat oppivat tuntemaan toisensa ja valmis-

tusteknisistä asioista kommunikointi alkoi siirtyä suorittavien toimijoiden väliseksi. 

 

Tämän hetkinen tuotekehitysyhteistyö ei ole millään tavalla koordinoitua eikä siihen ole 

minkäänlaista ohjeistusta. Suunnittelijat voivat olla suoraan yhteydessä haluamiinsa toimit-

tajiin suunnittelutyön aikana ja saada pahimmillaan väärän käsityksen saatavilla olevista 

resursseista. Toimittaja voi myös vaikuttaa syntyvän konstruktion valmistettavuuteen, jopa 

heikentävästi. Vakioidun toimintatavan puuttuminen voi aiheuttaa tilanteen, jossa hankin-

taosaston tuoteryhmän strategia sekä valitut toimittajat ovat ristiriidassa suunnitteluvai-

heessa valmistettavuuden kehittämisessä olevan tahon kanssa. Näistä syistä johtuen tuote-

kehitysyhteistyöstä esitetään vakioitu toimintamalli tämän luvun lopussa. 

 

9.4 Läpivientimallit valmistettavuuden huomioimiseen 

Alan kirjallisuudessa on lukuisia esimerkkejä valmistettavuuden kehittämisestä saman yri-

tyksen sisäisenä rinnakkaissuunnitteluprosessina suunnittelu- ja tuotekehityksen sekä val-

mistuksen yhteistyönä. Sen sijaan tilanteesta, jossa ostettavan teräsrakenteen valmistetta-

vuus verkostotoimittajalla on yhtä merkittävässä osassa yrityksen oman tuotannon valmis-

tettavuuden kanssa, ei ole yksiselitteisiä malleja. Tämän johdosta työn tekemisessä muo-

dostuneiden kokemuksien pohjalta muotoiltiin läpivientimallit valmistettavuuden kehittä-

miseen verkostomaisessa toimintatavassa. Läpivientimallit jaoteltiin kahteen eri tilantee-

seen. Valmistettavuuden kehittäminen kehitettäessä kokonaan uutta tuotetta ja valmistetta-

vuuden kehittäminen nykyiselle tuotteelle, jonka on säilyttävä kilpailukykyisenä tai elin-

kaarta halutaan jatkaa. Molemmissa malleissa keskeinen kysymys on kehityspanoksesta 

syntyvän hyödyn jakaminen osapuolten kesken win-win – periaatteen mukaisesti. 

 

9.4.1 Valmistettavuuden huomioiminen uuden tuotteen suunnittelussa 

Valmistettavuus saadaan huomioitua parhaiten uuden tuotteen suunnittelussa rinnakkais-

suunnittelulla. Junttan Oy:n verkostoliiketoiminnassa haasteena on kaupallinen rajapinta 

toimittajan ja päähankkijan välillä. Vastuu tästä rajapinnasta on strategisella hankintaosas-

tolla. Tämän johdosta suunnitteluprosessin rinnalla on samanaikaisesti toteutettava strate-

gista hankintaprosessia, jossa määritellään miten valmistettavuus huomioidaan tuotekehi-
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tysyhteistyönä ja ketkä ovat projektissa mukana olevat toimittajat. Tämä johtuu siitä, että 

kaikki suunniteltavat osat tullaan ostamaan yrityksen ulkopuolelta heti protokappaleesta 

alkaen, aina tuotteen elinkaaren päättymiseen saakka. 

Tuotesuunnittelun esiselvitysvaiheessa muodostetaan projektin vaatimusluettelo, jossa 

määritellään vaatimukset myös hankintatoimelle. Yleisesti ne liittyvät kustannustasoon, 

toimitusaikaan, logistiikkaan ja laatuun. Hankintaprosessille on annettava riittävästi aikaa 

vaatimuslistan lukitsemisen jälkeen, jotta annetut tavoitteet saadaan täytettyä. Mikäli stra-

tegista hankintaprosessia ei tehdä kunnolla, uuden tuotteen kehittämiseen sisältyy suuri 

riski. Se on sitä suurempi, mitä enemmän korkeatasoista teknologiaa tuotteeseen sisältyy. 

Toinen päätekijä on ajasta riippuva. Jos tuote on saatava valmiiksi hyvin nopeasti, se on 

mahdollista vain ottamalla tavallista suurempia riskejä: 

 

− Valmistettavuuden kehittämisessä uraudutaan vanhoihin toimittajiin ja ratkaisui-

hin, vaikka markkinoilla voisi olla huomattavasti soveltuvampia toimittajia. 

− Tuotteen konstruktion ja dokumentaation räätälöinti yhdelle toimittajalle rajoittaa 

huomattavasti toimittajamarkkinoita, jos poiketaan standardityövälineistä. 

− Erikoistyökalut ja tuotannon apuvälineet voivat jäädä toimittajan vastuulle ja 

omistukseen, jolloin toimittajan vaihtaminen hankaloituu. 

− Alkuvaiheessa epäonnistunut toimittajavalinta ja mahdollinen toimittajavaihdos 

heikentää toimittajasuhdetta ja verkostokumppanuuden periaatteita. 

 

Kuvassa 46 on esitetty läpivientimalli uuden tuotteen suunnitteluun, jossa valmistettavuus 

saadaan huomioitua hallitusti. Kuvassa toimittajamarkkinaan ja – valintaan liittyvät tär-

keimmät vaiheet niveltyvät tuotekehitysprosessin vaiheistukseen, varmistaen parhaat edel-

lytykset valmistettavuuden kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Kuvan vaiheet tarkoittavat 

seuraavia toimenpiteitä: 

 

1. Tarpeen määrittelyvaihe 

– Impulssi markkinoilta käynnistää tuotekehitysprojekti. Tarpeiden selvit-

täminen, tarvekriteerien määritys ja liiketoimintamahdollisuudet. 

2. Esiselvitysvaihe 

– Tuotantoedellytysten analysointi, tuotevaihtoehtojen haku. 
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– Valitun tuotetyypin käyttö ja periaatteelliset variaatiomahdollisuudet. 

– Projektierittelyn ja – suunnitelman laatiminen sekä vaatimusluettelo. 

a. Toimittajamarkkinoiden kartoitus 

– Strateginen hankinta yhteistyössä suunnittelun kanssa kartoittaa nykyisis-

tä toimittajista sekä toimittajamarkkinoilta sopivimpia ratkaisuvaihtoehto-

ja vaatimuksien täyttämiseksi. 

– Nykyisen tiedon kerääminen valmistettavuudesta ja kustannuksista. 

3. Luonnosteluvaihe 

– Luonnos tai malli rakenteesta, jolla uusia ominaisuuksia voidaan kokeilla 

ja määrittää 

a. Toimittajavalintaprosessi 

– Strateginen hankinta valitsee yhteistyössä muiden osastojen kanssa poten-

tiaalisimmat toimittajat kyseisen projektin valmistettavuuden kehittämi-

seen yhteistyössä Junttan Oy:n kanssa. 

b. Valmistettavuuden kehittäminen 

– Strateginen hankinta ja tuotekehitysosasto sopivat valitun toimittajan 

kanssa tavoitteista, organisoinnista, sitoutumisesta, kaupallisista asioista 

sekä mahdollisesta proto- tai esituotannollisen nollasarjan valmistuksesta. 

– Tuoteryhmästä riippuen sovitaan valitun toimittajan tuotantoon räätälöin-

nin laajuus siten, että riittävä toimittajamarkkina toteutuu.  

4. Tuotesuunnitteluvaihe 

– Varsinainen tuotteen suunnitteluvaihe 

– Syvällinen yhteistyö valitun tai valittujen toimittajien kanssa laajalla rin-

tamalla. Useiden henkilöiden osallistuminen eri organisaatioista (valmis-

tus, suunnittelu, muotoilija, työkalusuunnittelija ja -valmistaja) 

– Yhteistyön koordinointi sekä seurantapalaverit 

5. Tuotannon esivalmisteluvaihe 

– Tuotteen sopeuttaminen valmistukseen. Menetelmäkokeet, tuoteosien 

muutokset, työpiirustusten laadinta, lopullinen tuotantotekninen suunnit-

telu. 

a. Hinnoittelu, kustannusrakenne 

– Tuotteen hinnoittelu lopullisten valmistusdokumenttien pohjalta. 
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– Tarvittaessa tarjouskysely verkoston ulkopuolelta. 

– Mahdollisuus vielä tarvittaessa toimittajan vaihtamiseen. 

– Mahdollinen oppimiskäyrämenettely sekä periaatteet laskevaan hintake-

hitykseen volyymien kasvettua. 

– Sovitaan työkalukustannuksista ja niiden omistussuhteista 

– Kustannustiedon takaisinkytkentä tuotesuunnitteluun ja asetettuihin ta-

voitteisiin. 

6. Tuotannon ja myynnin toteuttamisen jakso 

– Tuotteen sopeuttaminen ja esivalmistelu tuotantoa ja myyntiä varten 

– Tuotteistaminen, markkinointi, koulutus 

 

 

Kuva 46. Läpivientimalli valmistettavuuden huomioimiseen uuden tuotteen suunnittelussa. 
 

Kuvan 46 mukainen läpivientimalli mahdollistaa valmistettavuuden kehittämisen yhteis-

työssä tulevan toimittajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuotekehitysprojek-

tia. Läpivientimallin kolme hankintatoimen tehtävää pyrkivät varmistamaan tuotteen sopi-

vuuden tulevalle toimittajalle mahdollisimman hyvin ja sen myötä kustannustavoitteiden 
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täyttymisen ennen kuin lopulliset työpiirustukset ovat valmiina. Toimittajan kanssa valmis-

tettavuuden kehittämisen pelisäännöistä sopiminen hyvissä ajoin jättää vielä mahdollisuu-

den toimittajavaihdoksiin, jos siihen ilmenee tarvetta projektin edistyessä. 

 

9.4.2 Nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn säilyttäminen 

Tavoitteena on, että tuoteryhmälle valittu verkostokumppani sitoutuisi pitkäjänteisen yh-

teystyön ja jatkuvuuden myötä kyseisten tuotteiden valmistukseen mahdollisimman syväl-

lisesti. Tämä tarkoittaa, että toimittaja pyrkisi tekemään jatkuvasti valmistettavuutta paran-

tavia kehitysehdotuksia, joilla tuottavuutta, laatua, valmistuskustannuksia tai muita valmis-

tettavuuden menestystekijöitä voidaan parantaa. Tuotteista ja valmistusmääristä riippuen 

pienet, jatkuvan parantamisen omaiset kehitysehdotukset eivät välttämättä aina riitä. Tuot-

teen konstruktiota saatetaan joutua muuttamaan merkittävästi valmistuskustannuksien pie-

nentämiseksi. Impulssin nykyisen tuotteen valmistettavuuden kehittämiseen voi tulla myös 

markkinoilta tai vaikkapa tuotantoteknologian kehittymisestä vuosien saatossa. 

 

Junttan Oy:n toimittajien resurssien ja kyvykkyyden vastaamisessa tuotteiden vaatimuksiin 

ilmeni paljon kehittämispotentiaalia. Kustannuksia on mahdollista alentaa merkittävästi jo 

pelkästään harkituilla toimittajavaihdoksilla ennen varsinaisia valmistusteknisiä suunnitte-

lumuutoksia valmistuskustannusten alentamiseksi. Taulukossa 15 on esitetty kehityssuun-

nitelma läpivientimallina nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn varmistamiseksi.  

 

Suunnitelman ensimmäisen vaiheena on tuotteiden jaottelu sopiviin tuoteryhmiin ja kuvas-

sa 45 esitetyn nelikentän täydentäminen tuoteryhmillä. Tuoteryhmiin jaottelu tulee tehdä 

valmistusteknisen analyysin avulla. Kaikki samantyyppiset tuotteet, jotka suunnitellaan, 

valmistetaan ja käytetään samalla tapaa kuuluvat samaan tuoteryhmään, joilla on sama 

kustannuslogiikka. Nelikenttäanalyysissa kartoitetaan markkinoiden vaatimukset, jossa 

esimerkiksi päätetään tarvitaanko yksi vai useampi toimittaja.. Seuraavaksi tehdään toimit-

tajamarkkinan kartoitus valmistusteknisen analyysin vaatimuksista myös nykyiselle toimit-

tajalle. Neljäntenä vaiheena arvioidaan, onko nykyinen toimittaja kaikista soveltuvin ky-

seisen tuoteryhmän valmistamiseen tai voidaanko toimittajaa tarvittaessa kehittää, vai onko 

helpompi tehdä toimittajavaihdos. 
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Mikäli päädytään toimittajan vaihtamiseen, läpivientimalli etenee toimittajavaihdosproses-

sin mukaan. Tällöin uusia toimittajaehdokkaita kokeillaan konkreettisten koetoimituksien 

avulla ja samalla testataan toimittajien suoristuskykyä. Onnistuneiden koetoimituksien 

jälkeen pisteytetään toimittajat asetettujen vaatimuksien mukaan. Pisteytyksen lopputulok-

sen selviää kannattaako nykyisen toimittajan vaihtaminen ja ketkä ovat mahdolliset uudet 

toimittajat. Tarvittaessa uuden toimittajan kanssa laaditaan toimitus- ja yhteistyösopimus 

sekä siirretään tuotteeseen liittyvä niin sanottu hiljainen tieto sekä mahdolliset tuotannon 

apuvälineet nykyiseltä toimittajalta. Junttan Oy:n verkostokumppaneiden tuotteiden toimit-

tajavaihdoksissa on pyrkimyksenä tasapainottaa entisen toimittajan toimitusvastuu sovel-

tuvimmilla tuotteilla tai tuoteryhmillä. Tällä pyritään varmistamaan yhteistyön jatkuminen 

kaikille osapuolille mielekkäästi. 
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Taulukko15. Läpivientimalli nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn varmistamiseen. 

 

Vaihe Vaiheen kuvaus Tarkennuksia 

1. Pääosien valmistustekninen analyysi 
(valmistusteknologiset vaatimukset) 

Tuoteryhmittäin (Eri konemallien samat pääosat 
muodostavat tuoteryhmän, jonka osat kuuluvat pää-
sääntöisesti samaan ryhmäteknologiaan) 
Resurssivaatimukset: Selvitetään materiaalit, valmis-
tustekniikka ja – prosessit, konekanta yms. 
Kyvykkyysvaatimukset: Selvitetään tarpeet tuoteke-
hitysyhteistyöhön. 
 

2. Markkinoiden vaatimukset 
(liiketoiminnalliset tavoitteet) 

Hankintatoimen kaupalliset ja liiketoiminnan vaati-
mukset: toimitusaika, laatu- ja hintataso, palveluaste, 
eräkoot, logistiikka, jäljitettävyys, tuotevastuu, hin-
noittelumenettelyt. 
 

3. Toimittajien kartoitus Millaisia toimittajia on markkinoilla? 
Täyttääkö nykyinen toimittaja asetetut vaatimukset 
markkinoilla toimivia toimittajia paremmin? 
 

4. Potentiaalisten toimittajien valinta Valitaan voidaanko ja kannattaako nykyisen toimitta-
jan kehittäminen vai toimittajan vaihtaminen tai 
tuoteryhmän laajentaminen useamman toimittajan 
kesken? 
 

5. Toimittajien ja toimittajayhteistyön 
kokeilu 

Koetoimitukset uusilta toimittajilta 
Valmistuskatselmukset: Riittävä laatutaso (ei 
yli/alilaatua) Hintakehityksen seuranta. 
 

6. Kyvykkäiden toimittajien luokittelu 
ja pisteytys 

Arvioidaan uudet toimittajat suhteessa nykyiseen 
toimittajaan valmistusteknisen analyysin mukaisissa 
asioissa sekä asetettujen tavoitteiden mukaan. 
Pisteytetään toimittajat yhteistyön laadun ja tuote-
ryhmän mukaan: järjestelmätoimittajiin, strategisiin 
komponenttitoimittajiin ja komponenttitoimittajiin. 
Varmistetaan, että valittu toimittaja täyttää sekä 
liiketoiminnalliset tavoitteet, että tuoteryhmän val-
mistusteknologiset vaatimukset. 
 

7. Lopullinen toimittajien valinta, yh-
teistyön aloittaminen 
 

Valitaan pisteytyksen perusteella tuoteryhmälle 
soveltuvimmat toimittajat 
Tarvittaessa toimittajan vaihtaminen, tuotannon 
apuvälineiden siirto sekä tietotaidon siirto koulutuk-
sella. Sopimuksien laadinta.   
 

8. Suorituskyvyn mittaus ja seuranta 
 

Seurataan toimittajan kehittymistä, toimitusvarmuut-
ta ja – aikaa, laadun ja teknologian kehittymistä, 
kustannuskehitystä, yhteistyön syvyyttä jne. 
 

9. Jatkuva parantaminen Kehitetään mittauksessa havaittuja asioita: 
– läpimenoaikojen alentaminen 
– laadun kehittäminen 
– kustannustehokkuus 
– yhteistyö, yhteinen strategia. 
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9.5 Muut kehityskohteet 

Tutkimusta tehtäessä ilmeni lukuisia yksittäisiä kehityskohteita, jotka helpottaisivat niin 

päivittäistä työskentelyä kuin pitkäjänteisempääkin valmistettavuuden kehittämistä. Tehtä-

välistan luontoisesti näitä asioita ovat: 

 

– Kehitettävä systemaattinen toimintatapa, jolla toimittajilta tuleva palautetieto, esi-

merkiksi valmistustekninen muutos osaan, saadaan tallennettua tuotetietojärjes-

telmään. Näin palautteita voidaan hyödyntää tuotesuunnittelussa laajemmin ja 

tuoteparannukset saadaan vietyä alentuviksi ostohinnoiksi osakohtaisesti. 

– Merkittävimmille teräsrakenteille ja komponenteille pitäisi luoda toimittajan kus-

tannusrakenne Junttan Oy:n toiminnanohjausjärjestelmään. 

– Kustannusrakenteita voitaisiin hyödyntää tuotesuunnittelussa. Tällä hetkellä 

suunnittelussa ei ole riittävästi kustannustietoa saatavilla. 

– Toimittajien näkevät, että tärkein menetelmäkehityksen aihe Junttan Oy:n tuot-

teissa on parantaa suurien rakenteiden kokoonpanohitsauksen tuottavuutta. 

– Toiseksi suurimpana kehityskohteena kustannussäästöihin olisi oikean laatutason 

määrittäminen tuotteille. Nykyisin tehdään valtavasti ylilaatua varmuuden vuoksi. 

– Toimittajat toivovat selkeämpiä ja tarkemmin rajatumpia toimittaja-auditointeja. 

Lisäksi toimittajat haluavat auditoinneista nykyistä enemmän tietoa ja kehitysvaa-

timuksia.  

– Tuloskorttiin kyvykkyysosa-alueen mittarina voisi toimia yhteistyön syvyys. Esi-

merkiksi yhteydenpito Junttan Oy:n suunnitteluun. Tästä voitaisiin kerätä pistey-

tys sekä toimittajilta, että Junttan Oy:n suunnittelusta. Yhteistyötä toivotaan mah-

dollisimman laajaksi. Toimittajilla on paljon osaamista, jota jakamalla Junttan 

Oy:lle he kehittävät myös päähankkijayritystä. 
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10 TULOSTEN TARKASTELU 

10.1 Työn keskeiset tulokset 

Työ toimii kattavana esiselvityksenä toimittajaverkoston osaamisalueista. Työstä selviää 

verkoston kehittämisen tämänhetkinen tila sekä tärkeimmät kehityskohteet tulevaisuudessa 

niin päähankkijan kuin toimittajienkin näkökulmasta. Työtä voidaan hyödyntää jatkossa 

päähankkijayrityksien eri osastoilla ja varsinkin muutettaessa valmistettavuuden kehittämi-

sen toimintamalleja työn tuloksena saatuihin suosituksiin. Työssä selvisi, että varsinkin 

Junttan Oy:n tuotteissa on paljon kehitettävää ja erittäin suuri potentiaali kehittää valmis-

tettavuutta niin toimittajavaihdoksin kuin tuotesuunnittelun keinoin toimittajayhteistyönä. 

Kasvun ja tehokkuuden kautta saadaan kasvatettua jaettavia kustannushyötyjä ja syntyy 

mahdollisuus win-win -tilanteisiin. Onnistunut ja tasapuolinen hyötyjen jakaminen on omi-

aan viemään kumppanuutta kohti entistä syvällisempää yhteistyötä. Tässä vaiheessa win-

win -tilanteiden onnistumista ei vielä voida arvioida kunnolla. 

 

Työn aikana on noussut esiin sekä konsernin yrityksistä, että toimittajayrityksistä lukuisia 

pienempiä kehityskohteita, jotka huomioilla niin tuotteiden valmistettavuutta, kuin muuta-

kin toimintaa saadaan muutettua suoraviivaisemmaksi ja loppuasiakasta paremmin palve-

levaksi. Työn teoriaosuudessa on esitetty keskeisimmät perusteet, joilla tuotesuunnittelussa 

voidaan vaikuttaa merkittävästi valmistuskustannuksiin. Esitetyt asiat yhdistämällä uuden 

tuotteen suunnitteluprosessiin saadaan kehitettyä tuotteiden valmistettavuutta nykyisestä 

huomattavasti paremmalle tasolle. 

 

Valmistettavuuden kehittäminen verkostossa 

Tärkein keino Junttan Oy:n tuotteiden valmistettavuuden kehittämisessä on pitkäjänteinen 

ja syvällinen toimittajayhteistyö. Sen kehittäminen ei vaadi yrityksiltä suuria investointeja. 

Mittavien tietojärjestelmäinvestointien sijaan valmistettavuuden parantamisessa tärkein 

voimavara on terve talonpoikaisjärki. Useiden tuotteiden ja toimittajien kohdalla yhteisellä 

neuvonpidolla voidaan kartoittaa keskeisimmät kehityskohteet. Tämän jälkeen jäljelle jää 

muutoksien toteuttaminen, joka on kehittämisessä kriittisin, työläin ja hitain vaihe. Onnis-

tunut valmistettavuuden parantaminen edellyttää huomattavasti nykyistä enemmän kenttä-

työtä toimittajien luona.  
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Hyvä verkostoituminen mahdollistaa jopa paremman tuotekustannuslaskennan kuin mitä 

omassa osavalmistuksessa välttämättä saavutettaisiin. Tärkeää on vain saada kustannustie-

to niitä hyödyntäville tahoille. Luottamus on rakennettava toimittajasuhteeseen ennen mui-

ta kehittämistoimenpiteitä, koska se tai sen puuttuminen vaikuttaa ihmisten väliseen kans-

sakäymiseen ja sitä kautta saavutettaviin tuloksiin. Pitkäjänteisellä, jatkuvalla ja tavoitteel-

lisella kehitystyöllä saadaan aikaan tuloksia ja vaikutuksia, jotka voivat konkretisoitua 

virheettömyytenä, toimitusvarmuutena, lyhempinä toimitusaikoina, alentuneina kustannuk-

sina, asiakastyytyväisyytenä ja motivoituneena henkilöstönä.  

 

Kumppanuuden toteutuminen käytännössä 

Verkostokumppanitutkimusta tehtäessä ja verkoston kehityshankkeessa erilaisien yhteis-

toimintatilanteiden seuraamisesta muodostui kattava käsitys Junttan Oy:n ja verkostoyri-

tyksien välisestä todellisesta kumppanuudesta. Käytännössä kumppanuus toteutui hyvin 

vaihtelevasti aina positiivisista kokemuksista pelkkiin toteutumattomiin ideoihin kump-

panuustoiminnasta. Osa yrityksistä toteuttaa kumppanuutta partnership -konseptin mukaan, 

osa tekee suunnittelu- ja strategiayhteistyötä jo sopimusneuvotteluvaiheessa, osalla kump-

panuus taas on omistuksellista kumppanuutta ja osalla t&k- ja organisatorista yhteistyötä. 

Muutamien tilanteiden kautta oli havaittavissa myös pelkkä alihankkijasuhde. Toimittaja-

verkoston kehittäminen vaatii jatkossa entistä selkeämpiä vaatimusten asettamista toimitta-

jille. Mikään kehitystyö ei auta, jos päähankkija ei ensin itse omaksi niitä toimenpiteitä, 

joita se vaatii toimittajiltaan. 

 

10.2 Tulosten arviointi ja pohdinta 

Kaikkiin työn alussa esitettyihin vaatimuksiin on vastattu vähintään ohjeistustasolla. Lähes 

kaikki tavoitteet liittyivät tiedon keräämiseen, analysointiin sekä toimintamallien kehittä-

miseen. Tutkimuksen myötä tietoa on hankittu mahdollisimman laajasti ja pyydetyt tiedot 

on analysoitu ja raportoitu. Tavoitteisiin kuului vahvasti toiminnan kehittämistä, joten uu-

sien toimintamallien ja ohjeistuksien toimivuus voidaan täydellisesti todeta vasta kun niistä 

saadaan enemmän kokemuksia. Yleinen tietoisuus valmistettavuuden kehittämisestä teolli-

sessa liiketoimintaverkostossa on parantunut, jonka johdosta toimintamallit ovat huomatta-

vasti tehostuneet. Tässä työssä laadittujen kehitysohjeiden myötä valmistettavuutta saadaan 

huomioitua entistä systemaattisemmin. 
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Työn rajausta voidaan pitää varsin onnistuneena. Työ saatiin valmiiksi lähes asetetun aika-

rajan sisällä. Laajempi valmistettavuuden kehittäminen olisi johtanut väistämättä pinnalli-

sempaan käsittelyyn, eikä näin tarkkoja kehittämistoimenpiteitä tai toimintamalleja olisi 

välttämättä saatu aikaiseksi. Suppeampi rajaus olisi puolestaan aiheuttanut puutteellisen 

kokonaiskuvan tutkimuskohteesta, eikä tärkeimpiä kehityskohteita olisi välttämättä edes 

havaittu. Kokonaisuutena työlle asetetut tavoitteet on saavutettu. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli muodostaa Pilomac – konsernin päähankkijayrityksille toimintamallit, 

joilla tuotteiden valmistettavuus saadaan huomioitua mahdollisimman hyvin teollisessa 

liiketoimintaverkostossa. Lisäksi työn tarkoituksena oli kartoittaa toimittajaverkoston ke-

hittämisen nykytilanne, resurssit ja osaamisalueet sekä yhdistää päähankkijan ja verkosto-

kumppaneiden näkemyksiä valmistettavuuden kehittämisestä ja yhteistyön syventämisestä. 

Ratkaisuina toimintamallien muodostamiseksi työssä on kuvattu konsernin tuotteiden val-

mistuksen ja suunnittelun nykytila, tehty benchmarking yhteistyöyritykseen sekä analysoi-

tu keskeisimpien tuotteiden valmistusteknisiä piirteitä. Lisäksi työssä on tehty laaja verkos-

tokumppanitutkimus kyselylomakkeen ja toimittajahaastattelujen avulla. 

 

Verkostokumppanitutkimuksen avulla saatiin selville toimittajaverkoston valmistustekno-

logiat, osaaminen ja kyvykkyys, resurssit, sekä laajasti toimittajien näkemyksiä valmistet-

tavuuden, verkostokehityksen ja toimittajayhteistyön kehittämiseen. Toimittajat pitävät 

tulevaisuudessa tärkeimpinä kehityskohteina tuottavuuden parantamista, tuotantokustan-

nusten alentamista ja tuotteiden laadun parantamista. Tutkimuksen ohella saatiin kerättyä 

lähtötiedot Junttan Oy:n verkoston tuloskorttiin, joka on jatkossa keskeinen työväline ver-

koston kehittämiseen. Tutkimuksen myötä myös verkostokumppanit ymmärtävät parem-

min päähankkijan vaatimuksia yhteistyöstä sekä saavat käsityksen rinnakkaisten yrityksien 

näkemyksistä samoista asioista. Näin ollen toimittajat voivat kehittää työn pohjalta toimin-

taansa entistä kilpailukykyisemmäksi. 

 

Näistä tutkimusmenetelmistä saaduista tuloksista työhön laadittiin luku ”valmistettavuuden 

kehittäminen verkostossa”, jossa on kattava ohjeistus tärkeimmistä toimenpiteistä, joilla 

valmistettavuuden huomioimisesta ja kehittämisestä saadaan suurin hyöty. Tärkeimmistä 

muutoksista nykyiseen toimintatapaan laadittiin kaksi prosessikuvauksen omaista läpivien-

timallia. Ensimmäisessä läpivientimallissa esitetään hankintatoimen, valittujen toimittajien 

ja päähankkijayrityksen oman tuotannon niveltyminen uuden tuotteen tuotekehitysproses-

siin. Etenemällä läpivientimallin mukaisesti uudelle tuotteelle saadaan varmistettua mark-

kinoiden paras ja soveltuvin toimittaja jo tuotteen luonnosteluvaiheessa. Tällöin valmistet-

tavuutta saadaan kehitettyä toimittajayhteistyönä ja rinnakkaissuunnitteluna koko suunnit-



 141 

telu- ja prototyyppivaiheen ajan. Nykyisessä toimintamallissa valmistettavuutta huomioi-

daan monesti vasta suunnittelun jälkeen ja pahimmillaan toimittajaa joudutaan vaihtamaan 

useasti. 

 

Verrattaessa Junttan Oy:n tuotteiden pääosien valmistusteknisiä ominaisuuksia toimittaja-

verkoston resursseihin, kyvykkyyteen ja osaamiseen havaittiin, että suurin hyöty nykyisten 

tuotteiden valmistettavuuden kehittämisessä olisi saatavissa vaihtamalla tuotteille sopi-

vammat toimittajat verkoston sisällä tai tarvittaessa sen ulkopuolelta. Tämänhetkiset toi-

mittajat eivät täytä Junttan Oy:n asettamia laatu-, kustannustehokkuus- ja toimituskykyvaa-

timuksia. Nykyisten tuotteiden kilpailukyvyn eli riittävän alhaisten valmistuskustannuksien 

varmistamiseen laadittiin toinen erillinen läpivientimalli. Tämän läpivientimallin toteutta-

minen on suurimmaksi osaksi tuotesuunnittelun ja strategisen hankinnan kehitystyötä, joka 

ei vaadi välttämättä varsinaisesti konstruktiomuutoksia, vaan ainoastaan dokumentaation 

täydentämistä ja parantamista. 
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12 JATKOKEHITYSSUUNNITELMAT 

 

Diplomityön kaksi tulosta vaativat jatkossa kahdenlaisia jatkotoimenpiteitä Junttan Oy:ssä, 

jotta valmistettavuuden kehittämisestä syntyvät tulokset saadaan tehokkaasti hyödynnettyä 

kilpailukyvyn parantumisena. Ensinnäkin nykyiset tuotteet on lähdettävä käymään tuote-

ryhmittäin läpi aloittaen tulosvaikutteisimmista tuotteista. Tuoteryhmille on tehtävä val-

mistustekninen analyysi ja kerättävä kaikki tuotteisiin liittyvät vaatimukset, halutuista toi-

mitusajoista laatutasoon ja toimittajayhteistyön tarpeeseen saakka. Tämän jälkeen on arvi-

oitavat nykyisen toimittajan resurssien ja kyvykkyyden soveltuvuus vaatimuksiin. Proses-

sin tuloksena tuoteryhmien toimittajajako menee varmastikin monelta osin uusiksi. Vaih-

toehtoina ovat joko toimittajan kehittäminen ja mahdolliset laiteinvestoinnit tai todennä-

köisemmin toimittajavaihdokset.  

 

Tässä tutkimuksessa oli positiivista todeta, että lähes kaikilla verkostokumppaneilla on 

valtavasti potentiaalia ja oikea tahtotila viedä kumppanuuden edelleen kehittämisessä asi-

oita eteenpäin. Näin ollen nykyisten toimitusvastuiden uudelleen järjestelyssä tulee pyrkiä 

ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin myös edellytykset yhteistyön jatkumiselle, 

vaikka toimittajavaihdoksia jouduttaisiin tekemään. Tärkeimpänä suunnittelu- ja valmis-

tusverkoston kehittämistarpeena on nykyisen toimittajakannan kehityskyvyn arviointi, uu-

sien toimittajien kehityskyvyn kartoittaminen, arviointi ja valinta. 

 

Toinen merkittävä toimintamallin muutos on tehtävä uuden tuotteen tuotekehitysproses-

siin. Läpivientimallin mukaisessa toimintamallin muutoksessa yksi vaihtoehto voisi olla 

perustaa niin sanottu vendor -tiimi, jonka perustarkoituksena olisi murtaa osastojen raja-

pinnat ja yhdistää eri osastojen tietotaito. Nykyään sisäiset palaverit, jotka kootaan vain 

ongelmatapauksia varten eri osastoilta, eivät muodosta jatkuvaa prosessinomaista toiminta-

tapaa, vaan juuri edellä mainittua projektityöskentelyä. Vendor – tiimin tärkeimpinä etuina 

olisi tiedonkulun tehostuminen, parhaan osaaminen saatavuus prosesseihin, läpäisyaikojen 

nopeutuminen, vaiheistettu tuotekehitys ja eri osastojen osaoptimointi vähenisi ja yhteis-

työn merkitys korostuisi. Nyt tuotekehitys toimii omissa oloissaan ja sitten, kun tuote on 

kehitetty, ostaja saa tiedon vasta uudesta tuotteesta. Vendor – tiimin myötä toiminta voisi 
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ohjautua läpivientimallin mukaiseksi. Vendor – tiimi voisi edes auttaa myös kustannustie-

don siirtymistä toimittajan valmistuksesta tuotesuunnitteluun. 

 

Pilomac – konsernin päähankkijayrityksillä ei ole tulevaisuudessa lainkaan omaa osaval-

mistusta, joten täydellinen verkostokumppanuus kaikkien tuotteiden osalta on melko suuri 

riski kustannustason hallinnalle. Tulevaisuudessa olisikin entistä tärkeämpää kehittää tasa-

painottaa teräsrakenteiden hankintoja siten, että vain verkostoyhteistyötä vaativille osille ja 

kokonaisuuksilla tavoitellaan kumppanuusyhteistyötä ja vähemmän merkittävät tuotteet 

hankittaisiin enemmän markkinaehtoisesti. Oman osavalmistuksen puuttuminen korostaa 

myös sitä, että vähintään yhden merkittävän toimittajan tulisi pysyä Junttan Oy:n läheisyy-

dessä, jolloin suunnitteluosaston valmistettavuudella ja valmistusteknisellä asiantuntemuk-

sella on edellytykset säilyä korkealla tasolla. Suunnittelijoiden ammattitaitoa voitaisiin 

parantaa myös järjestämällä koulutusta kustannustietoisesta suunnittelusta. 

 

Tuotteiden valmistettavuuden kehittymiseen olisi hyvä kehittää jatkossa entistä selkeämpiä 

mittareita. Ensimmäisenä olisi seurattava nykyistä tarkemmin tuoteryhmien kustannuskehi-

tystä ja tuotteisiin toteutettuja valmistettavuus muutoksia. Lisäksi valmistettavuuden kehit-

tymistä voitaisiin edesauttaa kehittämällä toimiva voiton jakosäännöstely valmistettavuu-

den kehittämiseen liittyvästä työstä, joka toimii porkkanana sekä ajurina niin omalle tuote-

kehitysporukalle kuin valmistajallekin. Tavoitteena tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa toimit-

taja tekee aktiivisesti ehdotuksia päähankkijalle tuotteen valmistettavuuden kehittämiseksi. 

Yksittäistuotannosta siirrytään tulevaisuudessa sopimuspohjaisiin verkostoihin, joissa me-

nestyäkseen toimittajien on erikoistuttava niin asiakas kuin teknologiasuunnassakin vielä 

huomattavasti nykyistä enemmän. 
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Verkostokumppanitutkimuksen kyselylomake osa 1: Ennakkokysymykset 
 
YRITYSKYSYMYKSET, Osa 1: Ennakkokysymykset   
 
Yrityksen taustatiedot 
Vastaajan nimi ja yritys  
Vastaajan asema yrityksessä  
Kuvaus yrityksen päätuotteista  
/ liikeideasta  

 
1 Toimittajan perustiedot 
 
1.1 Liiketoiminta 
Henkilöstömäärä  Hlö 
Liikevaihto  € 
Yhtiömuoto   
Päähankkijan tuotteiden osuus liikevaihdosta  % 
Liikkuvien työkoneiden / sarjatuotanto tuotteiden 
osuus liikevaihdosta 

 % 

Sijainti   
Omia tuotteita  Kyllä, mitä?/Ei  
Omien tuotteiden osuusliikevaihdosta  % 
Asiakkaiden / päähankkijoiden määrä  Kpl 
Kuinka pitkään yritys on ollut päähankkijan toimitta-
ja? 

  

Kuinka monen asiakkaan tuotteet muodostavat 80 
%:ia liikevaihdosta? 

 (arvio) 

Yrityksen tuottaman konstruktion keskimääräinen 
paino ja dimensiot 

 (arvio) 

 
2 Toimintaympäristö / verkosto 
 
2.1 Verkoston kehittäminen 

 
 

Onko verkostomaiselle kehittämistoiminnalle tehty 
organisoinnin, vastuun, resurssien ja tehtävien mää-
rittely yrityksessänne? Miten?  
  

 Onko yritys mukana muiden päähankkijoiden verkos-
tohankkeissa? Kenen? Millaisissa?  
  

 Poikkeavatko päähankkijoiden toimintatavat toisis-
taan? Miltä osin?  
  

 Onko verkoston kehittäminen tuottanut hyötyä / Mi-
ten tärkeänä verkoston kehittämistä pidetään?   
  

 
 
 

Onko verkoston kehittämisessä huomioitu kaikki 
oleelliset asiat? Mikä osa-alue kaipaa enemmän 
huomiota? Onko kehittämisessä turhia vaiheita? Mil-
laisia?  
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2.2 Toimittajan oma verkosto/alihankinta 
Kuinka monta toimittajaa yrityksellänne on?  

 
 

Kuinka keskittynyt toimittajakuntanne on? (esimer-
kiksi kuinka monta toimittajaa 
vastaa 80 prosentista hankintojanne)?  
  

 
 

Onko teillä rinnakkaisia tai vaihtoehtoisia toimittajia 
tärkeimmille raaka-aineille, 
tarvikkeille ja palveluille?  
  

 
 
 
 

Kuinka suuri osa toimittajistanne on pieniä tai kes-
kisuuria yrityksiä? 
Asettavatko tähän ryhmään kuuluvat toimittajat eri-
tyisiä haasteita toimitusketjun hallinnalle 
yrityksessänne?  
  

 Onko yrityksellä systemaattista toimittajien seuranta / 
arviointi menettelyä?  
  

 Olisiko toimittajien määrää tarvetta kasvattaa tai pie-
nentää?  
  

 Mitä tuotteita / palveluita yritys ostaa toimittajilta ja 
alihankintana?  

 
2.3 Verkoston toimintaperiaatteet 

 
 
 

Millaisena verkostona on aiemmin toimittu? 
(Keskusyritysvetoinen/ tasa-arvoinen verkosto, 
myyntiverkosto, tuotekehitysverkosto, oppimisver-
kosto jne.?)  
  

 
 
 

Millaista yhteistyötä verkostossa on tähän asti 
tehty? (Tilaustoimitusprosessi, tuotekehitys, laatu, 
myynti ja markkinointi, kehittäminen, koulutus, 
kokemusten vaihto jne.?)  
  

 Missä asioissa verkostomainen toimintatapa on lisän-
nyt avoimuutta ja läpinäkyvyyttä?  
  

 Onko alihankintatoiminnassa mielestänne turhia hal-
linnollisia vaiheita? (oma / päähankkija)  

 
2.4 Verkostoperiaatteiden ja toimittajayhteistyön hyödyntäminen 

 Kuinka paljon yritys tekee tuotekehitysyhteistyötä 
päähankkijan kanssa? (esim. projektit / vuosi)  
  

 Miten verkoston suorituskyky on viime aikoina 
kehittynyt?  
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2.5 Yhteistyömuodot päähankkijoiden kanssa 
Miten tärkeitä seuraavat yhteistyömuodot päähankkijan kanssa ovat nyt ja tulevaisuudessa? 
(Samaa numeroa voi käyttää korkeintaan kahdesti) 
 
 1 

(Ei tärkeää) 
2 

(Vähän 
tärkeä) 

3 
(Pakollinen 
yhteistyö) 

4 
(Melko 
tärkeä) 

5 
(Erittäin 
tärkeä) 

Tulevai-
suudessa 

(1-5) 

Yhteistyö laadun kehittämisessä       
Yhteistyö tuotantotekniikan kehit-
tämisessä 

      

Yhteistyö tutkimuksessa ja tuote-
kehityksessä 

      

Yhteistyö toimittajan toiminnan 
kehittämisessä 

      

Yhteisten strategioiden ja päämää-
rien laatiminen 

      

Molemminpuolinen informaation 
vaihto 

      

Suorittavan tason suorat yhteydet       
Yhteiset tietokannat / tietojärjes-
telmät 

      

Koulutusyhteistyö       
Muu yhteistyö, mikä?       

  
2.6 Kehittäminen yhteistyössä päähankkijan kanssa 
Miten tärkeinä pidätte seuraavia asioita nyt ja tulevaisuudessa? Valitse viisi tärkeintä 
kummastakin. Merkitse numeroin 1-5, 5 = tärkein (Samaa numeroa voi käyttää korkeintaan 
kolmesti) 
 
 Nyt Tulevaisuudessa 

Tuotantokustannusten alentaminen   
Tuotteiden laadun parantaminen   
Tuottavuuden parantaminen   
Toiminnan joustavuuden parantaminen   
Kokonaistoimitusaikojen lyhentäminen   
Alihankkijan erikoisosaamisen hyödyntäminen   
Alihankkijan teknologioiden tehokkaampi hyödyn-
täminen 

  

Taloudellisen riskin pienentäminen   
Kapasiteettivaihteluiden tasoittaminen   
Uuden tiedon saanti tuotteista, teknologioista jne.   
Tietojärjestelmien synkronointi, kehittäminen   
Mahdollisuus kansainvälistyä   
Muu, mikä?   

 Millä tavoin yritys on pyrkinyt yhtenäistämään asia-
kassuhteiden hallintaa?  
  

 
 

Kuinka monta henkilöä osallistuu verkoston kehit-
tämiseen? Miten verkostoprojektin tiedottamista 
hoidetaan yrityksessä?  
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3 Osaaminen, Teknologisen kyvyn arviointi 
 
3.1 Mitkä ovat yrityksenne tärkeimmät ydinosaamisalueet nyt ja tulevaisuudessa? 
 1 

(Ei yhtään) 
2 

(Vähän) 
3 

(Keskimää-
räisesti) 

4 
(Melko 
paljon) 

5 
(Erittäin 
paljon) 

Tulevai-
suudessa 

(1-5) 

Yksittäistuotanto       
Sarjatuotanto       
Kevyet hitsatut rakenteet (*       
Keskiraskaat hitsatut rakenteet (*       
Raskaat hitsatut rakenteet (*       
Suuri kokoiset konstruktiot       
Ohutlevytyöt       
Keskivahvat levytyöt       
Koneistettavat tuotteet       
Osavalmistus       
Mekaaninen kokoonpano       
Kokonaisuuksien toimittaminen       
Valmistustekninen suunnittelu       
Tuotteen kokonaissuunnittelu (tuoteke-
hitys) 

      

Muu osaaminen, mikä?       
(* Rakenteiden luokittelu:  Kevyet: konstruktion käsittelyyn ei tarvita nosturia 
 Keskiraskaat: konstruktioiden painot sadoissa kiloissa 
 Raskaat: konstruktioiden painot tuhansia kiloja 
 
Jos osaamisalueisiin kuului kokonaisuuksien toimittaminen, niin mitä työvaiheita ja osa-alueita 
kokonaisuuksien toimittamiseen sisältyy? 
  Kyllä / Ei Tarkempi kuvaus, (Esim. missä laajuu-

dessa?) 
 
 
 
 

Valmistustekninen suunnittelu 
(Menetelmäsuunnittelu, hitsien, tole-
ranssien, mittojen sovittaminen tuo-
tantoon, tuotteen valmistettavuuden 
kehittäminen, miten?) 

 

 
   

  
 

Ylläpitosuunnittelu 
(Kuvien päivittäminen, valmistukselli-
set revisiot) 

 
 

   
  

 
Toiminta valmistusasiantuntijan t&k 
projekteissa ja valmistaa prototyyppe-
jä yhdessä asiakkaan kanssa 

 
 

   
  

 
Asiakkaan suunnittelijoiden linkitys 
valmistusteknologiaan ja mahdolli-
suuksiin 

 
 

   
  
  

Tuotesuunnittelu asiakkaan antamien 
määrittelyjen pohjalta (mallinnus, si-
mulointi)   
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3.2 Raaka-aine ja materiaali osaaminen 
 1 

(Ei 
lain-
kaan) 

2 
(Vä-
hän) 

3 
(Keski-
määräi-
sesti) 

4 
(Melko 
paljon) 

5 
(Erittäin 
paljon) 

Tulevai-
suudessa 

(1-5) 

Hiiliteräkset       
Lujat rakenneteräkset       
Alumiinit       
Ruostumattomat teräkset       
Haponkestävät teräkset       
Komposiitti rakenteet       
Muovit       
Muu materiaali, mikä?       

 
3.3 Muut osaamisalueet 

 Kuinka monta täysin uutta tuotetta / osaa 
asiakkaanne keskimäärin tilaa vuodessa?   
  

 
 

Kuinka monen vanhan tuotteen kilpailuky-
kyä asiakasyritys parantaa valmistettavuu-
den kehittämisellä vuodessa?  
  

 Kuinka monta tuotetta on keskimäärin uu-
den tuotteen valmistuksen oppimiskäyrä?  
  

 Miten prototyyppien valmistusprosessia 
voisi kehittää ja nopeuttaa?   
  

 Kuinka monta prosenttia tuotannosta on 
varaosien valmistusta?  
  

 Miten varaosien valmistus on toteutettu? 
(esim. kapasiteetin osalta)  
  

 Mitä osaamista / toimintoja päähankkija 
voisi hyödyntää jatkossa enemmän?  
  

 
 
 
 

Mikä on yrityksen osaamisalueiden kehitys-
suunta? (keskittyminen ydin osaamiseen, 
mihin?, osaamisen laajentaminen, mihin, 
miten?, osaamisesta luopuminen, mistä?)  

 

 Elinkaaren mukainen suunnittelu, va-
raosat 

 
 

   
Valmistuslogistiikan suunnittelu   
   
Muuta, mitä?   
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3.4 Osaamisalueiden kartoitus (Verkoston tuloskortti) 
Tiedot tuloskorttiin kerätään erillisen ohjeistuksen 
mukaisesti, katso kohta: vastausohjeet. 
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Yritys 1
Yritys 2
Yritys 3
Yritys 4
Yritys 5
Yritys 6
Yritys 7
Yritys 8
Yritys 9
Yritys 10
Yritys 11
Yritys 12
Yritys 13
Yritys 14
Yritys 15
Yritys 16
Yritys 17
Yritys 18
Yritys 19
Yritys 20
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4 Henkilöstö resurssit 
 
4.1 Yrityksen henkilöstö resurssit 
Tehtävä Henkilöstömäärä 

nyt 
Tulevaisuudessa (kehitys 
seuraavan 5 vuoden aikana) 

Levyseppä-hitsaajia   
Koneistajia   
Särmääjiä   
Nc-ohjelmataitoisia   
Asentajia (tuote)   
Kunnossapitoasentajia   
Työnjohto, teknikot   
DI:t, insinöörit: tuotesuunnittelu (sis. tuotteen 
valmistustekninen suunnittelu)  

  

DI:t, insinöörit: tuotanto   
DI:t, insinöörit: johto   
Muuta henkilöstöä, mitä?   

 
5 Tuotantoteknologia ja resurssit  
 
Yrityksen nykyiset tuotantolaitteistot ja -menetelmät valmistusteknologioittain. 
 
5.1 Levytyölaitteet ja menetelmät, aihion valmistusteknologiat 
 Lukumäärä NC -ohjattuja lkm. Muita tietoja 

Mekaaninen leikkaus    
Polttoleikkaus    
Plasmaleikkaus    
Laserleikkaus    
Levytyökeskus    
Vesileikkaus    
Särmäyspuristimet    
Muut puristimet (epäkesko, 
hydrauliset …) 

   

Viisteytyslaitteet    
Suurpainemuovaus    
Suurnopeusmuovaus    
Vierintämuokkaus    
Mankelointi    
Muut levytyölaitteet, mitä?    

 
5.2 Hitsauslaitteistot ja menetelmät 
 Lukumäärä Automatisoitu/ mekani-

soitu,miten? 
Muita tietoja . Esim. Au-
tom./mek. Aste (1-5) 5=täysin 
automaattinen 

MIG/MAG    
Tandem MIG/MAG    
TIG    
Jauhekaari    
Pistehitsaus    
Kiekkohitsaus    
Hitsausrobotti    
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5.3 Koneistuslaitteistot ja menetelmät 
 Lukumäärä NC -ohjattuja lkm. Muita tietoja, (lisälaitteet 

yms.) 
Koneistuskeskus    
Sorvaus    
Jyrsintä    
Poraus    
Hionta, kiillotus    
Sahaus    
Muut koneistuslaitteet    

 
5.4 Pintakäsittelylaitteistot ja menetelmät 
 Lukumäärä Muita tietoja 
Hiekkapuhallus   
Maalaus   
Lämpökäsittely   
Pinnoitus (esim. laser)   
Muut pintakäsittelylaitteet   

 
5.5 Mittauslaitteistot ja laaduntarkastusmenetelmät 
 Lukumäärä Muita tietoja 
3D-mittauslaitteisto   
Optiset mittauslaitteet   
Mekaaniset mittauslaitteet   
Sovitusmittaus välineet   
Muita mittauslaitteita   

 
5.6 Liittämismenetelmät 
 Lukumäärä Muita tietoja 
Puristusliittäminen   
Muut mekaaniset liittämismene-
telmät 

  

Liimaus   
Muita menetelmiä   

 
5.7 Investoinnit valmistuskapasiteettiin 
 
Millaisia investointeja yritys aikoo tehdä valmistuskapasiteettiin tulevaisuudessa? 
 
 
Onko joku asiakas rahoittanut yrityksen laiteinvestointeja? Onko laitteistojen yhteishan-
kintoja mietitty? 
 
 

Laserhitsaus    
Muut hitsausmenetelmät    
Hitsauksen tehostamismenetel-
mät,mitä? 
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5.8 Tietotekniikan hyödyntäminen 
 On olemassa Kehit-

teillä 
Ei ole Muita tietoja 

2D- mallinnusohjelma     
3D -mallinnusohjelma     
Tuotetiedon hallintaohjelmisto     
Tuotannonohjausjärjestelmä (ERP)     
Cad-Cam- ohjelmisto     
Simulointiohjelmisto     
Lujuuslaskentaohjelmisto     
Yhteensopivat tiedonsiirtojärjestelmät 
asiakkaiden kanssa 

    

Muut ohjelmistot ja järjestelmät, mitä?     
 
5.9 Materiaali- ja aihiohankinnat 

 Käyttääkö yritys päähankkijan teräsmateriaa-
lin hankintasopimuksia?  
  

 Yrityksen arvio omasta materiaalin hankinta-
hinnasta ja saatavuudesta  
  

 
 

Tapahtuuko materiaalin hankinta teräspalve-
lukeskuksilta, suoraan terästehtaalta vai muu-
alta?  
  

 Mitkä päähankkijan tuotteiden materiaalit 
/aihiot ovat vaikeasti saatavia?  
  

 
 
 
 

Millainen on yrityksen materiaalihankintojen 
kehittämistarve? (Päähankkijan hankintaso-
pimukset, aluellinen teräspalvelukeskus, yh-
teistyö muiden toimittajien kanssa) 

 
  

 
 

Mihin tuotteisiin yritys hankkii ”valmiit” ai-
hiot? (polttoleikkeet, paksujen levyjen viis-
teet, valut, isot koneistetut osat)   
  

 Miten aihion hankintaa tulisi kehittää?  
(esim. päähankkijan apu hankintalähteistä)  

 
5.10 Valmistuksen apulaitteistot 

 Vaativatko päähankkijan tuotteet paljon apulaitteita (jigit, 
sapluunat, kappaleenkäsittely laitteet, erikoiskiinnittimet)  
  
Kenen omaisuutta apulaitteistot ovat?   
  

 Onko tuotekohtaisten apulaitteistojen hyödyntämisestä 
tehty ohjeistusta asiakkaille?  
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6 Prosessien hallinta 
 
6.1 Toimittajan laadunhallinnan tila 
 On olemassa Kehitteillä Ei ole Muita tietoja 
Laatujärjestelmä     
Laatukäsikirja     
Sertifioitu ISO 9001     
Asiakkaan sertifiointi     
Sertifioitu ISO 3834     
Sertifioitu ISO 5817     
Hitsauksen laadunvalvonta     

 
6.2 Menetelmät laadunhallintaan 

 Onko päähankkijan tuotteille hitsauksen WPS:t ja onko tarvetta 
niille?  
  

 Onko yrityksellä sisäisiä auditointeja tai palavereja laadun tarkkai-
luun? Miten usein?  
  

 Miten hoidetaan virheiden ja poikkeamien dokumentointi?  
 

  
 Onko yrityksessä hitsausasiantuntijaa tai -koordinaattoria? 
 

  
 Millaisia vaatimuksia muilla asiakkailla on tuotteiden / toiminnan 

laadulle?  
 
6.3 Laadun merkityksen tiedostaminen toimittajien eri henkilöstöryhmissä 
 1  

(Kehittymätön) 
2 

(Heräävä) 
3 

(Kehittyvä) 
4 

(Kehittynyt) 
5 

(Edistyksellinen) 

Johto tiedostaa      
Työnjohto. tiedostaa      
Työntekijät tiedostavat      

 
Tuotetiedon hallinta 
Miten päähankkijan dokumentteja hallinnoidaan?  
Miten piirustukset kohtaavat tuotteen ja tekijän?  

 
 

Mitä menetelmiä toimittajalla on käytössä tiedon 
hallinnassa asiakkaille? (sähköposti, yhteinen 
PDM, VPN -järjestelyt)   

 
6.4 Tuotannonohjauksen hoito 
 1 

(Ei koskaan) 
2 

(Harvoin) 
3 

(Ajoittain) 
4 

(Useimmiten) 
5 

(Aina) 

Työntekijät hoitavat      
Työnjohto hoitaa      
Johto hoitaa      
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6.5 Kapasiteetin hallinta 

 Miten yritys järjestää tuotannon riittävän joustavuuden?  
 
 Valmistaako yritys tiettyjä osia omaan varastoon saadak-

seen tuottavuutta asetusajoissa?  
Kuinka pitkä tilauskanta päähankkijan tuotteille on?  
Kuinka pitkä tilauskanta muille asiakkaille on?  
Seurataanko koneiden käyttöasteita?  

 
6.6 Kuinka paljon seuraavia keinoja käytetään toimitusketjusuhteessa yhteistoiminnan koor-
dinoimiseen? 
 1 

(Ei lainkaan) 
2 

(Vähän) 
3 

(Satunnaisesti) 
4 

(Melko 
paljon) 

5 
(Erittäin 
paljon) 

Tulevaisuu-
dessa 
(1-5) 

Yhteistoiminnan seurannan ja 
arvioinnin mittarit 

      

Sopimukset       
Toimitussuhteen osapuolten vas-
tuiden ja velvollisuuksien määrit-
täminen 

      

Hinnoittelumekanismit       
Kustannusten ja riskien jakaminen       
Toiminnan tavoitteiden ja periaat-
teiden yhteensovittaminen 

      

Prosessien integroiminen       
Kumppanin koulutus ja tietämyk-
sen jakaminen 

      

Termistön ja tuotekoodien yhte-
näistäminen 

      

Organisaatioiden väliset tiimit ja 
muut henkilöstöresurssit 

      

Yhteisomistus       
 
6.7 Kustannusten hallinta 

 Miten yrityksessä kustannusten seuranta ja hallinta on 
toteutettu?  
  

 Miten yrityksessä seurataan toimituskohtaisia suoria kus-
tannuksia?  
  

 Miten yrityksessä huomioidaan eräkoon vaikutus kustan-
nuksiin?  
  

 Miten tyytyväinen yritys on nykyiseen kustannuslasken-
nan tasoon?  
  
Seurataanko tuotekustannusten hajontaa?   
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Verkostokumppanitutkimuksen kyselylomake osa 2: Haastateltavat yleiskysymykset 
 
YRITYSKYSYMYKSET, Osa 2: Haastateltavat kysymykset, (asialista) 
 
7 Strateginen kehittäminen 
 
7.1 Asiakassuuntautuneisuus 
Miten yrityksessä kartoitetaan nykyisten ja mahdollisten uusien asiakkaiden asiakastar-

peita, tarpeiden lisääntymistä ja tulevaisuuden vaatimuksia? 

 
7.2 Uudistuminen, tietämyksen ja osaamisen hallinta 
Mistä tahoilta ja millä tavoilla yritys hankkii uutta osaamista? 

Mistä yritys hankkii teknologista uutta osaamista ja tietämystä? (valmistustekniikka, ma-

teriaalit) 

Mitä ulkopuolisia tahoja tietämyksen hankinnassa, kehittämisessä ja teknologiayhteis-

työssä on mukana? 

Miten hyvin yrityksessä ollaan selvillä henkilöstöresurssien oikeasta määrästä? 

Miten tilapäisiin henkilöstöresurssitarpeisiin reagoidaan? 

Miten yritys on mukana henkilöstöresurssien suunnittelussa muiden verkostoyritysten 

kanssa? 

Minkälaiseen koulutukseen yrityksen henkilöstö on osallistunut viime vuosina? 

 
7.3 Yritysyhteistyön syvyys 
Minkälaisia vakiintuneita yhteistyömuotoja, säännöllistä kanssakäymistä ja yhteistä ke-

hittämistoimintaa yrityksellä on muiden asiakasyrityksien kanssa? 

Mitkä ovat yleisimmät yhteistyön kohteet? (tuote, valmistusmenetelmät, toimitukset) 

Millä tavalla yritys on mukana tuotteiden kehittämisessä? 

Vastaako yritys kokonaan joidenkin tuotteiden tai osakokonaisuuksien suunnittelusta? 

Miten syvää yhteistyö on eri alueilla? 

 

8 Palveluliiketoiminta 
 

Onko yrityksellä resursseja järjestää koulutusta valmistusteknisistä asioista asiakkaille? 

Onko toimittajan henkilöstöä päämiehen palveluksessa ”in house” -tyyppisesti? 

Kuinka hyvin toimittaja tuntee loppuasiakkaan tarpeet? 

Millaisia sopimuksia kokonaisuuksien toimittamisessa käytetään? 
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9 Tuotteiden valmistettavuuden kehittäminen 
 

Miten tuotteiden valmistettavuuden kehittämisestä saadut hyödyt tulisi jakaa verkostossa?  

Pitäisikö päähankkijan suunnittelijoiden keskittyä perusteknologioiden kehittämiseen vai 

kokonaan uusiin valmistusmenetelmiin? 

Onko toimittajalla resursseja parantaa päähankkijan tuotteiden valmistettavuutta? 

Mitä eri keinoja valmistettavuuden kehittämiseen on? 

 

10 Tuotantoteknologia 
 

Arvio yrityksen tuotannon kustannustehokkuudesta 

Onko tehty ajankäyttö tutkimusta? 

Onko päähankkijan tuotteissa kuinka paljon työntö ja imuohjautuvia tuotteita? 

Onko käytetty ulkopuolisia asiantuntijoita? 

Onko koneiden kunnossapidolle systemaattinen käytäntö? 

Seurataanko materiaalin hukkaprosentteja (esim. levyn käyttöasteita)? 

 

11 Kustannustietoisuus 
 

Onko yrityksessä tuotekohtainen kustannuslaskenta? 

Onko päähankkijan kustannusajurit tunnistettu? 

Käyttääkö yritys katemalli- vai voittolisämalli tarjous(kustannus)laskentaa? 

Mitä välillisiä tai vaihto-omaisuuskustannuksia kohdistetaan tuotteelle/tilaukselle? 

Tarkastetaanko tuotteiden hinnoittelu aina sarjakoon muuttuessa? 

(Monesti tilanne on niin, että sarjakoko kasvaa ajan kuluessa, mutta ei muisteta tehdä 

muutoksia hinnoitteluun tai tuotantomenetelmiin 

 
12 Muut kysymykset 
 
 
Voidaanko yrityksen nimeä käyttää kyselyn laatijan diplomityössä? (Ennen julkaisemista, 

työ annetaan luettavaksi asianomaisessa yrityksessä.)  
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Verkostokumppanitutkimuksen kyselylomake osa 3: 
Haastateltavat, päähankkijan tuotteita koskevat kysymykset 
 
YRITYSKYSYMYKSET, Osa 3: Kysymykset liittyen päähankkijan tuotteisiin 
 
Tuotteen valmistaminen 
 
Kuinka pitkään toimittaja on valmistanut kyseisiä päähankkijan tuotteita? 
 
Haluaako toimittaja suurentaa, pienentää vai pitää ennallaan tuotteen toimitussisältöä 
tulevaisuudessa? 
 
Miten eräkoko ja vuotuinen volyymi vaikuttavat tuotteen valmistuskustannuksiin? 
 
Tehdäänkö tuotteelle laaduntarkastusta tai esimerkiksi mittauspöytäkirjaa? 
 
Valmistusprosessi 
 
Millainen tuotantomuoto vastaa parhaiten päähankkijan tuotteiden valmistusta? (Ovatko 

sarjat suuria vai tarvitaanko puolestaan joustavuutta) 

 
Ovatko tuotannon järjestelyt päähankkijan tuotteiden ja kostruktioiden mukaisia? 
 
Millä tavoin tuotteen valmistusprosessi on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana? 
 
Millä tavoin tuotteen valmistusprosessia aiotaan kehittää tulevaisuudessa? 
 
Päähankkijan tuotteiden valmistusprosessin keskeiset vaiheet ja kustannusten muodostu-
minen: 
 
Työvaihe Prosentuaalinen osuus 

läpimenoajasta 
Prosentuaalinen osuus 
tuotteen kokonaiskustan-
nuksista 

Muita tietoja 

Raaka-aine (teräs materiaalit)    
Materiaalit, tarvikkeet 
(sis. maalit, vakio osat, jne.) 

   

Materiaalilisä (käsittely, varastoin-
tikulu) 

   

Osavalmistus    
Osien koneistus/leikkaus    
Kokoonpano (hitsaus, silloitus)    
Pääkokoonpanon hitsaus    
Jälkityöstö    
Koneistus (hitsauskokoonpano)    
Viimeistely    
Maalaus    
Pakkaus    
Muut työt (esim. välillinen työ, 
suunnittelu) 
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Onko toimittajalla mitään vertailu/seuranta arvoja tuotteen valmistamisesta? 
 
Esim. 
 
Päähankkijan tuotteiden vertailuarvot 
 
Läpimenoaika   
Työaika   
Massa   
Hitsauslisäaine määrä   
Sarjakoko   

 
 
Valmistusteknologia 
 
Mitä mekanisoituja / automatisoituja vaiheita tuotteen valmistukseen sisältyy? 
 
Käytetäänkö päähankkijan tuotteisiin Nc -teknologiaa tai Cad/Cam -ohjelmistoja? 
 
Paikoita seuraavaan kuvaan päähankkijan tuote/tuotteet suhteessa yrityksen muihin tuot-

teisiin. (Ovatko päähankkijan tuotteet vaikeampia vai helpompia valmistaa kuin toisten 

asiakkaiden tuotteet?) 

 
Mitkä tuotteet vaatisivat eniten valmistusteknistä suunnittelua? 
 
 
Tuotannonohjaus 
 
Valmistetaanko päähankkijan tuotteiden osia varastoon, asetuskustannusten pienentämi-
seksi? 
 
Hahmottele tuotteen toimitusprosessi. 
 
Kuinka monta yrityksenne toimittajaa osallistuu päähankkijan tuotteiden valmistukseen? 
 
Miten sisäistä ja ulkoista tuotannonohjausta voitaisiin tuotteen osalta tehostaa? 
  
 
Keskeiset ongelmat päähankkijan tuotteiden valmistuksessa 
 
Mitkä ovat tavallisimmat ongelmat tuotteen valmistuksessa? Mitä asioita pitäisi kehittää? 
 
Ovatko kuvat kunnossa ja ovatko ne yleispäteviä? 
 
Mitä puutteita kuvissa on? 
 


