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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä työssä esitellään käytetyimpiä tuotantofilosofioita. Tuotantofilosofia on hyvin laaja 

käsite ja sen vuoksi myös jotkin esiteltävistä menetelmistä ovat hyvin kaukana toisistaan. 

Työ koostuu teoriaosiosta, jossa on esitelty kukin tuotantofilosofia ja lopuksi 

johtopäätöksiä-osiossa käsitellään sitä, kuinka menetelmät liittyvät toisiinsa. Työssä 

esitellään JIT/JOT-tuotanto, Lean-tuotanto, Monozukuri, Modulointi, Standardointi, 

Strategiatyö, Six Sigma, TQM, TPM, QFD, MFD, Simulointi, Digitaalinen valmistus, 

DFX ja ns. uudet tuotantofilosofiat.  Eri menetelmistä löytyvää lähdemateriaalia on tarjolla 

monipuolisesti, josta johtuen menetelmistä on voitu esitellä vain pääpiirteet. 

Tuotantofilosofioiden avulla voidaan saavuttaa monia eri asioita. Osa menetelmistä on 

luotu tuotannon tehostamiseksi ja yksinkertaistamiseksi, osa puolestaan lisää tuotannon tai 

koko yrityksen laatutasoa ja osa puolestaan helpottaa tuotteiden suunnittelu-työtä. Moni 

esiteltävistä filosofioista ei istu yksinomaan yhteen edellä mainituista kategorioista vaan 

kattaa laajempia alueita pitäen sisällään jopa kaikkia kolmea mainittua tulosta. Näiden 

lisäksi työssä on esitelty lyhyesti uusia tuotantofilosofioita, jotka ovat hieman irrallisia 

kokonaisuuksia verrattuna muihin työssä esiteltäviin filosofioihin.  

 

Työn tarkoituksena on auttaa hahmottamaan suurta kokonaisuutta jonka tuotantofilosofiat 

tuottavat. On tärkeää osata hahmottaa filosofioiden riippuvuus toisistaan ja se, että 

otettaessa käyttöön jotain tuotantofilosofiaa, tarkoittaa se myös mahdollisesti monen 

muunkin asian huomioonottamista. Tätä näkökantaa selvennetään johtopäätöksissä.  
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2 QFD  - QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT  

 

 

Quality Function Deployment on asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun menetelmä, jossa 

tuotekehitys- ja tuotantoprosessia ohjataan asiakastarpeiden pohjalta. Menetelmässä 

asiakastarpeet muunnetaan teknisiksi vaatimuksiksi. Vaatimukset muunnetaan prosesseiksi 

ja tuotantovaatimuksiksi joiden pohjalta valmistetaan tuote. QFD-menetelmässä käytetään 

hyväksi QFD-kaaviota, jota kutsutaan myös laatukaavioksi sekä laatutaloksi (kuva 1).  

 

Kuva 1. QFD:n peruskaavio (Turunen 1991, s.21). 

Kaavioon ryhmitellään tuotteen toiminnot ja tekniset ominaisuudet jotka tuottavat 

toiminnat. Kaaviossa käytetään hyväksi pisteytyksiä ja vaikutuskertoimia arvioitaessa 

toimintojen tärkeyttä. Tuloksena kaaviosta saadaan Asiakas-%-rivi, joka kuvaa asiakkaiden 

tarpeiden painotusta teknisinä ominaisuuksina. Samaan taulukkoon tehdään myös 

kilpailija-analyysi, jolloin saadaan teknisten ominaisuuksien painotukset kilpaileviin 

tuotteisiin verrattuna. Näitä painotuksia arvioimalla voidaan määrittää tuotespesifikaatioita. 

Toimintojen tärkeysasteet ryhmitellään pisteytyksellä. Ominaisuudet ryhmitellään ja 

toimintoja vastaavat tekniset ominaisuudet määritellään taulukkoon. QFD etenee neljässä 

vaiheessa (kuva 2). (Pahl et al. 2007, s. 531; Turunen 1991, s.27.) 
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QFD etenee neljässä vaiheessa (kuva 2): 

 

Kuva 2. QFD:n vaiheet. (Turunen 1999, s. 21). 

Ensimmäisenä suoritetaan markkinatutkimuksia ja markkinoiden segmentointia, joiden 

avulla selvitetään mitä kukin asiakasryhmä vaatii tuotteelta. Asiakkaiden tarpeet 

priorisoidaan ja arvioidaan kilpailijan tuotetta tai omaa tuotetta asiakkaiden tarpeisiin 

nähden. Tutkimuksissa ilmenevät vaatimukset muunnetaan teknisiksi vaatimuksiksi eli 

tuotteen toiminnoiksi.   

Toisessa vaiheessa tuotteelle asetettujen vaatimusten perusteella kehitellään tuote, joka 

täyttää kyseiset vaatimukset mahdollisimman kattavasti. Kehitysvaihe jakautuu neljään 

osaan jotka voidaan jakaa tavoitteiden mukaan: 1. Konseptin valinta osille, 2. kriittisten 

osien valinta, 3. kriittisten osien parametrien valinta, 4. jatkokäsittelyyn menevien osien 

valinta. Kun nämä neljä valintaa on suoritettu, tiedetään tuotteelta vaadittavat spesifikaatiot 

ja osat jotka toteuttavat vaaditut toiminnot. Tuotekehittelyssä voidaan käyttää apuna 

toimintoanalyysia, joka on esitelty sivulla 5. 

Kolmannessa vaiheessa tuotteen valmistusprosessit määritetään. Tähän sisältyy mm. 

tuotteen valmistuksen kaikki vaiheet, palvelut ja menettelytavat. Kolmannessa vaiheessa 

määritetään siis prosessiparametrit ja prosessin suorituskyky, kuten esimerkiksi 

läpäisyaika. Prosessisuunnittelussa voidaan ottaa huomioon myös erilaiset 

valmistussuuntaukset kuten esimerkiksi kokoonpanoystävällinen valmistus DFA.  

Neljännessä vaiheessa suunnitellaan valmistus. Tällä tarkoitetaan lähinnä teknisen ja 

tiedollisen valmiuden luomista, jotta on mahdollista tuottaa osia, joilla on halutut 

ominaisuudet. Osien ja prosessien yksityiskohdat on päätetty vaiheessa kaksi ja kolme. 
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Neljännessä vaiheessa varmistetaan näiden arvojen säilyminen tuotannossa. 

Varmistaminen tapahtuu laadunvarmistuksella kolmen ohjelman ja suunnitelman avulla, 

jotka ovat tuotantotekninen suunnitelma, laatusuunnitelma ja huoltosuunnitelma. (Pahl et 

al. 2007, s. 534; Turunen 1991, s. 24-43). 

Menetelmällä saavutetaan seuraavia etuja (Pahl et al. 2007, s.534): 

 Tuotteen vaatimuslista saadaan muodostettua tehokkaasti ja vaatimuslista täyttää 

paremmin asiakkaiden vaatimukset. 

 Tuotteen kriittiset ominaisuudet saadaan selvitettyä tehokkaasti asiakkaiden 

vaatimusten pohjalta.  

 Tuotteen tekniset ominaisuudet ja tärkeimmät komponentit pystytään valitsemaan 

tehokkaasti. 

 Tulevaisuuden kehittämistarpeet pystytään tunnistamaan tehokkaasti 

asiakasvaatimusten pohjalta.  

Toimintoanalyysi 

Toimintoanalyysi on systemaattinen menetelmä, jonka avulla selvitetään tuotteen 

toimintorakenne ja parhaat tekniset ratkaisut. Toimintoanalyysi voidaan esittää myös 

toimintopuun muodossa. Toimintoanalyysilla pyritään saamaan aikaiseksi tuotteen eri 

toimintojen välinen riippumattomuus. Tämä edesauttaa tuotteen modulaarisuutta, koska 

toimintojen välinen riippumattomuus vähentää moduulien välistä vuorovaikutusta. 

Toimintoanalyysilla kerätään tuotteelta vaadittavat pakolliset ja vaihtoehtoiset toiminnot 

yhteen, jonka pohjalta pohditaan kuinka toteuttaa kukin toiminto niin ettei se vaikuta 

muihin toimintoihin. (Lohtander 2008a.) 

 

 

3 TPM – TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE 

 

 

Total Productive Maintenance (TPM) eli kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito on 

yrityksen toiminnot kattava kunnossapitostrategia. TPM:n päämääränä on lisätä yksittäisen 

laitteen tai järjestelmän kokonaistehokkuutta maksimoimalla sekä ylläpitämällä jokaisen 

yksittäisen osatekijän tehokkuus. TPM parantaa tehokkuutta sekä kvantitatiivisesti että 

kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisella tarkoitetaan tässä tapauksessa koneiden tehokkuuden ja 
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käytettävyyden parantamista. Kvalitatiivisella tarkoitetaan viallisten tuotteiden määrän 

vähentämistä.  

 

Kokonaisvaltainen tuottava kunnossapito –ideologia muodostuu seuraavien periaatteiden 

kokonaisuudesta (Tuottava kunnossapito 2009):  

 Kunnossapito käsitetään hyvin laajasti. 

 Koko henkilökunta suorittavista työntekijöistä ylimpään johtoon sitoutuu tuottavan 

kunnossapidon periaatteeseen. 

 Kokonaisvaltainen henkilöstön sitoutuminen tarkoittaa kunnossapidon 

huomioimista kaikissa yrityksen toiminnoissa. 

 Kehittämistoiminta tapahtuu itsenäisissä pienryhmissä, jotka kehittävät omia 

työtehtäviään kuuden päähäiriölähteen eliminoimiseksi. 

 Jokaiselle laitteelle luodaan täydellinen koko käyttöiän kattava ennakoivan 

kunnossapidon järjestelmä. 

Kokonaisvaltaisen tuottavan kunnossapidon käyttö perustuu kuuden pääasiallisen 

häiriölähteen eliminoimiseen, joiden avulla tuottavuutta saadaan tehostettua (Leflar J. 

2001, s.5-7):  

 Pienet virheet ja viat ovat perussyitä laitteistojen hajoamisiin. Siksi ne tulisi 

eliminoida kokonaan. Pienet vikatilanteet aiheuttavat suurempia ongelmia ja 

jatkuvan parantamisen tavoitteleminen ei onnistu koska pienet viat aiheuttavat 

vikatilanteita. Pienet virheet johtuvat tuotantolaitteiden kohtaamista ongelmista, 

toiset virheet taas käyttöhenkilökunnan tekemistä virheistä. Työntekijöiden tekemät 

virheet johtuvat yleensä koulutuksen, tietämyksen, oikeiden välineiden tai oikeiden 

osien puutteesta. Yksi tuottavan kunnossapidon suurimmista tehtävistä onkin 

pienien vikojen paljastaminen ja korjaaminen. 

 Perusteellisesti suunnitellut huoltorutiinit voivat ehkäistä lähes kaikki satunnaiset 

vikatilanteet. Säännöllisesti aikataulutetut huollot ovat tukijalka muiden viiden 

häiriölähteen poistolle tuottavan kunnossapidon käytössä.  

 Eri osastojen väliset ryhmät voivat kehittää tuotantolaitteiston suorituskykyä 

huomattavasti helpommin kuin yksittäiset osastot erikseen. Tämä pätee varsinkin 

laatuongelmien ja kroonisten vikatilanteiden ratkaisussa. 
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 Jatkuvan parantamisen osana on jatkuva oppiminen. Koneet tekevät mitä niiden 

käyttäjät ohjelmoivat ne tekemään, eivätkä ne paranna itsestään työskentelyn tasoa. 

Koneiden suorituskykyä parannetaan parantamalla henkilökunnan tietotaitoa (kuva 

3). Tuottavalla kunnossapidolla pyritään aina kahteen tavoitteeseen: saavuttamaan 

optimaaliset tuotantoasetukset ja optimaalinen henkilökunnan suorituskyky. 

Tuottava kunnossapito korostaa ihmisen taitoja ja koneiden ylläpitoa sekä 

tuottavuuden parantamista. Koneet, joille tehdään huolellista ennaltaehkäisevää 

huoltoa, tuottavat enemmän tuotteita kuin koneet, joiden huoltotyöt suoritetaan 

vasta sitten kun jotain hajoaa.  

 Tehokas ennaltaehkäisevä laitteiston huolto vaatii vähemmän aikaa kuin huonosti 

huollettujen koneiden vikatilanteiden korjaaminen.  

 

Kuva 3. Käyttöhenkilökunnan taitojen vaikutus koneiden vikatilanteisiin (Leflar J. 2001, s. 

7). 

 

 

4 MFD – MODULAR FUNCTION DEPLOYMENT 

 

 

Modular Function Deployment (MFD) on systemaattinen tuotteen moduloinnin 

suunnittelujärjestelmä, jonka avulla kehitetään modulaarisia tuoteperheitä. Menetelmä 

koostuu viidestä vaiheesta (kuva 4): 
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Kuva 4. MFD-menetelmän vaiheet (Lohtander 2008a).  

Ensimmäisenä selvitetään asiakastarpeet eri markkinasegmenteille koska eri segmenttien 

asiakkaat vaativat erilaisia tuotteita. Tarpeet selvitetään käyttäen apuna QFD-analyysia, 

jossa selvitetään minkälaiset ominaisuudet asiakas tarvitsee tuotteelle. QFD:n avulla 

asiakastarpeet muutetaan suunnitteluvaatimuksiksi tai tuoteominaisuuksiksi. (Huang 1996, 

s.359–361; Lohtander 2008a; Riitahuhta & Pulkkinen 2001, s.135–136.) 

Toisena vaiheena suoritetaan teknisten ratkaisujen valinta. Teknisten ratkaisujen ja tuotteen 

toimintojen valinnassa käytetään apuna toimintoanalyysia, joka on esitelty QFD-metodin 

yhteydessä. QFD-menetelmä tuottaa suunnitteluvaatimuksia, jotka ovat keskittyneet 

voimakkaasti asiakkaaseen, joten tarvitaan teknisempi näkökulma jonka toimintoanalyysi 

tuottaa. (Huang 1996, s.359–361; Lohtander 2008a; Riitahuhta & Pulkkinen 2001, s.135–

136.) 

Kolmannessa vaiheessa pyritään muodostamaan tuotekonsepteja perustuen moduuleihin, 

jotka tuottavat edellisessä vaiheessa määritellyt toiminnot. Tässä käytetään apuna MIM-

metodia (Module Indication Matrix) eli moduulin osoitusmatriisia. Moduulin 

osoitusmatriisissa tekniset ratkaisut kuvaillaan moduuliajureiden avulla. Moduuliajurit 

tukevat teknisten ratkaisuiden ryhmittelyä modulaarisiin konsepteihin. Moduuliajureita 

voidaan käyttää syinä moduuleiden muodostamiseen. Moduulin osoitusmatriisissa jokainen 

Asiakastarpeiden 
selvittäminen

Teknisten 
ratkaisujen valinta

Modulaaristen 
konseptien 

muodostaminen

Modulaaristen 
konseptien 

arviointi

Moduulikohtainen 
suunnittelu
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tekninen ratkaisu on arvioitu moduuli-ajureiden pohjalta. Tämä johtaa matriisiin jossa 

jokaisen 12 eri moduuliajurin ja teknisen ratkaisun välillä on yhteys. Yhteyksiä 

pisteytetään eri painotuksilla, riippuen ajureiden tärkeydestä. Eniten pisteitä saaneet 

ratkaisut ovat ehdokkaita toteutettavalle moduulille. (Huang 1996, s.359–361; Lohtander 

2008a; Riitahuhta & Pulkkinen 2001, s.135–136.) 

Neljännessä vaiheessa arvioidaan modulaarisia konsepteja. Tässä vaiheessa apuna 

käytetään rajapintojen arviointimatriisia, jolla pystytään arvioimaan moduulien 

rajapintojen toimivuutta. Rajapintojen arviointimatriisiin merkitään eri moduuleiden kaikki 

liitynnät toisiinsa, kuten geometriset rajapinnat, energian rajapinnat jne. Kuvasta 5 selviää 

matriisin muoto. Parhaimmat vaihtoehdot rajapintojen toteuttamiseen ovat molemmissa 

reunoissa eli ns. perusyksikkökokoonpano ja ns. hampurilaiskokoonpano. (Huang 1996, 

s.359–361; Lohtander 2008a; Riitahuhta & Pulkkinen 2001, s.135–136.) 

 

Kuva 5. Rajapintamatriisi. (Lean Directions 2010.) 

Viidennessä vaiheessa suoritetaan kullekin moduulille lopullinen suunnittelu. Modulaarista 

suunnittelua ei tulisi käsittää DFMA-suunnittelun korvaajana moduulikohtaisessa 

suunnittelu-vaiheessa. On tärkeää, että jokainen moduuli suunnitellaan DFMA-

näkökulmaa silmälläpitäen, jotta saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Moduulin 

osoitusmatriisi on myös hyvä suunnannäyttäjä sille, mikä näkökulma on tärkein kullekin 

moduulille. Esimerkiksi huoltomoduuliksi suunniteltu moduuli tulisi suunnitella helposti 
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purettavaksi tai vaihdettavaksi. (Huang 1996, s.359–361; Lohtander 2008a; Riitahuhta & 

Pulkkinen 2001, s.135–136.) 

 

 

5 SIX SIGMA 

 

 

Six Sigma-metodi on liikkeenjohdon parannus- ja kehittämismenetelmä. Six Sigma 

perustuu tietoon, joka on peräisin joko palvelu-, tuote- tai liiketoimintaprosessista. 

Menetelmä käyttää tietoa, jotta yritystä saataisiin ajettua parempiin ratkaisuihin, ja 

toteuttaakseen yrityksen strategisia muutoksia. Metodilla pienennetään prosessin vaihtelua 

ja parannetaan suorituskykyä ja saantoa. Toimintaa kehitetään projekteilla, jotka 

suunnitellaan, johdetaan ja toteutetaan järjestelmällisesti sekä tavoitteellisesti. (Six Sigma 

– Mitä se on? 2009.) 

Menetelmässä määritellään kriittiset asiat asiakkaalle sekä yritykselle, joita täytyy parantaa 

tai kehittää. Tämä tapahtuu keräämällä tietoja prosesseista ja analysoimalla dataa. 

Analysointi toteutetaan tilastollisilla työkaluilla, jonka jälkeen ongelmat pystytään 

tunnistamaan tilastoista. Ongelmien ratkaisuun käytetään myös tilastotekniikkaa. (Six 

Sigma – Mitä se on? 2009.) 

Six Sigma-menetelmässä on jokaiselle osalliselle jaettu roolit sekä vastuualueet. Yrityksen 

johto toimii nimellä Executive. He osoittavat muulle organisaatiolle suunnan johon pyrkiä 

ja johdattavat muutokseen. Seuraavana organisaatiossa ovat Championit, jotka ovat 

projektien omistajia, toteuttavat ratkaisut ja toimivat muun organisaation esimiehinä. 

Championeiden alaisina toimivat Master Black Beltit jotka työskentelevät kokoaikaisina 

tässä toimenkuvassa. He kouluttavat ja ohjaavat Black- ja Green beltejä. He ovat myös 

tilastollisen ongelmanratkaisun asiantuntijoita. Jos yrityksestä ei löydy sopivaa henkilöä 

tähän rooliin, voidaan yrityksen ulkopuolelta valita henkilö, joka osaa Six Sigman 

menetelmät ja konseptit laajasti. Black Beltit työskentelevät Master Black Beltien alaisina 

ja käyttävät työajasta 50 - 100% Black Belteinä toimimiseen. Heidän tehtävänään on 

helpottaa ja toimeenpanna ongelman ratkaisua. Sen lisäksi he myös kouluttavat ja ohjaavat 

Green Beltejä sekä johtavat projektitiimiä. Green Beltit ovat osa-aikaisina Six Sigma-

projekteissa ja he voivat toteuttaa osastokohtaisia projekteja käyttäen Six Sigma – 
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toteutusstrategiaa. Viimeisenä projekteissa mukana ovat Yellow Beltit jotka auttavat 

Black- ja Green Belttejä ja toimivat apuna osa-aikaisesti. Muut organisaation työntekijät 

eivät toimi projekteissa mukana mutta heidän tulee ymmärtää visiot joihin pyritään ja osata 

soveltaa projekteissa määriteltyjä ideoita. (Six Sigma – Mitä se on? 2009.) 

Yrityksen johto käynnistää Six Sigma-projektin antamalla tehtäväksiannon. Projektia vetää 

Black Belt(BB), jolla tarkoitetaan henkilöä joka on koulutettu suorituskyvyn 

parantamiseen ja ongelmanratkaisuun. Black Beltillä tulee olla tieto-taito tuotanto-, 

palvelu-, tai markkinointi- sekä myyntiprosessin muuttamiseen tehokkaammaksi. (Six 

Sigma – Mitä se on? 2009.) 

DMAIC 

Jotta Six Sigma-menetelmällä voitaisiin löytää suorituskykyä parantavat tekijät ja muuttaa 

niitä oikeaan suuntaan, on menetelmälle kehitetty DMAIC-prosessi jolla voidaan löytää 

satunnaissyy suorituskyvyn parantamiseen. Prosessi muodostaa läpimurtostrategian, jossa 

edetään kohti ydinsyytä.  Aluksi prosessissa keskitytään ongelman kuvaamiseen ja 

syyehdokkaiden etsimiseen eli karakterisoitinvaiheeseen. Tämän jälkeen tulee 

optimointivaihe jossa luodaan malli, jolla ongelma poistetaan. Tässä vaiheessa syytekijöitä 

muokkaamalla voidaan parantaa ja optimoida tuote sekä prosessi. (Six Sigma – Mitä se on? 

2009; Six Sigma Lahti 2010.) 

DMAIC-menetelmän nimi tulee läpimurtostrategian vaiheiden nimistä: D – Define, eli 

määrittelyvaihe jossa tunnistetaan ja rajataan ongelma sekä asetetaan tavoite jonne 

pyritään. M – Measure, eli mittausvaihe, jossa vahvistetaan ongelma, tunnistetaan 

mahdolliset ongelman aiheuttajat sekä varmistetaan tiedon laatu. A – Analyze, eli 

analysointivaihe jossa käytetään kerättyä tietoa ja tutkitaan, mitkä prosessin tekijät 

aiheuttavat ongelman. I – Improve, eli parannus- ja optimointivaihe, jossa ongelma 

ratkaistaan ja testataan ongelmaan vaikuttavia tekijöitä kokeellisesti. C – Control eli 

ohjaus- ja valvontavaihe, jossa luodaan järjestelmä, jolla varmistetaan tilan säilyminen 

parannusprojektin jälkeenkin. (Six Sigma – Mitä se on? 2009; Six Sigma Lahti 2010.) 
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6 STRATEGIATYÖ 

 

 

Strategialla voidaan tarkoittaa yrityksen suunnitelmaa, toimintamallia, kilpailuliikennettä, 

asemaa ja näkökulmaa. Strategioilla siis luodaan suuntaviivoja joilla yritys pyrkii 

muuttamaan jollain tavalla toimintaansa. Strategiatyöllä puolestaan ilmaistaan yrityksen 

tapoja luoda, ideoida ja toteuttaa strategioita. (Lares-Mankki 1999.) 

Strategiatyö koostuu neljästä vaiheesta (Lares-Mankki 1999): 

 Strateginen analyysi – Mikä on nykyinen tilanne, mitä parannettavaa 

organisaatiolla olisi. 

 Strategian päivitys – Mihin suuntaan halutaan mennä ja miten sinne päästään. 

 Strategian toimeenpano – Prosessi jolla varmistetaan strategioiden toteutuminen 

kaikilla osa-alueilla. 

 Strateginen seuranta – Prosessi jolla varmistetaan, että strategiat ovat ajan tasalla, 

seurataan, jotta kaikki toteutuvat. 

Strateginen analyysi 

Strategisen analyysin tavoitteena on tukea strategioiden ideointia, arviointia, niiden 

kyseenalaistamista ja valintaa. Analyysin avulla tarkistetaan onko yrityksen suunta oikea, 

lisätään ymmärrystä yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista sekä tunnistetaan strategisia 

haasteita eli uhkia ja mahdollisuuksia.  

Strategista analyysia tarvitaan, koska yrityksen johdolla ei ole kapasiteettia pohtia kaikkia 

tapahtumia, niiden seurauksia ja trendejä samanaikaisesti, eikä myöskään peräkkäin. Näin 

ollen tarvitaankin yksinkertaistavia malleja ja tapoja, joilla ongelmia sekä mahdollisuuksia 

voidaan tunnistaa ja mallintaa. Strategista analyysia tehdessä tulee kuitenkin muistaa, että 

analyysi itsessään ei tuota strategioita tai päätöksiä vaan se auttaa kartoittamaan nykytilaa 

ja tulevaisuutta sekä hahmottamaan liiketoimintaa laajemmin. (Lares-Mankki 1999.) 

Voidaan analysoida (Lares-Mankki 1999): 

 Toimialaympäristöä(kilpailuympäristö)(kilpailijat, nykyiset ja potentiaaliset 

asiakkaat, toimittajat, alalle tulijat ja korvaavat tulijat) 

 Toimintaympäristöä (nykyiset asiakkaat, toimittajat yms. sekä yrityksen sisäinen 

kokonaisuus) 
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 Yleinen ympäristö(makroympäristö)(taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset, 

teknologiset ja ekologiset ympäristöt) 

 

Strategisen analyysin suorittamiseen on olemassa lukemattomia tekniikoita ja tämän takia 

kuhunkin ongelmaan tulisikin osata valita juuri oikeanlaiset tekniikat. Analyysia tehdessä 

tulisi käyttää myös useampaa toisiaan täydentävää tekniikkaa, jottei ongelman tarkastelusta 

tulisi liian kapeakatseista. Analyysin suorittajien tulisi osata toimia puolueettomasti, 

jotteivät tulokset vääristyisi ja aiheuttaisi näin ollen virheitä analyysiin. (Lares-Mankki 

1999.) 

Yleisimpiä strategisen analyysin suorittamistekniikoita ovat (Lares-Mankki 1999):  

 arvoketjuanalyysi 

 benchmarking  

 elinkaarianalyysi  

 itsearviointi 

 kilpailija-analyysi 

 strateginen ryhmittely 

 SWOT-analyysi 

 

Usein näkemys oman yrityksen asemasta esimerkiksi kilpailijoihin nähden on 

ylioptimistinen tai muuten vääristynyt liian tiiviistä lähituntumasta johtuen. Joskus myös 

yrityksen eri osissa voi olla jopa ristiriitaisia näkemyksiä yrityksen kokonaisasemasta. 

Tällöin voi olla vaikeaa päästä yksimielisyyteen strategisista suunnista ja yrityksen 

tavoitteista sekä halutusta lopputilasta. Ympäristön muuttuessa yrityksen asema sekä sen 

muutostarpeet muuttuvat. Tämän johdosta analyyseja tulisi uusia tasaisin väliajoin, jotta 

yritys pysyisi ajan tasalla. (Lares-Mankki 1999.) 

Yrityksen tulisi tietää omasta asemastaan suurimmat ongelmat. Näin ollen on tärkeää tietää 

mitkä ovat erot toimialan kilpaileviin yrityksiin, mitä seikkoja eri sidosryhmät kuten 

asiakkaat ja omistajat arvostavat yritystä arvioitaessa, miten yritys sijoittuu kilpailijoihin 

nähden sidosryhmien näkökulmasta. Lisäksi tulee tietää mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja 

heikkoudet sidosryhmien näkökulmasta, mihin suuntaan yrityksen asema on menossa 
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parhaillaan, yrityksen aseman vaihtelut eri segmenteissä sekä eri markkinoilla ja mitkä 

ovat suurimmat uhat ja riskit. (Lares-Mankki 1999.) 

Strategian muodostuksessa ideat jalostetaan suunnitelmiksi eli silloin päätetään mihin 

pitkällä aikavälillä pyritään ja miten sinne aiotaan päästä.  Strategiaa muodostettaessa on 

tiedettävä mitä toimenpiteitä valittava strategia vaatii käytännössä ja onko yrityksellä 

edellytyksen saada se toteutumaan. Strategian toimeenpanolla varmistetaan strategian 

toteutuminen. Strategian toimeenpano kuuluu jokaiselle päätöksiä tekevälle yrityksessä. 

Jokainen toteuttaa strategiaa varmistamalla, että jokainen oma päätös on uuden strategian 

mukainen. Strategian toteutumista tulee seurata, jotta suunta pysyy oikeana. Strategiaa 

voidaan seurata analysoimalla esimerkiksi strategiatyön panoksen ja tuotossuhteen 

keskinäistä suhdetta. (Lares-Mankki 1999.) 

 

 

7 MODULOINTI 

 

 

Modulointi on tuotteen jakamista toiminnallisiin kokonaisuuksiin, moduuleihin, joilla on 

selkeät rajapinnat joko teknisistä tai toiminnallisista syistä. Samoja moduuleja ja 

komponentteja voidaan käyttää monissa tuotteissa, jolloin yksittäisten komponenttien ja 

toimintojen sarjakoot suurenevat. Moduloinnilla pyritään komponenttien 

riippumattomuuteen, joka mahdollistaa yrityksen sisäisen standardoinnin ja 

vaihtokelpoisuuden. (Lohtander 2008a.) 

Moduuli määritellään standardoiduksi yksiköksi, joka voidaan yhdistää ja vaihtaa toisiin 

moduuleihin. Moduulien avulla voidaan valmistaa tuote tilaus-toimitusprosessissa ja 

toimittaa tuote ilman tilauskohtaista räätälöintiä. Moduulien elinkaaret ovat jopa pidempiä 

kuin itse tuotteen, koska moduuleja on mahdollista käyttää esimerkiksi eri sukupolvien 

tuotteissa. (Lohtander 2008a.) 

Modulaarisuudella tarkoitetaan tuotevarianttien luomista valmiiksi suunniteltujen 

moduulien avulla. Modulaarisuus mahdollistaa tuotteen muunneltavuuden asiakkaiden 

vaatimusten mukaan. Modulaarisella tuoterakenteella on tarkoitus saada aikaan kannattava 

tuotevalikoima, joka kattaisi asiakkaiden tarpeet mahdollisimman laajasti. (Lohtander 

2008a.) 
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Modulaarisuus riippuu kahdesta ominaisuudesta katsottaessa tuotteen näkökulmasta 

(Lohtander 2008a): 

 Fyysisen ja funktionaalisen rakenteen samankaltaisuudesta. Fyysisen ja 

funktionaalisen rakenteen samankaltaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi osan 

ulkomittoja jolloin tietty osa voidaan korvata vastaavan kokoisella osalla jossa on 

esimerkiksi enemmän ominaisuuksia. 

 Tarkoituksettomien vuorovaikutusten minimoimisesta fyysisten komponenttien 

välillä. Vuorovaikutuksien minimoimisella tarkoitetaan kaikkien tarpeettomien 

vuorovaikutusten eliminointia, jolloin tuotteesta tulee modulaarisempi. Kaikki 

komponenttien väliset vuorovaikutukset ovat kriittisiä laitteen toiminnalle.  

Yrityksen tulisi moduloida koska (Lohtander 2008a): 

 Tuotetta voidaan käsitellä pienemmissä toiminnallisissa kokonaisuuksissa ja nämä 

kokonaisuudet voidaan suunnitella ja valmistaa erillisinä.  

 Asiakkaan vaatimuksia tuotteelle on helpompaa hallita ja kehittää. 

 Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa tuotteen varioinnin. Ei kuitenkaan 

mahdollisimman suurta variaatiomäärää, koska tarpeeton variointi on kallista ja 

kannattamatonta. 

 Asiakasta kiinnostaa lopputulos eikä variointi. 

 

Modulointia tulisi harkita silloin kun yrityksellä on (Lohtander 2008a): 

 Asiakasohjautuva tuotteisto 

 Suuri ja kirjava tuotevalikoima 

 Tuotteiden rakenteet ovat tarpeeksi samankaltaiset 

 Tarve suureen joustavuuteen 

 Hidas tuotanto- ja tuotevarastojen kiertonopeus 

 Pitkät tuotekehityksen ja tuotannon läpäisyajat 

 

7.1 Modulaariset mallit 

Modulaarisia malleja on viisi erilaista(Lohtander 2008a): 

 Sama komponentti useammassa tuotteessa. Samaa moduulia voidaan käyttää eri 

perusyksiköissä. Moduulia voidaan käyttää myöskin eri tuoteperheissä. Esimerkiksi 
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matkapuhelimien tietynmallisia kaiuttimia voidaan käyttää useissa eri 

matkapuhelinmalleissa.  

 Moduulien vaihtokelpoisuus. Kaksi tai sitä useampi moduuli on vaihdettavissa 

samaan perusyksikköön ja näistä muodostuu samaan tuoteperheeseen kuuluvia 

tuotevariantteja. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden eri suorittimia ja 

muistimääriä sisältävät mallit ovat täysin samalle pohjalle rakennettuja ja ne 

kuuluvat samaan tuoteperheeseen.  

 Parametrisoitu modulaarisuus. Parametrin arvoja voidaan määritellä 

tapauskohtaisesti, eli esimerkiksi moduulin fyysistä kokoa voidaan määritellä 

tapauskohtaisesti. Käytännön esimerkkinä tästä ovat tietyntyyppiset taskulamput 

joissa rungon pituutta muuttamalla muutetaan käytettävien pattereiden määrää ja 

valaisutehoa, muiden osien pysyessä täysin samoina.  

 Väylämuotoinen modulaarisuus. Perusyksikköön on mahdollista liittää erilaisia 

moduuleja: vapaavalintaisia yhdistelmiä vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tästä 

käytännön esimerkkinä ovat tietokoneiden emolevyjen liitäntäväylät joihin voidaan 

liittää vapaavalintaisia komponentteja.  

 Lohkomodulaarisuus. Lohkomodulaarisuus käsittää rajapintojen käytön, joiden 

avulla voi yhdistellä moduuleja mihin tahansa järjestykseen samalla periaatteella 

kuin esimerkiksi Lego-palikoissa.  

Moduuleilla on joko perustoimintoja tai erikoistoimintoja. Perustoiminnot ovat elintärkeitä 

järjestelmälle. Niitä ei periaatteessa ole mahdollista muuttaa. Perustoiminto voi joko 

täyttää vaaditun toiminnon yksin tai muodostaa yhdessä joidenkin muiden toimintojen 

kanssa vaaditun toiminnon. Perustoimintomoduuli on olennainen osa tuotetta ja sen takia 

yleensä siitä moduulista onkin erikokoisia ja -tyyppisiä variaatioita. Erikoistoiminnot ovat 

tuotteelle lisäarvoa tuottavia toimintoja joita ei kuitenkaan vaadita tuotteen toiminnan 

takaamiseksi.  (Lohtander 2008a.) 

 

7.2 Modulaarinen tuote tuotestrategiassa 

Modulaarisella tuotteella voidaan hyödyntää eri tuotestrategioiden tarjoamia etuja tuotteen 

eri moduuleissa. Moduuleilla voidaan samasta tuotteesta muokata tuotejohtajuutta 

edustavia tuotteita joihin käytetään uudempaa tai parempaa teknologiaa, esimerkiksi 

parempaa suorituskykyä ja uusia teknisiä ominaisuuksia jolloin tuotteen hinta on 
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toissijainen. Toinen tuotestrategia on tuottaa standardituotteita, joiden takana on tehokas 

tuotanto ja ne kilpailevat hinnallaan. Kolmas tuotestrategia on tuottaa räätälöityjä tuotteita 

asiakasvaatimuksien mukaan, jolloin hinta on jälleen vähemmän tärkeä asia. (Lohtander 

2008a.) 

Hyvä esimerkki, kuinka käytännössä samasta tuotteesta saadaan sekä tuotejohtajuutta 

edustava, että standardituotetta edustava, on yhdysvaltalainen Chevrolet Corvette-

urheiluauto. Autosta valmistetaan erikoisversiota Corvette Z06 joka edustaa 

tuotejohtajuutta. Sekä normaalissa Corvettessa että Z06:ssa on samankokoinen runko, jotta 

kokoonpano onnistuisi samalla linjalla. Z06:n runko valmistetaan alumiinista, jotta autosta 

saataisiin mahdollisimman keveä kun taas normaalin version runko valmistetaan 

teräksestä. Myös moottorissa halutaan säästää painoa, joten moottorilohkot valmistetaan 

alumiinista kun normaalissa versiossa valmistukseen käytetään terästä. Tuloksena 

moottorin teho on Z06-versiossa 505 hevosvoimaa, kun taas normaalissa teho on 400 hv. 

Painon säästöä tavoitellaan myös muutamissa muissa komponenteissa, jotta Z06 olisi 

mahdollisimman suorituskykyinen. Tiettyjä moduuleja muuttamalla saadaan siis tuotettua 

standardituotteesta myös tuotejohtajuutta edustava tuote. (Supertehtaat 2009.) 

 

7.3 Moduulidriverit eli moduuliajurit 

Yrityksen tavoitteita ei ole helppoa muuttaa suoraan tuotteiston suunnitteluohjeiksi. 

Kuitenkin tuotteen moduloinnille voidaan tunnistaa helpottavia seikkoja, joita kutsutaan 

moduulidrivereiksi eli moduuliajureiksi. Moduuli-ajurit muodostavat pohjan tuotteen 

teknisten ratkaisujen systemaattiselle arvioimiselle. Moduuliajureita ovat suunnittelussa ja 

tuotekehityksessä tuoteominaisuuksien siirto, tuotteeseen suunnitellut muutokset sekä 

muotoilu ja tyyli. Valmistuksen moduuliajureita ovat yhteiset komponentit ja prosessi. 

Tuotelaadun moduuliajurina toimii erillinen testaus. Alihankinnan moduuliajurit ovat 

puolestaan toimittajien saatavuus, päivitettävyys ja kierrätys. After-sales-moduuliajureihin 

kuuluu huolto ja kunnossapito. Varioitavuuden moduuliajurina ovat tekniset määrittelyt. 

(Ericsson & Erixon 1999, s.20-26.) 
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8 STANDARDISOINTI 

 

 

Standardien tarkoitus on hyödyttää kaikkia osapuolia. Standardisointia voidaan käyttää 

kaikilla aloilla, teollisuudesta tieteeseen ja tutkimukseen, hallinnossa kuin myös 

yhteiskunnallisessa palvelu- ja sosiaalityössä. Yhteisesti hyväksytyt määritelmät ja 

käsitteet nopeuttavat työtä, vähentävät virheitä ja väärinkäsityksiä sekä auttavat tuloksien 

parantamisessa. Standardien ansiosta tuotteet, menetelmät ja palvelut sopivat olosuhteisiin 

ja käyttötapoihin joihin ne on alun perin tarkoitettu. Teknisesti ja kaupallisesti 

merkityksettömät erilaisuudet tuotteiden välillä vähenevät standardisoinnin avulla. 

Standardisoinnin ansiosta tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja pystyvät toimimaan 

yhdessä ja tuotteet, menetelmät tai palvelut ovat keskenään vaihdettavia. (Standardien 

tarkoitus ja hyödyt 2009.) 

Standardisointi tuotannossa tarkoittaa valikoimien ja toimintatapojen yhtenäistämistä 

toiminnan helpottamiseksi. Standardeilla voidaan tehokkaasti rajoittaa eri variaatioiden 

määrän kasvua ja auttaa ratkaisemaan rutiiniongelmat aina samalla tavalla. Standardisointi 

tapahtuu joko kansainvälisellä tasolla(ISO), suuralueellisella tasolla (esim. EU), 

kansallisella tasolla (esim. SFS, DIN) ja yritystasolla. (Lapinleimu & et al. 1997, s. 291–

292.)  

Yritystason standardit jaetaan edelleen kolmelle tasolle: materiaalien ja tarvikkeiden 

standardisointi, komponenttistandardisointi ja tuotestandardisointi. Yleisin 

standardisointitaso näistä on käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden standardisointi. 

Monesti esimerkiksi käytettävät ruuvit, mutterit, aihiokoot ja teräslaadut ovat määritelty. 

Tämän tason rinnalla ovat myös mm. korkeamman tason standardien perusteella laaditut 

suunnitteluohjeet, kuten esimerkiksi tuotantokalusto- ja sovitestandardit. (Lapinleimu et al. 

1997, s. 292–293.) 

Vaativampi yritysstandardin taso on komponenttistandardisointi. Komponentilla 

tarkoitetaan valmiina ostettavaa osakokonaisuutta kuten esimerkiksi vaihteistoa. 

Komponenttistandarditaso sisältää käytettävät komponentit ja niiden valintaohjeistuksen. 

(Lapinleimu et al. 1997, s. 293.) 

Tuotestandardisointi on vaativin standardisointitaso. Tasolla muodostetaan 

standardituotteita tai moduulirakenteita, joista edelleen kootaan tuotteita. 
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Tuotestandardisoinnilla saavutetaan erilaisia etuja, kuten asiakastarpeiden hallittu 

täyttäminen, laadun parantuminen, materiaalihallinnon tehostuminen, suunnittelun 

läpäisyajan lyheneminen, valmistuksen läpäisyajan lyheneminen ja ohjattavuuden 

paraneminen sekä rutiinityön määrän väheneminen ja informaation kulun tehostuminen. 

(Kauppinen 2006, s. 7.) 

 

 

9 DIGITAALINEN VALMISTUS DIM JA SIMULOINTI 

 

 

Simulointi on jäljittelyä, jossa monimutkaisten tapahtumien jäljittely suoritetaan 

matemaattisten analogioiden avulla. Simulointia käytetään apuna silloin kun ei ole 

mahdollista tehdä täsmällistä kvantitatiivista mallia. (Lohtander 2008c.) 

Tuotannon simulointia voidaan pitää eräänlaisena ongelmanratkaisuprosessina jossa 

hankitaan tietoa tuotannosta, jonka jälkeen analysoidaan sitä eli erotetaan olennainen ja 

epäolennainen tieto. Olennainen tieto syötetään simulointimalliin ja mallin toimintaa 

verrataan reaalimaailmaan.  Usein malli toimii jollakin tietyllä tarkkuudella todellisuuteen 

verrattuna. Nämä erot voivat johtua satunnaistekijöistä mutta enimmäkseen ne johtuvat 

tiedonkeruuvaiheessa tapahtuneista virheistä ja yleistyksistä. (Lohtander 2008c.) 

Simuloinnilla voidaan kartoittaa ja ratkaista monia reaalimaailman ongelmia, tutkia ja 

vertailla erilaisten prosessien ja toimintatapojen kannattavuutta, muutosten merkitystä, 

layoutin vaikutusta läpimenoaikoihin. (Lohtander 2008c.) 

Tuotannon simuloinnin perinteiset käyttökohteet voidaan jaotella henkilöstö- ja 

välineistötarpeen selvittämiseen, suorituskyvyn analysointiin sekä operatiivisen toiminnan 

arviointiin. Lisäksi simulointia voidaan käyttää apuna henkilöstön kouluttamisessa ja 

tuotannonohjauksessa. Henkilöstön kouluttamisessa simuloinnilla voidaan esimerkiksi 

perehdyttää uusiin toimintatapoihin tai uusiin toimitiloihin. (Lapinleimu et al. 1997, s.326.) 

Simuloinnin sovelluskohteita (Lapinleimu et al. 1997, s. 326): 

Henkilöstö- ja välineistötarpeen selvittäminen 

 tarvittavien koneiden tyyppi ja lukumäärä 

 kuljetusvälineistön sekä muiden tarvittavien resurssien tyyppi, lukumäärä ja sijoitus 
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 prosessivarastojen koko ja sijoitus 

 tuotantomäärän ja tuotevalikoiman vaihtelun vaikutus 

 investointien tarve ja vaikutus nykyiseen järjestelmään 

 henkilöstötarve, määrä ja laatu. 

Suorituskyvyn analysointi 

 läpäisyn analysointi 

 valmistusajan analysointi 

 valmistuksen pullonkaulojen analysointi 

Operatiivisen toiminnan arviointi 

 valmistuksen ajoitus, esim. valmistuksen eräkoon ja tuotteiden reititysten vaikutus 

 raaka-aine ja puolivalmistevarastojen koon vaikutus 

 erilaisten ohjausstrategioiden vaikutus 

 luotettavuusanalyysit, esim. ennakkohuollon vaikutus. 

Simuloinnilla todennetaan uuden tuotteen toiminta, valmistettavuus sekä tehokkain 

valmistusprosessi. Puhuttaessa digitaalisesta valmistuksesta simulointimalli on kuvaus 

siitä, kuinka koko järjestelmä, prosessi tai sen komponentti käyttäytyy. (Aalto et al. 2007, 

s.33.) 

Simuloinnin hyötyjä (Lohtander 2008c):  

 Tuotteet voidaan suunnitella etukäteen ennen varsinaista tuotantoa tai valmistusta 

 Tuotantolinjat voidaan suunnitella, tarkastaa ja ohjelmoida ilman konkreettisia 

koneita, eli ennen kuin yritys on hankkinut kyseisiä koneita itselleen. 

 Simuloinnilla parannetaan riskien hallintaa koska valmistus voidaan simuloida 

ennen investointipäätöstä 

 Auttaa ymmärtämään järjestelmää paremmin 

 Tehostaa toimintaa 

o Suunnittelu helpottuu 

o Läpäisyajan minimointi 

o Käyttöasteen optimointi 

o Tuotannon volyymin tarkastelu 

o Materiaalihallinnan parantaminen 
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o Palvelun parantaminen 

o Toimitustäsmällisyyden parantaminen 

o Toimitusaikojan varmistaminen 

 Ennakoitavuus paranee 

 Alentaa kustannuksia 

o Järjestelmän paremmalla hallinnalla on liiketoiminnan näkökulmasta suuri 

merkitys 

o Hallitaan paremmin varastojen kiertonopeutta sekä varastokokoja 

o Sama tuotanto pienemmillä varastoilla 

o Saadaan karsittua turhia toimintoja pois 

Digitaalisella valmistuksella tarkoitetaan edellä esiteltyä simulointia laajemmassa 

mittakaavassa. Digitaalinen valmistus on tuotteen valmistuskonseptin suunnittelua, jonka 

avulla pyritään korvaamaan kalliiden prototyyppien valmistus. Lisäksi digitaalisella 

valmistuksella suoritetaan tuotantolinjojen, jigien ja kiinnittimien sekä työkalujen, 

materiaalinkäsittely- ja muiden tuotantovälineiden ennakkosuunnittelu. Myös huollon ja 

uudelleenkierrätyksen määrittely suoritetaan digitaalisen valmistuksen avulla. 

Digitaalisella valmistuksella voidaan myös arvioida vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä 

tuotteelle, näiden työ- sekä investointikustannuksia sekä valmistusaikoja vaihtoehtoisilla 

menetelmillä ennen investointien tekemistä. (Aalto et al. 2007, s.11–12.) 

 

 

10 UUDET TUOTANTOFILOSOFIAT 

 

 

Uusilla tuotantofilosofioilla tarkoitetaan tässä työssä käsiteltäviä harvinaisempia 

menetelmiä, jotka eivät ole yhtä tunnettuja kuin käytetymmät menetelmät. Näistä 

menetelmistä ei myöskään löydy lähdemateriaalia niin laajasti kuin muista menetelmistä, 

joten tästä syystä nämä menetelmät esitellään vain lyhyesti. Uudet menetelmät ovat 

irrallisempia käytössä kuin vanhat perinteisemmät menetelmät.  
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10.1 Bionic Manufacturing System 

Bioninen valmistusjärjestelmä on kehitetty tarkkailemalla biologisten systeemien toimintaa 

eli kuinka luonto toimii ja millaiset ovat eri mekanismien suhteet toisiinsa. Järjestelmän 

voidaan sanoa olevan kaikista monimutkaisin olemassa oleva hierarkinen järjestelmä. Se 

toimii autonomisesti, on dynaaminen ja se sisältää sosiaalista harmoniaa, kuten biologiset 

prosessit. Järjestelmä perustuukin evoluutiomekanismeihin ja itseorganisoitavuuteen. 

BMS:ssä oletetaan että tuotantoa tekevät yritykset voivat rakentaa avoimen, autonomisen, 

yhteistyökykyisen ja adaptiivisen järjestelmän joka kehittyy. (Lohtander 2008b.) 

10.2 Fractal Factory 

Fraktaalitehdas perustuu matemaattiseen malliin fraktaaleista sekä kaaosteoriaan. 

Fraktaalitehtaan tarkoituksena on parantaa organisaation kykyä joustaa sekä parantaa 

ulkoisia ja sisäisiä muutoksia. Mallin ajatuksena on, että valmistusyksiköt koostuvat 

pienistä yksiköistä, jotka osaavat reagoida nopeasti ulkoisiin ja sisäisiin muutoksiin. 

(Lohtander 2008b.) 

10.3 Holonic Manufacturing System 

Holonisella valmistusjärjestelmällä tarkoitetaan perusyksiköitä joissa jokainen määritelty 

yksikkö käsittää useita perusyksiköitä jotka käsittelevät tuotteeseen liittyvää informaatiota 

ja materiaalia osana koko järjestelmää. (Lohtander 2008b.) 

10.4 Emergent Systems 

Emergentillä järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka muodostuu pienistä ja 

yksinkertaisista osajärjestelmistä muodostaen yhdessä suuren monimutkaisen järjestelmän. 

Järjestelmät ovat useimmiten itseohjautuvia ja niissä tapahtuu paljon muutoksia joita voisi 

verrata joskus jopa kaaosteoriaan. Koska järjestelmät ovat itseohjautuvia ja niissä tapahtuu 

muutoksia, ei suuren globaalin järjestelmän käyttäytymistä voida kunnolla ennustaa. 

(Lohtander 2008b.) 

10.5 Open Self-organizing System 

Itse-organisoitavuus-järjestelmällä tarkoitetaan prosessia, jossa järjestelmän rakenteet 

lisääntyvät sekä monimutkaistuvat ilman ulkopuolista hallintaa tai ohjausta. Itse-

organisoituvat järjestelmät ovat avoimia järjestelmiä ja niillä on yhdistyvien (emergenttien) 

järjestelmien ominaisuuksia. Avoin järjestelmä mahdollistaa energian ja asioiden 
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virtauksen järjestelmän läpi antaen mahdollisuuden itse-organisoitavuuteen. (Lohtander 

2008b.) 

 

10.6 Service Oriented Architecture (SOA) 

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri tarkoittaa arkkitehtuuria, jonka perusajatuksena on tuottaa 

järjestelmän avulla mikä tahansa palvelu. Järjestelmässä heikosti toisiinsa kytketyt palvelut 

tukevat liiketaloudellisten prosessien tarpeita ja käyttäjiä. Järjestelmän resurssit ovat 

saatavilla yksittäisinä, jolloin ei tarvitse tietoa järjestelmän kokonaisrakenteesta, sen 

toiminnasta tai muustakaan järjestelmään liittyvästä toiminnasta. Palvelukeskeistä 

arkkitehtuuria voidaan soveltaa tuotantoon, liiketoimintaan ja ohjelmistoihin. (Lohtander 

2008b.) 

 

10.7 Agent based manufacturing 

Agent based manufacturing tarkoittaa valmistusta, jossa toiminnot hoitaa agentti. Agentilla 

tarkoitetaan laskennallista pitkäikäistä järjestelmää, jolla on päämäärät, anturit, toimielimet 

ja päättää autonomisesti mitä toimintoja tehdä kussakin tilanteessa päästäkseen päämääriin 

mahdollisimman tehokkaasti. Agentti siis on tietojärjestelmä, joka osaa itsenäisesti hoitaa 

valmistusta. (Paolucci & Sacile 2000 s.6.) 

 

 

11 LEAN 

 

 

Lean-tuotanto eli kevyttuotanto tarkoittaa tuotantomallia, jossa ongelmien ratkaisulla 

pyritään eliminoimaan hukkatyöt ja minimoimaan varastot, läpimenoajat ja resurssit. 

Kevyttuotannon lisäksi Lean-toimintaa kutsutaan toisinaan nuukaksi koska Lean-tuotanto 

käyttää resursseja vähemmän kuin massatuotanto. Lean-filosofia perustuu pitkälti JIT-

tuotantoon ja usein Lean nähdään JIT-tuotannon laajennuksena.  (Funda 1996, s.57; 

Kuisma 2007, s.12.) 

Lean-tuotantomenetelmän tähtäimenä on keskittyä vain asiakkaalle lisäarvoa tuottavaan 

toimintaan, jolloin on mahdollista saada aikaan merkittäviä säästöjä. Tuotantoketju 

pyritään optimoimaan eliminoimalla kaikki ylimääräinen ja turha toiminta, joka ei kasvata 

tuotteen jalostusarvoa asiakkaalle. Kustannuksia vähennetään koko tuotantoprosessista 
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sekä hyödynnetään tuotannon työvoimaa jatkuvan kehittämisen mukaisesti. Lean-

tuotantofilosofiassa tärkeitä tavoitteita optimoinnin lisäksi ovat myös asiakastyytyväisyys 

ja jatkuva parantaminen. (Kajaste et al. 1994, s.20; Kuisma 2007, s.13.) 

Lean-tuotanto koostuu tuotannon suunnittelun ja ohjauksen lisäksi myös 

tuotesuunnittelusta, prosessisuunnittelusta sekä henkilökunta- ja organisaatioelementeistä. 

Tuotesuunnittelussa Lean-tuotanto näkyy pyrkimyksinä standardiosiin. Tuotteen 

rakenteessa pyritään moduulimaiseen rakenteeseen jolla helpotetaan ja yksinkertaistetaan 

kokoonpanoa. Prosessisuunnittelussa Lean-tuotanto näkyy pyrkimyksenä pieniin 

eräkokoihin ja jatkuvana laadun parantamisena. Tuotannon joustavuus perustuu usein 

solumaiseen rakenteeseen. Varastotasot pyritään pitämään mahdollisimman matalina ja 

asetusajat mahdollisimman alhaisina tehokkaan tuotantoajan lisäämiseksi. Organisaatiossa 

pyritään optimointiin mahdollisimman monitaitoisilla tiimeillä yrityksen jokaisella tasolla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tuotannossa henkilökunnalla on useita eri työtehtäviä 

tai vastuualueita ja niissä työskennellään kunkin tilanteen tarpeen mukaan. Tuottavuuden 

tehostamisen saavuttamiseksi Lean-ajatusmallissa tehdään vain vaadittavat tehtävät, ollaan 

nopeita ja täsmällisiä mutta pidetään samalla laatu ensisijaisena. (Kosonen & Buhanist 

1995; Kuisma 2007, s.13.) 

 

 

12 JIT/JOT 

 

 

JIT-tuotanto tarkoittaa Just-In-Time-tuotantoa (Juuri oikeaan aikaan). Suomennettu nimi 

tälle tuotantofilosofialle on kuitenkin enemmän menetelmää vastaava, JOT eli juuri 

oikeaan tarpeeseen. Menetelmän perusidea on tuotteiden tai raaka-aineiden toimittaminen 

asiakkaalle vasta siinä vaiheessa kun niitä tarvitaan ja vain tarvittavan määrän eli mitään ei 

valmisteta liian aikaisin. Just-In-Time-tuotantomalli on syntynyt japanissa vakiotuote-

tuotannossa, mutta mallia voidaan soveltaa myös muihin tuotantomuotoihin. Menetelmälle 

ominaista ovat korkea tuottavuus, korkea laatu, nopea läpäisyaika sekä pieni sitoutunut 

pääoma. (Imuohjaus 2003; Uusi-Rauva et al. 1999, s. 405.) 

 JIT/JOT-tuotantomallissa lähtökohtana on asetusaikojen lyhentäminen. Tämä mahdollistaa 

eräkokojen pienentämisen ilman että kannattavuus kärsii. Pienet eräkoot puolestaan 
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lyhentävät automaattisesti valmistuksen läpäisyaikoja. Tuotantotilojen layoutia tulee 

kehittää myös, jotta tuotteen valmistuksen työnkulku olisi mahdollisimman mutkatonta, 

jolloin välivarastojen määrää voidaan pienentää. Lyhyt läpäisyaika mahdollistaa tuote- 

sekä puolivalmistevarastojen pienentämisen ja tuote voidaan valmistaa tilauksen 

perusteella, jolloin varastojen tarve poistuu kokonaan. Tuotteiden valmistus ja myös 

materiaalien toimitukset tapahtuvat mahdollisimman paljon välittömän tarpeen mukaisesti. 

Kuvassa 6. on selkeytetty tätä työnkulkua. Tuotannon ohjauskeinona voidaan käyttää 

esimerkiksi kanban-imuohjausta. Imuohjauksessa informaatio kulkee vastavirtaan eli 

alkuun päin tuotantoketjussa ja materiaali ja osat myötävirtaan kohti asiakasta. (Imuohjaus 

2003; Uusi-Rauva et al. 1999, s. 405.) 

 

Kuva 6. JIT/JOT-tuotannon kehittämisen vaiheet (Uusi-Rauva et. al. 1999 s.406). 

Jotta JIT/JOT-tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaa, tulee laatutason olla korkealla, jotta 

vältetään koko tuotannon seisahtumiset laatuvirheiden takia. Toisaalta JIT/JOT-

tuotantomalli on jo itsessään laadun parantaja, koska prosessin selkeyden vuoksi virheiden 

aiheuttajat paljastuvat heti. (Imuohjaus 2003; Uusi-Rauva et al. 1999, s. 405.) 

JIT/JOT-filosofiaan kuuluu neljä perusaatetta (Imuohjaus 2003): 

 Kaikki turha tulee eliminoida. 

 Työntekijät ovat sitoutuneita tehtäviinsä. Työskentely tapahtuu tiimeinä ja 

jokaisella on vastuu laadusta. 
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 Materiaalien tai palvelujen toimittajat ovat yhteistyökumppaneita joiden kanssa on 

luotu pitkäaikaiselle yhteistyölle.            

 Laatujohtamisen mallilla (TQM) on keskeinen asema JIT-tuotannossa.  

JIT-tuotannon keskeisiä periaatteita (Imuohjaus 2003; Uusi-Rauva et al. 1999, s. 406): 

 nopea läpäisyaika 

  pieni eräkoko 

 välivarastojen minimointi/poisto 

 tuotteen konstruktion kehittäminen 

 selkeät materiaalivirrat 

 ohut tasainen materiaalivirta 

 henkilöstön sitoutuminen kehitystyöhön 

 tasoitettu tuotanto 

 visuaalinen tuotannonohjaus 

 tehokas laadunohjaus 

 alihankkija- ja toimittajasuhteiden kehittäminen 

 toiminnan jatkuva kehittäminen 

 ennaltaehkäisevä kunnossapito 

 

 

13 MONOZUKURI 

 

 

Monozukuri-filosofialla tarkoitetaan prosessiketjua jossa luodaan, kopioidaan ja 

toimitetaan asiakkaille tuotteita joilla on arvoa heille sekä kommunikoidaan asiakkaiden 

kanssa. Prosessiketju sisältää kaikki vaiheet suunnittelusta ja tuotannosta siihen pisteeseen 

kun tuote toimitetaan asiakkaalle. Monozukuri-filosofian tärkeimpänä tavoitteena on 

toimittaa asiakkaille hyvälaatuisia tuotteita toistuvasti. Monozukuri pitää sisällään 

integraatiota, parantamista ja kehitystä. (Ito 2007.) 

Seuraavat ovat periaatteita, joista muodostuu Monozukurin perusta (Ito  2007): 

 Valmistustekniikoiden, tuotekehityksen ja toimittajien ”fuusioituminen” helpottaa 

tuotteen kehitystä ja valmistusta, mitkä tapahtuvat yleensä samanaikaisesti. Tämän 
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tarkoitus on varmistaa suunnittelufilosofian ymmärtäminen ja lyhentää 

kehitysvaiheen kestoa. 

 Tuotantolinjan luotettavuutta saadaan parannettua varmistamalla, että toimittajat 

toimittavat komponentit alikokoonpanoina, joiden toimivuus on jo varmistettu.  

 Suuren variaatiomäärän ja pienen tuotantovolyymin järjestelmien tueksi on 

kehitetty joustavia tuotantomalleja. Mallit pitävät sisällään muun muassa JIT-

järjestelmän, Kanban-järjestelmän ja TPM:n, jotka mahdollistavat 

tuotevariaatioiden valmistamisen siten, että tuotteita valmistetaan tarkat määrät 

vain silloin kun on tarve. Tämän ansiosta yrityksen kustannukset pienentyvät ja 

turhat varastot karsiutuvat.  

 Tuloksena edellisistä kolmesta periaatteesta yhtiön tuotantojärjestelmä 

virtaviivaistuu, tuotantolinja lyhentyy, henkilökunnan määrä pienentyy ja 

tuotantotehokkuus paranee. Lisäkeinoina Monozukurin käytössä yhtiön 

johtamisessa on kunnioitettu henkilöstöä elinikäisillä työsuhteilla ja 

eläkejärjestelmillä. On ollut myös taipumusta henkilöstön moniosaamiseen jolloin 

henkilökunnalla voi olla monia eri tehtäviä. Näiden lisäksi käytetään ns. 5S-

periaatetta (seiri, seiton, seisou, seiketsu ja shitsuke) joka käsittää tavaroiden 

pitämisen järjestyksessä, siivoamisen, tavaroiden pitämisen puhtaana, siistimisen ja 

kurinalaisuuden. Näitä täydentää vielä toiminnan kokonaisvaltainen laadunvalvonta 

TQC. Näitä kaikkia käyttämällä rutiinit parantuvat. 

Monozukuri-menetelmä voidaan ajatella suunnittelutietojen kopiona, josta valmistetaan 

tuote, joka edelleen luovutetaan asiakkaalle. Tällöin on helpompaa ymmärtää kaikki 

menetelmään kuuluvat osa-alueet, kuten tuotekehitys, tuotantovalmistelut, hankinnat ja 

osto-osat, tuotanto, myynti ja palvelut. Näiden kaikkien tulee olla kunnossa, jotta 

lopullinen tuote vastaa suunnittelutietoja. JIT, Kanban, TPM ja 5S ovat apuvälineitä 

tuotannossa toimivalle henkilöstölle ongelmien ymmärtämiseksi, ratkaisujen löytämiseksi 

ja toteuttamiseksi. (Ito 2007.) 
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14 TQM – TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

 

 

Total Quality Management on kokonaisvaltaisen laatujohtamisen malli. TQM:n tavoitteena 

on pysyvä, ylivoimainen suorituskyky vaikkakaan TQM-mallissa ei täytetä tavoitteita vaan 

pyritään kehitysasteelta toiselle ja jatkuvaan parantamiseen. TQM:n soveltamisella 

pyritään asiakaskeskeisyyteen, prosessien kehittämiseen, jatkuvaan parantamiseen ja 

esimerkilliseen johtamiseen. Kokonaisvaltaista laatujohtamisen toimintamalleja ovat ISO 

9000 standardiperhe, erilaiset laatupalkintokriteeristöt ja mallit erinomaisuudesta, 

menestyneiden yritysten esimerkit ja niiden benchmarking sekä TQM-gurujen luomat 

menetelmät.  

TQM:n käytön täytyy lähteä yrityksen johdosta ja edetä siitä koko organisaatioon, 

sitoutumisen laatujohtamiseen tulee ilmetä kaikilla tasoilla. Lisäksi asiakasnäkökulma 

tulee huomioida jokaisella tasolla yrityksessä. Jokaisen organisaatioon kuuluvan tulee olla 

koulutettu toimimaan mallin mukaan ja kehitystä tulee mitata. Organisaatiossa pyritään 

ylhäältä päin parantamaan tuotteiden laatua sekä lisäämään asiakastyytyväisyyttä. 

Laatujohtamisen pyrkimyksenä on organisaation kilpailukyvyn parantamien, tehokkuuden 

ja joustavuuden lisääminen johdon sekä työtekijöiden yhteistoiminnalla. Organisaatiossa 

tulisi vallita hyvä ilmapiiri jolloin syntyy myös laatua. (Korhonen 2008, s.7-11; 

Laatuakatemia 2009.) 

Työntekijöitä tulee kouluttaa laadun kehittämiseen ja virheiden ennaltaehkäisemiseen. 

Jokaisen työntekijän tulisi tietää, kuinka parantaa laatua omassa työssään. Työntekijöiden 

osaamisen kehittäminen on johdon vastuulla koska laatujohtaminen lähtee ylhäältä 

organisaatiosta ja ulottuu alas saakka. Jotta voidaan kehittää yksittäisten toimintojen ja 

prosessien laatua, tulee nämä toiminnot ja prosessit tuntea hyvin. Lisäksi tarvitaan tietoa 

halutun kehityksen suunnasta ja tavoitteista. Näiden avulla voidaan laatia suunnitelma 

prosessin parantamisesta ja toteutetaan suunnitelmaa. Muutosta tulee tarkkailla ja arvioida, 

onko päästy lähemmäs tavoitteita eli parantuneeseen laatuun. Mahdollisesti 

vastaantulevista virheistä otetaan oppia ja jatketaan toimintaa edelleen. (Laatuakatemia 

2009.) 
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15 DFX 

 

 

Design for X-menetelmällä tarkoitetaan tuotteen suunnittelua huomioimalla jotain tiettyä 

ominaisuutta X tuotteen suunnitteluvaiheessa. Yleisimmät suunnittelussa huomioon 

otettavat näkökulmat ovat valmistus, kokoonpano, valmistus ja kokoonpano yhdessä. 

Nämä menetelmät ovat yleisimpiä ja niin ollen menetelmistä löytyy enemmän 

lähdemateriaalia, joten tässä työssä pääpaino on ollut nimenomaan edellä mainituilla 

menetelmillä.  Lisäksi lyhyesti esitellään tuotteen suunnittelu huomioimalla huolto, 

tuotteen purkaminen, laatu, testattavuus sekä uudehko käsite konseptipohjainen 

suunnittelu.  

DFM Design For Manufacturing 

Design for Manufacturing-käsitteellä tarkoitetaan valmistuksen huomioonottamista 

suunnittelussa. Suunnittelu valmistuksen kannalta tarkoittaa painopisteen siirtämistä 

valmistuskustannuksiin sekä -menetelmiin. Tällöin pyritään löytämään mahdollisimman 

tehokkaat valmistusmenetelmät, työkalut sekä valmistusjärjestykset kappaleille. 

Tehokkaalla DFM-menetelmän käytöllä voidaan saavuttaa alhaiset valmistuskustannukset 

säilyttäen samalla tuotteen laatu. (Fabricius 1994.) 

DFM-menetelmän käytölle on laadittu 7-osainen ohjeistus (Fabricius 1994): 

 Määritetään mikä on nykyisen tuotteen valmistettavuus ja vertaillaan vastaaviin 

kilpaileviin tuotteisiin.  

 Asetetaan tavoitteet suunniteltavalle DFM-menetelmän mukaisesti valmistettavalle 

osalle.  

 Määritellään tuotteen päätoiminnot sekä niiden vuorovaikutukset.  

 Selvitetään arviointiperusteet ja suunnitteluvaihtoehdot kullekin päätoiminnolle. 

Mielessä tulee pitää myös samalla neljä painopistealuetta: tuotteen kytkeytyminen 

yritykseen, tuoteperheeseen, kokonaisrakenteeseen ja komponenttitason 

rakenteeseen.  

 Luodaan ratkaisumallit kiinnittäen huomiota myös toimintaympäristöön: 

Yritystasolla: Vuorovaikutus yrityksen muihin tuotteisiin. 

Tuoteperhetasolla: yhteneväisyydet tuoteperheen muihin tuotteisiin. 

Rakennetasolla: liityntäkohdat muiden komponenttien ja alikokoonpanojen kanssa. 
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Komponenttitasolla: jokaisen yksittäisen osan suunnittelu ja määrittely. 

 Valitaan ja vahvistetaan paras ratkaisumalli arvioimalla ideat valmistettavuuden 

kannalta ja vertaamalla niitä DFM-menetelmän tavoitteisiin.  

 Tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat jokaiselle osalle. Suunnitelmissa tulee 

hyödyntää ratkaisumallien mahdollisuudet täysimittaisesti.  

Valmistuksen parantamisen yleisiä ohjesääntöjä ovat (Design for Manufacturing – 

Guidelines 2008): 

 Pidä osien kokonaismäärä mahdollisimman pienenä 

 Kehitä modulaarisia osia 

 Käytä standardi-komponentteja 

 Suunnittele osille useampi toiminto 

 Suunnittele osat useampaan tuotteeseen 

 Suunnittele osat valmistusta helpottaviksi, vältä esim. maalausta ja kiillotusta. 

 Vältä erillisiä kiinnittimiä 

 Minimoi kokoonpanossa käytettävät suunnat 

 Maksimoi paikoittamiset 

 Minimoi käsittelytarpeet 

 

DFA Design For Assembly 

Design for Assembly-käsitteellä tarkoitetaan kokoonpanon huomioimista suunnittelussa. 

Suunnittelu kokoonpanon kannalta tarkoittaa kokoonpanokustannusten minimointia. Tämä 

johtaa vähenevään osien määrään, joka puolestaan johtaa kokoonpanovaiheiden 

lukumäärän pienenemiseen ja tuoterakenteen yksinkertaistumiseen sekä kokoonpanoa 

tukevien järjestelmien kustannuksien pienenemiseen. (Huang 1996, s. 70; Kalpakjian 1995, 

s.1164.) 

Kokoonpantavuuden parantamisen yleisiä ohjesääntöjä ovat (Huang 1996, s. 70; 

Kalpakjian 1995, s.1164): 

 Osien lukumäärän vähentäminen 

 Modulaarisen suunnittelun hyödyntäminen 

 Säätöjen tarpeen minimointi 

 Suunnittele osat helposti käsiteltäviksi 
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 Suunnittele osat itsepaikoittuviksi ja –suuntautuviksi 

 Varmista riittävä luoksepäästävyys ja näköyhteys kokoonpanoa varten 

 Suunnittele osat niin, ettei niitä voi asentaa väärin 

 Käytä tehokkaita kiinnitystekniikoita 

 Minimoi käsittely- ja suuntaustarpeet 

 Maksimoi osien symmetrisyys 

 Huomioi kokoonpantavuus myös yksityiskohtia suunnitellessa 

 Hyödynnä painovoimaa käyttämällä ylhäältä alaspäin suuntautuvaa kokoonpanoa 

DFMA Design for Manufacturing and Assembly 

Design for Manufacture and Assembly-metodilla tarkoitetaan valmistettavuuden ja 

kokoonpantavuuden systemaattista huomioimista tuotteen suunnittelussa. DFMA on 

yleisesti käytetty termi valmistusystävällisyydestä mutta alun perin se on tarkoittanut 

nimenomaan systemaattista valmistus- ja kokoonpanokustannuksiin keskittynyttä 

suunnitteluprosessia. (Boothroyd et al. 2002, s.9.) 

DFMA-prosessi pohjautuu kolmeen asetettuun kysymykseen, joilla arvioidaan yksittäisen 

osan tarpeellisuutta (Boothroyd et al. 2002, s.9): 

 Pitääkö osan liikkua suhteessa muihin osiin tuotteen ollessa toiminnassa? 

 Pitääkö osan olla eri materiaalia kuin siihen liittyvät osat tai niistä eristetty? 

 Pitääkö osan olla erillinen muista, jotta kokoonpano onnistuu? 

Jos osa ei täytä yhtään edellä mainittua kriteeriä, tulee osan tarpeellisuus perustella joko 

teknisillä, taloudellisilla tai käytännöllisillä syillä, jottei kyseinen osa ole turha 

kokoonpanossa. Näin saadaan vähennettyä osien lukumäärää ja sitä kautta 

yksinkertaistettua tuoterakennetta.  (Boothroyd et al. 2002, s.11.) 

Kun tuoterakennetta on saatu yksinkertaistettua, verrataan sitä alkuperäiseen tuotteeseen 

valmistus- ja kokoonpanokustannusten perusteella, jotta voidaan tehdä oikeat 

kompromissiratkaisut rakenteen suhteen. Vertailu tehdään, jotta saadaan selvitettyä 

vähentääkö tuoterakenteen uudet yksinkertaistetut ratkaisut tuotteen valmistus- ja 

kokoonpanokustannuksia. Vertailu toteutetaan hyödyntäen kokemusta ja tietokantoja 

kustannuksia koskien. Vertailun yhteydessä valitaan soveltuvimmat valmistusmateriaalit ja 

– prosessit osille. (Boothroyd et al. 2002, s.14–15.) 
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DFS Design For Service 

Design for Service-käsitteellä tarkoitetaan huollon huomioimista suunnittelussa. 

Huoltoystävällisessä suunnittelussa otetaan huomioon tuotteen huoltotarpeet. Ohjenuorana 

menetelmälle on tuotteen suurimman huoltotarpeen vaativien osien sijoittaminen 

mahdollisuuksien mukaan tuotteen ulommaisille tasoille, jotta yksittäisten osien 

korjaaminen ja vaihtaminen eivät vaatisi koko tuotteen purkamista. (Kalpakjian 1995, 

s.1165.) 

DFD Design for Disassembly 

Design for Disassembly-termillä tarkoitetaan tuotteen purkamisen huomioimista 

suunnittelussa. Purkamisen huomioimisella pyritään helpottamaan tuotteen huoltoa, 

korjaamista, päivittämistä sekä kierrättämistä. (Rautio 2005.)  

DFQ Design For Quality 

Design for Quality-termillä tarkoitetaan laadun huomioimista jo suunnitteluvaiheessa. 

Koska jopa 80% tuotteen virheistä johtuu tuotteen suunnitteluvaiheesta on tärkeää ottaa 

laatu huomioon jo heti suunnittelusta lähtien. Laatu tulee huomioida materiaaleissa, 

valmistusmenetelmissä-  ja laitteissa sekä kokoonpanossa. (Pahl et. al. 2007, s. 517–518.) 

DFC Design For Cost  

Design for Cost-termillä tarkoitetaan tuotteen suunnittelua ottaen huomioon tuotteen 

elinkaarikustannukset. Analysoimalla elinkaarikustannuksia saadaan selville mitkä tuotteen 

piirteet aiheuttavat enemmän kustannuksia ja suunnittelulla pyritään pienentämään näitä 

kustannuksia jolloin tuotteen aiheuttamia kustannuksia saadaan pienennettyä. (Beizhi et al. 

2004.) 

DFT Design For Testability 

DFT-termillä tarkoitetaan tuotteen suunnittelua siten, että vikojen tunnistaminen olisi 

mahdollisimman tehokasta ja luotettavaa. Näin saataisiin vähennettyä viallisten tuotteiden 

toimitusta asiakkaalle. (Design for Testability 2008.)  

DFSCF Design For Supply Chain Flexibility 

Design for Supply Chain Flexibility-menetelmällä tarkoitetaan tuotteen suunnittelemista 

ottaen huomioon toimitusketjun joustavuus. Menetelmää käytetään hyväksi tuotteen 

pakkaustapaa valittaessa. Samalle tuotteelle voi olla useita eri pakkaustapoja tuotannossa. 

Pakkaustyypin valinnalla on vaikutuksia tuotteen läpimenoaikaan ja näin ollen myös 



33 
 

kustannuksiin koska pakkaustapa vaikuttaa tuotannon parametreihin. Jokainen 

pakkaustyyppi lisää valikoimiin yhden nimikkeen lisää ja tämä lisää kustannuksia. 

Tuotteen pakkaustapaa valittaessa tulisi siis pyrkiä mahdollisimman pieneen 

pakkausvalikoimaan. (Printed Circuit Board Layout Design 2008.) 

C_DFMA 

C_DFMA:lla tarkoitetaan konseptipohjaista tuotekehitystä eli aikaa ennen kuin esimerkiksi 

valmistusmyötäistä tai kokoonpanomyötäistä suunnittelua ryhdytään toteuttamaan.  

Konseptivaiheessa tuotteen määrittely on vielä osittain abstraktilla tasolla eli esimerkiksi 

tuotteen kokoonpanotapaa tai valmistustapaa ei ole määritelty. Tästä huolimatta 

kokoonpano- ja valmistustapoja tulisi osata arvioida ja tuotetta koskevia ongelmia 

ratkaista. Tavoitteena on tarkastella tuotteen elinkaaren pituista jaksoa ja tuotettavuuden 

tukijärjestelmien tulisi olla mukana jo konseptivaiheesta lähtien. (Huhtala & Pulkkinen 

2009. s.12.) 

Konseptipohjaisessa tuotekehityksessä oleellisia ovat seuraavat osa-alueet ja niiden 

tutkiminen (Huhtala & Pulkkinen 2009. s.12): 

 Tuotettavuuden huomioon ottaminen konseptivaiheessa 

 Tuotettavuuden ja valmistettavuuden hallinta, kun 

o Tuotteen teknologioissa tehdään muutoksia 

o Materiaaleja muutetaan 

o Automaation ja käyttäjän välisiä työnjakoja muutetaan 

o Valmistus ulkoistetaan tai siirretään erilaiseen yritysverkostoon 

o Valmistus siirretään ulkomaille 

o Valmistusprosessia muutetaan 

 Tuotettavuus ja kustannusten kokonaisvaltainen minimointi 

 Innovaatiot ja tuotettavuus 

 Hiljaisen tiedon hyödyntäminen ja siirtäminen muuttuvassa tilanteessa 

 Valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden kehittämisessä saavutettujen hyötyjen 

jakaminen verkostossa 

 Kehittämisen organisointimallit, ohjeistus- ja koulutusmateriaaleineen.  
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Tuotantoa ja valmistusta suunniteltaessa konseptitasolla joudutaan pohtimaan 

valmistettavuutta, kokoonpantavuutta ja tuotettavuutta. Näitä käsitteitä ei voida kohdistaa 

yksinomaan tuotteen, valmistusmenetelmän tai tuotantojärjestelmän ominaisuuksiksi. 

Käsitteet ovat suhteellisia ominaisuuksia, jotka määräytyvät tuotteen ja 

tuotantojärjestelmien kohdatessa. Valmistettavuutta arvioitaessa voidaan tavoitteina 

käyttää esim. tasalaatuisuutta, tehokkuutta ja tavoiteltavaa kustannustasoa. Valmistettavuus 

kuvaa osien ja osavalmistusmenetelmien kohtaamista. Näkökulmaa voidaan tarkastella 

paikallisesti, valmistusyksikköön tai tiettyyn menetelmään rajautuvana. 

Kokoonpantavuutta arvioidaan esim. sillä kuinka tuotteen kokoonpano voidaan toteuttaa 

laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kokoonpantavuus vaikuttaa tuotteen kokoonpanossa 

samalla tavalla kuin valmistettavuus osavalmistuksessa. Kokoonpantavuutta voidaan 

tarkastella paikallisessa yksikössä tai tiettyyn menetelmään rajautuvana. Tuotettavuus on 

käsitteenä laajempi kuin kaksi edellä mainittua. Suurin ero on näkökulmaa tarkasteltaessa. 

Edellisissä tarkasteltiin joko paikallisesti, yksittäistä osaa tai kokoonpanoa, kun taas 

tuotettavuutta tarkastellaan tuotantojärjestelmän näkökulmasta. Tuotettavuutta 

tarkasteltaessa tarkastellaan tuotteen ja tuotantojärjestelmän yhteensopivuutta. (Huhtala & 

Pulkkinen 2009, s.13–14.) 

 

 

16 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Työssä esitellyt tuotantofilosofiat edustavat useampaa näkökulmaa yrityksen kannalta: osa 

menetelmistä on tuotantomenetelmiä, osa laadun parantamiseen tarkoitettuja menetelmiä, 

osa strategian parantamiseen tarkoitettuja, osa suunnitteluun tarkoitettuja menetelmiä sekä 

osa näiden väliltä käsittäen laajempia kokonaisuuksia. On tärkeää huomata, että harva 

esitellyistä menetelmistä on käytettävissä täysipainoisesti yksinään. Tämä tarkoittaa, sitä 

että moni menetelmistä vaatii tuekseen myös toisen menetelmän käyttöä, joka puolestaan 

tarvitsee kolmatta ja niin edelleen. Kuvassa 7. on esiteltynä käyttämäni jako työssä 

esitellyille menetelmille. Olen jakanut menetelmät kolmeen eri luokkaan: Strategiset 

menetelmät, tuotannon menetelmät ja suunnittelun menetelmät. Tämä on vain yksi 

mahdollisista jakomahdollisuuksista ja kuhunkin jakoon tulee suhtautua varauksella, koska 

esitellyt menetelmät eivät mahdu yksioikoisesti kunkin otsikon alle vaan ne voivat olla 
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esimerkiksi sekä tuotannon että suunnittelun menetelmiä yhtaikaa. Lisäksi 

riippuvuussuhteita toisiin menetelmiin esiintyy niin vaaka- kuin pystysuunnassakin eli niin 

riveittäin kuin sarakkeittain.  

 

Kuva 7. Menetelmien jaottelu kolmeen luokkaan.  

Strategisten menetelmien käytössä on havaittavissa selkeä tehtäväjono, jossa edetään 

strategiatyön avulla TQM:n käyttöön, jota puolestaan voidaan tukea käyttämällä Six 

sigmaa sekä TPM:ää. Strategiatyöllä määritetään siis suuntaviivat mihin organisaatio 

haluaa pyrkiä, TQM antaa laadunhallintaan mallin ja laatua voidaan lähteä kehittämään 

vaikkapa TPM:llä eli kunnossapidon ja tuotantokoneiston huollon avulla taikka 

pienentämällä prosessin vaihteluita käyttämällä Six Sigmaa. Kuvassa 8. on esitettynä nämä 

strategisten menetelmien riippuvuussuhteet. 

Strategiset 
menetelmät

Strategiatyö

TQM

TPM

Six Sigma

Tuotannon 
menetelmät

Monozukuri

Lean

JIT/JOT

Modulointi

Standardointi

Suunnittelun 
menetelmät

QFD

MFD

DIM

Simulointi

DFX
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Kuva 8. Strategisten menetelmien riippuvuussuhteet.  

Suunnittelussa käytettävien menetelmien riippuvuussuhteet lähtevät liikkeelle MFD ja 

QFD-menetelmien käytöstä. Näitä käytetään silloin kun halutaan suunnitella tuotteita joko 

moduuliperheiksi tai asiakasvaatimuksia vastaaviksi. Moduuliperheitä suunniteltaessa 

käytetään siis  MFD-menetelmää, jonka apuna käytetään myös QFD-menetelmää, jotta 

moduuliperheet vastaisivat myös asiakasvaatimuksia. Nämä menetelmät antavat pääpiirteet 

siitä, mitä tuotteiden tulee toiminnoillaan toteuttaa. Kun suunnittelussa edetään eteenpäin, 

voidaan käyttää erilaisia DFX-menetelmän tarjoamia näkökulmia apuna, kuten vaikka 

suunnittelua kokoonpanoa ja valmistettavuutta ajatellen eli DFMA-näkökulmaa. Tällöin 

tuotteelle saadaan suunniteltua tarkempia piirteitä, jotka liittyvät tuotannon näkökulmiin, 

eivätkä niinkään tuotteelta vaadittaviin toimintoihin. Digitaalista valmistusta ja simulointia 

voidaan käyttää apuna määritettäessä tuotteen valmistusmenetelmiä ja valmistukseen 

liittyviä vaiheita. Kuvassa 9. on esiteltynä suunnittelumenetelmien riippuvuussuhteita.  

Strategiatyö

TQM

Six Sigma

TPM
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Kuva 9. Suunnittelumenetelmien riippuvuussuhteet.  

Tuotannon menetelmien riippuvuussuhteet eivät ole aivan yhtä selkeitä kuin edellä esitellyt 

suunnittelun ja strategisten menetelmien riippuvuudet, johtuen tuotantomenetelmien 

laajuudesta. Suurimmat kokonaisuudet ovat Lean ja Monozukuri, jotka molemmat 

käyttävät JIT/JOT-menetelmää tuotantomallinaan. JIT/JOT-menetelmän käyttö puolestaan 

luo tarpeen moduloinnille, jotta tuotevariointi saataisiin mahdollisimman loppuvaiheeseen 

tuotantoa ja modulointi puolestaan luo tarpeen standardoinnille. Digitaalinen valmistus ja 

simulointi ovat apuvälineinä tuotannonsuunnittelussa, jolloin voidaan esimerkiksi säätää 

valmistusparametrit kohdilleen ennen tuotteen valmistuksen aloittamista ja prototyyppien 

valmistus voidaan korvata digitaalisella valmistuksella. Näin ollen JIT/JOT-menetelmä on 

kaiken yhteen sitova tekijä tuotantomenetelmien kesken. Kuvassa 10. on esiteltynä 

tuotantomenetelmien riippuvuussuhteet.  

MFD

QFD

DFX

DIM

Simulointi
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Kuva 10. Tuotannon menetelmien riippuvuussuhteet.  

Seuraavaksi tarkastellaan yleisimpiä menetelmien välisiä riippuvuuksia läpi 

täsmällisemmin. Jos yrityksessä päätetään ottaa käyttöön modulointi tuotteille, se tarkoittaa 

myös monen muun menetelmän käyttöä kuin vain itse moduloinnin. Jotta tuotteistosta 

saadaan suunniteltua modulaarinen, käytetään apuna MFD-menetelmää, joka on 

nimenomaan systemaattinen tuotteen moduloinnin suunnittelujärjestelmä. MFD-

menetelmässä selvitetään asiakastarpeet, jolloin tarvitaan apuvälineeksi QFD-menetelmää, 

joka on asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun menetelmä. Näin saadaan selville mitä asiakas 

haluaa tuotteelta ja kuinka nämä vaatimukset saadaan muutettua toiminnoiksi. Kun 

modulaarisia tuotteita suunnitellaan, tulee ottaa huomioon myös standardisointi. Koska 

modulaarisuus on riippuvainen moduuleista, joiden tulee olla vaihdettavissa toistensa 

paikalle, tulee moduulien välisten rajapintojen olla yhteensopivia. Tämä tarkoittaa siis 

kiinnitys- ja liityntäkohtien standardointia. Moduulien suunnittelussa voidaan huomioida 

myös muita näkökulmia DFX-filosofian mukaisesti. Koska moduloiduissa tuotteissa on 

tärkeää sujuva kokoonpano, voidaan suunnittelussa käyttää hyväksi DFA tai DFMA-

näkökulmia. Kuvassa 11. on esitelty moduloinnista johtuvia riippuvuussuhteita. Kuvaan 

voisi ottaa halutessaan mukaan myös strategisia menetelmiä, koska nykypäivän tuotanto 

vaatii laadun kehittämistä ja näin ollen laatujärjestelmien käyttö alkaa olla rutiininomaista 

monessa yrityksessä. Tällöin kuvaan tulisi mukaan myös TQM ja sitä tukemaan TPM sekä 

Six Sigma. 

Lean/Monozukuri

JIT/JOT

Modulointi

Standardointi
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Kuva 11. Moduloinnin riippuvuussuhteita.  

Myös JIT/JOT, Lean sekä Monozukuri sisältävät edellä esitellyn moduloinnista liikkeelle 

lähtevän ”tapahtumaketjun” koska JIT/JOT-tuotanto pyrkii modulaarisiin tuoterakenteisiin. 

Lean puolestaan on laajennettu versio JIT/JOT-tuotannosta eli se sisältää JIT/JOT:in kaikki 

ominaisuudet ja myös Monozukuri on laajempi käsite joka käyttää hyväkseen JIT/JOT-

tuotantoa.  

Purkamalla Lean-menetelmä auki voidaan huomata, että senkin alle kuuluu useita 

asiakokonaisuuksia. Lean:in ollessa laajennettu kokonaisuus JIT/JOT-menetelmästä, 

tarkoittaa se myös tuotesuunnittelun, prosessisuunnittelun, sekä henkilökunta- että 

organisaatioelementtien mukanaoloa. Tuotesuunnittelussa pyritään standardiosiin, 

tuoterakenteessa pyritään moduulimaiseen rakenteeseen, prosessisuunnittelussa pyritään 

pieniin eräkokoihin ja jatkuvaan laadun parantamiseen, joka voidaan toteuttaa 

laatujohtamisen mallilla eli TQM:llä. Jotta tuotannon läpimenoajat pienenisivät tehokkaasti 

eräkokojen pienenemisen mukana, tulee myös tuotantokoneistoon ja koneiden layoutiin 

kiinnittää huomiota. Layout sekä tuotantomenetelmät voidaan optimoida simuloinnin sekä 

digitaalisen valmistuksen avulla kuntoon. Tällöin arvioidaan esimerkiksi tuotantokoneiston 

soveltuvuus tuotteen valmistuksessa sekä koneiden oikea asettelu tuotantotiloissa. Laadun 

parantamista voidaan toteuttaa myös käyttäen apuna Six Sigmaa, joka perustuu 

tilastollisiin tietoihin prosessista. Laadun parantaminen voidaan ottaa myös strategiseksi 

tavoitteeksi jolloin kehitystä voidaan seurata strategiatyön ohjeistuksen mukaan. Kuvassa 

Modulointi

MFD

QFD

Standardointi DFX



40 
 

12. on esitelty Lean-menetelmän käytön riippuvuuksia muihin menetelmiin. Kuvasta 

puuttuvat vain hieman irralliset uudet tuotantomenetelmät sekä Monozukuri, joka voitaisiin 

periaatteessa sijoittaa Lean-menetelmän tilalle kaavioon. Monozukurin pääperiaatteet ovat 

samankaltaiset kuin Lean:in, koska Monozukuri käyttää JIT/JOT-menetelmää 

tuotantomallinaan sekä pyrkii laadun parantamiseen. Tämä laadun parantaminen sitoo 

mukaansa strategisten menetelmien mukanaolon. Digitaalinen valmistus ja simulointi taas 

liittyvät tuotannossa lähes jokaiseen vaiheeseen koska niiden avulla voidaan arvioida 

esimerkiksi tuotteen valmistusta, ongelmakohtia, pullonkauloja tuotannossa ja layoutia.  

 

Kuva 12. Lean-menetelmän riippuvuussuhteita. 

Seuraavaksi esitellään kuvitteellinen yksinkertaistettu esimerkki, jonka tarkoituksena on 

selventää tuotantofilosofioiden välisiä riippuvuussuhteita. Esimerkkiyritys valmistaa 

päältä-ajettavia ruohonleikkureita, joita on kolmea eri kokoa ja myös lisävarusteita on 

saatavilla kuhunkin malliin. Valmistettuja tuotteita tulee silloin tällöin takuuhuoltoon eli 

laadussa olisi parantamista. Tuotantomuotona on työntävä tuotanto eli tuotteita 

valmistetaan vakiomäärää myös silloin kun tarvetta sille ei olisi. Tästä syystä varastoihin 

kertyy talviaikaan valmiita tuotteita, koska menekki on silloin huomattavasti pienempää.  

Yrityksen johto alkaa pohtia kuinka laatua saataisiin parannettua sekä varastoja 

pienennettyä. Johtoryhmä saa idean siirtyä JIT/JOT-tuotantomalliin eli malliin jossa 

tehdään imuohjautuvasti täsmällisiä määriä asiakkaiden vaatimuksia vastaavia tuotteita 
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Modulointi

Standardointi MFD

QFD
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silloin kun on tarvetta. JIT-malliin siirtyminen tarkoittaa yritykselle asetusaikojen 

lyhentämistä, siitä johtuvaa eräkokojen pienentämistä, valmistuksen pienentyvää 

läpimenoaikaa, tuotannon layoutin muuttamista optimaaliseksi, jolloin voidaan minimoida 

välivarastot. Tilauksen perusteella toimiva tuotanto poistaa valmisvarastojen tarpeen 

kokonaan.  

Toinen vaihtoehto yrityksellä olisi siirtyä Lean-menetelmän käyttöön. Lean kattaa kaikki 

JIT-menetelmän periaatteet, mutta sen lisäksi Lean-menetelmä pitää sisällään myös 

tuotesuunnittelun, prosessisuunnittelun, sekä henkilökunta- ja organisaatioelementit. Toki 

JIT-menetelmään siirryttäessäkin huomioidaan tuotesuunnittelu sekä prosessisuunnittelu. 

Myös Monozukuri-menetelmä olisi tullut kysymykseen päätettäessä tuotantomenetelmää. 

Monozukurin pääperiaatteena on tuottaa asiakkaalle toistuvasti hyvälaatuisia tuotteita. 

Monozukuri käyttää hyväkseen JIT-menetelmää ja sen tukena laatutyökaluja kuten 

tuottavaa kunnossapitoa. Monozukuri sisältää kaikki vaiheet suunnittelusta ja tuotannosta 

siihen saakka kunnes tuote on asiakkaalla.  

JIT-tuotantomalli vaatii tuotannolta hyvää laatua joten sitä tulee lähteä kehittämään. Tässä 

kohtaa yritys ottaa TQM-laatujohtamisen mallin avuksi, jotta yrityksen koko toiminnan 

laatua saataisiin parannettua. TQM on suhteellisen suuri kokonaisuus joten laatua voidaan 

parantaa myös pienemmissä kokonaisuuksissa.. TQM-järjestelmän rakentamiseen yritys 

käyttää Strategiatyö-menetelmää. Yritys siis selvittää, mitä se voisi toiminnassaan parantaa 

ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät. Sitten suunnitellaan tavat joilla toimintaa voidaan 

parantaa ja aletaan toteuttaa niitä. Tilannetta seurataan jatkossakin ja parannetaan 

entisestään. Yritys ottaa käyttöön myös TPM-menetelmän tukeakseen TQM:ää. TPM-

menetelmällä saadaan parannettua laatua sekä tuotantokoneistossa että valmistetuissa 

tuotteissa, pitämällä tuotantokoneisto kunnossa ennakoivan kunnossapidon avulla. Laadun 

parantamisessa olisi mahdollista käyttää myös esiteltyä Six Sigma-menetelmää, jossa 

kerättäisiin tietoa prosesseista ja analysoitaisiin, että mikä aiheuttaa prosessissa heittelyitä.  

Koska JIT-tuotanto on imuohjautuvaa asiakkaan tarpeen mukaan, tulisi tuoterakennetta 

myös muuttaa. Yritys päättää moduloida ruohonleikkurit tuoteperheiksi, jolloin tuote 

saadaan varioitua vasta viime hetkellä asiakkaan vaatimuksien mukaiseksi. Moduloinnissa 

käytetään hyväksi MFD-menetelmää joka on systemaattinen moduloinnin 

suunnittelujärjestelmä. Koska moduloinnissa on tärkeää, mitä asiakas haluaa tuotteelta, 

selvitetään ensimmäiseksi asiakastarpeet ja mitä eri asiakassegmentit vaativat tuotteelta. 
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Tämä toteutetaan QFD-menetelmän avulla. QFD-menetelmällä saadaan selvitettyä 

asiakasvaatimukset ja muutettua vaatimukset teknisiksi ominaisuuksiksi. Tämän jälkeen 

voidaan muodostaa modulaariset konseptit, arvioida niitä ja suunnitella lopulliset moduulit. 

Moduuleiden suunnittelussa voidaan käyttää myös erilaisia DFX-näkökulmia kuten 

DFMA-näkökulmaa, jolloin suunnitellaan yksittäiset osat silmälläpitäen niiden 

valmistuksen sekä kokoonpanon helppoutta. 

Alunperin yritys valmisti kolmea ruohonleikkurimallia, joiden eroavaisuudet perustuivat 

hieman eri pituisiin runkoihin sekä erikokoisiin leikkuupäihin ja ruohonkerääjiin. Koska 

yritys ottaa käyttöön moduloinnin, muutetaan tuoterakenteita siten, että jokaisessa 

ruohonleikkuri-mallissa käytetään samaa runkoa ja muutamilla toimintamoduuleilla 

suoritetaan tuotevariointi. Variointi tapahtuu erilaisilla leikkuupäillä sekä erikokoisilla 

ruohonkerääjillä. Näin tuotannossa saadaan huomattavat säästöt siinä, ettei enää tarvitse 

valmistaa kolmea erilaista runkoa. Onnistunut modulointi vaatii myös standardisointia 

tuotteilta. Leikkuupäiden sekä ruohonkerääjien kiinnityspinnat tulee standardoida, jotta 

jokainen malli saadaan kiinni ruohonleikkuriin. Myös työmenetelmiä standardoidaan 

tuotannossa, jolloin toistuvien ongelmien ratkaisua saadaan helpotettua.  

Tuotantoon päätetään hankkia myös uusia työstökoneita tehostamaan tuotantoa. Ennen 

koneiden hankintaa voidaan käyttää hyväksi simulointia ja digitaalista valmistusta. 

Simuloinnilla voidaan määrittää optimaaliset koneiden sijainnit layoutin suoraviivaisuuden 

kannalta ja kouluttaa henkilökuntaa. Digitaalisella valmistuksella puolestaan voidaan 

korvata prototyyppien valmistus ja arvioida eri konevaihtoehtoja joita ollaan hankkimassa 

tuotantoon.  

Näin on päästy laadun paranemisen ja tuottavuuden paranemisen myötä imuohjautuvaan 

tuotantoon jolloin voidaan tuottaa nopeasti asiakkaille tarkalleen sellaisia tuotteita kun on 

tarve. Tällaisessa operaatiossa käytettiin hyväksi siis periaatteessa kaikkia työssä esiteltyjä 

menetelmiä pois lukien uudet tuotantofilosofia-osuudessa esitellyt menetelmät, jotka ovat 

irrallisia menetelmiä muihin menetelmiin verrattuna. Tästä syystä johtopäätöksissä ei 

esitelty uusien menetelmien riippuvuussuhteita menetelmiin.  
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17 YHTEENVETO 

 

 

Tässä kandintyössä on esitelty yleisimmät tuotantofilosofiat. Työ koostuu teoriaosuudesta, 

jossa on esitelty eri menetelmien ominaisuuksia ja tämän jälkeen johtopäätöksiä-osiossa on 

esitelty menetelmien riippuvuussuhteita toisiinsa.  

Tuotantofilosofia on merkitykseltään hyvin määrittelemätön sana ja esitellyistä 

menetelmistä voidaan puhua myös muilla nimityksillä. Kaikille menetelmille ei ole yhtä 

yksittäistä tekijää vaan menetelmät ovat joko tuotannon tehostamisen tai kehittämisen 

menetelmiä, strategisia menetelmiä, laadun parantamisen menetelmiä, suunnittelussa apuna 

käytettäviä menetelmiä taikka jotain näiden menetelmien väliltä. Esitellyt menetelmät ovat 

Quality Function Deployment eli asiakaslähtöisen tuotesuunnittelun menetelmä, Total 

Productive Maintenance eli Tuottavan kokonaisvaltaisen kunnossapidon menetelmä, 

Modular Function Deployment eli moduuliperheiden tuotesuunnittelun menetelmä, Six 

Sigma eli prosessin tilastollinen parannus- ja kehittämismenetelmä, Strategiatyö eli 

strategian muodostamisen ohjeistusmenetelmä, Modulointi, Standardointi, Simulointi, 

DIM eli digitaalinen valmistus, Lean-menetelmä, Just-In-Time/Juuri-oikeaan-tarpeeseen-

menetelmä, Monozukuri, TQM eli laatujohtamisen menetelmä, DFX eli tuotesuunnittelu 

jotain tiettyä ominaisuutta silmälläpitäen sekä ns. uudet tuotantomenetelmät. 

Johtopäätöksissä menetelmät on jaettu karkeasti tuotannon menetelmiin, strategisiin 

menetelmiin ja suunnittelun menetelmiin, tarkoituksenani selkeyttää tuotantofilosofioiden 

moninaista kenttää. Johtopäätöksissä todetaan, että kaikki esitellyt menetelmät vaativat 

toimiakseen myös vähintään toisen menetelmät hallintaa, jollei useampaakin. Tämän asian 

havainnollistamiseksi työssä on esitetty kaaviokuvien avulla yleisimpiä riippuvuussuhteita 

menetelmien kesken. 
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