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1 JOHDANTO 

Tämä työ on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden osaston 

toimitusketjun johtamisen pääaineen kandidaatintyönä. Työn aiheena on JIT-

tuotannonohjausmenetelmän soveltaminen autoteollisuudessa, ja aihetta tutkitaan 

olemassa olevan kirjallisuuden perusteella. Tässä johdantokappaleessa 

esittelemme työn taustaa ja tavoitteita, kerromme miten työn aihe on rajattu sekä 

esittelemme raportin rakennetta.  

1.1 Työn tausta ja tavoitteet 

Autoteollisuus on hyvä esimerkki modernista toimitusketjusta ja tuotannosta, 

jossa Just-in-time – tuotannonohjausmenetelmää on sovellettu menestyksekkäästi. 

Työn taustalla oli ajatus tutkia, miksi JIT-tuotannonohjausmenetelmä soveltuu 

niin hyvin autoteollisuuteen. Tutkimuskysymykseksi muotoutui: Miten JIT-

tuotannonohjausmenetelmää sovelletaan autoteollisuudessa?  

Työn tavoitteena on selvittää, mitä erityispiirteitä liittyy JIT-

tuotannonohjausmenetelmän soveltamiseen autoteollisuudessa, ja mitä tulee ottaa 

huomioon sitä sovellettaessa. Tavoitteena on muodostaa selkeä kuva JIT-

tuotannonohjausmenetelmän periaatteista, sekä tehdä havaintoja, miksi se 

soveltuu niin hyvin autoteollisuuden tuotantoympäristöön, ja mitä ongelmia se 

saattaa aiheuttaa. 

1.2 Työn rajaus 

Käsittelemme työssä autoteollisuutta tuotantoympäristönä tuotannon, toimittajien 

ja varastojen osalta. Otamme huomioon näiden osa-alueiden toimitusketjulle 

asettamat erityispiirteet ja vaatimukset. Tuotannolla tarkoitamme autojen 

kokoonpanoa autonvalmistajalla. Toimittajista käsittelemme ainoastaan 

autonvalmistajan ensimmäisen tason toimittajia. 

JIT-tuotannonohjausmenetelmän esittelemme siltä osin kuin se työn aiheen 

kannalta on oleellista. Huomioimme sekä positiiviset että negatiiviset asiat, joita 

JIT-menetelmän soveltamisessa autoteollisuudessa voi esiintyä. Käytännön 
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työkaluista esittelemme vain muutaman, joiden näemme olevan merkittävimpiä 

JIT-menetelmän toteuttamisen kannalta.  

Työssä ei tarkastella JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltumista muille 

teollisuuden aloille kuin autoteollisuuteen. Lisäksi keskitytään lähinnä 

japanilaiseen autoteollisuuteen, joka on onnistunut soveltamaan JIT-menetelmää 

kaikista menestyksekkäimmin.  

1.3 Raportin rakenne 

Ensimmäisenä esittelemme autoteollisuutta tuotantoympäristönä. Esittelemme 

muutamia autoteollisuuden kehityssuuntia toimitusketjun näkökulmasta. 

Autoteollisuuden toimitusketjua käsittelemme tuotannon, toimittajien ja 

varastojen osalta.  

Seuraavana käsittelemme JIT-tuotannonohjausmenetelmää. Esittelemme muun 

muassa tuotantoperiaatteita, sen soveltamisen edellytyksiä ja tavoitteita, etuja ja 

ongelmia sekä käytännön työkaluja. Toisena työkaluna esittelemme RFID-

tunnisteteknologian, joka ei ole vielä kiinteä osa JIT-tuotantoa, mutta jonka 

näemme olevan yksi keino parantaa JIT-tuotannon tehokkuutta. JIT-

tuotannonohjausmenetelmä autoteollisuudessa -osiossa pohdimmekin RFID-

teknologian hyödyntämistä autoteollisuuden JIT-tuotannossa.  

Viimeisenä pohdimme JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltamista 

autoteollisuudessa, ja yhdistelemme kahdessa ensimmäisessä osiossa esiin tulleita 

asioita. Kuvailemme JIT-tuotannon soveltamista lyhyesti ja keskitymme 

toimittajasuhteiden hallintaan sekä käytännön toteutukseen. Kuvailemme 

esimerkkinä, minkälaisilla periaatteilla autonvalmistaja Toyota Motor Corporation 

pyrkii JIT-menetelmän tavoitteiden toteutumiseen. Lopuksi kokoamme yhteen 

johtopäätökset työstämme.   
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2 AUTOTEOLLISUUS TUOTANTOYMPÄRISTÖNÄ 

Autoteollisuuden tuotanto on muuttumassa työntöohjautuvasta tilausohjautuvaksi. 

Tämä tuotannon rakennemuutos asettaa haasteita toimitusketjulle. 

Toimitusketjussa onkin havaittavissa erilaisia kehityssuuntia. Autoteollisuuden 

toimitusketjua tarkastelemme tuotannon, toimittajien ja varastojen näkökulmasta. 

Pohdimme näiden osa-alueiden toimitusketjulle asettamia erityispiirteitä ja 

vaatimuksia.  

2.1 Autoteollisuuden kehityssuunnat toimitusketjun näkökulmasta 

Autoteollisuuden toimitusketjun rakenne on muuttumassa. Nykyinen 

toimitusketju, joka perustuu edelleen pitkälti Henry Fordin massatuotannon 

mukaiseen työntöohjaukseen, ei ole enää yhtä kilpailukykyinen kuin aikaisemmin. 

Työntöohjautuva toimitusketju vaatii varastojen pitämistä toimitusketjun 

kohdissa, joissa se ei ole taloudellisinta. (Miemczyk ja Holweg 2004, s. 171) 

Tilausohjautuvan tuotannon osuus on kuitenkin kasvanut hitaasti, koska se 

pidentää toimitusaikoja merkittävästi. Keskimääräinen läpimenoaika tilauksesta 

vaihtelee Euroopan autoteollisuuden kuudesta viikosta USA:n autoteollisuuden yli 

kymmeneen viikkoon. Asiakkaat kuitenkin toivovat toimitusaikoja, jotka ovat 

kahdesta kolmeen viikkoa. (Miemczyk et al. 2004, s. 171) Tähän on päästy 

Japanissa, jossa autoteollisuuden toimitusajat asiakkaalle ovat kaksi viikkoa 

(Haverila, Uusi-Rauva, Kouri ja Miettinen 2005, s. 429). Autoteollisuudessa 

toimitusaikaan asiakkaalle vaikuttavat muun muassa tehtaan sijainti, kysynnän 

suuruus ja vaihtelevuus sekä sen jakautuminen eri automalleille, toimittajien 

toimituskyky, varastotasot sekä asiakkaiden yksilölliset vaatimukset (Turkula 

2011, s. D1). 

Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä toimitusketjulla on merkittävä rooli, sillä 

juuri tehokas toimitusketju auttaa autonvalmistajia saavuttamaan lyhyempiä 

läpimenoaikoja sekä kilpailuetua. Monet autoteollisuuden kehityssuunnat lisäävät 

tarvetta kehittää toimitusketjua. Kehitystä tapahtuu niin kysyntä- kuin 

toimittajapuolella.  (Schwarz 2008, s. 1-2)  
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Kysyntäpuolella on havaittu epätasaista kasvua autojen kysynnässä 

maantieteellisesti. Kysyntä kasvaa Kiinassa, Intiassa ja Itä-Euroopassa, ja laskee 

perinteisissä autoteollisuusmaissa kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa. Tämä asettaa 

haasteen uusille autoteollisuusmaille löytää luotettavat toimittajat tarpeeksi 

läheltä. Toinen kehityssuunta on nykyisten autosegmenttien jakautuminen yhä 

pienempiin osiin. Asiakkaat haluavat yksilöllisempiä autoja kuin aiemmin, mikä 

pakottaa autonvalmistajat laajentamaan valikoimaansa, jolloin toimitusketju 

monimutkaistuu. Myös kysynnän vaihtelevuus on kasvanut, koska asiakkaat 

vaihtavat autoaan tiheämmin kuin aiemmin. Tämä vaatii toimitusketjulta 

enemmän joustavuutta ja palvelukykyä. (Schwarz 2008, s. 3-4) 

Toimittajapuolen merkittävin kehityssuunta on ulkoistaminen, jolloin 

toimitusketjun ja erityisesti toimittajan merkitys korostuu. Toimitusketjut ovat 

vähitellen muuttumassa monimutkaisiksi toimittajaverkoiksi, mikä vaatii entistä 

enemmän läpinäkyvyyttä autonvalmistajien ja niiden toimittajien välille. Nämä 

kehityssuunnat pakottavat autonvalmistajat ja niiden toimittajat kehittämään 

mahdollisimman tehokkaan toimitusketjun pärjätäkseen kilpailussa. (Schwarz 

2008, s. 4-5) 

2.2 Toimitusketju  

Autoteollisuuden tuotevalikoima on erittäin laaja, mikä aiheuttaa yksittäisten 

tuotteiden kysyntään epävarmuutta. Kysynnän ennustaminen autoteollisuudessa 

onkin vaikeaa. Saumattoman toimitusketjun avulla voidaan tulla paremmin 

toimeen epävarman kysynnän alalla. (Childerhouse, Hermiz, Mason-Jones, Popp 

ja Towill 2003, s. 138–139) Tuotantomuoto, toimittajat ja varastojen asema 

vaikuttavat toimitusketjun tehokkuuteen. Parhaimmillaan voidaan saavuttaakin 

saumaton toimitusketju.  

2.2.1 Tuotanto 

Auto tuotetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa auton kori hitsataan 

kasaan eri komponenteista. Tämän jälkeen kori pintakäsitellään ja maalataan. 

Viimeisenä vaiheena on auton kokoonpano, jossa suurin osa komponenteista ja 
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moduuleista asennetaan. Autotehdas onkin usein vain auton kokoonpanopaikka, 

jonne toimittajat toimittavat valmiit komponentit ja moduulit. (Toyota Motor 

Corporation 2011a) 

BTO (build-to-order) eli tilausohjautuva kokoonpano on kasvattanut suosiotaan 

autoteollisuuden tuotantomuotona. Monet autonvalmistajat toteuttavat BTO- 

strategiaa vähentääkseen lopputuotevarastoja sekä lyhentääkseen läpimenoaikoja. 

(Miemczyk et al. 2004, s. 173) 

BTO-strategia on kilpailukykyinen vain, jos onnistutaan saavuttamaan edelleen 

lyhyemmät läpimenoajat. BTO-strategian mukaiseen toimintaan siirtyminen vaatii 

siis prosessien uudelleensuunnittelua eli siirtymistä autojen moduulirakenteeseen 

sekä standardikomponenttien käyttämiseen tuotannossa. (Miemczyk et al. 2004, s. 

173–174) Tämän avulla voidaan lyhentää läpimenoaikoja merkittävästi, sillä 

moduulien ja yhteisten komponenttien käyttö mahdollistaa asiakaskohtaisesti 

eriyttävän prosessivaiheen viivästyttämisen niin, että se voidaan tehdä 

tilausohjautuvasti. Näin varastoja tarvitsee pitää vain komponenteille. (Yang ja 

Burns 2003, s. 2075–2076) Auto rakentuu keskimäärin 2000–4000 

komponentista, jotka tyypillisesti muodostavat 60–70 % auton arvosta, joten 

komponenttien hyvä saatavuus toimittajilta on tärkeää BTO-strategian mukaisessa 

toiminnassa. (Miemczyk et al. 2004, s. 174–175) 

2.2.2 Toimittajat  

Toimittajilla on merkittävä rooli autoteollisuuden toimitusketjussa, sillä 

tilausohjautuva kokoonpano vaatii toimittajilta joustavuutta ja palvelukykyä 

(Miemczyk et al. 2004, s. 184). Erityisesti ensimmäisen tason toimittajien asema 

toimitusketjussa on strateginen (Aláez-Aller ja Longás-García 2010, s. 319). 

Vaihteleva ja epävarma kysyntä asettaa toimittajalle haasteen toimittaa tarvittavat 

komponentit ajoissa autonvalmistajalle (Miemczyk et al. 2004, s. 184). BTO-

strategian mukaisen toiminnan kannalta komponenttien saatavuus on olennainen 

osa toiminnan sujuvuuden varmistamisessa.  
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Autoteollisuudessa ollaan siirtymässä yksittäisten komponenttien toimittamisesta 

kokonaisten toimintojen, kuten moduulien tai kokoonpanojen, toimittamiseen 

(Humphrey ja Memedovic 2003, s. 20). Kyseessä on ulkoistaminen eli yksi 

autoteollisuuden merkittävimmistä kehityssuunnista. Kun autonvalmistajat ovat 

saavuttaneet tietyn vakauden ulkoistamisessa, ovat toimivat ja läpinäkyvät 

toimittajasuhteet kilpailuedun tärkeimpänä lähteenä (Aláez-Aller et al. 2010, s. 

329). 

Toimittajia valittaessa tulee ottaa huomioon toimittajan maantieteellinen sijainti, 

koska se vaikuttaa saatavissa olevaan toimitusaikaan ja toimitusketjun 

kustannuksiin. Tasaisen toimitusajan ansiosta toimitusketju on joustavampi ja 

palvelukykyisempi. Tällainen toimitusketju pystyy hyvin mukautumaan 

muutoksiin.  (Miemczyk et al. 2004, s. 184) 

BTO-strategian mukainen toiminta lyhentää läpimenoaikoja ja vaatii vahvempaa 

integroitumista toimittajan suuntaan. Vahva integroituminen sekä yhteistyö 

helpottavat lyhyempien läpimenoaikojen ja pienempien kustannusten 

saavuttamista. Joustavaa ja palvelukykyistä toimitusketjua tukevat 

toimittajasuhteet, jotka korostavat tiedonvaihtoa sekä luottamusta. (Miemczyk et 

al. 2004, s. 189) Autoteollisuuden toimitusketjuissa on BTO-strategiasta 

huolimatta edelleen melko vähän luottamusta toimijoiden välillä. Toimijoiden 

väliset suhteet perustuvat enemmän kustannusten alentamiseen kuin arvon 

lisäämiseen. (Childerhouse et al. 2003, s. 142) 

2.2.3 Varastojen asema 

Autoteollisuuden toimitusketjun rakenteen vuoksi on välttämätöntä pitää varastoja 

jossain kohtaa toimitusketjua. Perinteisesti autoteollisuuden toimitusketjun 

loppupäässä on korkeat varastotasot. (Childerhouse et al. 2003, s. 142) 

Tilausohjautuvassa tuotannossa (BTO) varastot siirtyvät toimitusketjun 

loppupäästä tuotannon alkuun. Eli lopputuotteiden sijaan varastoidaan 

komponentteja.  Lisäksi keskeneräisille tuotteille ei pidetä varastoja (KET). 
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Toimitusajan pitämiseksi siedettävänä on kuitenkin kannattavaa pitää 

suosituimpia automalleja vakiovarusteisina varastossa. Asiakas voi saada 

varastomallin heti, mutta lisävarustelu voi venyttää toimitusaikaa kuukausilla. 

Japanilaisilla merkeillä lisävarusteita ei ole tarjolla yhtä laajaa valikoimaa, mikä 

on yksi syy, miksi japanilaiset autonvalmistajat pääsevät keskimäärin kahden 

viikon toimitusaikoihin. (Turkula 2011, s. D1) 

2.2.4 Erityispiirteet ja vaatimukset 

Taulukossa yksi on koottuna edellisten kappaleiden perusteella autoteollisuuden 

toimitusketjun erityispiirteet ja vaatimukset. Siinä on lueteltu mitä erityispiirteitä 

on toimitusketjun osa-alueista tuotannossa, toimittajissa ja varastoissa sekä mitä 

vaatimuksia kukin osa-alue asettaa. Erityispiirteitä ja vaatimuksia ei ole eritelty, 

koska erityispiirteet asettavat vaatimuksia ja toisaalta vaatimukset luovat 

erityispiirteitä.  

Taulukko 1. Autoteollisuuden toimitusketjun erityispiirteet ja vaatimukset. 

Autoteollisuuden toimitusketju Erityispiirteet ja vaatimukset 

Tuotanto  kokoonpanolinja 

 lyhyet läpimenoajat (BTO) 

 moduulirakenne ja 

standardikomponentit  

 

Toimittajat  joustavuus ja palvelukyky 

 vaihteleva ja epävarma kysyntä 

 komponenttien hyvä saatavuus 

 maantieteellinen läheisyys  

 yhteistyö ja luottamus 

 

Varastot  minimivarastot (komponenteille ja 

lopputuotteille) 

 ei KET-varastoja 

 

 

Nämä erityispiirteet ja vaatimukset on otettava huomioon muun muassa 

valittaessa sovellettavaa tuotannonohjausmenetelmää.  
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3 JIT-TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄ 

JIT-tuotannonohjausmenetelmä on erittäin laaja käsite. Aluksi esittelemme, mitä 

JIT tarkoittaa yleisellä tasolla, ja mistä se on lähtöisin. Kuvailemme JIT-tuotannon 

periaatteita sekä sen edellytyksiä ja tavoitteita. Pohdimme millaisia etuja ja 

ongelmia JIT-menetelmän soveltamisessa on. Lopuksi esittelemme JIT-

menetelmän toteuttamisen käytännön työkaluja.  

3.1 JIT käsitteenä 

Just-in-time – eli JIT – menetelmä on tuotannon- ja varastonohjausmenetelmä 

sekä kokonaislaatuajattelun TQM (Total Quality Management) toteuttamisen 

apuväline. Tuotannonohjausmenetelmänä sen tarkoituksena on lisätä arvoa ja 

poistaa hävikki varmistamalla, että tarvittavat resurssit ovat saatavilla tuotannossa 

juuri oikeaan aikaan. Hävikin poistaminen on keskeistä japanilaisen 

johtamisperiaatteen mukaisessa lean-tuotannossa, jonka osa tehokas JIT-

menetelmän soveltaminen on. (Haverila et al. 2005, s. 341; Lysons ja Farrington 

2006, s. 362) Varastonohjausmenetelmänä JIT auttaa tuotantoa tarjoamalla oikeat 

materiaalit ja tarvittavat komponentit vaadittavan laatuisina ja oikean määräisinä 

tuotannon käyttöön (Cheng ja Podolsky 1993, s. 1).  

JIT-menetelmään kuuluu vanhojen johtamiskäytäntöjen soveltaminen modernissa 

tuotannossa. Menetelmän on kehittänyt ja viimeistellyt japanilainen Taiichi Ohno 

Toyotan tuotantojärjestelmään 1960-luvulla, tavoitteenaan vastata asiakkaan 

kysyntään mahdollisimman vähäisillä viivästyksillä. (Lysons et al. 2006, s. 341; 

Cheng et al. 1993, s. 2) JIT kehittyi edelleen japanilaisessa autoteollisuudessa, 

koska siellä oli erityinen tarve hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti niukkoja 

resursseja rajoitetun tuotanto- ja varastointikapasiteetin takia (Aghazadeh 2003, s. 

29).  

Japani on edelleen edelläkävijä JIT-menetelmän soveltamisessa, vaikka 

menetelmä onkin levinnyt myös muuhun kuin japanilaiseen autoteollisuuteen 

(Cheng et al. 1993, s. 4). Esimerkiksi pohjoisamerikkalainen autoteollisuus ei ole 

onnistunut hyödyntämään menetelmää yhtä tehokkaasti, vaikka jo Henry Ford 
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1900-luvun alussa kannatti periaatteita, jotka nykyään luetaan kuuluviksi JIT-

menetelmään (Wilson 1995, s. 59). Länsimainen autoteollisuus ei siis ole kaikilta 

osin onnistunut soveltamaan JIT-menetelmää, johtuen muun muassa 

kulttuurieroista (Cheng et al. 1993, s. 4).   

3.2 JIT-tuotannonohjausfilosofia 

JIT-tuotannonohjausfilosofian ajatuksena on, että toimitusketju vastaa 

mahdollisimman hyvin toimitusketjun eri osapuolien vaatimuksiin (Svensson 

2001, s. 870). JIT-tuotannonohjausmenetelmä on lähtöisin japanilaisesta 

jatkuvaan parantamiseen pyrkivästä Kaizen-ajattelusta, johon kuuluvaa 

kokonaislaatuajattelua TQM toteutetaan JIT:n avulla. Seuraavaksi käsittelemme 

näitä JIT-tuotannonohjausfilosofiaan kiinteästi kuuluvia ajattelutapoja. 

3.2.1 Kaizen 

Kaizen on japanilainen ajattelutapa, jonka avulla pyritään jatkuvaan 

parantamiseen, ja jonka keskeinen osa JIT-tuotannonohjausmenetelmä on (Cheng 

et al. 1993, s. 6; Pouri 1997, s.33). Jokaisen organisaation jäsenen täytyy sisäistää 

Kaizen-ajattelutapa, mutta jotta sen soveltaminen olisi tehokasta, täytyy sen 

perustua jatkuvaan ryhmätyöskentelyyn (Lysons et al. 2006, s. 270; Cheng et al. 

1993, s. 6). Kaizen-ajattelun avulla voidaan saavuttaa parempi laatu, tuottavuus, 

kannattavuus sekä kilpailukyky (Imai 1986, s. 226–227).  

Kaizen on yläkäsite, jonka alle monet japanilaiset käytännöt kuuluvat. Näitä 

käytäntöjä ovat esimerkiksi JIT-tuotannonohjausmenetelmä, TQM eli 

kokonaislaatuajattelu sekä kanban-ohjaus. Kaizen-ajattelun tavoitteena on 

asiakastyytyväisyyden sekä toimittajasuhteiden parantaminen. Toimittajasuhteet 

ovat ratkaiseva osa JIT-tuotannonohjausmenetelmää, koska se vaatii toimiakseen 

tasaista laatua ja täsmällisiä toimituksia (Imai 1986, s. 4, 207, 212–213). Tämän 

takia Kaizen-ajattelu on erityisen tärkeää JIT-tuotannonohjausmenetelmän 

soveltamisessa.  
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3.2.2 Kokonaislaatuajattelu TQM 

Kokonaislaatuajattelu TQM on tilastollinen ja järjestelmällinen lähestymistapa 

Kaizen-ajatteluun ja ongelmanratkaisuun (Imai 1986, s. 45). TQM on tapa johtaa 

organisaatiota siten, että joka työ ja joka prosessi suoritetaan oikein, 

ensimmäisellä kerralla ja joka kerta. Tuotantoprosessi ei jatku ennen kuin 

edellinen vaihe on täysin valmis, ja tällä pyritään jatkuvaan parantamiseen. JIT-

menetelmä on yksi työkalu, jonka avulla kokonaislaatuajattelua toteutetaan. 

(Aghazadeh 2003, s. 37) 

JIT-menetelmän soveltamisen onnistuminen on riippuvainen työntekijöiden 

sitoutumisesta yhteisiin päämääriin (Cheng et al. 1993, s. 5). Yksi TQM:n 

periaatteista onkin, että kaikki työntekijät ovat Kaizen-ajattelun mukaisesti 

vastuussa valmistettavan tuotteen laadusta (Lysons et al. 2006, s. 270).  

3.3 Tuotantoperiaatteet 

JIT-menetelmän soveltamisessa eri tuotteet ja valmistustehtävät toistuvat usein. 

Sen perustana on selkeälinjainen tuotanto, jossa materiaalivirrat ja 

tuotannonohjaus on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti. JIT-

tuotannonohjausmenetelmässä tuotantomäärien pitää olla tasaisia, mutta 

tuotetyyppien nopeat vaihtelut tuoteperheen sisällä ovat mahdollisia. JIT-tuotanto 

sopiikin aloille, joilla on nopeasti muuttuvat asiakastarpeet. (Haverila et al. 2005, 

s. 428, 361) 

”JIT-tuotannolle on ominaista pienerävalmistus, jossa tuote-eriä valmistetaan 

toistuvasti pienin väliajoin.” Toimintamallin tehokkuus perustuu valmistettavan 

tuotteen nopeaan läpimenoaikaan tuotantoprosessissa sekä toiminnan korkeaan 

laatuun, joka saavutetaan TQM-ajattelun ja jatkuvan parantamisen avulla. 

(Haverila et al. 2005, s. 361)  

JIT-tuotannossa on tärkeää virheiden estäminen, sillä virheiden vaikutukset ovat 

erittäin suuret tuotannossa, jossa ei ole KET-varastoja. Tuotannon osapuolet, 

työntekijät sekä toimittajat ovat sitoutuneet estämään ennalta virheiden 

syntymisen. JIT-tuotannossa virheet sekä niiden syyt ovat helposti ja nopeasti 
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tunnistettavissa. (Haverila et al. 2005, s. 361–362) Kanban-merkinantokorttien 

käyttö mahdollistaa tuotantoprosessin läpinäkyvyyden, mikä helpottaa virheiden 

tunnistamista (Imai 1986, s. 85).  

JIT-tuotannossa tehtaan layout on järjestetty tuotteiden työnkulun mukaisesti, eikä 

prosessien mukaan, jolloin KET-varastoja voidaan pienentää. Tällainen layout-

ratkaisu vaatii moniosaajia, eli työntekijöitä, jotka voivat toimia monessa eri 

työvaiheessa. (Haverila et al. 2005, s. 428; Cheng et al. 1993, s. 6) 

3.4 Edellytykset ja tavoitteet  

JIT-menetelmän toteuttaminen vaatii imuohjausta, jotta tuotteet valmistetaan vain 

tarpeeseen eikä varastoihin (Haverila et al. 2005, s. 422; Pouri 1997, s. 97). 

Imuohjautuvassa tuotannossa tarveimpulssit etenevät tuotantoprosessin lopusta 

alkuun päin, ja osia imetään kokoonpanoon ainoastaan välittömän tarpeen verran 

(Haverila et al. 2005, s. 422). Muita JIT:n toteuttamisen edellytyksiä ovat: 

 ulkoinen ja sisäinen kommunikaatio sekä yhteistyö 

 integroidut tietojärjestelmät (EDI eli Electronic Data Interchange) 

 tasainen tuotanto-ohjelma ja tasainen materiaalivirta 

 hyvät toimittajasuhteet ja luotettavat toimitukset 

 maantieteellinen läheisyys toimittajaan 

 tasainen laatu ilman virheitä 

 standardikomponentit ja prosessiautomaatio sekä 

 lyhyet läpimenoajat 

(Lysons et al. 2006, s. 342; Svensson 2001, s. 872; Pouri 1997, s. 97). 

JIT-menetelmän tavoitteena on pyrkiä poistamaan tuotannosta kaikki turha (Pouri 

1997, s. 97). Tavoitteena on valmistaa täysin virheetön tuote, joka ylittää 

asiakkaan laatuvaatimukset. Tuotannon vaihtoajat pyritään minimoimaan, jolloin 

tuotantoajat ja tuotantosyklit lyhenevät sekä varastotasot pienenevät. Tavoitteena 

ovat lähes olemattomat varastotasot, ja näin ollen sidotun pääoman vähentäminen. 

Arvoa lisäämättömät toiminnot pyritään poistamaan. Tavoitteena on lisäksi 
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tuotannon joustavuuden lisääminen käyttämällä pienempiä komponenttien 

toimituseriä.  (Lysons et al. 2006, s. 341) 

3.5 Etuja ja ongelmia 

JIT-menetelmä motivoi yrityksiä parantamaan toimintaansa, sillä kun esimerkiksi 

rahaa ei ole sitoutunut varastoihin voidaan tehdä investointeja toiminnan 

tehostamiseksi (Murphy 1999, s. 73). JIT-menetelmän etuja ovat vähäinen 

hävikki, matalat varastonpitokustannukset, korkeampi laatu, nopea vastaus 

tekniikan muutoksiin, hallinnollinen tehokkuus, hyvä tuottavuus ja vähemmän 

toimintaan sitoutuvaa pääomaa (Lysons et al. 2006, s. 343-344). Lisäksi JIT-

menetelmän avulla pystytään pienentämään tuotantokustannuksia (Giunipero, 

Pillai, Chapman ja Clark 2005, s. 51). Oikein sovellettuna JIT mahdollistaa 

saumattomat prosessit sekä ongelmien tehokkaamman tunnistamisen (Imai 1986, 

s. 90).  

JIT-menetelmä on kuitenkin herkkä häiriöille (Svensson 2001, s. 873). JIT:n 

soveltamisessa ongelmia voivat aiheuttaa 

 kysynnän heikko ennustettavuus ja toimittajien kykenemättömyys vastata 

kysynnän muutoksiin 

 riittämätön kommunikointi  

 varmuusvarastojen puuttuminen 

 henkilöstön sitoutumattomuus ja muutosvastarinta sekä 

 puutteellinen yhteistyö toimintojen välillä 

(Lysons et al. 2006, s. 344–345; Cheng et al. 1993, s. 11–12). 

3.6 Käytännön työkalut 

JIT-menetelmän käytännön toteutus vaatii erilaisia työkaluja. JIT-menetelmän 

soveltaminen näkyy tuotannossa perinteisesti kanban-merkinantokortteina. JIT-

tuotannossa voidaan soveltaa myös RFID-tunnisteteknologiaa, minkä avulla 

voidaan saavuttaa monenlaisia etuja. Seuraavaksi esittelemme näitä käytännön 

työkaluja.  
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3.6.1 Kanban-kortit 

Kanban-ohjaus on oleellinen osa JIT-tuotannonohjausta (Lysons et al. 2006, s. 

342). Kanban-ohjaus on imuohjaustekniikka, jonka avulla eri tuotantoprosessit 

sidotaan yhteen merkinantokorteilla eli kanbaneilla (Haverila et al. 2005, s. 423; 

Cheng et al. 1993, s. 6). Kanban-ohjauksella on mahdollista saavuttaa useita etuja, 

kuten KET-varastojen pienentyminen, materiaalivirran yksinkertaistuminen ja 

tuotevirheiden sekä niiden syiden helpompi tunnistaminen (Cheng et al. 1993, s. 

91). 

Kanban-kortteja on kahdenlaisia: kuljetuskanbaneita sekä valmistuskanbaneita 

(Haverila et al. 2005, s. 423). Valmistuskanbanit antavat merkin tuottaa lisää osia, 

ja kuljetuskanbanit antavat merkin toimittaa lisää osia seuraavaan työpisteeseen 

(Lysons et al. 2006, s.342). Kanbaneihin on merkitty nimi ja sarjanumero tuotteen 

tunnistamista varten, määrä, vaadittu toiminto sekä osan määränpää (Cheng et al. 

1993, s. 6).  

3.6.2 RFID-tunnisteteknologia 

RFID (Radio Frequency Identification) on sähköinen tuotetunniste. RFID-tunniste 

on kiinnitetty tuotteeseen tuotannon alkuvaiheessa, ja sen avulla voidaan seurata 

tuotteen kulkua toimitusketjussa tuotannosta loppuasiakkaaseen saakka. RFID-

teknologia perustuu viivakoodi-teknologiaan, jota käytetään yleisesti 

autoteollisuudessa. Perinteiseen viivakoodiin voidaan tallentaa useita tietoja 

tuotteesta, esimerkiksi valmistaja, kustannukset ja hinta, mutta tietoja ei voida 

muuttaa tulostamisen jälkeen, toisin kuin RFID-tunnisteessa. (RFID Lab Finland 

ry 2011; Attaran 2007, s. 249–250) 

RFID-teknologian hyödyntäminen vaatii erillisen RFID-tunnisteen, lukijalaitteen 

ja tietokoneen. RFID-teknologiassa tunnisteen ei tarvitse olla näkyvillä, toisin 

kuin viivakoodi-menetelmässä, jotta sen tiedot voidaan lukea. RFID käyttää 

radiotaajuuksia tiedon keräämiseen tunnisteesta. RFID-tunniste on siru, joka on 

asennettu tuotteeseen, ja johon varastoidaan tuotteeseen liittyvää tietoa. (Attaran 

2007, s. 250) RFID-lukijan avulla voidaan lukea ja kirjoittaa sirun tietoja (RFID 
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Lab Finland ry 2011). Lukijalaitteessa on antenni, joka kerää tietoa tunnisteesta ja 

siirtää tiedon tietokoneelle käsittelyä varten (Attaran 2007, s. 250–251). 

RFID-teknologian hyödyntäminen vähentää toimitusketjun kustannuksia sekä 

parantaa tiedonkulkua. Tarkempi tieto auttaa yrityksiä ymmärtämään ja 

ennustamaan kysyntää sekä vastaamaan siihen tehokkaammin. RFID tarjoaa 

toimitusketjuihin reaaliaikaista tietoa sekä läpinäkyvyyttä, jonka ansiosta 

operatiivinen toiminta on tehokkaampaa ja varastotasot ovat pienempiä. RFID-

teknologia tuo täsmällisyyttä tuotantoon, sillä jokaisessa osassa on RFID-tunniste, 

jonka avulla osia voidaan seurata läpi tuotantoprosessin. Tämä auttaa erityisesti 

tuotantoa, jossa sovelletaan JIT-tuotannonohjausmenetelmää. (Attaran 2007, s. 

251–253) JIT-tuotannossa RFID-teknologian käytöllä voidaan siis saavuttaa 

monenlaisia etuja, kuten osien ja komponenttien parantunut seuranta, 

varastotasojen pienentäminen, operatiivisten kustannusten pienentäminen sekä 

vähemmän keskeytyksiä tuotannossa (Lysons et al. 2006, s. 322; Mehrjerdi 2008, 

s. 236). 

RFID-teknologian hyödyntäminen onnistuu parhaiten toimialoilla, joilla on 

olemassa olevia standardeja, mahdollisuus integroida RFID-teknologia osaksi 

olemassa olevia tietojärjestelmiä ja kyky vakuuttaa toimitusketjun jäsenet 

teknologian eduista (Attaran 2007, s. 256). RFID-teknologia onkin yksi 

halutuimmista käytännön työkaluista autoteollisuudessa (Mehrjerdi 2008, s. 236). 
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4 JIT-TUOTANNONOHJAUSMENETELMÄ 

AUTOTEOLLISUUDESSA  

Autoteollisuuden kovan kilpailun takia autonvalmistajat ovat etsineet tapoja 

pienentää kustannuksia, lisätä tuottavuutta ja ylläpitää kannattavuutta, ja ovat 

ottaneet käyttöön JIT-tuotannonohjausmenetelmän (Svensson 2001, s. 866). 

Autoteollisuus nähdäänkin yleisesti johtavana JIT-menetelmän soveltajana. JIT-

menetelmän käytöllä saavutettavat hyödyt ovat hyvin näkyvissä juuri 

autoteollisuudessa. (Childerhouse et al. 2003, s. 138) Tässä kappaleessa 

käsittelemme, miten JIT-tuotannonohjausmenetelmää sovelletaan 

autoteollisuudessa. Lisäksi esittelemme käytännön työkaluja, joiden avulla JIT-

tuotannonohjaus voidaan toteuttaa autoteollisuudessa.  

4.1 JIT-tuotannon vastaus autoteollisuuden kehityssuuntiin 

Tehokkaalla toimitusketjulla on strategista arvoa, joka voi johtaa parannuksiin 

tuottavuudessa, tuotteen laadussa sekä toimittajasuhteissa (Attaran 2007, s. 252). 

Autoteollisuuden kehityssuunnat, jotka kuvattiin kappaleessa 2.1, vaativatkin 

tehokkaampaa toimitusketjua, jonka saavuttamisessa JIT-tuotannon-

ohjausmenetelmä auttaa. 

Koska työntöohjautuva toimitusketju ei ole autoteollisuudessa enää yhtä 

kilpailukykyinen, ollaan siirtymässä hyödyntämään imuohjautuvaa JIT-tuotantoa. 

Asiakkaiden tilauksiin perustuvan imuohjautuvan tuotannon osuus on kuitenkin 

kasvanut hitaasti, koska sen käyttö pidentää toimitusaikoja asiakkaalle. JIT:n 

tehokkaalla soveltamisella voidaan saavuttaa lyhyemmät toimitusajat.  

Autoteollisuudessa sovellettu BTO-strategian mukainen tuotanto tarjoaa hyvän 

perustan JIT-menetelmän soveltamiselle, koska BTO-strategian vaatimukset, 

kuten tuotannon lyhyet läpimenoajat, ovat samansuuntaiset JIT-menetelmän 

vaatimusten kanssa. BTO-tuotannossa varastoja pidetään ainoastaan 

komponenteille, ja JIT-menetelmän avulla nämäkin varastot voidaan minimoida.  
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Autoteollisuuden toimitusketjussa toimittajilla on merkittävä rooli, sillä 

tilausohjautuva kokoonpano vaatii toimittajalta joustavuutta ja palvelukykyä. JIT-

tuotantoa sovellettaessa toimittajien rooli korostuu entisestään, koska vaaditaan 

lyhyitä läpimenoaikoja sekä täsmällisiä ja varmoja toimituksia varmuusvarastojen 

puuttuessa.  

Asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet ja vaatimukset ovat pakottaneet 

autonvalmistajat tarkempaan segmentointiin, ja täten laajentamaan valikoimaansa.  

JIT-tuotanto sopii näin ollen autoteollisuuteen, koska JIT-tuotannossa 

tuotetyyppien nopeat vaihtelut tuoteperheen sisällä ovat mahdollisia, sekä eri 

tuotteet ja valmistustehtävät toistuvat usein.  

4.2 JIT-tuotannon soveltamisen edellytysten täyttyminen 

JIT-tuotanto imee materiaalit, osat ja komponentit kokoonpanon tahdissa käyttäen 

apuna kanban-merkinantokortteja (Tuominen 2010, s. 27). JIT-tuotanto toimii 

näin myös autoteollisuudessa. JIT-tuotannon soveltamisella on kuitenkin tietyt 

edellytykset, jotka autoteollisuuden tulee täyttää.  

BTO-strategia on kilpailukykyinen vain lyhyillä läpimenoajoilla, kuten 

mainitsimme kappaleessa 2.2.1. Autojen moduulirakenne sekä 

standardikomponenttien käyttäminen auttavat lyhentämään läpimenoaikoja. JIT-

tuotannon soveltamisen edellytyksiä ovatkin lyhyet läpimenoajat, sekä 

standardikomponentit ja prosessiautomaatio, kuten luettelimme kappaleessa 3.4. 

Myös prosessiautomaatio toteutuu hyvin autoteollisuudessa, jossa prosessit ovat 

pitkälle automatisoituja.  

Moduulien ja yhteisten komponenttien käytön takia on tärkeää tunnistaa nopeasti 

mahdolliset virheet, ettei tuotantolinja pysähdy. Myös JIT-tuotannossa on tärkeää 

virheiden estäminen, sillä niiden vaikutukset ovat erittäin suuret tuotannossa, 

jossa ei ole KET-varastoja, kuten juuri autoteollisuudessa. JIT-tuotannon 

toteuttamisen edellytyksenä mainittu tasainen laatu ilman virheitä onkin 

mahdollista saavuttaa autoteollisuudessa. 
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Kerroimme kappaleessa 3.3 JIT-tuotannolle olevan ominaista toiminnan korkea 

laatu, mikä onkin autonvalmistuksessa ensisijaisen tärkeää. Laadun takaaminen on 

osa valmiin auton turvallisuuden varmistamista. Korkea laatu saavutetaan 

kokonaislaatuajattelun (TQM) sekä Kaizen-ajattelun mukaisen jatkuvan 

parantamisen avulla. Autoteollisuudessa TQM ja jatkuva parantaminen näkyvät 

kokoonpanolinjalla muun muassa siten, että prosessi ei jatku ennen kuin edellinen 

vaihe on täysin valmis.  

Loputkin kappaleessa 3.4 esitetyt JIT-menetelmän toteuttamisen edellytykset on 

mahdollista täyttää autoteollisuudessa, sillä jo BTO-strategian toteuttamisen 

edellytyksinä voidaan päätellä olevan esimerkiksi ulkoinen ja sisäinen 

kommunikaatio sekä yhteistyö, integroidut tietojärjestelmät sekä hyvät 

toimittajasuhteet.  

4.3 Toimittajasuhteiden hallinta 

JIT-menetelmää sovellettaessa tulee ottaa huomioon toimittajien tärkeä rooli 

menetelmän onnistuneessa toteuttamisessa. JIT-menetelmän soveltaminen on 

helpompaa, kun rakennetaan pitkäaikaiset suhteet toimittajien kanssa. 

Autoteollisuudessa pitkäaikaiset toimittajasuhteet ovat yleensä jo olemassa ennen 

JIT-menetelmän käyttöönottoa, johtuen tuotannon rakenteesta. Autoteollisuuden 

toimittajasuhteet muodostavatkin hyvän perustan JIT-menetelmän soveltamiselle. 

4.3.1 Toimittajan asema toimitusketjussa 

Toimittajasuhteiden hallinta on erityisen tärkeää autoteollisuuden nykyisessä 

BTO-strategian mukaisessa tuotannossa sekä JIT-tuotannossa. BTO-strategian 

toteuttamisen kannalta on oleellista komponenttien hyvä saatavuus, mitä 

korostimme kappaleessa 2.2.1. JIT-tuotantoon kuuluva Kaizen-ajattelun mukainen 

jatkuva parantaminen edistää toimittajasuhteita, kuten kerroimme kappaleessa 

3.2.1.  

Toimittajien asema autoteollisuuden toimitusketjussa on strateginen, muun 

muassa lisääntyvän ulkoistamisen takia. Tästä syystä toimittajasuhteiden on oltava 

läpinäkyviä sekä kommunikaation ja yhteistyön sujuvaa. JIT-menetelmän 
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soveltaminen korostaa edelleen toimittajien asemaa, sillä toimittajien pitää 

toimittaa tarvittavat komponentit juuri oikeaan aikaan. Oman haasteensa asettaa 

myös vaihteleva ja epävarma kysyntä. Tiedonvaihto loppukysynnästä 

ensimmäisen tason toimittajien kanssa auttaa toimittajia varautumaan kysyntään, 

jolloin ne voivat optimoida omat varastotasonsa. Näin vältetään turhien 

kustannusten syntyminen toimitusketjussa (Murphy 1999, s. 69).  

Toimittajien maantieteellinen läheisyys sekä JIT:n soveltaminen mahdollistavat 

molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet, sekä korkean laadun 

takaaminen on helpompaa. Luottamukselliset suhteet edesauttavat täsmällisten 

toimitusten saavuttamista sekä nopeaa vastaamista yllättäviin tilanteisiin. (Kaneko 

ja Nojiri 2008, s. 156–157) 

4.3.2 Pitkäaikaisten toimittajasuhteiden merkitys 

JIT-menetelmässä pyritään rakentamaan pitkäaikaiset ja pysyvät suhteet 

muutamien toimittajien kanssa (Kaneko et al. 2008, s. 158). Autoteollisuudessa 

pitkäaikaiset suhteet toimittajiin ovatkin yleisiä, sillä sama toimittaja toimittaa 

tietyn automallin tietyt komponentit koko mallin eliniän, ja toimittajavaihdot 

kesken automallin tuotannon ovat erittäin harvinaisia. Turvautuminen vain yhteen 

toimittajaan on kuitenkin merkittävä riski, jos toimittajanvaihtokustannukset ovat 

suuret. Tämän takia autonvalmistajan kannattaakin käyttää kahta toimittajaa 

saman komponentin tai moduulin toimittamiseen. Kahden toimittajan pitäminen 

tarjoaa myös monia muita etuja, kuten suurempi neuvotteluvoima 

autonvalmistajalle, koska toimittajat tiedostavat kilpailutilanteen. (Aláez-Aller et 

al. 2010, s. 324–327) 

Autoteollisuudessa toimittajien kokonaismäärä pyritään pitämään 

mahdollisimman vähäisenä toimittajasuhteiden ja laadun ylläpidon takia. Kun 

autoteollisuudessa otetaan käyttöön JIT-menetelmä, valitaan toimittajat hinnan, 

laadun ja toimitusten täsmällisyyden perusteella. Näiden kriteerien avulla valitaan 

muutama toimittaja, joiden kanssa tavoitteena on pitkä yhteistyö. (Kaneko et al. 

2008, s. 157)  
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Pitkäaikainen toimittajayhteistyö mahdollistaa pienet ja usein toistuvat toimitukset 

toimittajalta, mikä on välttämätöntä sovellettaessa JIT-menetelmää 

autoteollisuudessa. Kokoonpanolinja tarvitsee jatkuvia toimituksia, jotta 

kokoonpano ei keskeydy, eikä synny ylimääräisiä varastoja. Muita pitkäaikaisen 

toimittajayhteistyön etuja ovat: 

 tarkat ja täsmälliset tilauserät ja toimitukset 

 parantunut laatu 

 toimittajasuhteen jatkuva parantaminen (Kaizen) 

 yhteinen loppukysynnän ennustaminen sekä 

 tuotekehityksen kustannusten jakaminen. 

Pitkäaikaisen toimittajayhteistyön ansiosta toimittaja tietää tarkemmin 

asiakkaansa eli autonvalmistajan tarpeista. Tämä voi johtaa etuina mainittuihin 

parantuneeseen laatuun sekä täsmällisiin toimituksiin. (Wu 2002, s. 22) 

Viimeisenä etuna mainittu tuotekehityksen kustannusten jakaminen johtuu 

yhteistyön luonteesta, jossa toimittaja räätälöi komponentit asiakkaanaan olevalle 

autonvalmistajalle. Autonvalmistaja tarjoaa toimittajalle tarvittavat tiedot, joiden 

perusteella toimittaja suunnittelee tarvittavan komponentin tai moduulin. 

(Humphrey et al. 2003, s. 20) 

4.3.3 JIT-menetelmän käyttöönotto 

Jotta JIT-menetelmän käyttöönotto olisi tehokasta, täytyy autonvalmistajan ja 

toimittajan välillä olla integroidut tietojärjestelmät. Tietojärjestelmien avulla 

autonvalmistaja, toimittajat sekä toimitusketjun muut toimijat jakavat tietoa 

liittyen muun muassa loppukysyntään, tilauksiin, tuotannonsuunnitteluun sekä 

toimituksiin. (Kaneko et al. 2008, s. 156, 160) 

Kuvassa yksi näkyy, miten integroitu tietojärjestelmä mahdollistaa JIT-

menetelmän käyttöönoton autonvalmistajan ja toimittajan välillä. 

Tietojärjestelmän toimiminen edellyttää moniosaajia, laatukontrollia sekä jatkuvaa 

parantamista kaikilta osapuolilta.   
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    JIT:n käyttöönotto 

         

          Tietoa tilauksesta 

      Päivittäinen tiedonvaihto 

 

 

Kuva 1. JIT-menetelmän organisointi autonvalmistajan ja toimittajan välillä 

(Kaneko et al. 2008, s. 160). 

4.4 Käytännön toteutus 

JIT-menetelmän käytännön toteutus vaatii ennen kaikkea työntekijöiden 

panoksen, ja heistä on kiinni JIT-menetelmän soveltamisen lopullinen 

onnistuminen. Esittelemme perinteisiin kanban-merkinantokortteihin perustuvan 

tuotannonohjauksen käytännössä Toyotan esimerkin avulla. Lisäksi esittelemme 

RFID-perusteiset kanban-kortit, joiden avulla tuotannonohjaus on perinteisiä 

kanban-kortteja tehokkaampaa.  

4.4.1 Työntekijät 

JIT-menetelmän avulla toteutettava kokonaislaatuajattelu TQM korostaa 

työntekijöiden sitoutumista yhteisiin päämääriin sekä kaikkien työntekijöiden 

vastuuta tuotteen laadusta Kaizen-ajattelun mukaisesti, kuten totesimme 

kappaleessa 3.2.2. Autoteollisuudessa on välttämätöntä, että jokainen työntekijä 

sitoutuu jatkuvaan työskentelyyn ja pyrkii korkeimpaan mahdolliseen laatuun, 

sillä kokoonpanolinjan seuraava työvaihe on riippuvainen edellisen työvaiheen 

toteutuksesta.  

JIT-tuotannon mukainen autotehtaan layout vaatii moniosaajia, jotka pystyvät 

toimimaan monessa eri työvaiheessa. Autotuotannon suuri automaatioaste 

vähentää manuaalisen työn tarvetta. Pienemmältä määrältä työntekijöitä 

vaaditaankin laajaa osaamista, jotta he hallitsevat useita tuotannon osa-alueita.  

JIT-menetelmän tavoitteiden saavuttaminen on riippuvainen työntekijöiden 

sitoutumisesta, sillä he käytännön työssään huomaavat mahdolliset virheet ja 

JIT autonvalmistajalla 

-moniosaajia 

-laatukontrolli 

-jatkuva parantaminen 

(Kaizen) 

 

JIT toimittajalla 

-moniosaajia 

-laatukontrolli 

-jatkuva parantaminen 

(Kaizen) 

 
JIT toimitusketjussa 
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ongelmat, arvoa lisäämättömät toiminnot sekä poistavat tuotannosta muun muassa 

turhat työvaiheet. Työntekijät tekevät ensikädessä huomioita ja ehdotuksia 

toiminnan jatkuvaksi parantamiseksi. (Magee 2007, s.41) Kappaleessa 3.5 

totesimme henkilöstön sitoutumattomuuden ja muutosvastarinnan voivan 

aiheuttaa ongelmia JIT:n soveltamisessa, joten JIT-menetelmän käyttöönoton 

yhteydessä on kiinnitettävä huomiota henkilöstön motivoimiseen. 

4.4.2 Kanban-kortit autoteollisuudessa 

Kanban-merkinantokorteilla hallitaan autoteollisuudessa materiaalien, eli 

komponenttien ja moduulien, kulkua ja tuotantoa (Liker 2006, s. 35). Tässä 

kappaleessa kuvaamme kanban-ohjausta sellaisena kuin se toimi Toyotalla 2000-

luvun alussa. Toyotan rooli JIT-tuotannon ja edelleen kanban-ohjauksen 

kehittämisessä on ollut merkittävä. (Haverila et al. 2005, s. 423) 

 

 

Kuva 2. Kanban-ohjauksen periaate Toyotan tuotannossa (Toyota Motor 

Corporation 2011b). 

Kuvassa kaksi on kuvattuna kanban-ohjauksen periaate Toyotan tuotannossa. 

Edellinen prosessi kuvaa komponenttitoimittajan valmistusprosessia ja seuraava 

prosessi autonvalmistajan kokoonpanoprosessia. Valmistuskanbanit virtaavat 

ainoastaan edellisessä prosessissa, mutta kuljetuskanbanit edellisen ja seuraavan 

prosessin välillä (Zhang, Jiang ja Huang 2008, s. 175). Kuljetuskanban on 
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kiinnitettynä komponenttilaatikon kyljessä, kun se saapuu kokoonpanolinjalle. 

Kun komponentit otetaan käyttöön, siirretään tyhjä laatikko ja kuljetuskanban 

keräilypisteeseen, josta kuljetuskanban välitetään komponentin valmistajalle eli 

toimittajalle. (Haverila et al.  2005, s. 423) 

Toimittaja pakkaa laatikkoon komponentteja kanbanissa ilmoitetun määrän. 

Komponentit kuljetetaan kokoonpanolinjalle, ja samalla noudetaan uudet 

kuljetuskanbanit keräilypisteistä. Jokaisesta komponentista on liikkeellä useita 

kanbaneita, mikä takaa komponenttien riittävyyden kokoonpanolinjalla 

toimitussyklin aikana. (Haverila et al. 2005, s. 423-424) 

Tuotantoa suunniteltaessa lasketaan tarvittavien kanban-korttien määrä sekä 

kuljetus- ja tuotantoerien koko. Kysynnän muuttuessa kanbanien määrää ja 

eräkokoja muutetaan kysyntää vastaaviksi. Kanban-ohjauksen optimointi 

toteutetaan vähentämällä vähitellen kanbanien määrää ja pienentämällä eräkokoja. 

Toyotalla toimitustiheydet vaihtelevat 1-18 kertaan päivässä ja yhden päivän 

aikana puolet 1400 kuljetuskanbanista kiertää kokoonpanotehtaassa. (Haverila et 

al. 2005, s. 425) 

4.4.3 RFID-perusteiset kanban-kortit 

RFID-tunnisteteknologian hyödyntämisellä tuotannossa, jossa sovelletaan JIT-

tuotannonohjausmenetelmää, voidaan saavuttaa monenlaisia etuja, kuten 

mainitsimme kappaleessa 3.6.2. RFID-teknologia tarjoaa toimitusketjuihin 

reaaliaikaista tietoa sekä läpinäkyvyyttä, mikä on erityisen tärkeää 

autoteollisuuden toimitusketjuissa. Autoteollisuus tarjoaa edellytykset RFID-

teknologian soveltamiseen.  

Edellisessä kappaleessa kuvatut kanban-kortit ovat yleisesti autoteollisuudessa 

käytetty JIT-tuotannon toteutuksen käytännön työkalu. Näihin kortteihin 

perustuva kanban-ohjaus on yksinkertainen ja ideaali ratkaisu 

tuotannonohjaukseen. Perinteisessä kanban-ohjauksessa voi kuitenkin aidossa 

tuotantoympäristössä esiintyä joitakin ongelmia, kuten 
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 tuotantoprosessi voi häiriintyä, jos kanban-kortti häviää  

 kanbanin sisältöä on hankala päivittää  

 kanbaniin liitettävän tiedon määrä on rajallinen 

 kanbanin hyödyntäminen voi olla ongelmallista vaihtelevilla ja pienillä 

tuotantoerillä sekä 

 johto ei saa reaaliaikaista tuotantotietoa 

(Zhang et al. 2008, s. 171). 

Nämä ongelmat ovat todennäköisiä autoteollisuudessa. Kokoonpanolinjan 

toimiminen vaatii jatkuvuutta, joka häiriintyy, jos kanban-kortti häviää. 

Autoteollisuuden komponentteihin, moduuleihin ja lopputuotteisiin liittyy paljon 

erilaista tietoa, joka täytyy sisällyttää kanbaniin. Tämä tieto muuttuu nopeasti ja 

sitä täytyy päivittää usein. Perinteinen kanban-kortti voi täten olla riittämätön. 

Autoteollisuuden vaihtelevan ja yksilöllisen kysynnän takia tuotantoerät ovat 

vaihtelevia ja pieniä, jolloin kanbanin hyödyntämisessä voi esiintyä ongelmia. 

Reaaliaikaisen tuotantotiedon saaminen autoteollisuudessa sovellettaessa JIT-

menetelmää on välttämätöntä, jotta toimittajat pystyvät toimittamaan oikean 

määrän komponentteja ja moduuleja tuotantoon juuri oikeaan aikaan.  

Edellä käsitellyt ongelmat voidaan ratkaista RFID-teknologian avulla. RFID-

perusteisissa kanban-korteissa yhdistyy RFID-teknologian ja kanban-ohjauksen 

hyödyt. Perinteiset kanban-kortit luetaan manuaalisesti, kun taas RFID-perusteiset 

kanban-kortit luetaan automaattisesti lukijalaitteella. RFID-perusteiset kanban-

kortit ovat RFID-tunnisteteknologian mukaisesti eräänlaisia siruja, jotka ovat 

kiinnitetty laatikoihin, jotka sisältävät muun muassa tuotannon komponentteja. 

Siruun varastoidaan laatikon sisältöön liittyvää tietoa. (Zhang et al. 2008, s. 172, 

177) 

RFID-perusteisten kanban-korttien toiminta perustuu kuhunkin tuotantoprosessin 

vaiheeseen asennettuun RFID-lukijaan, joka havaitsee vaiheeseen saapuneet 

laatikot, joihin on kiinnitetty RFID-perusteinen kanban-kortti. Lukija lähettää 

kortista luetun tiedon kanban-järjestelmään, joka laskee tarvittavien valmistus- tai 

kuljetuskanbanien määrän ja päivittää tiedot. Kuljettaja vie laatikon seuraavaan 
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prosessivaiheeseen sitten, kun kuljetuskanbanin sisältö vastaa valmistuskanbania. 

(Zhang et al. 2008, s. 177, 181) RFID-perusteisten kanban-korttien 

toimintaperiaate onkin hyvin samankaltainen kuin perinteisten kanban-korttien, 

mutta tekniikka ja tiedonkulku ovat edistyneempiä.  

RFID-perusteisten kanban-korttien käytöllä autoteollisuuden JIT-tuotannossa 

voidaan siis ratkaista perinteisten kanban-korttien käytössä esiintyviä ongelmia. 

Kortit tarjoavat myös useita etuja, ja ne antavat tarkempaa tietoa, joka auttaa 

autonvalmistajia ymmärtämään ja ennustamaan kysyntää sekä vastaamaan siihen 

tehokkaammin, kuten kerroimme RFID-tunnisteteknologian yhteydessä 

kappaleessa 3.6.2. RFID-perusteisten kanban-korttien käyttö onkin kannattavaa 

autoteollisuudessa, jossa kysyntä on vaihtelevaa ja epävarmaa.  

4.5 JIT-tuotannon etuja ja ongelmia autoteollisuudessa 

Tässä kappaleessa käymme lyhyesti lävitse kappaleessa 3.5 käsiteltyjä JIT-

menetelmän soveltamisen etuja ja ongelmia, jotka voivat esiintyä 

autoteollisuudessa. JIT-menetelmän mainitut edut eli vähäinen hävikki, matalat 

varastonpitokustannukset, korkeampi laatu, nopea vastaus tekniikan muutoksiin, 

hallinnollinen tehokkuus, hyvä tuottavuus sekä vähemmän toimintaan sitoutuvaa 

pääomaa konkretisoituvat autoteollisuudessa ottaen huomioon autoteollisuuden 

erityispiirteet ja vaatimukset. 

JIT-menetelmän soveltamisessa autoteollisuudessa ongelmia voivat aiheuttaa 

kysynnän heikko ennustettavuus ja varmuusvarastojen puuttuminen. Pitkäaikaiset 

ja luottamukselliset toimittajasuhteet eivät takaa täsmällisiä toimituksia, vaan 

ainoastaan helpottavat niiden saavuttamista. Toimittaja saattaa olla kykenemätön 

vastaamaan kysynnän muutoksiin syistä, jotka eivät riipu autonvalmistajasta.  

4.6 JIT-menetelmän tavoitteiden toteutuminen - Case Toyota 

Tässä kappaleessa käsittelemme JIT-menetelmän tavoitteiden toteutumista 

autoteollisuudessa Toyotan esimerkin kautta. JIT-menetelmä perustuu Toyotan 

tuotantojärjestelmään TPS (Toyota Production System). TPS kehittyi vastaukseksi 

tiettyihin haasteisiin, joita Toyota kohtasi kasvaessaan autonvalmistajana. TPS on 
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esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa, jos JIT-menetelmän tavoitteet toteutuvat. 

(Liker 2006, s. 25, 27)  

TPS perustuu 14 periaatteeseen, joita noudattamalla Toyota pyrkii saavuttamaan 

kappaleessa 3.4 esitellyt JIT-menetelmän tavoitteet. Periaatteet jakautuvat neljään 

pääluokkaan: filosofia, prosessi, ihmiset ja yhteistyökumppanit sekä 

ongelmanratkaisu. Filosofia liittyy pitkän tähtäimen ajatteluun, prosessi hukan 

eliminointiin, ihmiset ja yhteistyökumppanit lisäarvon tuottamiseen heitä 

kehittämällä ja ongelmanratkaisu jatkuvaan parantamiseen ja oppimiseen. (Liker 

2006, s. 6) 

Ensimmäiseen pääluokkaan filosofia kuuluu periaate yksi, toiseen pääluokkaan 

prosessi kuuluu seitsemän seuraavaa periaatetta, kolmanteen pääluokkaan ihmiset 

ja yhteistyökumppanit sitä seuraavat kolme ja viimeiseen pääluokkaan 

ongelmanratkaisu viimeiset kolme periaatetta. Seuraavaksi luettelemme nämä 14 

periaatetta. 

1. Tee päätöksiä pitkän tähtäimen filosofian pohjalta, mutta myös lyhyen 

tähtäimen taloudellisten tavoitteiden kustannuksella.  

2. Luo jatkuva prosessivirtaus tuodaksesi ongelmat esille. 

3. Käytä imuohjausta välttääksesi ylituotantoa. 

4. Tasapainota työmäärää. 

5. Luo kulttuuri, jossa pysähdytään korjaamaan ongelmia, jotta laatu 

saataisiin kuntoon heti ensimmäisellä kerralla.  

6. Standardisoidut tehtävät ovat jatkuvan parantamisen ja työntekijöiden 

sitouttamisen perusta. 

7. Käytä visuaalista ohjausta, jotta ongelmat eivät jää piiloon. 

8. Käytä ainoastaan luotettavaa, perusteellisesti testattua teknologiaa, joka 

palvelee ihmisiä ja prosesseja. 

9. Kasvata johtajia, jotka ymmärtävät työn perusteellisesti, noudattavat 

filosofiaa ja opettavat sitä muille. 

10. Kehitä poikkeuksellisen eteviä ihmisiä ja ryhmiä, jotka noudattavat 

yrityksen filosofiaa.  
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11. Kunnioita yhteistyökumppaneilla ja toimittajilla laajennettua verkostoa 

tarjoamalla heille haasteita ja auttamalla heitä kehittymään. 

12. Mene itse paikan päälle katsomaan ymmärtääksesi tilanteen 

perusteellisesti. 

13. Tee päätöksiä hitaasti yksimielisyyden pohjalta kaikkia vaihtoehtoja 

perusteellisesti harkiten ja toteuta päätökset nopeasti. 

14. Tee yrityksestäsi oppiva organisaatio väsymättömän arvioinnin ja jatkuvan 

parantamisen kautta. 

(Liker 2006, s. 6) 

Toyotan periaatteista voidaan nähdä, mistä JIT-tuotannonohjausmenetelmän 

soveltamisen yleiset periaatteet ovat lähtöisin. Toimimalla näiden periaatteiden 

mukaan myös länsimaiset autonvalmistajat voivat onnistua soveltamaan JIT-

menetelmää menestyksekkäämmin. Usein länsimaiset autonvalmistajat kuitenkin 

keskittyvät vain prosessi-luokan periaatteiseen, eli periaatteisiin 2.-8., eivätkä 

omaksu jatkuvan parantamisen kulttuuria. (Liker 2006, s. 6) 

JIT-tuotanto koostuu monesta fyysisestä osa-alueesta, joiden integrointi 

keskenään on oleellista JIT:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Toyotalla otetaan 

huomioon tasapuolisesti kaikki JIT-tuotannon osa-alueet, eli ihmiset, tehtaat ja 

järjestelmät. (Cheng et al. 1993, s. 4) Juuri Toyotan ansiokkaan kehitystyön 

ansiosta JIT-menetelmän soveltaminen on ollut menestyksekästä juuri 

autoteollisuudessa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Etsimme työssämme vastausta tutkimuskysymykseemme: Miten JIT-

tuotannonohjausmenetelmää sovelletaan autoteollisuudessa? Tutkimme aluksi 

erikseen autoteollisuutta tuotantoympäristönä ja JIT-tuotannonohjausmenetelmää. 

Sen jälkeen pohdimme yhteyttä autoteollisuuden ja JIT-menetelmän välillä.  Osa-

alueista keskityimme toimittajasuhteiden hallintaan sekä käytännön toteutukseen, 

koska ne ovat mielestämme keskeisimpiä osa-alueita JIT-menetelmän 

soveltamisessa. Kuvassa kolme on kuvattuna yhteenvetona työn sisältö sekä sen 

eteneminen.  
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Autoteollisuuden tuotannon rakennemuutos työntöohjautuvasta tilausohjautuvaksi 

asettaa haasteita toimitusketjulle. Tavoitteena on kehittää saumaton toimitusketju, 

jolle tuotanto, toimittajat ja varastot luovat erityispiirteitä ja asettavat vaatimuksia. 

JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltamisella on tietyt edellytykset, ja 

perimmäisenä ajatuksena on, että toimitusketju vastaa mahdollisimman hyvin eri 

osapuolien vaatimuksiin. 

Autoteollisuudessa tuotantomuotona sovellettu tilausohjautuva kokoonpano BTO 

tarjoaa osaltaan hyvän perustan JIT-tuotannonohjausmenetelmän soveltamiselle. 

BTO-strategian ja JIT-menetelmän vaatimukset ovat samankaltaiset, minkä takia 

autoteollisuus täyttää niin hyvin JIT-menetelmän soveltamisen edellytykset, kuten 

lyhyet läpimenoajat ja tasainen laatu ilman virheitä.  

Keskeistä JIT-menetelmän soveltamisessa on toimittajasuhteiden hallinta. 

Tavoitteena ovat pitkäaikaiset ja luottamukselliset toimittajasuhteet, jotka 

perustuvat yhteistyöhön ja toimivaan kommunikaatioon. Autoteollisuudessa jo 

olemassa olevat pitkäaikaiset toimittajasuhteet muodostavat osaltaan hyvän 

perustan JIT-menetelmän käytölle. JIT-menetelmän käyttöönotto vaatii tiettyjä 

toimenpiteitä sekä autonvalmistajalta että toimittajalta, sekä integroidun 

tietojärjestelmän niiden välillä.   

Toinen keskeinen osa-alue JIT-menetelmän soveltamisessa on sen käytännön 

toteutus. Käytännön toteutus on riippuvainen työntekijöiden panoksesta, sillä he 

käytännön työssään huomaavat muun muassa mahdolliset virheet ja arvoa 

lisäämättömät toiminnot. Henkilöstön sitoutuminen on tärkeää, jotta toiminta 

perustuu jatkuvaan parantamiseen. 

Perinteiset kanban-merkinantokortit ovat yksinkertainen ja ideaali ratkaisu 

tuotannonohjaukseen. Kanban-ohjauksessa voi kuitenkin aidossa 

tuotantoympäristössä esiintyä merkittäviäkin ongelmia, jotka ovat todennäköisiä 

autoteollisuudessa. Ongelmat on mahdollista ratkaista RFID-tunnisteteknologian 

avulla. RFID-teknologian hyödyntäminen juuri autoteollisuuden JIT-tuotannossa 

tarjoaa merkittäviä etuja, kuten reaaliaikaista tietoa ja läpinäkyvyyttä. RFID-
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perusteisissa kanban-korteissa yhdistyy RFID-teknologian ja kanban-ohjauksen 

hyödyt.  

Huolimatta JIT-tuotannonohjausmenetelmän eduista ja prosessiautomaatiosta 

johtuvan soveltamisen yksinkertaisuudesta, voi sen käytössä autoteollisuudessa 

esiintyä myös ongelmia. Autoteollisuuden vaihtelevasta ja epävarmasta 

kysynnästä johtuva kysynnän heikko ennustettavuus sekä varmuusvarastojen 

puuttuminen voivat aiheuttaa ongelmia. On myös mahdollista, että toimittaja on 

kykenemätön vastaamaan kysynnän muutoksiin. 

Tutkimustyön edetessä nousi esille autonvalmistaja Toyotan merkittävä asema 

JIT-tuotannonohjausmenetelmän kehittämisessä. JIT-menetelmä onkin alkujaan 

lähtöisin Toyotan tuotantojärjestelmästä, jossa sen soveltamisen eri osa-alueet on 

osattu integroida onnistuneesti osaksi tuotantoa. Toyota on onnistunut 

saavuttamaan JIT-menetelmän tavoitteet, ja osoittanut, miten JIT-

tuotannonohjausmenetelmää voidaan parhaimmillaan soveltaa autoteollisuudessa.  

Löysimme työssämme vastauksen tutkimuskysymykseemme. Työn tavoite täyttyi, 

eli selvitimme olemassa olevan kirjallisuuden perusteella, mitä erityispiirteitä 

liittyy JIT-menetelmän soveltamiseen autoteollisuudessa, ja mitä tulee ottaa 

huomioon sitä sovellettaessa. Työssä keskeisiksi osa-alueiksi muodostuivat 

toimittajasuhteiden hallinta sekä käytännön toteutus, joiden näkökulmasta JIT-

menetelmän soveltuvuutta autoteollisuuteen lopulta tarkastelimme. 
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