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Isoissa yrityksissä datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja datan käyttäjille on 

luotu uusia sovelluksia, joilla hyödyntää dataa. Tässä työssä tutkitaan Celonis-so-

vellusta ja sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ABB Motors Vaasan liiketoimintayksi-

kössä.  

Celonis on Process Mining -työkalu, joka hyödyntää Big Dataa. ABB Motorsin ke-

hitysprojektin ollessa keskeneräinen, fokusoitiin tutkimuksessa COTD- ja ROTD -

toimitusvarmuusmittareiden näkymiin. Erityisesti tarkastellaan Celoniksen käyttöä 

jatkuvan parantamisen prosessien tukena.  

Tutkimuksessa havaittiin, että Celonis on käyttäjäystävällinen ja parhaimmillaan 

suurien datamäärien käsittelyssä. Celoniksen optimaalisen hyödyntämisen varmis-

tamiseksi, ABB Motorsissa tulee lisätä SAPin ja MESin tuotannon aktiviteetit nä-

kyviin Celonikseen, sekä lisätä uusia näkymiä erityisesti tuotantoon ja luoda Celo-

nikselle paikallinen hallintomalli. 
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In large corporations the quantity of data is increasing exponentially, and new ap-

plications have been created to support the ease of use of the data. In this thesis the 

Celonis application and its possibilities and opportunities of usage at ABB Motors 

business unit in Vaasa Finland was studied. 

Celonis is a tool for Process Mining and for utilization of Big Data. The main focus 

of the study was on the COTD and ROTD on time delivery views of the tool. Es-

pecially, Celonis support for continuous improvement process was studied. 

In the research it was noted that Celonis is a user-friendly application and at its best 

in processing large quantities of data. In order to secure an optimal utilization of 

Celonis ABB Motors new activities should be added to Celonis from SAP and MES 

systems of the unit and in creating new views especially for production and also in 

creating a local governance model to support implementation and usage of Celonis. 
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1  JOHDANTO 

Isoissa yrityksissä datan määrä lisääntyy eksponentiaalisesti ja datan käyttäjille on 

luotu uusia sovelluksia, joilla hyödyntää dataa. Tässä työssä tutkitaan Celonis-so-

vellusta ja sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ABB Motors Vaasan liiketoimintayksi-

kössä. Yritysten jatkuvan parantamisen prosessi tarvitsee jatkuvasti lisää helposti 

analysoitavaa tietoa. ABB:llä prosessin kehittämiseen käytetään L6S-työkaluja, ku-

ten DMAIC. Celonis antaa erinomaisen pohjan näitä työkaluja varten.  

1.1 ABB Oy 

ABB on yksi maailman johtavista teknologian edelläkävijöistä, joka tarjoaa ratkai-

suja sähköverkkoihin, sähköistystuotteisiin, teollisuusautomaatioon, sekä robottei-

hin ja liikkeenohjaukseen. ABB työllistää 147 000 henkilöä yli 100 maassa, joista 

Suomessa noin 5 300. Suomessa ABB toimii 20 paikkakunnalla. Tehdaskeskitty-

mät sijaitsevat Vaasassa, Helsingissä, Haminassa ja Porvoossa. ABB on yksi Suo-

men suurimmista teollisista työnantajista. ABB:n liikevaihto Suomessa vuonna 

2017 oli 2,3 miljardia euroa. /1/ 

ABB Oy perustettiin vuonna 1988 sulauttamalla yhteen ruotsalaisen Asean ja sveit-

siläisen Brown Boverin sähkötekniset liiketoiminnot. Nimi ABB saatiin yhdistä-

mällä sulautuneiden yhtiöiden nimet. Ruotsalainen Asea oli ostanut suomalaisen 

Störmberg liiketoiminnan Kymi-Strömberg Oy:ltä vuonna 1986. Strömberg oli 

suomalaisen insinöörin Gottfried Strömbergin vuonna 1889 perustama yritys. 

ABB:n vahvuuksia ovat pitkään olleet globaalisuus, luotettavuus ja tekninen osaa-

minen. /1/ 

Yhtiön toiminta on jaettu neljään kokonaisuuteen, joita kutsutaan liiketoiminnoiksi 

(business). Nämä neljä liiketoimintaa ovat Electrification, Industrial Automation, 

Robotics and Discrete Automation ja Motion. Opinnäytetyö toteutettiin Motion-lii-

ketoimintaan kuuluvan Motors and Generators -business linen Vaasan paikallisessa 

liiketoimintayksikössä. /2/ 

 



8 

 

1.2 Motors and Generators  

Globaali business line koostuu kolmesta tuoteryhmästä (Product Group), jotka ovat 

PG Large Motors and Generators, PG IEC Low Voltage Motors ja PG Service. 

Suomessa Motors and Generators -liiketoiminnassa on kaksi tehdasta, yksi Vaa-

sassa ja yksi Helsingissä, sekä kolme huoltoverstasta. Motors and Generators työl-

listää Suomessa yli 1 500 työntekijää, näistä 1/3 Vaasassa. /3/ 

Vaasan paikallinen liiketoimintayksikkö kuuluu PG IEC LV Motors -tuoteryh-

mään. Moottorien tuotanto alkoi Vaasassa vuonna 1944. Vuotuinen tuotantomäärä 

on noin 80 000 moottoria. Keskimääräinen tilauksen eräkoko on 2-3 moottoria. 

Suurimmat Vaasassa valmistettavat moottorit ovat 2000 kW. Tehdas on erikoistu-

nut erityisesti räjähdysvaarallisten tilojen moottoreihin. /3/ 
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2 TARVEANALYYSI JA NYKYTILAN KUVAUS 

Kilpailu kiristyy tämän päivän liike-elämässä jatkuvasti, yritysten tulee jatkuvasti 

parantaa toimintaansa ja reagoida muutoksiin. Viime vuosina muutoksiin tarvitta-

van tiedon saatavuus on parantunut ja yritysten reagointinopeus on kohentunut. 

Pysyäkseen kehityksen edellä, yritysten on pystyttävä hyödyntämään kaikki ole-

massa oleva data mahdollisimman tehokkaasti. Enää ei riitä, että data on olemassa, 

vaan se pitää saada käytettävään muotoon. Markkinoilla on olemassa järjestelmiä, 

jotka muokkaavat tiedon luotettavasti ja nopeasti kunkin yrityksen tarpeisiin. 

ABB on ottamassa globaalisti käyttöön Celonis Process Mining -työkalun. ABB 

Motorsin Vaasan liiketoimintayksikössä on Celoniksen käyttöönotto parhaillaan 

käynnissä. Työssä keskitytään Celonis-työkaluun, sen hyötyihin, mahdollisuuksiin 

Motors-yksikössä ja käyttöön.  
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3 TEORIA 

3.1 Big Data 

Termi Big Data on yleisnimitys suurille datamäärille, jotka vaihtuvat liian nopeasti 

tai ovat liian monimutkaisia perinteisille datanprosessointiohjelmistoille. Big Datan 

haasteita ovat datan kerääminen, analysointi ja esittäminen. Big Dataa havainnol-

listetaan nykypäivänä kolmen V:n avulla, jotka ovat volume (volyymi), velocity 

(nopeus) ja variety (vaihtelevuus). Kuva 1 havainnollistaa kuinka kolmesta V:stä 

muodostuu Big Data. /4/ 

Volyymi kuvaa datan määrää. Big Datassa käsitellään isoja määriä strukturoima-

tonta dataa. Tämä data voi olla tuntematonta arvoltaan tai ennalta tunnettua. Jois-

sakin organisaatiossa datan määrä voi olla teratavuista aina satoihin petatavuihin 

asti. Nopeus puolestaan kuvaa kuinka usein dataa esiintyy. Normaalisti korkeimmat 

nopeudet datalle ovat niin suuria, että niitä ei ehditä edes tallentamaan. Vaihtele-

vuus puolestaan kuvaa datan eri tyyppejä. Perinteisesti data on strukturoitua ja hy-

vin järjestettävissä tietokantaan. Big Datassa data tulee järjestymättömässä muo-

dossa, kuten tekstinä, äänenä tai videona. /4/ 

 

Kuva 1. Big Datan määrittely kolmen V:n avulla. /5/ 
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3.2 Miksi Big Data on tärkeä? 

Big Datan tärkeys ei johdu siitä kuinka paljon dataa on, vaan kuinka sen avulla 

voidaan ratkaista jokin tietty ongelma. Big Datan yleisiä käyttötarkoituksia ovat 

liiketoiminta, asiakastyytyväisyys ja analysointi. Yhdistämällä Big Data ja korkea-

tasoinen analysointi, voidaan löytää pohjimmaisia syitä mistä myyntiyhtiön, ti-

laustenkäsittelyn, suunnittelun, tuotannon tai logistiikan ongelmat johtuvat. /6/ 

DatanMeerin ”Big Data use cases” -tutkimuksen mukaan Big Datan käyttö on ja-

kautunut 48 % asiakkaan analysointiin, eli markkinointiin. 21 % prosessien analy-

sointiin, 12 % väärinkäytösten ja lainmukaisuuden tarkkailuun, 10 % uusien palve-

luiden kehittämiseen ja viimeiset 10 % tietokantojen optimointiin. /7/ 

Markkinoinnin näkökulmasta Big Data on tulevaisuus, koska sen avulla voidaan 

päätellä missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat, sekä määrittää tuottavin hinta yrityk-

sen kannalta. Analysoimalla dataa, yritykset voivat myös optimoida myyntistrate-

gioitaan, sekä myyntialueitaan. /7/ Big Datan avulla voidaan myös reagoida tapah-

tumiin nopeammin, jonka ansiosta voidaan päästä parhaaseen mahdolliseen talou-

delliseen tulokseen.  

Lisääntynyt datan määrä ja sen saatavuuden helpottuminen on lisännyt Big Datan 

käyttöä teollisuudessa. Perinteisesti yritysten päätöksenteon tukena käytettävä data 

on ollut vajavaista, koska vain osa datasta on voitu analysoida käyttöä varten. /8/ 

Kuten kuvassa 2 ensimmäiseksi kerätään Big Data-tapahtumista prosessissa, jonka 

jälkeen Big Data yhdistetään yrityksen prosesseihin. Nämä yhdistettynä antavat yri-

tykselle tarvittavan tiedon suorittaa korkeamman tason analyysin. Analysoinnin jäl-

keen pystytään tekemään oikeita ratkaisuja yrityksen kannalta ja parantamaan ope-

ratiivista suorituskykyä. /8/ 

Yleisesti prosessin analysointi ja muun liiketoiminnan analysointi tukevat yritysten 

resurssien hallintaa, jossa järjestelmä yhdistää dataa monimutkaisissa yrityksissä, 
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parantaakseen osastojen välistä kommunikointia, virtaviivaistaakseen ja opti-

moidakseen liiketoimintaprosesseja ja tarjotakseen päätöksentekijöille ideoita, 

kuinka johtaa yritys kohti tulevaisuutta. /9/ 

 

Kuva 2. Big Datan käyttö prosessien analysoinnissa.  /8/ 

3.3 Toimitusvarmuus 

3.3.1 Toimitusvarmuuden määritelmä 

Toimitusvarmuus on mittari, jolla mitataan prosessin tehokkuutta sekä palveluiden 

ja materiaalien toimituksia ajallaan asiakkaalle. Se auttaa toimittajaa ymmärtämään 

kuinka hyvin heidän prosessinsa toimii, jos toimitusvarmuus laskee, niin jossakin 

päin toimitusketjua on ongelmia. Sen lisäksi se tarkoittaa oikean tuotteen toimitta-

mista ostajan ja myyjän sopimuksenmukaisesti oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, 

oikealla kuljetustavalla, oikealla hinnalla ja oikean laatuisena. Toimitusvarmuus on 

suoraan yhteydessä asiakastyytyväisyyteen, koska toimitusvarmuuden pettäminen 
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horjuttaa asiakkaan luottamusta toimittajaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia toimitta-

jalle. /13/ 

Toimitusvarmuus on englanniksi OTD, joka tulee sanoista On Time Delivery. Toi-

mitusvarmuus lasketaan siitä, kuinka moni kappale tilauksesta oli toimitettu ajoissa 

oikeaan paikkaan. Toimitusvarmuus lasketaan kaavalla: 

     (1) 

Esimerkiksi päivässä toimitetaan 100 toimitusta, joista 99 on ajoissa sopimuksen-

mukaisesti toimitettuna ja yksi myöhässä toimitettu, näin ollen toimitusvarmuus 

kyseisenä päivänä on 99 %.  

3.3.2 COTD ja ROTD 

ROTD ja COTD ovat toimitusvarmuusmittareita, jotka mittaavat toimitusvarmuutta 

eri tavalla. ROTD tulee sanoista Requested On-Time Delivery, joka tarkoittaa suo-

meksi pyydettyä toimitusaikaa, eli päivää jona asiakas on toivonut toimituksen ta-

pahtuvan. COTD puolestaan tarkoittaa Contractual On-Time Deliveryä, joka on 

suomeksi sovittu toimitusaika, joka voi olla sovittuna erillisellä sopimuksella tai 

tilausvahvistuksella. /11/ 

 

Kuva 3. COTD- ja ROTD -laskenta. 

ROTD määritellään asiakkaan pyytämästä toimitusajasta, jonka asiakas voi tehdä 

tilausvaiheessa tarjouspyynnössä esittämällään toimitusajankohtapyynnöllään 

(RFP) tai tilauksella (PO). Tuote valmistetaan ja sen toteutunutta toimitusaikaa ver-

rataan asiakkaan pyytämään toimitusaikaan, näin saadaan laskettua ROTD. 

ABB:llä ROTD on punainen eli huono, kun päivittäinen toimitusvarmuus (kaikki 

päivässä tapahtuneet oikeaan aikaan lähetetyt toimitukset jaettuna kaikilla päivän 

aikana tapahtuneilla toimituksilla) on alle 70 %, keltainen eli kriittinen 70 % – 85 
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% ja vihreä eli hyväksyttävä, kun ROTD on yli 85 %. Jokapäiväinen tavoite on 

kuitenkin 100 %, jolla pidetään asiakkaat tyytyväisinä. /11/ 

COTD puolestaan määritellään erikseen tehtävällä sopimuksella tai ABB:n toimit-

tamalla tilausvahvistuksella, jossa toimituspäivämäärä vahvistetaan. Toteutunutta 

toimitusaikaa verrataan kirjallisesti vahvistettuun toimituspäivään, josta saadaan 

COTD. ABB:llä COTD on punainen eli huono, kun päivittäinen toimitusvarmuus 

on alle 80 %, keltainen eli kriittinen COTDin ollessa yhtä suuri tai suurempi kuin 

80 %, mutta alle 95 % ja vihreä eli hyväksyttävä sen ollessa yhtä suuri tai yli 95 %. 

/11/ 

3.4 Celonis 

3.4.1 Celonis yleisesti 

Celonis GmbH on saksalainen yritys, jonka tuote on Celonis. Celonis-työkalu kerää 

Big Dataa ja esittää datan ymmärrettävässä muodossa ja analysoi sitä. Celoniksella 

on yksi yksinkertainen tavoite: ”analysoida tämän päivän prosesseja ja tehdä huo-

misen maailmasta tehokkaamman.” /10/ 

Celonis GmbH on perustettu vuonna 2011 ja laajentui USA:han vuonna 2012. Yri-

tys sai suuria Fortune 500-yrityksiä, kuten ABB, Bayer ja Siemens asiakkaakseen 

jo vuonna 2014. Ohjelmistojätti SAP lisäsi Celonis process miningin tuotetarjon-

taansa vuonna 2015 ja alkoi myydä tuotetta ympäri maailmaa. /10/ 

3.4.2 Celoniksen tarkoitus 

Suurten monikansallisten yhtiöiden haasteita ovat prosessin läpinäkyvyys ja pro-

sessien dataan kiinni pääseminen, johon Celonis-työkalu on suunniteltu. Datan lä-

pikäynti manuaalisesti ja epäjohdonmukaisesti on yksi suurimmista kehityksen hi-

dasteista nykypäivänä. Yhtiöiden prosessien ja järjestelmien erilaisuus ja alhainen 

standardisoinnin taso estää prosessien suorituskyvyn vertailun yksiköiden välillä. 

/11/ 



15 

 

Monitoroidaksemme suuria ja laajoja prosesseja tarvitsemme sateenvarjosovelluk-

sen, joka yhdistää monimutkaiset applikaatiot läpinäkyväksi kokonaisuudeksi. Ce-

lonis yhdistää yritysten ja alihankkijoiden monimutkaiset sovellukset yhdeksi ko-

konaiskuvaksi. Celonis-työkalun avulla kokonaiskuvasta voidaan havaita virheitä 

reaaliajassa ja näin ollen reagointiaika paranee. /11/ 

Tohtori Lars Reinkemeyer, Siemensin Global Process Mining Lead, kertoo Celo-

niksen käyttötarkoituksista Siemensillä ”Mielestäni avainkysymys johtajille digita-

lisaatiossa on, pystyvätkö he mittaamaan digitalisaatiota ja digitalisaation muu-

tosta”. Siemensillä on yli 5 000 Celonis-käyttäjää, joilla on oikeus käyttää Celo-

niksen informaatiota tehdäkseen parannustoimenpiteitä ja ohjatakseen muutosta. 

Tohtori Reinkemeyer jatkaa: ”Celoniksen avulla saamme täydellisen kuvan yhti-

ömme monimutkaisuudesta ja kompleksisuudella tarkoitan, että Siemens saa yli 40 

miljoonaa tilausriviä vuosittain ja tekee yli 50 miljoonaa toimitusta vuosittain”. Ce-

loniksen avulla Siemens pystyy ymmärtämään informaatiovirrat kaikissa proses-

seissa ja määrittämään mikä on niin sanottu kriittinen polku, jota yhtiön täytyy pa-

rantaa. Globaalien prosessien lisäksi Siemens käyttää Celonista myös monien pai-

kallisten prosessien kehittämiseen, kuten tehtaiden tuotantoon. /15/ 

Jatkuvan parantamisen DMAIC-sykleistä (Define, Measure, Analyze, Improve ja 

Control) (Määritä, Mittaa, Analysoi, Kehitä ja Vakiinnuta) tulee liian pitkiä proses-

sin tehokkuuden nostamisen kannalta, johtuen puutteellisesta datan keruusta ja käy-

töstä. Celonis-työkalu mahdollistaa lyhyemmät syklit, mikä johtaa parempaan te-

hokkuuteen. /11/ 

Määritä-vaiheessa kuvataan mahdollisuus tai ongelma sekä liiketoiminnan että 

asiakasnäkökulman mukaan. Mittaa-vaiheessa kuvataan prosessi, mitataan sen suo-

rituskyky ja tunnistetaan hukat. Analysoi-vaiheessa tunnistetaan päätekijät, joilla 

on suurin vaikutus prosessin toimivuuteen ja tehokkuuteen sekä määritetään juuri-

syyt, jotka haittaavat tai estävät prosessin toimintaa. Kehitä-vaiheessa pilotoidaan 

ja toteutetaan ratkaisut, joilla voidaan poistaa juurisyyt tai pienentää niiden vaiku-

tusta. Vakiinnuta-vaiheessa vakiinnutetaan kehitystoimenpiteet ja niiden saavutuk-
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set esimerkiksi standardoimalla, valvontakorteilla tai määrittelemällä prosessin roo-

lit ja omistajuus. Vaikka DMAIC perustuu peräkkäisiin vaiheisiin, se ei kuitenkaan 

etene suoraviivaisesti. Prosessi rohkaisee kehitysprojektissa palaamaan välillä edel-

liseen vaiheeseen (Kuva 4). /11/ 

 

Kuva 4. DMAIC-sykli. /12/ 

 

3.4.3 Mikä Celonis-työkalu on 

Celonis-työkalu perustuu prosessinlouhintaan, jossa kerätään kaikki data tietystä 

prosessista, kuten ROTD:sta, COTD:sta tai tuotannosta. Jokaisella aktiviteetillä on 

aikaleima, jonka avulla voidaan seurata päivittäisiä tapahtumia ja paikallistaa mah-

dolliset pullonkaulat prosessissa. Celonis-työkalu muodostaa aikaleimojen avulla 

visuaalisen kuvan prosessinvirtauksesta ja sen toiminnasta valitulla aikavälillä. /14/ 

Celonis-työkalu antaa mahdollisuuden kehittää prosesseja pidemmälle kuin kos-

kaan aikaisemmin, koska datasta pystytään erottamaan toistuvat virheet ja epäsuhta 

läpimenoajassa tehokkaaseen työaikaan nähden. Virheiden karsiminen prosessista 

vaikuttaa toimitusaikaan ja prosessin tehokkuuteen. Celonis-työkalu on suunniteltu 

tehostamaan prosesseja ja antamaan pohja jatkuvalle kehitykselle nopeammalla ja 

tehokkaammalla tavalla. /14/ 
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Celoniksessa on kolme eri käyttäjäroolia, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Nämä 

käyttäjäroolit ovat Viewer, Analyst ja Data Scientist (Datan käyttäjä, Datan tutkija 

ja Datatietäjä). Datatietäjät tarjoavat datan tutkijalle tarvittavan datan ja yhdistävät 

datan lähteen Celonikseen. Datan tutkijat luovat datan pohjalta datan käyttäjien 

pyytämiä analyysejä, joita datan käyttäjät käyttävät selvittääkseen pohjimmaisia 

syitä ongelmiin. /14/ 

 

Kuva 5. Celonis-käyttäjäroolit. /11/ 

3.4.4 Celonis-näkymät 

Celonis-työkalussa on yleistettynä kolmenlaisia näkymiä. Key Performance Indi-

cator (KPI) -näkymät, jotka auttavat havaitsemaan missä prosessit jumittavat, in-

formaatio-näkymät, joista löytyy dataa aiheen juurisyistä ja kolmantena dokumen-

taatiokentät, joissa dokumentoidaan järjestelmän tilaa ja muutoksia. /14/ 
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Kuva 6. Celonis-näkymät. /11/ 

Seuraavat näkymät kuuluvat KPI-näkymiin (kuvassa 6 numerolla 1.). Cockpit on 

näkymä, jossa näytetään halutun indeksin tämän hetken arvo ja kehitys. Cockpit 

Details -näkymässä taas puolestaan pystyy vertailemaan haluttua indeksiä eri yksi-

köiden, maiden, Business Unitien ja raportointiyksikköjen välillä. Asiakkaittain 

esitettävää tietoa voi hakea By Customer KPI -näkymässä, tuotteittain esitettävää 

tietoa By Product- ja tilaustyypeittäin esitettävää tietoa By Document Header -nä-

kymästä. By Document Item -näkymässä näytetään haluttu indeksi ABB-yksiköit-

täin, Configurable Tables ja Details -näkymässä voi käyttäjä muuttaa haluttua nä-

kymää omien tarpeidensa mukaisesti.   

Kuvassa 6 numerolla 2 näytetään informaationäkymät. Case Explorer on näkymä, 

joka tarjoaa mahdollisuuden tarkastella halutun kaupan vaiheita yksityiskohtaisesti. 

Variant Explorer -näkymä sisältää prosessikartan, jolla pystytään tutkimaan eroja 

prosessin sisällä, kun prosessi on edennyt eri reittiä pitkin.  Näkymän avulla pysty-

tään näkemään yleisimmät poikkeamat prosessissa ja näin helposti päästä niihin 

käsiksi. Changes-näkymä osoittaa prosessikartan avulla, kuinka prosessi etenisi, jos 

valittu kaupanmuutos toteutuisi ja kuinka se vaikuttaisi tapahtumaketjuun. Liike-

toiminta-alueiden, divisioonien ja tuotealueiden toimitusaikoja, toimitusvarmuutta 

ja prosessien etenemistä voidaan vertailla Comparison-näkymässä. Process Explo-

rer piirtää prosessikartan kaikista mahdollisista variaatioista prosessin sisällä ja 
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näyttää tapahtumien esiintymiskerrat ja kuinka paljon aikaa niihin kului. Process 

Overview yhdistää datan prosessista ja näyttää prosessin avainlukuja, kuten tapauk-

sien määrän, tapahtumien määrän ja läpimenoajan. Lisäksi Process Overview -nä-

kymä osoittaa yleisimmän tapahtumaketjun prosessille ja muita yleisiä muutoksia 

prosessissa. (kuvassa 6 numerolla 2.) 

Documention-näkymä selittää yleiskuvauksen siitä, mitä Celonis-näkymät sisältä-

vät ja kuinka ne ovat määritelty. Docu ”Out of Scope Order items -näkymä esittää 

kaupat, jotka eivät kuulu otantaan ja näin ollen niitä ei oteta huomioon toimivar-

muuden laskennassa. Tällaisia ovat esimerkiksi varaosat, komponentit ja myydyt 

palvelut. Docu ”Definition of Schedule Line” määrittää toimitusrivitermin ja mitkä 

rivit otetaan mukaan ROTD- ja COTD-laskentaan. Docu ”OTD End Defination” -

näkymässä kuvataan, kuinka OTD lasketaan ja säännöt toimituksista, toimituseh-

doista ja määränpäästä määritellään. Docu ”Activities” määrittää toimenpiteet, vai-

heet ja aktiviteetit ja kuinka tulokset saatiin. Lisäksi näkymä auttaa tulevaisuudessa 

Celoniksen käyttäjiä, jos lisätietoa tarvitaan. Statistics-näkymä näyttää mikä on vii-

meisen tapaus, mitä ABB:llä on käsitelty ja sillä pystytään myös seuraamaan osas-

toittain käyttöaktiivisuutta. Näkymä näyttää myös tapauksien määrän maittain ja 

aktiviteettien määrän systeemeittäin sekä aktiviteettilistan. (kuvassa 6 numerolla 3.) 

Kussakin näkymässä käyttäjällä on valittavissa suodattimia. Näiden avulla käyttäjä 

voi suodattaa tietoa niin, että hän pääsee käsiksi riittävän yksityiskohtaisesti valit-

semaansa dataan, kuten ongelman juurisyyhyn.  Suodattimet mahdollistavat vertai-

lun eri yksiköiden välillä, jolloin voidaan vertailla prosessien toimivuutta (kuvassa 

6. numerolla 4.). 
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4 MOOTTORITEHTAAN PROSESSIKUVAUS 

ABB Oy:n Vaasan moottoritehtaan karkean tason prosessikuvauksessa on kuvattu 

tilaus-toimitusprosessin seuraavat vaiheet, kuten kuvassa 7. Prosessi käynnistyy 

asiakkaalta saatavalta tilaukselta, jatkuen moottorin suunnittelulla edelleen tuotan-

nonsuunnitteluun, josta hankituista materiaaleista valmistetaan asiakkaan tilauksen 

mukaisesti moottori. Sen lisäksi prosessissa on tukitoimintoja, kuten taloushallinto, 

henkilöstöhallinto, tietohallinto, terveys- ja turvallisuusfunktio ja tuotekehitys. Ti-

laus-toimitusprosessin kehittämiseksi ja tukemiseksi on lisäksi projektinhallinta-, 

laadun- ja hankintojen kehittämisprosessit. 

 

Kuva 7. Prosessikaavio. /11/ 

Kukin tilaus-toimitusprosessin vaiheista on edelleen yksikön ERP:ssä jaettu aktivi-

teetteihin seuraavasti: 

Myynti: 

• Avaa kauppa 

• Luo tilausrivi (Create order item) 

• Vahvista asiakkaalle 

• Ilmoita kaupan muutokset 

• Lähetä lasku 

• Luo lähetysrivi. 
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Suunnittelu: 

• Aloita suunnittelu 

• Lopeta suunnittelu. 

Tuotannonsuunnittelu 

• Vapauta tuotantoon 

• Tee kaupanmuutokset 

• Tee ostoehdotus. 

Hankinta:  

• Luo tilausrivi 

• Suorita osto. 

Logistiikka: 

• Tee vastaanotto 

• Kerää tuotteet. 

Komponenttivalmistus: 

• Valmista roottori 

• Valmista staattori 

• Valmista käämi 

• Suorita hartsaus. 

Kokoonpano: 

• Purista runkoon 

• Liitä johtimet 

• Kokoa moottori 

• Koesta moottori 

• Maalaa moottori 
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• Täydennyspakkaa moottori 

• Valmiiksikuittaus. (Customer OTD End) 

Celoniksen ollessa ABB Motorsissa kehitysvaiheessa, Celoniksessa näkyy vain ra-

jallinen määrä aktiviteetteja ja muutostoimenpiteitä. Celoniksessa tällä hetkellä nä-

kyvät aktiviteetit ja toimenpiteet: 

Myynti: 

• Create Order Item 

• Approve Credit Check 

• Change Net Price 

• Set Route 

• Remove Route 

• Set Delivery Block 

• Set Reason of Rejection 

• Remove Delivery Block 

• Remove Reason of Rejection 

• Record GM GD goods issue 

• Create Delivery Item 

• Remove Billing Block. 

Suunnittelu: 

                      - 

Tuotannonsuunnittelu: 

• Change Routing. 

Hankinta: 

                       - 
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Logistiikka: 

  - 

Komponenttivalmistus: 

  - 

Kokoopano: 

• Customer OTD End. 

Listojen eroavaisuudesta voidaan havaita, että Celonis ei pysty vielä täysin tuke-

maan ABB:n moottoritehtaan prosessin seurantaa ja kehittämistä. Yhteneväisiä ak-

tiviteettejä ERP:ssä ja Celoniksessa ovat prosessin aloitus ja lopetus, Routingin 

muutos ja kaupanmuutokset. 
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5 TULOKSET 

5.1 Moottoritehtaan OTD-havainnot Celoniksessa 

Celoniksen käyttöönoton ollessa ABB Motorsilla käyttöönottovaiheessa, työssä ha-

vainnollistetaan Celoniksen käyttöä ja datasta tehtäviä havaintoja moottoritehtaan 

COTD-mittauksen avulla. Otokset ovat vuoden 2019 neljältätoista ensimmäiseltä 

viikolta. Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, oli tehtaan COTD Celoniksessa ky-

seisellä ajanjaksolla X %. Toimituksia ajanjaksolla oli X, joista ajallaan X. 

 

Kuva 8.  Celoniksen COTD 1.1 – 7.4.2019 /11/ 
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Taulukko 1. Moottoritehtaan COTD. 

Viikko COTD 
Toimitettu 

ajoissa 

Myöhässä 
kyseiseltä 

viikolta 

Myöhässä Ai-
kasemmilta 

viikoilta 
Toimitettu 
yhteensä 

1 X X X X X 

2 X X X X X 

3 X X X X X 

4 X X X X X 

5 X X X X X 

6 X X X X X 

7 X X X X X 

8 X X X X X 

9 X X X X X 

10 X X X X X 

11 X X X X X 

12 X X X X X 

13 X X X X X 

14 X X X X X 

COTD jaksolta X X X X X 

Keskihajonta X     
 

Toimitusvarmuuden keskihajonta oli kyseisillä viikoilla X yksikköä, josta johtuen 

poimin lähempää tarkastelua varten viikot: 11, 12 ja 14. Kyseisten viikkojen toimi-

tusvarmuudet olivat vastaavasti: X %, X % ja X %.  

Celoniksen Process Explorer -näkymästä viikoilta 1-14 (taulukko 2), ottaen huomi-

oon 99,8 % kaikista tapahtumista aktiviteeteille ja muutostoimenpiteille voidaan 

todeta, että routingin-muutoksia tehtiin X % tilausriveistä, hinnoittelumuutoksia 

tehtiin X % tilausriveistä, X % toimitusriveistä laitettiin toimituskieltoon ja X % 

tilausriveistä puuttui Route. 

Normaali keskimääräinen läpimenoaika tällä ajanjaksolla ABB Motorsilla on X 

päivää. Routing-muutoksen tapahtuessa toimitusaika venyy keskimäärin X päivää 

pidemmäksi, eli X päivää muutoksen tekoon ja X päivää valmistukseen, yhteensä 

X päivää, kuten kuvassa 9. Hinnoittelumuutos lisää toimitusaikaan keskimäärin X 

päivää, X päivää muutoksen tekoa ja X päivää valmistukseen. Toimituskieltoon 
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laittaminen tuo keskimäärin X lisäpäivää läpimenoaikaan, eli toimituskiellossa ol-

lessaan keskimäärin X päivää, vapautuksen jälkeen tuotannossa X päivää ja X päi-

vää kustannuslaskennan korjaamiseen, kuten kuvasta 9 havaitaan. Routen puuttu-

minen puolestaan pitkitti läpimenoaikaa X päivällä, X päivää routen asettamiseen 

ja X päivää tuotantoon, eli yhteensä X päivää, kuten kuvasta 9 voidaan havaita. 

Kaikki ylimääräiset tapahtumat heikentävät COTD:tä. 

 

Kuva 9.  Celonis Process Explorer 1.1 – 7.4.2019 /11/ 
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Tutkittaessa näitä neljää toimenpidettä viikoilta 1-14 (taulukko 2), voitiin havaita 

huomattavasti keskimääräistä suurempi määrä Routing-muutoksia viikoilla 6 ja 8. 

Hinnanmuutoksia puolestaan oli melkein X % enemmän kuin normaalisti viikolla 

9. Toimituskieltoon asetettuja tilausrivejä oli X kertaa enemmän kuin normaalisti 

viikolla 10. Celoniksen kehityksen ollessa vielä kesken, ei voida olla täysin var-

moja, että nämä poikkeamat normaaliprosesseista ovat toimitusvarmuuden heikke-

nemisen ainoa syy. Kuitenkin voidaan todeta, että niillä on vaikutusta COTD:hen. 

Moottoritehtaan prosessin kehittämistä varten DMAIC-työkalulla Celonis tarjoaa 

erinomaiset edellytykset Define eli määritä ja Measure eli mittaa vaiheiden nopeaan 

ja luotettavaan toteuttamiseen. Lisäksi Celonis tuo analysointivaiheeseen riittävän 

tiedon tarvittavalla tarkkuudella juurisyiden määrittämiseen. 

Taulukko 2. Celonis-havaintoja viikottain. 

Viikko Routing muutos Hinnan muutos Toimituskielto 
Routing puut-

tuu 

1 X % X % X % X % 

2 X % X % X % X % 

3 X % X % X % X % 

4 X % X % X % X % 

5 X % X % X % X % 

6 X % X % X % X % 

7 X % X % X % X % 

8 X % X % X % X % 

9 X % X % X % X % 

10 X % X % X % X % 

11 X % X % X % X % 

12 X % X % X % X % 

13 X % X % X % X % 

14 X % X % X % X % 

ka. X % X % X % X % 
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5.2 Celonis-jatkokehitysmahdollisuudet 

Celoniksen jatkokehitysmahdollisuudet voidaan jakaa kahteen osaan, Celoniksen 

käyttöön ja siihen liittyviin prosesseihin ja rooleihin, sekä Celoniksessa käsiteltävän 

datan lähteisiin. 

5.2.1 Celonis-roolijako 

Kuten kappaleessa 3.4.3 kuvattiin, Celonis-käyttäjäroolit jaetaan kolmeen katego-

riaan, jotka ovat datan käyttäjä, datan tutkija ja datatietäjä. ABB Motorsilla tulisi 

roolit jakaa tämän mallin mukaisesti. 

Datan käyttäjät voidaan jakaa neljään alaryhmään: johto, esimiehet, muu henkilöstö 

ja sisäisissä kehitysprojekteissa mukana olevat henkilöt. Johdolla tulisi olla jatku-

vasti sellaiset Celonis-näkymät käytössä, joista he näkevät yksikön kokonaistilan-

teen päivittäin. Esimiehillä tulisi olla käytössään osastolleen relevantit näkymät, 

kun taas muulle henkilöstölle näkyisi esimiehen heille myöntävät näkymät. Jos hen-

kilö on nimetty johonkin sisäiseen kehitysprojektiin, niin tulisi hänelle myöntää 

käyttöoikeudet projektin tarvitsemiin näkymiin. Celonis-käyttöoikeuksien hallin-

taan tulisi nimittää käyttöoikeuksien ylläpitäjä (adminstator).  

Datan tutkijoiksi ABB Motorsilla tulisi nimittää Lean Six Sigma (L6S) Green Bel-

tin ja Black Beltin omaavia henkilöitä. L6S on ABB:n käyttämä henkilöstön kou-

lutusmetodi, Six Sigma-teorian ja Lean-teorian yhdistämiseksi prosessienkehittä-

misessä. Lean Six Sigma -koulutetuille henkilöille annetaan heidän koulutustasonsa 

mukaisesti White-, Yellow-, Green-, Black- ja Master Black Belt. /16/ 

ABB:llä datatietäjät ovat globaalissa roolissa olevia henkilöitä, jotka palvelevat 

koko ABB:tä tietotekniikkaprojekteissa. Datan tutkijan tulee pystyä kuvaamaan 

Celonis-tarpeensa datatietäjälle sovitussa formaatissa.  
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5.2.2 Celonis-näkymien jatkokehitys 

SAPin lisäksi moottoritehtaalla on käytössä Manufacturing Execution System 

(MES), johon SAPista siirretään tilaukset ja sen jälkeen MES-järjestelmässä kirja-

taan tuotannon tapahtumat, joiden aloitus- ja lopetusajankohdat kirjataan takaisin 

SAPiin. ABB Motorsilla pitäisi kerätä tuotannonvaiheet ja aktiviteetit suoraan 

MESsistä Celonis-järjestelmään, jotta tieto olisi ajantasaisempaa ja tarkempaa. 

ABB Motorsin kannalta tärkeitä uusia näkymiä, joita Celonikseen tulisi ensimmäi-

senä lisätä, ovat suunnittelun-, alihankinnan- ja tuotannon -näkymät. Suunnittelu-

näkymässä tärkeä tieto prosessin kehittämiselle on suunnittelujonon pituus ja suun-

nittelun läpimenoaika. Nämä tiedot ovat jo tällä hetkellä saatavissa SAPista. 

Alihankkija-näkymän tiedot tulisi aluksi fokusoida valittuihin avaintoimittajiin. 

Kun heidät on liitetty Celonis-näkymiin, voidaan toimittajien määrää lisätä. Edel-

lytyksenä näkymien luonnille on, että toimittajat antavat ABB:lle oikeuden hakea 

tietoa heidän ERP:stään tai  erillisestä tietokannasta. Motorsille yhtä kriittistä kuin 

alihankkijat ovat logistiikkatoimijat, koska sisään ja ulos tulevan materiaalin määrä 

on suuri ja etäisyydet pitkiä. Näin ollen alihankkijanäkymään tulisi kytkeä myös 

valitut kuljetusliikkeet. 

Celonikseen tarvitaan uusia näkymiä Motorsin tuotannosta, koska tämän hetkiset 

näkymät eivät sisällä tuotannon aktiviteettejä. Nämä aktiviteetit tulisi ottaa suoraan 

MESsistä, koska MES sisältää enemmän aktiviteettejä ja toimenpiteitä. Näin ollen 

tiedon käytettävyys prosessien kehittämiseen on korkeammalla tasolla.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Datan määrän lisääntyessä sen käsittelyyn on tehty erilaisia Big Data-analysointi-

työkaluja. ABB on globaalisti päättänyt ottaa käyttöön Celonis-työkalun. Celonis 

Process Mining -työkalu tarjoaa ABB Motorsille hyvän datan analysointityökalun, 

jollaista yksikössä ei ennen ole ollut. 

Koska ABB Motorsin Celonis-projekti on alkutekijöissään, ei tämän tutkimuksen 

johtopäätöksiä voida pitää täysin luotettavina. Kuitenkin COTD/ROTD -mittausten 

tuloksia voidaan pitää erittäin suuntaa-antavina jo tässä vaiheessa projektia.  

Celoniksen avulla voidaan yhdistää useiden ohjelmien datoja ja hyödyntää niitä. 

Suurissa yrityksissä, kuten ABB, tämä on tärkeää, koska ensimmäistä kertaa useista 

lähteistä voidaan tehdä yksi analyysi useiden sijaan ja esittää se tehokkaasti ja yk-

sinkertaisesti. Celoniksen käyttöliittymä on yksinkertainen ja näin ollen se sopii 

ABB:n kaltaisille suurille yrityksille, koska käyttäjäystävällisyyden johdosta se ei 

vaadi isoja koulutuspanostuksia. 

Hyödyn lisäämiseksi Celoniksesta ABB Motorsin tulee lisätä tuotannon aktiviteetit 

näkyviin Celonikseen sekä lisätä uusia näkymiä erityisesti tuotantoon. Varmistaak-

seen tehokkaan käytön ABB Motorsin tulee luoda paikallinen Celonis-rooleihin pe-

rustuva hallintomalli. 

ABB:n projektin edetessä Celoniksen tuottamasta tiedosta löytyy paljon jatkotutki-

musmahdollisuuksia, niin ABB:n omille prosessinkehittäjille kuin mahdollisille 

tutkijoille. Mahdollisissa ulkopuolisten tutkijoiden tutkimuksissa tulee huomioida 

tiedon lisääntyvä sensitiivisyys.  
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