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Tiivistelmä  
 

Opinnäytetyön aiheena oli kehittää tuotannonohjausmalli ERP-järjestelmään, joka tukee tuotan-

nonohjaamista ja parantaa tiedonkulkua. YSAKO Oy:n tuotannonohjauksessa ei aiemmin käytetty 

ERP-järjestelmää, vaan tuotannonohjaukseen liittyvää tietoa ylläpidettiin Excel-ohjelmaan kehitet-

tyjen mallien avulla. Ongelmana oli se, että läpinäkyvyys itse tuotantoon ei ollut hyvällä tasolla ja 

tietoa joutui päivittämään manuaalisesti tuotannonohjauksessa tuotannon etenemisestä. Tuotan-

nonohjausmallin käyttöönoton ja kehittämisen tarkoitus oli saada tuotantoon liittyvä tieto päivitty-

mään reaaliaikaisesti ERP-järjestelmään, missä sitä myös hallitaan. 

 

Opinnäytetyö oli kehittämistyö ja se sisälsi myös käyttöönottoon liittyviä tehtäviä. Opinnäytetyö 

koostuu teoriaosuudesta, lähtötilanteen kuvaamisesta, kehittämistyöstä ja tuloksista. Teoriaosuus 

käsittelee toiminnanohjausta yleisesti ja siihen liittyviä tavoitteita sekä tarkemmin itse tuotannon-

ohjausta. ERP-järjestelmää käydään myös läpi teoriaosuudessa. Kehittämistyössä tuotteille alettiin 

luomaan tuoterakenteita, joilla mahdollistetaan ERP-järjestelmässä tehtävä materiaalinhallinta ja 

tuotteiden valmistukseen liittyvien töiden ylläpito. Tätä varten ERP-järjestelmään luotiin kuormitus-

ryhmät jokaiselle koneistuskeskukselle ja viimeistelytyövaiheelle. Tuotantoon otettiin käyttöön 

ERP-järjestelmän työjono, jota varten tuotteita alettiin merkkaamaan työkorteilla. 

 

Kehittämistyön tuloksena tilaus-toimitusprosessi muuttui tuotannonohjausmallin käyttöönoton 

myötä ja tuotannosta saadaan jatkossa suoraan tietoa ERP-järjestelmän kautta, minne se myös 

arkistoituu automaattisesti. Tiedonhallinta onnistuu näin pääasiassa ERP-järjestelmän kautta. Ko-

neistuskeskuskohtainen kuormitus nähdään tulevaisuuteen viikko-kohtaisesti hyvällä tasolla. Jat-

kossa voidaan kehittää ERP-järjestelmästä saatavaa tietoa vieläkin enemmän YSAKO Oy:n tarpei-

siin sopivaksi. 
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Abstract 
 

The purpose of thesis was to develop a production control model to the ERP-system, which will 

support production management and improve the flow of information. ERP-system was not pre-

viously used in production management at YSAKO. Production was controlled by models, develo-

ped to Excel-application. The main problem of this was that transparency to production was not at 

a good level and information on production progress had to be updated manually by the supervi-

sor. The target of production control model implementation and development was the automatic 

updating of the information in the system, where it is also controlled 

 

The thesis was a development project and it contained also tasks linked to implementation. The 

thesis consist of theory, baseline description, development work and results. The theorical part 

contains information on operational control, its goals and more specifically production manage-

ment. The ERP-system is also reviewed in theory section. Item structures were created as part of 

the development project. These enable material management in the system and control of the 

item’s work orders. Load groups were made for each machining center and for finishing stage. 

ERP-system work order list was implemented to production and for this, item labeling was started 

with work cards. 

 

The order-to-delivery process changed and information from production will be obtained directly 

from the system as a results of development work. Information is also archived automatically to 

the system. Because of this data management can be done mainly within the system. Load for 

every machining center can be seen on a weekly basis. In the future ERP-system tools can be de-

veloped more to meet the requirements of YSAKO, if a new need is detected. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Metallityö Vainio Yhtiöihin kuuluvalle YSAKO Oy:lle 

tuotannonohjausmalli toiminnanohjausjärjestelmään eli ERP-järjestelmään (Enterprise Resource 

Planning). Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Metallityö Vainio Oy, joka kuuluu yhdessä YSAKO 

Oy:n kanssa Vainio Yhtiöihin. YSAKO Oy:ssa ei ole ollut aiemmin käytössä ERP-järjestelmää, mutta 

Vainio Yhtiöihin hankitun uuden ERP-järjestelmän myötä, se otetaan käyttöön myös YSAKO Oy:ssa. 

ERP-järjestelmän käyttöönotolla vastataan yrityksen kasvuun ja sen myötä lisääntyneeseen tiedon-

hallintaan. Käyttöönotettavalla ERP-järjestelmällä tieto on tarkoitus saada hallittua suoraan samasta 

paikasta. Aiemmin ongelmana oli ollut juuri se, että kaikkea tietoa ei hallita saman paikan kautta, 

jolloin muutokset täytyy erikseen huomioida niihin liittyvissä muissa paikoissa, mitä muutokset kos-

kevat. 

 

Opinnäytetyössä keskitytään tuotantoon liittyvien toimintojen käyttöönottoon ja kehittämiseen ERP-

järjestelmässä. Kuormitukseen liittyvä hallinnointi ja sen seuraaminen oli asetettu tärkeäksi kohdaksi 

opinnäytetyön kannalta, että jatkossa pystytään näkemään tarkemmin YSAKO Oy:lta tilattujen ko-

neistuksien aiheuttama kuormitus. Tämän avulla oli tarkoitus saada tuotannonohjaukseen liittyvä 

suunnittelu toteutettua paremmin. 

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ERP-järjestelmään luotava tuotannonohjusmalli, mikä sovel-

tuu mahdollisimman hyvin YSAKO Oy:n toimialaan ja toimintatapoihin. ERP-järjestelmän kautta ta-

voitteena oli hallita tilauksia niiden saapumisesta asti aina tuotteiden toimittamiseen. Opinnäytetyön 

pääpaino on tuotannonohjaukseen liittyvässä tiedonhallinnassa, mutta se kattaa myös yleisesti ti-

laus-toimitusprosessiin kuuluvien toimien ja vaiheiden hallinnan myös niiden tapahtumien osalta, 

mitkä tapahtuvat ERP-järjestelmän ulkopuolella. Tilaus-toimitusprosessiin liittyvien tehtävien toi-

minta ja kulku oli tavoitteena vakiinnuttaa. 

 

Opinnäytetyön myötä tarkoituksena oli, että asiakkailta saapuvat tilaukset hallitaan samalla tavalla ja 

ne saatetaan tuotantoon ERP-järjestelmän kautta luotavilla työmääräimillä. Näiden töiden avulla ta-

voitteena oli saada tuotantoon näkyviin työjono, missä tehtäviin töihin liittyviä työvaiheita kirjataan 

reaaliaikaisesti. Tuotteiden valmistuksessa tulevat muutokset haluttiin myös pystyä hallitsemaan jär-

jestelmässä niin, että tieto säilyy jatkuvasti ajantasaisena. Tiedon kulun automatisointi ERP-järjestel-

män eri osa-alueiden välillä haluttiin toimivaksi ja tätä varten tuotteiden valmistamiseen liittyvät tie-

dot täytyi saada ERP-järjestelmään. ERP-järjestelmän avulla tiedonhallinnan ja jakamisen odotettiin 

samalla helpottuvan niin, että tiedot valmistettavista tuotteista ovat helpommin saatavilla. ERP-jär-

jestelmän avulla tarkoituksena oli myös tehdä kuormituksen suunnittelusta ja seuraamisesta parem-

paa, että jatkossa siihen liittyvä aikataulusuunnittelu saadaan hallittua yksinkertaisemmin. 
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1.2 Yritysesittely 

 

YSAKO Oy on Pohjois-Savossa Iisalmessa sijaitseva vaativiin keskisuuriin koneistuksiin erikoistunut 

koneistamo. Koneistukset tehdään CNC-työstökeskuksilla erilaisille valu- ja teräskomponenteille ali-

hankintana. Tuotanto perustuu yksittäisten kappaleiden koneistuksiin sekä jatkuvampaan sarjatuo-

tantoon. YSAKO Oy on perustettu vuonna 2000 ja siellä on tällä hetkellä töissä 10 henkilöä. Kone-

kanta koostuu kahdesta portaalijyrsintäkoneesta, kolmesta koneistuskeskuksesta ja yhdestä NC-pys-

tysorvista. Teollisuushallin pinta-ala on noin 1600 m2. 

 

YSAKO Oy:n lisäksi Vainio Yhtiöihin kuuluva Metallityö Vainio Oy tuottaa konepaja-, projekti- ja ko-

koonpanopalveluita, joten se tekee jatkuvaa yhteistyötä YSAKO Oy:n kanssa.  
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2 TOIMINNANOHJAUS 

 

Yrityksen tilaustoimitusketju sisältää erilaisia toimintoja ja tehtäviä. Näiden toimintojen ja tehtävien 

suunnittelulla ja hallinnalla tarkoitetaan toiminnanohjausta. Toiminnanohjaus käsittää näin ollen yri-

tyksen eri toimintoja, joita ovat mm. myynti, markkinointi, hankintojen ja yhteistyökumppanien oh-

jaus, laadunhallinta ja jakelu. Yrityksen päivittäinen toiminta sisältää monia erilaisia tehtäviä kysei-

sistä toiminnoista ja toiminnanohjauksen avulla nämä tehtävät suunnitellaan, toteutetaan ja valvo-

taan. Toiminnanohjaus on siis tuotannonohjausta kattavampi käsite, koska se ulottuu myös tuotan-

non ulkopuolelle. Toiminnanohjauksen tavoitteet ovat kuitenkin suoraan kytköksissä siihen, että yri-

tyksen tuotanto pystyy toimimaan mahdollisimman hyvin, sille asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

(Haverila, ym. 2009, 397.) 

 

Yrityksen sisäinen toiminnanohjauksen malli perustuu strategisella tasolla tehtyihin pitkävaikutteisiin 

päätöksiin ja tavoitteisiin. Yrityksen toiminnanohjauksen tarkoitus on tukea näiden päätösten nou-

dattamista ja tavoitteisiin pääsemistä. Toiminnanohjauksella vaikutetaan yrityksen eri osa-alueisiin 

jokaisessa vaiheessa ja se on tämän takia tärkeä osa yrityksen toimintaa. (Martinsuo, ym. 2016, 

139-140.) 

 

2.1 Toiminnanohjauksen tavoitteet 

 

Toiminnanohjauksen keskeisimpänä tavoitteena on mahdollisimman korkea kapasiteetin hyödyntä-

minen, toiminnan vaihto-omaisuuden minimointi, tuotannon lyhyt läpäisyaika ja kiitettävä toimitus-

varmuus. Näille tavoitteille ovat suoraan perusteena yleiset tehtävät tuotannon osalta, kuten kustan-

nusten minimointi, nopea toimitusaika, laadukkaat tuotteet ja joustava toiminta. Resurssien käyttö 

ohjataan ja organisoidaan tavoitteiden mukaisella tavalla. (Haverila, ym. 2009, 402.) 

 

Korkealla kapasiteetin hyödyntämisellä tarkoitetaan tuotannon tiloihin ja siellä oleviin koneisiin ja 

laitteisiin sitoutuneen pääoman tuottavuutta. Kapasiteetin hyödyntäminen eli tuottavuus kasvaa tuo-

tannon suuruuden mukaan. Tätä varten tuotantoerien suunnittelulla on keskeinen asema, että käy-

tössä olevat resurssit saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Tuotantoon liittyvällä suunnittelulla on 

suuri asema myös vaihto-omaisuuden minimoinnissa. Valmistusta ja siihen liittyviä materiaalitoimin-

toja täytyy suunnitella niin, että keskeneräiseen työhön sekä siihen kuuluviin materiaaleihin ja mah-

dollisiin varastoihin lopputuotteiden osalta sitoutuu niin vähän pääomaa kuin mahdollista. Läpäisy-

ajalla tarkoitetaan sitä aikaa, mikä kuluu tilauksen käsittelystä sen toimitukseen eli se ei kerro tuot-

teen valmistukseen kuluvaa aikaa. Läpäisyaika koostuukin pääasiassa odotusajasta ja työvaiheisiin 

menevät ajat muodostavat siitä vain pienen osan. Läpäisyajalla ei siis oteta kantaa siihen, mitä ti-

laukselle ja tuotteelle tapahtuu tällä ajanjaksolla. Tähdätessä lyhyeen läpäisyaikaan tuotanto tulee 

suunnitella huolellisesti. Hyvällä toimitusvarmuudella tavoitellaan sovittujen toimitusaikojen noudat-

tamista ja vastaamista asiakkaiden tarpeisiin toimitusten suhteen. (Haverila, ym. 2009, 401-402.) 
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Toiminnanohjauksen tavoitteet luovat ristiriitaa toisiinsa nähden, mikä aiheuttaa sen, että yrityksen 

kilpailutekijät painottavat jo automaattisesti tiettyjä tavoitteita. Kuvan 1 mukaan hyvän toimitusky-

vyn, vaihto-omaisuuden minimoinnin ja kapasiteetin korkean kuormitusasteen tavoittelu vievät jo 

suoraan toisiltaan mahdollisuutta kehittyä. Kiitettävä toimitusvarmuus vaatii tuotteeseen kuuluvien 

raaka-aineiden tai puolivalmisteiden varastointia. Lisäksi lopputuotteen varastointi parantaa huomat-

tavasti toimitusvarmuutta. Tämä kuitenkin nostaa vaihto-omaisuuteen sitoutunutta pääomaa, minkä 

minimointi vaatii mahdollisimman vähäistä varastointia ja keskeneräistä tuotantoa tuotteeseen liit-

tyen. Korkean kuormitusasteen tavoittelu tarkoittaa koneilla tehtävässä valmistuksessa sitä, että sa-

maa tai samankaltaisia tuotteita saadaan valmistettua mahdollisimman suurina sarjakokoina. Asette-

luajat saadaan tällä tavalla minimiin ja koneiden kuormitusta saadaan nostettua. Suuret valmistus-

eräkoot vaikuttavat kuitenkin suoranaisesti monessa tapauksessa varaston kasvuun. (Haverila, ym. 

2009, 402-403.) 

 

Yksi toiminnanohjauksen päätavoitteista kuitenkin mahdollistaa tehokkaasti ristiriidassa olevien 

tavoitteiden toteuttamisen. Läpäisyajan lyhentämisellä on välitön vaikutus tuotteen varastointiin, 

koska se saadaan näin valmistettua nopeammin. Keskeneräiseen tuotantoon sitoutuu saman 

aikaisesti vähemmän pääomaa. (Haverila, ym. 2009, 404.) Asiakkaalle näkyvänä hyötynä 

toimitusvarmuus on parempi ja toimitusaika lyhenee, kun läpäisyaikaa saadaan lyhennettyä. 

Tavoitellessa tätä, täytyy ymmärtää läpäisyajan nykyinen pituus ja jakautuminen eri vaiheille 

prosessissa. Prosessin kuvaaminen ja sen jakaminen eri osiin auttaa löytämään mahdolliset 

kehittämiskohteet, koska näin saadaan läpäisyajan hajonta esitettyä vaihteluineen. (Logistiikan 

maailma s.a.) 

 

 

Kuva 1. Toiminnanohjauksen tavoitteiden ristiriidat (Haverila, ym. 2009, 404.) 
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2.2 Tuotannonohjaus 

 

Tuotanto käsittää eri toiminnot, joiden avulla tuote tai palvelu saadaan tuotettua. Yrityksen eri toi-

minnot ovat kytköksissä tuotantoon eri tavoin ja voivat olla osana tuotantoa, koska niiden rajoja on 

hankala määrittää. Tavaratuotannossa panostetaan prosessin eri aikaisten materiaalivirtojen tehok-

kuuteen ja materiaalin arvon lisäämiseen. Tuotannonohjaus keskittyy tällä tavoin yrityksen omaan 

tuotannon suunnitteluun ja hallintaan, jonka avulla tuotetta jalostetaan valmiiksi. Tuotannonohjaus 

perustuu kuitenkin toiminnanohjauksen tapaan liiketoimintastrategisiin päätöksiin ja liiketoiminnalli-

siin tavoitteisiin, mutta on pelkästään yrityksen oman tuotannon kattavana suppeampi käsite. Perus-

tuessa samoihin päätöksiin ja tavoitteisiin täytyy ohjausperiaatteiden noudattaminen pitää mukana 

ohjauksessa. (Martinsuo, ym. 2016, 134, 139.) 

 

Tuotannon muodostavat tekijät eli resurssit, mitkä luovat perustan tuotantotoiminnalle. Keskeiset 

tuotantoon liittyvät tekijät voidaan jakaa neljään ryhmään työhön, materiaaliin, pääomaan ja tie-

toon. Työhön kuuluu työpanos, minkä yrityksen työntekijät yhdessä muodostavat. Materiaaliosuus 

koostuu raaka-aineista, komponenteista ja muista fyysisistä resursseista. Pääoman alle luetaan in-

vestoinnit, kuten toimitilat. (Martinsuo, ym. 2016, 135.) Tieto on tullut omaksi tekijäksi 

nykyaikaisissa tuotantoprosesseissa, koska prosessit ovat muodostuneet suuremmiksi. Tällä 

tarkoitetaan organisaatiossa olevaa osaamista tai ulkopuolelta hankittua tietoa esim. 

konsultointipalveluita. Resurssit siis muodostavat yrityksen tuotannon ja sen ohjaamisen avulla 

näiden käyttöä ja hyödyntämistä suunnittellaan. (Haverila, ym. 2009, 352-353.) 

 

Tuotannonohjauksessa hyödynnetään ennustetietoa, mitä tarkennetaan toteuman mukaisesti. 

Tuotantostrategia, ennusteet ja tilaukset luovat pohjan tuotannonohjaukselle ja -suunnittelulle. 

Tuotannonohjaus on siis vaiheiltaan moniosainen kokonaisuus, jota täytyy kysyntään perustuen 

tarkentaa jatkuvasti ja myös uudelleen suunnitella. Asiakkaiden ilmoittamat muutokset, laitteiden 

viat, henkilöstön muutokset tai tarvittavan materiaalin puuttumiset vaikuttavat päätöksentekoon. 

Tekeillä olevat tarjouksetkin täytyy ottaa huomioon tarjotun toimitusajan puitteissa. Esim. näiden 

kaikkien tekijöiden aiheuttamien muutosten myötä tuotannonohjauksen on oltava joustavaa ja 

dynaamista. Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus jaetaan yleisesti kolmeen eri tasoon, mitkä pohjaavat 

tiedon eri aikajänteisiin ja näin ollen sitovat sisälleen erilaista sisältöä. Kolme eri tasoa ovat 

kokonais-, karkea-, ja hienosuunnittelu, joita kaikkia täytyy ylläpitää yhdessä, koska muutoksilla voi 

olla vaikutus eri tasoihin. (Martinsuo, ym. 2016, 139-142.) Kuvassa 2 havainnollistetaan eri 

suuunniteluvaiheiden jaksottumista ja sisältöä pääpiirteittäin. Siitä on jo pääteltävissä, että eri 

suunnitteluvaiheet perustuvat ns. aiempiin vaiheisiin. Muutosten takia on jo oleellista, että kaikkea 

tietoa voidaan organisoida saman ohjausjärjestelmän kautta, että muuttunut tieto kulkeutuu eri 

tasoihin ja yrityksen eri toimintayksiköihin osaltaan automaattisesti. 
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Kuva 2. Tuotannonsuunnittelun jaksottuminen (Martinsuo, ym. 2016, 142.) 

 

2.2.1 Kokonaissuunnittelu 

 

Kokonaissuunnittelu luo pohjan tarkemmalle tuotannon suunnittelulle. Kokonaisuunnittelulla tehdään 

tuotantoa koskevat päätökset koskien taloutta ja kokonaisvolyymia eli resurssien tarve ja 

kokonaiskapasiteetti määritellään samalla. Usein tämä on jo osa vuosittaista budjettisuunnittelua, 

mutta se voi vaatia ja vaatiikin yleensä muutoksia muulloinkin. Perustana kokonaisuunnittelulle on 

tilauskanta, ennusteet ja varastotilanne. Yritykselle tuotteiden menekin ennustaminen on tärkeää, 

koska siinä tapahtuvat muutokset ovat tuotannon reagointikykyä nopeammin tapahtuvia. 

Ennusteiden tarkoituksena on sopeuttaa käytösssä oleva kapasiteetti vastaamaan tulevaisuudessa 

tapahtuvaa kysyntää. Ennustaminen koskee myös materiaalivarastoja, että ne vastaavat samalla 

tavalla kysyntää. (Haverila, ym. 2009, 411-413.)  

 

Tuotteiden menekkiennusteiden avulla ei voi kokonaisuudessaan hallita tuotteiden valmistamista ja 

toimittamista, koska menekit vaihtelevat eri syiden takia. Satunnaiselle vaihtelulle on syynä 

asiakkaiden ostojen epätasainen aikataulutus. Kausivaihtelu taas saa pohjansa vuodenaikojen 

vaihtelusta ja tuotteista joiden menekki on eri aikoihin suurempi. Kapasiteetin joustavuus ei 

tavallisesti ole yhtä suuri kuin menekinvaihtelu, joten tämän hallinta korostuu 

kokonaissuunnittelussa. Menekinvaihtelun hallinnan tavallisimpia keinoja ovat tuotteiden varastointi 

mahdollisuuksien mukaan ja kapasiteetissa olevien joustojen hyödyntäminen lyhyellä aikajänteellä 

esim. ylitöiden, vuokratyövoiman tai alihankinnan hyödyntäminen. Pidemmän aikavälin muutokset 

tarkoittavat uudet konehankinnat tai henkilökunnan palkkaaminen tai irtisanominen. Toimitusten 

siirrot aikataulullisesti ja myynninedistämiskeinot voivat olla myös keinona hallita vaihtelua. 

(Haverila, ym. 2009, 414-415.) 

 

Kokonaisuunnittelussa tehtävät kapasiteetti- ja resurssimuutokset ovat tärkeänä osana 

tuotannonohjaamista, koska muutokset vaikuttavat tuotantoon ja sen hallitsemiseen 

automaattisesti. Tämän takia on tärkeää, että pystytään havaitsemaan mahdollisimman helposti 

kuinka suuri osa kapasiteetista on käytössä tiettynä ajanjaksona. 
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2.2.2 Karkeasuunnittelu 

 

Karkeasuunnittelu on yksityiskohtaisempi kokonaissuunnitteluun verrattuna, sillä tuotanto aikataulu-

tetaan alustavalle tasolle sen avulla. Käytössä olevien resurssien hyödyntäminen suunnitellaan tar-

kemmin kokonaisvolyymin mukaan. Tilaukset täydentävät toteutuessaan karkeasuunnittelun kuor-

maa ja sen takia suunnittelua on tärkeää toteuttaa säännöllisesti muuttuneiden tilanteiden mukaan. 

Tuotannon kokonaisaikataulun suunnitteleminen tehdään tilausten, ennusteiden, varastotason ja 

tuotantokapasiteetin pohjalta. Tämän avulla tähdätään viikoittaisiin suunnitelmiin, mistä nähdään 

varastotason kehittyminen, tieto tulevasta kysynnästä ja sen tuottama työkuorma tuotannolle. Ky-

synnän vaihtelut aiheuttavat automaattisesti jatkuvia muutoksia suunnitteluun. (Martinsuo, ym. 

2016, 145-146.) 

 

Karkeasuunnittelun rajoittava tekijä on valmistukseen tai tarkemmin myös tiettyyn valmistusvaihee-

seen asetettu kapasiteetti. Karkeasuunnittelussa luodulla alustavalla tuotantosuunnitelmalla kuormi-

tetaan käytössä olevaa kapasiteettia ja ylläpidetään sitä. Apuna käytetään eriteltyjä kuormitusryh-

miä. Tällä tavalla voidaan nähdä esim. tietyn koneen päivä- tai viikkokohtainen kuorma, minkä 

avulla voidaan tehdä päätöksiä toimitusajan tai tuotantoerien suhteen. Kuormituspiirrokseksi kutsu-

tun taulukon/kuvaajan avulla nähdään kuormitusryhmätasolla käytössä oleva kapasiteetti ja siihen 

suunniteltu kuormitus tarkasteluajankohtana. Kuormituspiirroksen avulla nähdään tuotannon tilanne 

yksinkertaisemmin, mikä edesauttaa kapasiteetin hallintaa. Tässä vaiheessa laskennassa ei oteta 

huomioon vielä töiden mahdollista päällekkäisyyttä vaan eri tuotteiden tai tilausten aiheuttamat 

kuormat on laskettu yhteen tarkasteluajanjakson ajalle. (Haverila, ym. 2009, 416-417.) 

 

Huolellisen karkeasuunnittelun avulla voidaan suoraan määrittää yrityksen hetkellistä toimituskykyä, 

koska mahdolliset kapasiteetin ylitykset kuormituksen osalta voidaan ennakoida. Asiakkaille 

luvattujen toimitusaikojen pohjatietona voidaan käyttää karkeasuunnittelussa muodostunutta 

kuormitusastetta. Toimituskykyyn voivat kuitenkin myös vaikuttaa muutkin tekijät, kuten muutokset 

materiaalin hankinta-ajassa tai saatavuudessa. Tästä huolimatta karkeasuunnittelulla saadaan 

aikaiseksi tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta auttavaa tärkeää tietoa kapasiteetin hallinnasta ja 

mahdollisesta ylikuormituksesta. (Martinsuo, ym. 2016, 148-149.)  

 

2.2.3 Hienosuunnittelu 

 

Yksityiskohtaisemmasta tuotannon suunnittelusta ja ajoittamisesta käytetään termiä 

hienosuunnittelu. Hienosuunnittelu antaa valmistettaville tuotteille tai puolivalmisteillekin tarkan 

tuotantosuunnitelman niin, että eri työvaiheet ajoitetaan. Tarkoituksena on saavuttaa tuotannossa 

olevien resurssien mahdollisimman hyvä hyödyntäminen. Tuotantoeriä saatetaankin tässä vaiheessa 

yhdistellä, koska samanlaisten tai samankaltaisten tuotteiden ajoittaminen peräkkäin voi lyhentää 

asetusaikoja. Hienokuormituksessa on tiedettävä tuotteiden eri työvaiheet ja niiden vaiheajat, mutta 

niiden tarkkuuus riippuu siitä, miten yksityiskohtaisesti hienokuormitusta tekee. Valmistusta varten 

tehtyyn suunnitelmaan tulee erittäin helposti muutoksia, koska pienetkin häiriöt, puutteet tai 
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jättämät voivat vaikuttaa siten, että tuotannon uudelleen suunnittelua vaaditaan. (Haverila, ym. 

2009, 417-418.) 

 

Hienosuunnittelulla pyritään toteuttamaan mahdollisimman hyvin tuotannon tavoitteita ja niistä 

varsinkin toimitusvarmuus ja mahdollisimman korkea tuottavuus ovat tärkeässä roolissa. Tarkempaa 

suunnittelua tehtäessä joudutaan ottamaan näitä tavoitteita ja niiden tuomia ristiriitoja jatkuvasti 

huomioon. Tuotantoerien yhdistämisellä päästään lyhentämään asetusaikoja, mikä vaikuttaa 

positiivisesti kustannuksiin. Tämä kuitenkin taas voi vaikuttaa toimitusvarmuuteen tai läpäisyaikojen 

pitenemiseen. Pullonkaulaksi kutsutut työvaiheet rajoittavat kokonaiskapasiteettia, joten on tärkeää, 

että pullonkaulana olevat työvaiheet ovat kokoajan kuormitettuna. Korkeiden käyttösuhteiden 

tavoittelu voi kuitenkin myös vaikuttaa negatiivisesti läpäisyaikaan. (Haverila, ym. 2009, 418.) 

Hienosuunnittelussa tulee jo tavoitteiden ristiriitaisuuden takia optimoida tarkat 

tuotantosuunnitelmat sillä tavalla, että päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. 

(Martinsuo, ym. 2016, 151). Muiden suunnitteluvaiheiden huolellinen toteuttaminen auttaa 

hienosuunnittelun toteuttamista. 

 

Yleisesti tuotanto ajoitetaan taaksepäin niin, että viimeinen valmistusvaihe ajoittaa sitä aiemmat 

valmistusvaiheet sovitun toimitusajan eli tuotteen valmistumisajan perusteella. Tätä tapaa käytetään 

yleisesti myös toiminnan- tai tuotannonohjaukseen liittyvissä tietojärjestelmissä. Ajoittamisen 

tarkuuttaa voidaan saada paremmaksi siirto- ja odotusaikojen luomisella eri työvaiheiden välille. 

(Haverila, ym. 2009, 419.) 

 

2.2.4 Tuotantomuodot 

 

Yrityksen valmistamat tuotteet ja niiden jatkuvuus yhdessä tuotannonohjausperiaatteen kanssa sää-

televät tuotantomuotoa. Kuva 3 havainnollistaa tuotantomuodon määräytymistä teollisuudessa. 

Tuotteet voidaan jakaa vakiotuotteisiin, joita toimitetaan täysin samanlaisina asiakkaalle ja asiakas-

kohtaisiin tuotteisiin, jotka on räätälöity esim. tiettyyn konemalliin. Jatkuvuus sitten liittyy tuotteen 

eräkokoon ja toistuvuuteen tuotannossa. Yksittäistuotannolla tarkoitetaan yhden kappaleen eräko-

koa, missä täysin sama tuote ei toistu uudelleen. Yhtenäistuotantoon päin mentäessä puhutaan 

massatuotannossa, mille ominaista on vakioitu tuotantojärjestelmä. (Martinsuo, ym. 2016, 136-138.)  

 

Tuotteiden erilaisten menekkien takia on käytettävä erilaisia tuotannonohjausperiaatteita. Vakiotuot-

teiden osalta valmistuksen perustiedot ja itse valmistusprosessi on samanlainen, joten se miten 

tuote valmistetaan ei tarvitse erillistä suunnittelua. Vakiotuotteisiinkin voi kuitenkin tulla muutoksia, 

mutta huomattavasti harvemmin. Joillain teollisuuden aloilla vakiotuotteitakin voidaan valmistaa 

asiakaskohtaisesti. Usein myytävien tuotteiden osalta, kuten teollisuuden vakiokomponenttien val-

mistamisessa käytetään usein varasto-ohjautuvaa tuotannon ohjausperiaatetta. Toistuvuuden takia 

asiakkaan tarve on ennakoitavissa ja suuret volyymit tekevät varastoinnista kannattavampaa kuin 

normaalisti. (Martinsuo, ym. 2016, 136-137.) Varasto-ohjautuvien tuotteiden osalta on yleensä 

tärkeänä osana myös se, että asiakkaan tarpeeseen on vastattava nopealla vauhdilla. (Haverila, ym. 

2009, 353). 
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Varasto-ohjautuvan tuotannon käyttö tiettyjen tuotteiden kohdalla voi johtua myös pitkästä 

läpäisyajasta, minkä vuoksi sen käyttäminen on lähes pakollista. Tuotteiden ennusteet nousevat 

tällöin suureen rooliin, että tuotteet ovat toimitettavissa suoraan loppuvarastosta. Ennusteisiin 

pohjautuvien tilauspisteiden käyttäminen tulee näissä tapauksissa mahdolliseksi. (Logistiikan 

maailma s.a.) Tilauspiste määritellään tuotteen osalta niin, että tietyn varastomäärän alittuessa tuo-

tetta ehditään hankkimaan tai valmistamaan lisää asiakkaalle sovittuun toimitusaikaan nähden. Ti-

lauspiste siis määritellään tuotekohtaisesti tavoitellen sitä, että varastossa varmuusvaraston verran 

tuotetta, kun sitä saadaan lisää. Varmuusvarastolla tarkoitetaan menekinvaihtelujen takia määritet-

tyä puskuria, millä turvataan se, että tuote ei pääse loppumaan kesken. (Sakki 2014, 83-84.) 

 

Tilausohjautuvatuotanto perustuu täysin asiakkailta tulleisiin tilauksiin. Valmistus tai sen suunnittelu 

lähtee liikkeelle sen jälkeen, kun tilaus saapuu asiakkaalta. (Martinsuo, ym. 2016, 135). 

Tilausohjautuvalla tavalla tehtävien tuotteiden toimitusaika asiakkaalle on tavallisesti pidempi ja 

samalla tuotetta valmistavalle yritykselle turvallisempi, koska keskeneräinen tuotanto perustuu 

olemassa oleviin tilauksiin. Tilausohjautuville tuotteille ei ole loppuvarastoa, koska tuotannon 

varastot perustuvat tässä tapauksessa materiaaleihin, osiin ja keskeneräiseen tuotantoon. 

(Logistiikan maailma s.a.) 

  

Kuva 3. Tuotantomuotoa säätelevät tekijät (Martinsuo, ym. 2016, 136.) 
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3 ERP-JÄRJESTELMÄ 

 

ERP-järjestelmää käytetään yrityksissä tiedonhallintaa varten. Sen avulla yrityksen eri osa-alueet 

ovat hallittavissa ERP-järjestelmän kautta. ERP-järjestelmän yhteydessä näitä osa-alueita kutsutaan 

moduuleiksi, mitkä on esitetty omina ryhminään kuvassa 4. Jokaiselle osa-alueelle on optimoitu tar-

vittavat ominaisuudet järjestelmään. ERP-järjestelmän avulla tieto liikkuu ja näkyy reaaliaikaisesti 

yrityksen eri osastojen välillä ja tällä tavalla automatisoi kommunikaatiota. Yritykset pystyvät valitse-

maan, mitkä moduulit haluavat sisällyttää käyttöönotettavaan järjestelmään. Toiminnanohjausjärjes-

telmiä on saatavilla eri tuottajilta ja niiden ominaisuuksissa on paljonkin eroja, vaikka tarkoitus niissä 

on sama. (Stevenson 2009, 668-669.) 

 

 

Keskeisenä ideana ERP-järjestelmässä on siis pitkälle kehitetty integrointi tiedonkäsittelyyn liittyen 

yrityksen toiminnanohjauksessa. Järjestelmään vietyä tietoa ei tarvitse luoda uudestaan vaan se on 

käytettävissä sen jälkeen sitä tarvitsevilla osastoilla. Yrityksen tuotannon ja resurssien suunnittelu 

voidaan hoitaa näin keskitetysti. ERP-järjestelmä sisältää nykyään tavallisimpia tietoteknisiä 

ominaisuuksia, joita käytetään toiminnanohjaukseen ja tiedonhallintaan, joten erilaisten raporttien ja 

tuotteen valmistukseen kuluvien kustannustietojen kerääminen ja saaminen onnistuu suoraan sieltä. 

(Haverila, ym. 2009, 430.) 

 

Kuva 4. ERP-järjestelmän moduulit (Krajewski, ym. 2016, 476.) 
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3.1 ERP-järjestelmän kehittyminen 

 

Varastonhallintaan käytettävien tietojärjestelmien kehittäminen alkoi 1960-luvulla, mikä käynnisti 

tietojärjestelmien käyttöönoton suuremmissa yrityksissä. Eri yritysten vaatimuksiin vastattiin tällöin 

järjestelmän räätälöinnillä. MRP -järjestelmät (Materials Requirement Planning) toivat seuraavan su-

kupolven markkinoille, jolloin ohjelmistot alkoivat olla enemmän standardisoituja ominaisuuksiltaan 

ja sisällöltään. (Ritvanen, ym. 2011, 57.) MRP -järjestelmät muodostavat automaattisesti tiedon 

tuotteeseen tarvittavista materiaaleista ja osista niin, että näiden tarvepäivät määräytyvät 

automaattisesti tuotteen toimitusajan perusteella. Tämän ominaisuuden oikein toimiminen edellyttää 

tuotteen tietojen määrittämistä osaluettelon mukaan. Jokaiselle osalle tulee myös määrittää sen 

toimitusaika. (Stevenson 2009, 648-649.) 

 

1980-luvulla ohjelma kehittyi MRP II -järjestelmäksi (Manufacturing Resource Planning), koska käyt-

täjät halusivat yhä tarkempia tietoja suoraan järjestelmästä. MRP II -järjestelmän myötä kapasitee-

tin ja resurssien hallinta tuli ohjelmaan materiaalihallinnan lisäksi. Myynti- ja taloustietojen hallinta 

tulivat myös käyttöön järjestelmän kautta kokonaan uusina lisäyksinä. (Stevenson, 2009.) Tämän 

jälkeen tuotannonohjaukseen keskittyvä sisältö ja ominaisuudet ovat lisääntyneet, mikä on muodos-

tanut nykyisin käytössä olevan ERP-järjestelmän. Kuvassa 5 esitetään toiminnanohjaukseen liittyvien 

järjestelmien kehitysaskeleet tähän päivään saakka. Siinä on mainittu myös APS-järjestelmä 

(Advanced Planning and Scheduling), minkä tarkoitus on täydentää ERP-järjestelmää suunnittelu- ja 

aikataulunhallinnan osalta käyttäen hyödyksi järjestelmän luomaa dataa. (Ritvanen, ym. 2011, 57.) 

 

 

Kuva 5. Tietojärjestelmien kehittyminen (Ritvanen, ym. 2011, 58.) 

 

 

Tietojärjestelmien kehittyminen on automaattisesti lisännyt niiden tärkeyttä yrityksille tietojen hallin-

nassa ja toiminnanohjauksessa. Suuren yrityksen tiedonhallinnassa tietojärjestelmästä on tullut ny-

kypäivänä pakollinen. Keskikokoisillekin yrityksille tietojärjestelmistä on tullut myös erittäin tärkeitä 

toiminnan kannalta, jos ne haluavat toimia nykyaikaisesti. (Haverila, ym. 2009, 430.) 
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3.2 ERP-järjestelmän käyttöönotto 

 

ERP-järjestelmää ei pysty täysin hyödyntämään, jos sen käyttöönottoa ei tee huolellisesti. Järjes-

telmä tarvitsee oikein toimiakseen tietoa, minkä avulla toimintoja saadaan automatisoitua ja suori-

tettua ylipäätään järjestelmän kautta. Yritykset voivat joissain tapauksissa joutua muuttamaan omia 

toimintatapojaan, vaikka ERP-järjestelmät ovatkin nykyään hyvin muokattavissa. Järjestelmän muok-

kaaminen täysin omien toimintatapojen mukaan ei kuitenkaan aina ole järkevää, koska se vie enem-

män aikaa ja sen myötä myös siihen joutuu panostamaan taloudellisesti enemmän. Järjestelmän 

toimivuuteen liittyy tällöin myös enemmän riskejä, koska muokkaukset voivat vaatia uusia versioita 

ohjelmistosta. ERP-järjestelmän käyttöönotto on pitkä prosessi, joten sen tuomaa hyötyä ei kannata 

odottaa välittömästi. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa sen voi kuitenkin odottaa tuovan monenlaista 

hyötyä ja myös taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. (Stevenson 2009, 672.) 

 

Tiedonhallintaa varten tulee ERP-järjestelmään lisätä tai siirtää dataa, mikä koostuu esim. yrityksen 

tuotteista ja siihen kuuluvista osista. Olemassa olevasta ERP-järjestelmästä dataa siirtäessä kannat-

taa olla varma, että tieto on ajantasaista ja käyttökelpoista. Tämän avulla vältytään siltä, että siirret-

tyä dataa ei jouduta käymään läpi uudessa järjestelmässä. Yritykset voivatkin valita, mitä tietoa ne 

siirtävät ja minkä lisäävät järjestelmään. Yhteen valmistettavaan tuotteeseen voi liittyä jo monta 

osaa, minkä osalta mm. kaikki varastomäärät, toimittajat, valmistusajat ja -tavat täytyy saada uu-

dessa järjestelmässä ns. oikeaan paikkaan, että tieto saadaan kulkemaan halutulla tavalla. Näin sit-

ten saadaan automatisoitua tiettyjä toimintoja, joita ERP-järjestelmän käyttäjät yrityksessä hyödyn-

tävät. Yrityksestä riippumatta ERP-järjestelmälle on yleensä useita käyttäjiä, joten sen käyttäminen 

vaatii koulutusta. Käyttäjien tulee oppia prosessien kulku järjestelmän tasolla, joten järjestelmän 

opettelu ja testaaminen tulee tehdä huolellisesti. (Stevenson 2009, 673.) ERP-järjestelmän 

käyttöönotto edellyttää huolellista määrittelyä ja parantelua myös käyttöönoton jälkeen. Aktiivisen 

ylläpidon avulla järjestelmä saadaan pidettyä ajantasalla. (Martinsuo, ym. 2016, 372). 

 

3.3 ERP-järjestelmän hyödyt 

 

ERP-järjestelmän rakentuminen voidaan jakaa yleensä neljän periaatteen varaan. Käytettävistä pro-

sesseista tulee saada selkeitä ja niiden täytyy noudattaa vakiointia, että niiden ohjaaminen ja seu-

raaminen ei vaadi liikaa aikaa. Prosessit ovatkin tärkeää kuvata tai mallintaa, että tietovirtojen eri 

kohdat ja niihin liittyvät tehtävät saadaan hoidettua samalla tavalla päivästä toiseen. Tämä tuo myös 

prosessien yksityiskohdat paremmin esille, mitkä yhdessä tuovat prosessin ohjattavaksi ja jopa auto-

matisoitavaksi tietyissä tilanteissa. Prosessien selkeyttäminen ja vakiointi vaativat toimivan tietokan-

nan. Tietokannalla tarkoitetaan tarkalleen sitä, että kerran lisätty tietoa hyödynnetään toistuvissa 

tapahtumissa. Eli mm. asiakkaat, toimittajat, tuotteet, osat ja materiaalit ovat luotu niin, että järjes-

telmässä tietyn tuotteen osan taakse on valmiiksi lisättynä sen toimittaja ja esim. toimitusaika ja 

hinta. (Martinsuo, ym. 2016, 370-371.) 
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Tietokantojen luontiin liittyy vahvasti se, että eri osajärjestelmät ovat integroituna toisiinsa. Tämä 

luo automaattisesti muutokset toisten osajärjestelmien välillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että tietyn 

tuotteen valmistamisen aloittaminen järjestelmässä luo ostotarpeet sen materiaaleista, jos niitä ei 

ole varastossa järjestelmän mukaan. Järjestelmän optimointi yrityksen eri osastojen välillä edellyttää 

prosessien laadukasta mallinnusta. Järjestelmän luomaa tietoa käytetään myös nykyään vahvasti 

mukana päätöksenteossa. ERP antaa käyttäjälle tietoa, mitä hyödynnetään eteenpäin. Ihminen siis 

edelleen määrittää päätökset, mutta järjestelmä luo päätöksenteolle pohjatietoa, mikä on sinne 

omalla optimoinnilla luotu. (Martinsuo, ym. 2016, 371-372.) 

 

ERP-järjestelmässä olevat ominaisuudet antavat tuotannon tehostamiseen lisää mahdollisuuksia ja 

selkeyttävät tuottanonohjausta. Tuotannonohjausta ei juuri käsitellekään irrallisena terminä 

järjestelmään nähden. ERP-järjestelmän on tarkoitus tukea toiminnan- ja tuotannonohjaukselle 

asetettujen tavoitteiden toteutumista käytettävillä ohjausmenetelmillä ja siihen kuuluvilla 

periaatteilla. Ohjattavuudella kuvataan sitä, millä keinoilla tai miten hyvin ERP-järjestelmä voi 

vastata tuotannonohjaukseen liittyviin eri ohjausmuuttujiin. Näitä ohjaukseen liittyviä tekijöitä on 

esim. tuotantomuoto, läpäisyaika, tuotannon laatu ja tuotteiden variaatioiden määrä. Ohjattavuuden 

ollessa hyvällä tasolla yritys voi hyödyntää sen resurssit paremmin ja tätä ERP-järjestelmä voi 

ominaisuuksillaan hyödyttää. (Martinsuo, ym. 2016, 405.) 
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4 LÄHTÖTILANNE 

 

YSAKO Oy:n toimiessa keskiraskaiden ja raskaiden koneistuksien parissa, sen tuotanto perustuu sii-

hen, että aihiot koneistetaan asiakkaiden valmistuskuvien mukaisiksi tuotteiksi. Aihio voi olla esim. 

hitsattu rakenne, yksittäinen levyosa tai valukomponentti, mistä koneistamalla valmistetaan toimitet-

tava tuote. Tilausohjautuvasti koneistettavia tuotteita varten asiakkaat tai heidän alihankkijansa toi-

mittavat koneistukseen saapuvat aihiot. YSAKO Oy:ssa osa tuotannossa tapahtuvista koneistuksista 

tehdään myös päivittyvän jonotilauksen mukaan. Näiden tuotteiden osalta aihioiden käsittely eroaa 

tilausohjautuvasti koneistettavista tuotteista, koska kyseisten tuotteiden aihiot täytyy tilata ennus-

teeseen/jonotilaukseen pohjautuvien määrien mukaan. Näiden tuotteiden aihiot käyvät ennen ko-

neistusta maalauksessa, minkä jälkeen ne sitten koneistetaan normaalisti valmistuskuvien mukai-

sesti. Aihioiden hallinta ja maalaustilaukset joudutaan siis näiden tuotteiden osalta hallinnoimaan 

itse. YSAKO Oy:ssa valmistaminen tehdään pääasiassa koneistuskeskuksilla, mutta muitakin työvai-

heita valmistamiseen liittyy varsinaisen koneistuksen lisäksi. 

 

Lähtötilanteessa YSAKO Oy:n tilaus-toimitusprosessi koostui tilauksen vastaanottamisen tai jono-

tilauksen vahvistumisen jälkeen tuotteeseen liittyvän aihion ja mahdollisten muiden osien vastaanot-

tamisesta tai varastosta ottamisesta, tuotteen valmistamisesta ja toimittamisesta. Tilaus-toimituspro-

sessi lähtötilanteessa on yksinkertaisuudessaan havainnollistettu kuvassa 6. 

 

 

Tilauksen saapumisen jälkeen asiakkaat tai heidän alihankkijansa toimittavat koneistettavat aihiot 

ennen tuotteen pyydettyä toimitusajankohtaa. Aihioiden koneistamista varten ne kiinnitetään erilai-

sia kiinnittimiä apuna käyttäen. Aihioiden kiinnittäminen ja kiinnittämiseen liittyvä suunnittelu teh-

Kuva 6. Tilaus-toimitusprosessi lähtötilanteessa 
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dään koneistuskeskuksen ulkopuolella ennen kuin aihiot kiinnikkeineen asetetaan koneistuskeskuk-

selle. Koneistus tehdään asiakkaan toimittamien valmistuskuvien mukaisesti. Aihioita koneistetaan 

tarpeen mukaan eri vaiheissa, jolloin tuote voi käydä eri koneistuskeskuksilla. Koneistusvaiheiden 

välissä aihioihin voidaan myös kiinnittää erilaisia komponentteja valmistuskuvien mukaisesti. Koneis-

tamisen jälkeen tuotteet vielä viimeistellään ja puhdistetaan. Viimeistelyvaiheessa tuotteisiin voidaan 

myös lisätä valmistuskuvien mukaan komponentteja. Tuotteen pakataan vielä ennen toimitusta, 

jonka jälkeen ne laskutetaan. 

 

Tilaus-toimitusprosessin liittyvät ongelmat pääpiirteittäin: 

• Materiaalinhallintaan liittyvä kirjanpito 

• Osa asioista on ainoastaan muistin varassa 

• Tuotannonohjaukseen liittyvän tiedon läpinäkyvyys tuotantoon 

• Kuormituksen hallinta käytössä olevaan kapasiteettiin verrattuna 

 

YSAKO Oy:ssa tuotannonohjaukseen liittyvää tietoa oli tähän asti käytetty Exceliin kehitettyjen mal-

lien avulla. Näiden mallien avulla on seurattu koneiden kuormitusta, suunniteltu tarkempaa hieno-

kuormitusta, pidetty kirjanpitoa tilauksista ja hallittu osakseen varastokirjanpitoa. Exceliin luotujen 

mallien avulla hienokuormituksen suunnittelu ja tilausten kirjaaminen saatiin toteutettua joustavasti, 

mutta sen läpinäkyvyys tuotantoon ei ollut toimivaa. Saapuvaa materiaalia hallittiin osakseen myös 

Excelin avulla, mutta osa tästä tiedosta oli pelkästään muistin varassa. Laskutukseen kuitenkin käy-

tettiin erillistä ohjelmaa. Lähetykset kirjattiin tämän lisäksi irrallisina dokumentteina asiakkaille. 

 

 

Käyttöönotettavan ja kehitystyön kohteena olevan ERP-järjestelmän tilaus-toimitusprosessiin liittyviä 

toimintoja otettiin käyttöön ja kehitettiin YSAKO Oy:lle toimiviksi opinnäytetyön aikana. Kuvassa 7 

näkyy opinnäytetyölle asetettuja päätavoitteita, mitkä muodostuivat työn alussa ja sen alkuvai-

heissa. Päätavoitteiden alapuolelle on kirjattu tarkennettuja tehtäviä, mitä tavoitteisiin pääseminen 

vaatii. 

 

Kuva 7. Tavoitteet ja niihin liittyvät tehtävät 



         

         21 (36) 

Metallityö Vainio Oy:ssa aiemmin käytössä olleesta toiminnanohjausjärjestelmästä oli jo valmiiksi 

tuotu massa-ajona nimikkeitä käyttöönotettavaan ERP-järjestelmään YSAKO Oy:n puolelle. Nämä 

nimikkeet muodostuivat alihankintanimikkeistä koneistuksiin liittyen, mitkä Metallityö Vainio Oy oli 

tilannut YSAKO Oy:sta. Lisäksi nimikkeistöä oli valmiiksi tuotu myös aiemmin käytössä olleesta las-

kutusjärjestelmästä. Tämän avulla vuoden 2019 tilikauden alusta saakka uutta ERP-järjestelmää 

pystyttiin käyttämään myyntiin ja tuotteiden lähettämiseen. Tilaukset näin ollen kirjattiin jo vuoden 

2019 helmikuusta eteenpäin ERP-järjestelmään, mutta tarkempia tietoja tuotteen valmistamiseen 

liittyen ne eivät vielä sisältäneet, joten tuotannonohjaukseen ERP-järjestelmää ei vielä käytetty. 

Tuotteille oli kuitenkin tehty jo aiemmin massa-ajona aihiot, joiden käyttötarkoitus käydään läpi 

osana kehittämistyötä. 
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5 TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITTÄMINEN 

 

Käytössä olevan tuotannonohjausmallin tutkiminen ja tilaus-toimitusprosessin läpikäynti ja analy-

sointi käynnisti kehitystyön. YSAKO Oy:n koneistusympäristöön tutustuminen oli myös alussa tär-

keää, että yrityksen toimintatapa tuli tutummaksi. Alusta asti oli tiedossa, että YSAKO Oy:n tuotan-

nossa kulkeva informaatio oli saatava tulevaisuutta varten käytettäväksi saman paikan kautta. Tär-

keässä roolissa katsottiin olevan myös se, että tiedonkulku ja -hallinta on saatava paremmaksi yh-

dessä koneiden kuormituksen seurannan kanssa. Nykyiseen tuotannonohjaustapaan mukautettu 

malli ja sen kehittäminen käyttöönotettavan ERP-järjestelmän ominaisuuksien pohjalta oli tavoit-

teena. Tämän takia ERP-järjestelmään luotava tuotannonohjausmalli tarvitsi tietoa valmistettavista 

tuotteista. 

 

ERP-järjestelmän kautta käyttöönotettavan tuotannonohjausmallin kehittäminen aloitettiin tuotteiden 

tietojen lisäämisellä. Myyntiin ja lähettämiseen tuotteet eivät olleet vielä tarvinneet tarkempia tietoja 

tuotteen nimen ja hinnan lisäksi. ERP-järjestelmän kautta tehtävään tuotannonohjauksen 

käynnistämistä varten tuotteille lähdettiin lisäämään yksityiskohtaisempia tietoja tuotteiden 

valmistamiseen liittyen, mitkä muodostavat kokonaisuudessaan tuoterakenteet valmistettaville 

tuotteille. 

 

5.1 Tuoterakenteiden luonti 

 

Tuoterakenne muodostuu tuotteeseen kuuluvista materiaaleista ja tuotteen valmistamiseen 

käytettävistä työvaiheista. Tuoterakenteen materiaaleista nähdään kaikki tuotteeseen kuuluvat 

mahdolliset raaka-aineet, osat, osakokonaisuudet ja kokoonpanot, joita tuotteen valmistamiseen 

tarvitaan. Tuoterakenne siis sisältää tuotteen osaluettelon. Jokainen materiaaleihin kuuluva 

komponentti sisältää tiedon myös määrästä kappaleina tai mittayksikkönä, minkä verran sitä kuluu 

tuotteen valmistamisessa. Komponenteille voidaan lisäksi määrittää tieto esim. toimittajasta ja 

toimitusajasta. Työvaiheiden osalta tuoterakenteelta saadaan selville, mitä työvaiheita tuotteen 

valmistaminen sisältää. Työvaiheisiin kuluvat ajat ovat myös määritetty, että nähdään miten kauan 

tuotteen valmistaminen kestää. (Stevenson 2009, 650-653.) 

 

ERP-järjestelmään tehtävien tuoterakenteiden tarkkuus voidaan määrittää tarpeen mukaan. 

Järjestelmän kautta ylläpidettävän materiaalihallinan kannalta on kuitenkin tärkeää, että tuotteeseen 

kuuluvat komponentit ovat rakenteella, että niiden tarve nähdään tuotteen valmistamista 

suunnitellessa. Automatisointi ERP-järjestelmän eri moduulien välillä saadaan samalla toimimaan. 

YSAKO Oy:ssa valmistettavat tuotteet, aihiot ja osto-osat määritettiin omille ryhmilleen ERP-

järjestelmässä, että ne saadaan hallittua omissa kokonaisuuksissaan. Kuvassa 8 näkyy tuotteen 

tietoihin liittyvä ikkuna ERP-järjestelmässä. Tuotteen tietojen kautta hallitaan mm. sen yleisiä 

perustietoja, hallintaan liittyviä yksityiskohtia, tuoterakennetta, saldoseurantaa ja tuotteen 

tapahtumia. 
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Kuvassa 8 näkyviin tuotteen tietoihin lisätään nimi, piirustusnumero, ryhmä, nimikelaji ja vapaa-

avain, mikä toimii tuotekoodina. Ryhmä kertoo sen, onko nimike koneistettava tuote, aihio tai jokin 

muu tuotteeseen liittyvä osa. Nimikelajiksi valitaan nimikkeen mukaan, onko nimike itse 

valmistettava, alihankintatuote, puolivalmiste tai raaka-aine. Koneistettaville tuotteille ryhmän 

valitseminen määritettiin kertomaan sen, että tuoterakenne on luotu tai tarkastettu kyseiselle 

tuotteelle ja siihen liittyville aihiolle tai mahdollisille komponenteille. Ryhmä valitaan aina 

tuoterakenteen ja/tai tietojen lisäämisen jälkeen. ERP-järjestelmän automaattisesti luoma tunnus 

muutettiin vastaamaan Metallityö Vainio Oy:n puolella olevien alihankintanimikkeiden tunnusta 

niiden tuotteiden osalta, mitkä koneistetaan YSAKO Oy:ssa. Tämän tehtävänä on tulevaisuudessa 

mahdollistaa automatisointi koneistuksiin liittyvien tilausten suhteen konsernin sisällä. 

 

 

YSAKO Oy:n aiemmin toimitetuille tuotteille oli jo valmiiksi tehty massa-ajona nimikenumeron 

perusteella aihiot koneistettavien tuotteiden tuoterakenteeseen. Aihioiden tarkoituksena oli saada 

materiaalinhallinta toimimaan niin, että asiakkaiden tai heidän alihankkijoiden toimittamia aihioita 

saadaan hallittua järjestelmän kautta osana valmistettavaa tuotetta. ERP-järjestelmässä tapahtuvan 

materiaalinhallinnan avulla saapuvat aihiot saadaan kirjattua vastaanotetuksi, kun tuotteelle 

järjestelmään luotava työn kautta muodostetaan ostotilaukset. YSAKO Oy:ssa koneistettavat tuot-

teet sisältävät pääasiassa pelkän aihion, mutta poikkeuksiakin tämän osalta löytyy varsinkin jono-

tilauksen mukaan tehtäviltä tuotteilta. Mahdolliset muut tuotteisiin kuuluvat komponentit 

sisällytettiin tämän takia tuoterakenteisiin ja näiden lisääminen täytyi tehdä aina tuotekohtaisesti. 

Kuva 8. ERP-järjestelmän tuotteen tietojen ylläpitoon käytettävä ikkuna 
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5.1.1 Materiaalihallinta ERP-järjestelmässä 

 

Materiaalihallinta on tärkeä osa tuotannonohjausta. Materiaalihallinta ja sen onnistumisen valvonta 

vaikuttavat yleisellä tasolla tuotannonohjauksen tavoitteiden toteutumiseen. Varastosta saatavan 

ajantasaisen tiedon tarkoitus on tukea päätöksentekoa. Järjestelmässä ylläpidettävää varastoseuran-

taa varten sinne on kirjattava tavanomaisesti kaikki materiaaleja koskevat tapahtumat. Tapahtumiin 

kuuluvat tilaukset, vastaanotot, materiaalin käyttö ja mahdollinen valmistuminen. Varastokirjanpidon 

avulla pystytään varmistumaan siitä, että yrityksellä on jatkuvasti tieto varastossa olevista materiaa-

leista ja niiden kappalemääristä. Aktiivisella materiaalihallinnalla vältytään turhalta etsimiseltä. 

(Martinsuo, ym. 2016, 289.) 

 

Tuotteiden tuoterakenteiden määrittämisellä mahdollistettiin tuotteeseen kuuluvien aihioiden ja mui-

denkin komponenttien ERP-järjestelmästä nähtävät tiedot näiden tapahtumiin liittyen. Tiedoista näh-

dään suoraan, että milloin esim. tiettyä komponenttia on saapumassa ja minne asti olemassa olevat 

kappaleet riittävät. Tuoterakenteissa olevat materiaalitiedot mahdollistavat siis materiaalihallintaan 

liittyvän tiedonhallinnan automatisoinnin ERP-järjestelmässä. 

 

Aihioiden hallinta määritettiin toimimaan niin, että täysin tilausohjautuvasti valmistettavien tuottei-

den aihiot kohdistuvat automaattisesti sille luodulle työlle. Eli ne ei eivät mene varastoon, koska niitä 

on tarkoitus käyttää ainoastaan tietylle työlle. Aihioista luodaan tilausohjautuvien töidenkin osalta 

ostotilaukset ERP-järjestelmään, vaikka aihio on ns. nolla hintainen ja asiakas toimittaa sen auto-

maattisesti. Tällä mahdollistetaan aihioiden seuraamisen tarkemmalla tasolla ja ne saadaan otettua 

vastaan todellisella kappalemäärällä. Jonotilauksen mukaan valmistettavien tuotteiden aihiot taas 

ohjautuvat varastoon järjestelmässä. Aihiot poistuvat näiden töiden osalta varastosta siinä vai-

heessa, kun tuotteeseen liittyvä työ aloitetaan. Samalla tavalla toimii tuotteisiin kuuluvien kompo-

nenttien materiaaliotto varastosta järjestelmätasolla. Kappalemäärät materiaaliottoon liittyen mää-

räytyvät tuoterakenteen ja työmääräimen suunnitellun määrän mukaisesti automaattisesti. 

 

Jonotilauksen tuotteisiin kuuluvien muiden komponenttien tilaamisen hallinnointi alettiin suorittaa 

ERP-järjestelmän kautta tehtävillä ostotilauksilla. Komponenteille määritettiin myös niiden toimittajat 

ja mahdolliset minimitilauserät, että ostotilaukset saatiin tehtyä mahdollisimman helposti ilman 

ylimääräisiä lisäyksiä. Komponenteista tehtiin varasto-ohjautuvia eli niitä ei tilata pelkästään yhtä 

kappaletta kohti. Näille komponenteille määritettiin varmuusvarastot tässä kohtaa 4-6 viikon ajalle. 

Komponenttien hankintaa varten jokaiselle komponentille määritettiin tilauspisteet. Määriteltyjen 

tilauspisteiden avulla ERP-järjestelmä antaa automaattisesti kehotuksen tilata komponentteja, kun 

niiden kokonaissaldot alittavat tilauspisteet. Alussa tilauspisteiden toimivuutta tullaan kuitenkin 

seuraamaan aktiivisesti ja niitä säädetään tarvittaessa. 
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Tilauspisteet määritettiin kaavalla: 

 

𝑇 = 𝐷𝐿 + 𝐵    (1) 

Missä: 

T = tilauspiste kappalemääränä 

D = komponentin viikkokohtainen menekki 

L = hankinta-ajan pituus 

B = määritetty varmuusvarasto 

(Sakki 2014, 84.) 

 

5.1.2 Inventointi 

 

Materiaalihallintaan liittyy inventointi. Se on tavanomainen keino toteuttaa varaston valvontaa. In-

ventoinnilla tarkoitetaan materiaalin määrän konkreettista tarkastamista. Käytännön tasolla jokaisen 

varastosta löytyvän nimikkeen määrä tarkistetaan ja lasketaan. Nämä määrät sitten lisätään mahdol-

liseen käytössä olevaan varastohallintajärjestelmään. Varaston inventointia voi tehdä aina tarpeen 

vaatiessa, mutta vuosittainen inventointi mahdollisuuksien mukaan on yrityksissä suositeltavaa, niin 

vältytään suurimmilta virheiltä varastokirjanpidossa. (Martinsuo, ym. 2016, 290.) 

 

Varastomäärien inventointi suoritettiin sen jälkeen, kun työmääräimien toimivuus oli saatu varmistet-

tua. Tällä varmistettiin se, että mahdollisten alussa tulleiden leimausvirheiden määriä ei tarvitse vält-

tämättä erikseen paikantaa ja korjata. Tuotteiden varastosaldot olivat muutenkin suurelta osalta mii-

nuksella, koska niitä oli alkuvuosi pelkästään toimitettu järjestelmän kautta, mutta ei valmistettu ol-

lenkaan. Inventointia varten kaikkien tuotteiden varastomäärät ajettiin arvoon nolla ERP-järjestel-

mässä ja varastossa olevat aihiot, valmiit tuotteet ja muut komponentit laskettiin ja niiden määrät 

inventointiin järjestelmään. Tässä täytyi ottaa huomioon aihiot, joihin liittyvä työ oli jo työjonon 

kautta aloitettu, koska tässä tilanteessa aihio poistuu jo varastosta. 

 

Inventoinnin avulla jatkossa voidaan hyödyntää järjestelmän materiaalihallintaa niin kuin on tarkoi-

tuskin eli tuotannossa kulkevien nimikkeiden, aihioiden ja muiden komponenttien saldot voidaan tar-

kastaa suoraan järjestelmästä. Yksittäisiä tuotteita ja niiden aihioita jouduttiin myös inventoimaan, 

tuotannonohjausmallin käyttöönoton alussa, kun huomattiin, että tuotannonohjauksessa tehdyt työ-

vaiheiden leimauskorjaukset eivät tehneet materiaaliottoa samalla tavalla, kuin työjonossa aloitta-

essa työtä. Jatkuvampaa inventointia voidaan toteuttaa jatkossa aina tarpeen mukaan tai määrittää 

säännöllisille inventoinneille ajankohdat, koska varastomäärät YSAKO Oy:ssa ei ole niin suuria, että 

laskemiseen ja kirjaamiseen käytettävä aika muodostuu liian pitkäksi. 

 

5.2 Kuormitusryhmät ja työvaiheet 

 

Työvaiheiden osalta määrittelyn tarkkuus voidaan tehdä eri yrityksissä eri tavoin. Tämä liittyy 

määriteltäviin kuormitusryhmiin, jotka muodostavat tuotteille tehtävät työvaiheet. Kuormitusryhmän 

voi määritellä koskemaan esim. työntekijäryhmää tai konetta. Kuormitusryhmällä voidaan rajata 
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myös tarkemmin tehtävää työtä. Kuormitusryhmälle määritetään sen käytössä oleva kapasiteetti ja 

mahdollisia muitakin tarkempia tietoja, kuten työpisteiden lukumäärään tai kustannuksiin liittyviä 

tietoja. Kuormitusryhmien määrittely tekee kuormituksen seurannan mahdolliseksi. (Stevenson 

2009, 666.)  

 

Ysako Oy:lla tärkeimmäksi tuotannonohjausmallin käyttöönotossa katsottiin konekohtaiset 

kuormitusryhmät, että pystytään määrittämään tarkemmin käytössä oleva kapasiteetti 

konekohtaisesti ja seuraamaan koneiden kuormistusta. ERP-järjestelmään tehtiin kuormitusryhmät 

jokaiselle koneistuskeskukselle, että tuotteiden työvaiheisiin saatiin lisättyä konekohtainen työvaihe 

tai -vaiheet, jos tuotetta koneistetaan useammalla koneella. Kuormitusryhmät nimettiin suoraan 

koneiden mukaisesti ja alussa niille määritettiin käytössä oleva kapasiteetti ja tieto siitä mille 

aikavälille kapasiteetti päivittäin kohdistuu. Tuotteiden viimeistelyä varten muodostettiin myös oma 

kuormitusryhmän, koska jokainen koneistettu tuote vähintäänkin puhdistetaan erillisellä työpisteellä 

ennen toimitusta. Tässä vaiheessa kappaleiden kiinnitämistä ei eritelty omaksi työvaiheeksi. Tämä 

johtui siitä, että sen seuraamista ei tässä vaiheessa katsottu tärkeäksi ja se olisi lisännyt 

automaattisesti töihin liittyvää leimaamista. Kiinnitykseen liittyvän kuormitusryhmän lisääminen 

tuotteille myöhemmin massa-ajona on kuitenkin mahdollista, jos se katsotaan tarpeelliseksi. 

 

Työvaiheisiin ei lisätty tarkempia ohjetietoja tekemiseen liittyen, mutta mahdollinen tieto siitä mones 

koneistusvaihe on kyseessä määritettiin tuotteille, joissa koneistusta tehdään useammalla koneella. 

Tämän katsottiin selkeyttävän tuoterakenteita varsinkin tilanteissa, joissa tuote käy kahdessa eri 

koneistusvaiheessa samalla koneella. Koneistukseen liittyvät työvaiheet määritettiin toimimaan niin, 

että työvaihe aloitetaan ja lopetetaan ERP-järjestelmän työjonosta. Lopetusta kirjatessa lisätään 

mahdollisten valmistuneiden kappaleiden määrä. Viimeistely työvaihe otettiin kuitenkin tässä 

vaiheessa käyttöön niin, että sen osalta pelkkä lopettaminen viimeistellyllä kappalemäärällä riitää. Eli 

kyseiselle työvaiheelle ei tehdä aloitukseen liittyvää leimausta. Viimeistely työvaiheen lopettaminen 

kertoo tuotteen olevan kokonaisuudessaan valmis toimitukseen. Tuotteiden työvaiheille eli 

koneistuksille ja viimeistelyille määritettiin niihin kuluvat ajat yhdessä tuotantopäällikön kanssa ja 

kokonaan uusille tuotteille ne perustuivat arvioon.  

 

Tuoterakenteet tehtiin alkuun tuotteille joiden valmistaminen on toistuvaa. Tämän jälkeen 

tuoterakenteita alettiin tietystä päivästä eteenpäin luoda tilauskannassa oleville tuotteille ja sitä 

mukaan myös uusien tilauksien mukaisille tuotteille.  

 

5.3 Valmistuksen ohjaus työmääräimillä 

 

Työn suorittamiseen liittyvien yksityiskohtien suunnittelu, kapasiteetin kuormitus, työn raportointi ja 

valvonta muodostavat valmistuksen ohjauksen. Luotavien työmääräinten avulla tehtävä työ 

kohdennetaan ERP-järjestelmässä resurssille eli kuormitusryhmän kautta esim. tietylle koneelle. 

Työmääräin voidaan tehdä koskemaan koko tuotetta, suurempaa tuote-erää tai pelkästään yhtä 

työvaihetta. Työmääräin voidaan luoda sähköisesti, mutta se voidaan tulostaa esim. tavallisena 

paperidokumenttina. Työmääräin voi sisältää tiedon tuotteen tuoterakenteesta eli siinä näkyy 
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tuotteeseen kuuluvat materiaalit ja työvaiheet ja mahdolliset tarkemmat ohjeet. (Martinsuo, ym. 

2016, 152-153.) 

 

Työmääräimien avulla tehty työ saadaan raportoitua suoraan ERP-järjestelmään työjonon kautta. 

Valmistuksen seuranta toteutuneiden töiden ja käynnissä olevien töiden osalta saadaan paremmin 

hallintaan ja muutoksiin on helpompi reagoida. Sähköisillä työmääräimillä ja niiden käyttämisellä 

saavutetaan suoraan työn toteutamaan liittyviä tietoja ja tuottavuuden sekä resurssien käyttöasteet. 

Myös läpäisyajan seuraaminen tulee yksinkertaisemmaksi. Toistuvasti poikkeavia toteutuneita 

valmistusaikoja saadaan huomattua helpommin verrattaessa suunniteltuun valmistusaikaan. Yleisen 

kuomitusseurannan avulla valmistuksesta oppimista ja sen kehittämistä voidaan tehdä 

pitkäjänteisesti. (Martinsuo, ym. 2016, 154.) 

 

Työmääräinten luominen tilauskannassa oleville tuotteille aloitettiin siinä vaiheessa, kun tuotannossa 

toistuville tuotteille oli luotu tuoterakenteet. Työmääräimiä luotiin sitä mukaan tuotteille, kun 

tuoterakenteita saatiin niille valmiiksi eli aluksi niitä oli vain muutaman päivän ajalle, että 

työmääräinten käyttäminen saatiin aloitettua. Työmääräinten määrää kasvatettiin vähitellen 

eteenpäin, kunnes ne saatiin tehtyä koko tilauskannalle. Samaan aikaan uusien tilausten  

mukaisille tuotteille tehtiin tuoterakenteet ja työmääräimet tilauskäsittelyn yhteydessä. 

Työmääräimet käynnistivät tuotannossa tapahtuvan työvaiheiden leimaamisen ERP-järjestelmästä 

luotavan työjonon kautta. 

 

Työmääräimien käyttämistä varten koneistukseen saapuvia aihioita oli alettava merkkaamaan. 

Merkkaamiseen alettiin käyttämään työkortteja, jotka ovat magneettitaskuissa aihioissa kiinni. 

Työkorttien tarkoituksena on kulkea aihion/tuotteen mukana koko sen valmistuksen ajan. Työkortti 

sisältää kuvan 9 mukaan seuraavat kohdat: 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Tuotannossa käytettävä työkortti 

 



         

         28 (36) 

• Työnumeron (kuvassa T00450-030) 

• Kappalemäärän 

• Nimen ja sen lisätietokentän kohdassa nimi 2 

• ERP-järjestelmän tuotetunnuksen ja vapaa-avaimen eli tuotekoodin 

• Piirustusnumeron revisioineen 

• Asiakkaan tilausnumeron 

• Asiakkaan 

 

Työkortteja ei otettu vielä alkuun suoraan ERP-järjestelmästä, koska niiden toimivuudesta haluttiin 

päästä varmuuteen. Työkortti ei nimittäin kerro tarkempia tietoja tuotteeseen kuuluvista 

materiaaleista tai työvaiheista. Tämä johtuu siitä, että tuoterakenteet ovat melko yksinkertaisia 

koneistuskeskuksilla tehtävillä tuotteilla ja konetta, millä tuote koneistetaan, joudutaan välillä 

vaihtamaan. Tämä tieto jouduttaisiin sitten aina käsin korjaamaan kortille, ellei sitä tulosteta 

uudestaan päivitetyllä tiedolla. Erillisiä tarkempia työohjeita tuotteille ei sisällytetä järjestelmään 

vaan niitä hallitaan eri kautta. 

 

Työkorteille luotiin ERP-järjestelmään oma tuloste sen jälkeen, kun niiden toimivuus oli saatu 

varmistettua tuotannossa. Työkorttien tulostamista varten hankittiin myös oma tulostin niiden 

pienen paperikoon takia, että tulostaminen onnistuu mahdollisimman vaivattomasti suoraan ERP-

järjestelmän kautta. 

 

5.3.1 Työjonon käyttäminen tuotannossa 

 

Tehtävät työmääräimet muodostivat automaattisesti työjononäkymän tuotantoon, mitä hallittiin 

alkuun yhdellä tietokoneella. Työjononäkymästä työntekijät suorittavat töiden leimaamisen työkortin 

työnumeron avulla. Työjono muodostettiin niin, että siihen tulee ainoastaan näkyviin työt, jotka ovat 

tuoterakenteen materiaalien puolesta aloitettavissa. Työjono siis näyttää ainoastaan työt, joille on 

kaikki siihen kuuluva materiaali saapunut tai ne löytyvät suoraan varastosta. Tehtyjen 

kuormitusryhmien avulla työjono näkymää pystyy suodattamaan niin, että se näyttää ainoastaan 

tietyn kuormitusryhmän työt. Näin siitä saadaan näkyviin työt, jotka ovat menossa tietylle 

koneistuskeskukselle koneistettavaksi tai ovat esim. valmiita viimeistelyyn. Muitakin työjonossa 

näkyviä kohtia pystyy suodattamaan suoraan hakutoiminnolla. 

 

Työntekijöitä perehdytettiin työjonon käyttöön ja alussa seurattiin aktiivisesti työjonon käytön 

toimivuutta. Tuotantoon tehtiin myös ohje työjonon ja työkorttien käyttöön liittyen. Työjonon 

käyttäminen työntekijöille haluttiin varsinkin alussa pitää sellaisena, että se ei aiheuta ylimääräistä 

työtä. Tähän liittyi tuotteiden kiinnitykseen liittyvän työvaiheen pois jättäminen, koska työntekijä on 

usein koneistuksen ollessa käynnissä kiinnittämässä jo seuraavaksi koneistukseen menevää tuotetta. 

Näin ollen heillä olisi ollut useampi työ samaan aikaan työn alla, joka uuden tavan käyttöönotossa 

olisi voinut aiheuttaa ongelmia. Työvaiheiden leimaamisen määrä työmääräimille olisi samalla 

kasvanut. 
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Työjonoon jouduttiin alun jälkeen tekemään pieniä lisäyksiä, jotka katsottiin tarpeellisiksi. Työjonoon 

lisättiin käyttöönoton jälkeen asiakkaan tilausnumero ja työvaiheen lisäteksti näkyviin, mikä kertoo 

työvaiheen osalta, että mones koneistusvaihe on kyseessä. Tämä tuli heti alussa esille niiden 

tuotteiden osalta, joita koneistetaan samalla koneella kahdessa eri vaiheessa, koska työjonosta ei 

pystynyt tässä tilanteessa päättelemään, että kummassa vaiheessa tuote on ja onko edellistä 

leimausta tehty. Tuote piti näissä tilanteissa aina tarkistaa fyysisesti. Työjonon käyttöä varten 

viimeistelytyöpisteen läheisyyteen otettiin käyttöön toinen tietokone, jonka tarkoitus on toimia 

viimeistelytyövaiheen leimaamisessa. Näin siinä voidaan jatkuvasti pitää näkymä suodatettuna niin, 

että nähdään viimeisteltävissä olevat tuotteet. Työjonon suunniteltu valmistuspäivämääräkohtaa 

voidaan käyttää apuna valittaessa, mitä viimeistellään seuraavaksi, jos tuotannonohjauksesta ei ole 

tullut muita ohjeita. 

 

5.3.2 Jonotilauksen mukaan valmistettavat tuotteet 

 

YSAKO Oy:ssa valmistetaan tuotteita myös jonotilauksen mukaan, mistä ne toimitetaan sitten asiak-

kaan vahvistunutta tilausta vastaan pois. Näille tuotteille valmistuksen ohjaus ei sinällään eroa ti-

lausohjautuvista tuotteista, koska tuotteiden valmistusta ohjataan myös työmääräimillä. Tuotteiden 

aihioita kuitenkin tilataan itse ja niitä varastoidaan pidemmän aikaa, joten aihiot näille tuotteille han-

kitaan varasto-ohjautuvasti. Aihiot myös maalataan Metallityö Vainio Oy:n puolella ennen koneis-

tusta, joten maalauksiin liittyvien ostotilausten hallinta suoritetaan myös näille aihioille. Aihioiden ja 

niille tilattavien maalauksin hallintaa alettiin suorittamaan kerran viikossa, jolloin tarkastetaan kunkin 

aihion tarve saldojen ja ennusteessa näkyvän menekin mukaisesti. ERP-järjestelmän käyttöönotto 

mahdollistaa jatkossa aihioiden hallinnan myös niille määritettävien varmuusvarastojen kautta, jol-

loin ostotilaukset suoritetaan tilauspisteiden avulla. 

 

Ennusteessa näkyvät tuotteet vahvistuvat aina noin kolmen viikon päähän. ERP-järjestelmässä teh-

täviä töitä näille tuotteille päätettiin alkaa hallitsemaan niin, että osa kyseisistä tuotteista valmiste-

taan varasto-ohjautuvana, joten työ voidaan luoda jo ennen vahvistunutta tilausta. Toiselle osalle 

työt luodaan vahvistuneen tilauksen mukaisesti eli tilausohjautuvasti. Vahvistuneen tilauksen mukai-

sesti tehtäville tuotteille luodaan työt siinä vaiheessa, kun vahvistunut tilaus kirjataan ERP-järjestel-

mään. Eli näiden tuotteiden osalta prosessi ei eroa tavallisista tilausohjautuvista tuotteista kuin pel-

kästään sillä, että aihioiden tilaukset toteutetaan itse. Varasto-ohjautuvana tehtävät työt taas luo-

daan järjestelmässä eri kautta ja niille luotavat myyntitilausrivit vähentävät varastosaldosta tilauksen 

mukaisen kappalemäärän, kun tuote toimitetaan. 

 

Kyseisten tuotteiden hallintaa työkorttien osalta jouduttiin muuttamaan muihin valmistettaviin tuot-

teisiin verrattuna niin, että saapuvia aihioita ei merkata välittömästi niiden saavuttua. Työkortteja 

säilytetään niille määritetyssä paikassa, josta ne sitten laitetaan aihioiden mukaan, kun niitä otetaan 

työn alle. Kyseisiä aihioita voi olla varastossa enemmän ja niille on merkattu omat varastopaikat, 

missä säilytys tapahtuu ennen valmistukseen ottamista. Työkorttien hallinnan muuttamisen avulla 

varastosta ei tarvitse alkaa tarkastamaan työkorttien työnumeroita aihioista vaan sieltä voi ottaa 

työn alle minkä aihion tahansa. Näin ollen varaston käyttäminen näiden aihioiden kohdalla sujuu 
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mahdollisimman yksinkertaisesti, kun aihioita tai työkortteja ei tarvitse erikseen siirrellä varastopaik-

kojen välillä. 

 

Kyseisiä tuotteita yritettiin hallita alussa myös kokonaan varasto-ohjautuvasti viikkokohtaisilla työ-

määräimillä, mutta niiden hallinnointi osoittautui liian hankalaksi tuotannossa. Osa näistä tuotteista 

sisältää eri koneistusvaiheita, joten yhden työmääräimen tuotetta saattoi olla useassa eri vaiheessa 

tuotannossa. Yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi tavaksi havaittiin, että työmääräimet hallitaan 

yhden kappaleen erissä, koska jonotilauksen mukaan tehtävien tuotteiden osalta on tärkeää, että 

niihin liittyvät saldot ovat ajan tasalla, niin valmiiden tuotteiden, aihioiden ja maalattujen aihioiden 

osalta. 

 

5.4 Jälkityö tiedon esille tuontiin 

 

Opinnäytetyöhön liittyvä jälkityö liittyi pitkälti siihen, että tieto saadaan oikeanlaisena ja mahdollisim-

man järkevästi hyödynnettävänä esille ERP-järjestelmästä. Tätä varten suoritettiin hienosäätöä ti-

lauksien ja töiden tilanteita seuraavassa raportissa ja itse työjonossa. ERP-järjestelmään luotiin myös 

valmiita hakumalleja, joiden avulla saadaan tarpeellista tietoa nopeasti näkyviin esim. eri nimikkei-

den ja niiden saldojen osalta sekä esim. tilattujen aihioiden ja niiden saapumispäivien osalta. Haku-

malleja pystyy ERP-järjestelmään tekemään tarpeiden mukaan. 

 

Karkeakuormituksen seurantaa varten ERP-järjestelmään luotiin koneistuskeskuksille toiset kuormi-

tusryhmät, joissa otetaan jonotilauksen tuotteiden varaama kapasiteetti huomioon ennustettujen 

määrien mukaisesti. Varattu kapasiteetti laskettiin tuotteiden keskimääräisen menekin mukaan. 

Näitä koneistuskeskusten toisia kuormitusryhmiä ei kuormiteta ollenkaan, vaan ne auttavat mallinta-

maan käytössä olevan kapasiteetin. Tilanteiden muuttuessa tai uusien jonotilausten toteutuessa ka-

pasiteetti lasketaan uusiksi molemmille kuormitusryhmille, jolloin muuttuneen tiedon mukainen ka-

pasiteetti saadaan huomioitua oikein seurannassa. 
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6 TULOKSET 

 

6.1 Tilaus-toimitusprosessi 

 

Opinnäytetyön myötä YSAKO Oy:n tilaus-toimitusprosessi muuttui, kun siihen liittyviä toimintoja hoi-

detaan jatkossa ERP-järjestelmässä reaaliaikaisesti. Tilaus-toimitusprosessin läpinäkyvyyttä tuotan-

toon saatiin kehitettyä ja sieltä taas saadaan suoraan tietoa tuotteiden valmistuksen etenemisestä 

ilman, että tietoa täytyy itse ylläpitää. Tilaus-toimitusprosessi kirjoitettiin erilliseksi dokumentiksi, 

jonka lisäksi valmistukseen liittyvä prosessi on kuvattu myös omalla dokumentilla. Tilaus-toimitus-

prosessi on havainnollistettu yksinkertaisuudessaan kuvassa 10 ja kattavampana liitteessä 1 (liite 1). 

Valmistusprosessi on erikseen havainnollistettuna liitteessä 2 (liite 2). Kyseiset liitteet eivät ole opin-

näytetyön julkaistavassa versiossa mukana. 

 

 

 

Tilaus-toimitusprosessin ja siihen liittyvien työmääräimien hallitseminen ERP-järjestelmän kautta an-

taa monipuolista informaatiota tuotteisiin ja niiden valmistamiseen liittyen. Tuotteiden osalta pysty-

tään tarkastelemaan esim. aikaisempia toimituksia ja niihin liittyvää informaatiota, kun tiedot tilauk-

siin liittyen arkistoituvat talteen. Työjonosta saadaan tarkastettua tuotannossa meneillään olevat 

työt ja itse järjestelmän puolelta nähdään tarkempaa tietoa tuotteiden tapahtumista, koneistuksien 

ajankohdista ja niihin käytetyistä ajoista.  ERP-järjestelmän avulla tietoa saadaan ylläpidettyä pel-

kästään yhdessä paikassa ja sieltä löytyvää informaatiota voidaan hyödyntää monenlaisissa tilan-

teissa, kun halutaan tarkastaa tuotantoon liittyviä asioita. 

 

Kuva 10. Tilaus-toimitusprosessi opinnäytetyön jälkeen 
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6.2 Tuotteiden kuvien ja työohjeiden hallinta 

 

ERP-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tuotteiden kuville ja työohjeille luotiin verkkolevylle tal-

lennuskansio, mitä jatkossa hyödynnetään tuotteeseen liittyvien tiedostojen hallintaan. Verkkolevylle 

tallennetaan tuotteen valmistuskuva tai -kuvat, mahdollinen työohje ja esim. kiinnitykseen ja pak-

kaukseen liittyvät kuvat. Tuotekohtaiseen kansioon arkistoidaan myös vanhat valmistuskuvien revi-

siot uusien kuvien tullessa käyttöön. Tuotteisiin liittyvä kansio on käytössä myös tuotannon tietoko-

neilla, joten sieltä saadaan suoraan ohjeet ja valmistuskuvat tarkasteltavaksi tarvittaessa. Tämä 

mahdollistaa samalla valmistuksessa tai pakkaamisessa tarvittavien apukuvien tallentamisen ilman 

välikäsiä. 

 

6.3 Karkeakuormituksen seuranta ja hallinta 

 

Karkeakuormituksen seuranta saatiin opinnäytetyön aikana toteutettua toimivaksi. Määriteltyjen 

kuormistusryhmien ja tuoterakenteisiin luotujen työvaiheiden avulla järjestelmästä nähdään 

suunniteltu työmäärä yhdelle koneistuskeskukselle verrattuna sen käytössä olevaan kapasiteettiin. 

ERP-järjestelmä määrittää automaattisesti luotujen töiden kuormituksen pylväsdiagrammein 

käytössä olevan kapasiteetin vierelle. Tarkastellessa tulevan kolmen viikon ajanjaksoa karkeakuormi-

tuksessa valitaan koneistuskeskuksen molemmat kuormitusryhmät tarkasteltavaksi, jolloin nähdään 

todellinen kapasiteetti verrattuna kuormitukseen. Kun karkeakuormituksessa tarkastellaan ajanjak-

soa yli kolmen viikon päähän, valitaan vain toinen kuormitettava kuormitusryhmä tarkasteltavaksi, 

minkä määrästä on jo automaattisesti vähennetty jonotilauksen tuotteiden keskimääräinen kuormi-

tus ennusteen mukaisesti. Tämän ratkaisun avulla saadaan tarkasteltua karkeakuormitusta pidem-

mälle kuin kokonaan vahvistuneelle kolmen viikon ajanjaksolle. 

 

Karkeakuormitusseurantaa pystytään järjestelmän kautta hallitsemaan ja tarkastelemaan kuukausi-, 

viikko- tai päiväkohtaisestikin tarpeen vaatiessa. Kapasiteettiin vaikuttavat muutokset saadaan 

mallinnettua karkeakuormitukseen kuormitusryhmän asetusten kautta, missä esim. 

huoltotoimenpiteiden takia putoava kapasiteetti saadaan huomioitua päiväkohtaisella tarkkuudella 

tietyllä koneistuskeskuksella. Karkeakuormituksen avulla uusien tilausten toimitusaikojen 

vahvistaminen helpottuu ja pystytään myös paremmin ennakoimaan tulevaa kuormaa ja sen 

vaihteluita. 

 

Jatkossa kuormituksen seurantaa saadaan kehitettyä tarkemmaksi ja paremmaksi kuormitusryhmien 

asetusten muutoksilla, kun aletaan saamaan koneistuskeskusten kuormitusasteesta tarkempaa 

tietoa. Työaikojen leimaus oikea-aikaisesti eli todellisen toteuman mukaan antaa tarkkaa tietoa 

koneiden käytöstä ja tätä voidaan sitten käyttää hyödyksi tarkemman kapasiteetin määrittämiselle 

eri koneistuskeskuksille. 

 

6.4 Hienokuormitus 
 

Hienokuormituksen hallintaan on tällä hetkellä käytössä kaksi erilaista työkalua. Toinen pohjautuu 

Gantt-kaavioon, jonka käyttäminen ei soveltunut YSAKO Oy:n vaatimuksiin hienokuormituksen 
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hallinnan osalta, kun sitä käytiin läpi järjestelmän toimittajan kanssa. Toisella 

hienokuormitustyökalulla voidaan vaihtaa työvaihe tehtäväksi eri kuormitusryhmällä eli käytännön 

tasolla silloin, kun koneistus suoritetaan eri koneistuskeskuksella. Tämä on tärkeänä ominaisuutena 

YSAKO Oy:n kaltaiselle koneistamolle, koska kuormituksen suunnittelussa joudutaan tekemään 

välillä muutoksia sen osalta, millä koneistuskeskuksella tuote koneistetaan. Tähän voi vaikuttaa 

uudet tilaukset tai koneiden ennalta arvaamattomat huoltotarpeet. Kuormituksen siirto toiselle 

koneistuskeskukselle voi tulla tarpeelliseksi myös silloin, jos tietyllä koneistuskeskukselle nähdään 

kapasiteetin ylittävä kuormitus jollekin ajanjaksolle. Tällöin täytyy tarkastella suunniteltujen töiden 

osalta niitä, mitkä voidaan toteuttaa toisella koneistuskeskuksella. Työvaihe voidaan muuttaa 

toteutettavaksi toisella kuormitusryhmällä myös suoraan työmääräimen hallinnan kautta. 

 

Hienokuormituksen hallintaa aikataulullisesti ei pystytä siis vielä omalla työkalulla kunnolla 

hallitsemaan, mutta työmääräimien suunniteltuja valmistumisajankohtia voidaan muuttaa 

työmääräimien ylläpidon kautta aina tarpeen vaatiessa. Hienokuormitukseen liittyvä töiden tarkempi 

aikataulutus tullaan siis vielä tässä kohtaa toteuttamaan irrallisena ERP-järjestelmästä. 
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7 YHTEENVETO 

 

ERP-järjestelmän avulla pystytään toteuttamaan tuotannonohjaukseen liittyvät tehtävät tilauksen 

kirjaamisesta valmiin tuotteen toimittamiseen. Tuotteisiin liittyvät perustiedot ja niiden tuoteraken-

teet löytyvät jatkossa ERP-järjestelmästä ja uusille tuotteille ne luodaan sinne. Tuoterakenteet luo-

vat pohjan materiaalihallinnalle, minkä avulla sen toiminta on johdonmukaista ja seuraaminen onnis-

tuu tarkasti. Tuoterakenteet mahdollistivat myös töiden valmistumisen seurannan suoraan ERP-jär-

jestelmän kautta, kun työvaiheet leimataan työjonon kautta reaaliaikaisesti työkorttien avulla. Ko-

neistusaikoihin liittyen pystytään näin tarkastelemaan toteutuneita aikoja suunniteltuun nähden, 

jonka avulla saadaan mahdollisuudet kehittää kuormitusseurantaa entistä enemmän vastaamaan 

todellisuutta. Toimivalla karkeakuormituksella pystytään havaitsemaan mahdollisia tuotannossa ta-

pahtuvia vaihteluita koneistuskeskuskohtaisesti ja niihin varautuminen ennakkoon on näin helpom-

paa. 

 

Tilaus-toimitusprosessiin liittyvän tiedon käsitteleminen ERP-järjestelmän kautta kehitti tuotannonoh-

jaukseen liittyvää tiedonkulkua paremmaksi. Työvaiheiden leimausta joudutaan vielä alussa valvo-

maan ja seuraamaan aktiivisesti, että saatava tieto ERP-järjestelmästä vastaa todellista tilannetta. 

Valvomista edesauttaa se, että tuotteen työn täytyy olla valmis ERP-järjestelmässä, että tuote voi-

daan merkata siellä toimitetuksi. Näin puuttuvat leimaukset saadaan aina paikannettua. Tuotannon-

ohjausmallin kehittäminen ERP-järjestelmään antaa mahdollisuudet kehittää toimintaa jatkossa 

myös vieläkin enemmän. Eri toimintojen automatisoiminen pystytään mahdollistamaan toimivan jär-

jestelmän avulla tarvittaessa. Tuotannonohjausta tukevaa tietoa ja sen esille saamista tarvittavassa 

muodossa voidaan kehittää yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa, että voidaan vastata tulevai-

suudessa esille tuleviin uusiin tarpeisiin. 
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8 POHDINTA 

 

ERP-järjestelmän käyttöönotto tuotannonohjaukseen liittyvissä toiminnoissa saatiin opinnäytetyön 

aikana toteutettua. Haasteet opinnäytetyössä liittyivät siihen, että toiminnot saadaan toteutettua 

mahdollisimman hyvin YSAKO Oy:lle toimivalla tavalla. Tarkempi hienokuormitukseen liittyvä töiden 

aikataulutus joudutaan toteuttamaan ERP-järjestelmän ulkopuolella, vaikka sinnekin tieto voidaan 

päivittää päiväkohtaisella tarkkuudella. Mahdollisen työkalun kehittäminen tätä varten on kuitenkin 

jatkossa mahdollista, jos se katsotaan tarpeelliseksi.  

 

Opinnäytetyön osalta päästiin tavoitteisiin muilta osin ja tuotannonohjausta tukeva tuotannonoh-

jausmalli saatiin kehitettyä. Käytössä olevan ERP-järjestelmän avulla pystytään vastaamaan ja va-

rautumaan muuttuviin tilanteisiin ja arkistoituvaa tietoa voidaan käyttää apuna tuotannon kehittämi-

sessä. Jatkokehittämiskohteita tullaan ERP-järjestelmän osalta käymään säännöllisesti läpi myös 

opinnäytetyön jälkeen, että ERP-järjestelmästä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä tuotannon-

ohjaukseen ja sitä kautta yrityksen toiminnan kehittämiseen. 
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