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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö käsittelee pp-fasadi Oy -yrityksen tuottavuuden parantamista 

Lean-toimintamallia ja siihen liittyviä työkaluja hyödyntäen. Tavoitteena on paran-

taa tuotantoprosessin läpimenoaikaa ja luoda virtaavampi sekä tehokkaampi toi-

mintamalli. Muutoksilla tavoiteltiin laadun parantamista ja hukan poistamista ny-

kyisestä prosessista ja resurssitehokkuuden parantamista. 

Opinnäytetyön tekijä työskentelee yrityksessä tuotannontyönjohtajana. Yritys 

lähti keväällä 2018 mukaan Oulun ammattikorkeakoulun POTKUA -hankkee-

seen, jonka tavoitteena on PK -yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä 

työelämän laadun parantaminen. Kehittämisen viitekehyksenä toimii Lean- toi-

mintafilosofia. Hankkeen tiimoilta opinnäytetyöntekijä osallistui Lean Six Sigma -

koulutukseen kesällä 2018. Koulutuksen ja hankkeen myötä heräsi ajatus tehdä 

työelämä lähtöinen kehittämistyö kyseiseen yritykseen. 

Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa käsitellään Lean-toimintamallia, siihen 

liittyviä periaatteita ja käsitteitä sekä Lean-toimintamallin yleisimpiä työkaluja. 

Toisessa vaiheessa kuvataan yhden tuotteen eli ranskalaisten parvekkeiden tuo-

tannon nykytilanne. Kehittäminen koskee kuitenkin koko tuotantoa. Kolmannessa 

vaiheessa kuvataan menetelmät ja keinot, joilla tuotannon prosessia voidaan pa-

rantaa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää tuotannon prosessia Lean-toimintaperi-

aatteiden mukaisesti yrityksen käyttötarkoituksiin. Kehittämistyön tavoitteena on 

tuottavuuden, tuloksellisuuden ja laadun parantaminen. 
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2 PP-FASADI OY 

pp-fasadi Oy sijaitsee Haukiputaan Kellossa, mutta toiminta kattaa koko Suomen. 

Yritys on perustettu vuonna 1985 Putaan pelti ja Eristys nimellä, toimialamuutos 

on tehty vuonna 1992, samana vuonna tehtiin myös nimen muutos. (Laatukäsi-

kirja 2019, 5.) 

 

Yritys tuottaa nykyaikaisia metalli- ja lasirakenteita. Tuotteita ovat lasiset julkisi-

vurakenteet, ovet ja lasiseinät, osastoivat lasirakenteet sekä pp- kaideratkaisut ja 

parveke ja terassilasitukset. Tuotteiden valmistus on automatisoitu ja käytössä 

ovat nykyaikaiset laitteet ja ohjelmistot. (pp-fasadi Oy 2019.) 

 

Yritys työllistää noin 20 työntekijää ja vaihtelevan määrän alihankkijoita. Osake-

yhtiön liikevaihto on viime vuosina ollut 4-5 miljoonaa euroa. Toiminta on koko-

naisvaltaista ja se sisältää suunnittelun, valmistuksen, asennuksen ja huoltotyöt. 

Yrityksessä on käytössä laatujärjestelmä (FPC = Factory Product Control), jonka 

kautta asiakkaat saavat varmuuden siitä, että tilatut tuotteet ja työt toteutetaan 

sopimuksen mukaan. (pp-fasadi Oy 2019.) 

 

Yritykselle ympäristöasiat ovat tärkeitä. Yrityksessä huomioidaan ympäristöasi-

oita toimimalla materiaalitehokkaasti niin, että hukkaa syntyisi mahdollisimman 

vähän. Raaka-aineissa pyritään käyttämään tuotteita, jotka omaavat alhaisen 

MIPS- luvun (Material Input Per Service unit). Luvulla kuvataan sitä, kuinka suuri 

määrä luonnonvaroja on käytetty yhden palvelusuoritteen tuottamiseen. Jätettä 

syntyy materiaalitehokkuudesta huolimatta, mutta tämä jäte kierrätetään asian 

mukaisesti. (pp-fasadi Oy 2019.) 

 

2.1 Laatupolitiikka 

Yrityksessä on käytössä laatujärjestelmä, joka on SFS- EN-ISO 9001 -standar-

din mukainen. Laatujärjestelmällä tarkoitetaan tapaa, jolla yritys ohjaa omaa toi-

mintaansa. SFS on lyhenne Suomen Standardisoimisliitto SFS rystä eli Stan-
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dardoinnin keskusjärjestö Suomessa. ISO 9001 -standardi on ISO 9000 -stan-

dardisarjan standardi, jossa esitetään vaatimuksia organisaation toiminnalle ja 

laatujärjestelmälle. (Suomen standardisoimisliitto 2019.)  

 

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista ja se on tarkoitettu helpot-

tamaan viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardin avulla 

voidaan parantaa yhteensopivuutta, taata turvallisuutta ja helpottaa muun mu-

assa kansainvälistä toimintaa. Standardit ovat ohjeistuksia siitä, miten jokin tietty 

asia tehdään kuten tuote, prosessi tai palvelu. (Suomen standardisoimisliitto 

2019.)  

 

Yritys tarjoaa tuotteita asiakkaille vankalla ammattitaidolla ja pitkällä kokemuk-

sella. Työyhteisö on nuorekas, avoin, joustava ja henkilöstön tarpeet huomioiva. 

Henkilöstöä koulutetaan alalla kasvavien vaatimusten mukaan, jotta tulevaisuu-

den haasteisiin ja vaatimuksiin on helpompi vastata. Yritys on kehityksen kär-

jessä ja näkee uusia visioita alalla sekä toimii luotettavana ja innovatiivisena yh-

teistyö kumppanina. Yritys kehittää jatkuvasti toimintaa ja tuotteiden laatua. Ta-

voitteena on nollavirhetaso. (Laatukäsikirja 2019, 7.) 

 

Laatukäsikirjassa on kuvattu yrityksen prosessien ohjaus vaihe vaiheelta. Laatu-

käsikirjassa on määritelty vastuut ja velvollisuudet prosessien eri vaiheisiin sekä 

valmistuksen, huoltotoimenpiteiden ja työn laadun kriteerit työohjeineen ja piirus-

tuksineen. (Laatukäsikirja 2019, 4.) 
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3 LEAN-TUOTANTOMALLI 

Tuomisen (2010, 4) mukaan Lean on jatkuva oppimisen ja kehittymisen prosessi. 

Lean perustuu kahteen periaatteeseen; kaikissa liiketoiminnan prosesseissa ma-

teriaalien, tiedon ja tuotteiden tulisi liikkua keskeytymättömänä virtana yrityksen 

kaikilla tasoilla. Toisen periaatteen mukaan johdon tulee olla sitoutunut investoi-

maan työntekijöihin ja edistää omalla toiminnallaan jatkuvaa parantamista. 

 

Lean kehittämisen työkalun tavoitteena on turhan tekemisen poistaminen ja ar-

voa tuottavan työn lisääminen. Lähtökohtana on karsia turhia työvaiheita, luoda 

vakioituja toimintamalleja sekä jatkuvasti parantaa toimintaa. Lean yhdistetään 

myös laatujärjestelmän rakentamiseen, sillä se antaa työkaluja ja ajattelumalleja 

havainnoida työtä arvotuotannon näkökulmasta. Lean- tuotannon aputyökaluja 

ovat nopeat työkalujen tai tuotantolinjojen vaihdot, standardoitu työ, imuohjaus, 

siisteys, järjestys ja laadun ohjaus. (Tuominen 2010, 4.) 

Johtamisessa keskitytään tiimiajatteluun ja selkeisiin tavoitteisiin, mittareihin ja 

seurantaan. Lean- ajattelussa tarkoituksena on, että ne henkilöt, jotka ovat mu-

kana toiminnassa päivittäisessä työssään, osallistuvat myös kehittämiseen. 

Avainasemassa on siis hyvä vuorovaikutus, sen avulla työnsujuvuuteen ja yrityk-

sen tuottavuuteen vaikuttavat seikat saadaan paremmin käyttöön. Lähtökohtai-

sesti työn sujuvuutta parantavat ehdotukset parantavat sekä laatua että turvalli-

suutta. (Hietikko 2008, 159.) 

 

Lean- filosofian näkökulmasta kyse ei ole kuitenkaan pelkästään tehokkuuden 

parantamisesta. Lean toimintatavan avulla myös työntekijän onnistumisen edel-

lytyksiä pyritään parantamaan sekä vaikuttamaan myös yrityksen tuotteen laa-

tuun, mikä taas parantaa asiakastyytyväisyyttä, toimitusaikojen pitämistä ja laa-

tua. Kaiken toiminnan tavoitteena on asiakkaille tärkeiden asioiden parantami-

nen, kuten laatu, toimitusaika ja toimitusvarmuus. Lisäksi toiminnassa kiinnite-

tään huomiota kustannusten alentamiseen asiakkaalle lisäarvoa tuottamattomien 

turhien toimintojen karsinnalla. (Hietikko 2008, 160.) 

Lean- ajattelun menestyksen mallissa (Kuva 1) tulee esille, kuinka Lean- ohjel-

man läpivienti tapahtuu yrityksessä eri johtamiskeinoin. 
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Kuva 1. Lean- menestyksen malli (Tuominen 2010,8.) 

3.1  Lean- periaatteet 

Lean- ajattelussa keskiössä on asiakas, tarkoituksena on parantaa yrityksen ky-

kyä tuottaa asiakkailleen palveluita nopeasti (lyhyellä läpimenoajalla), jousta-

vasti, kerralla oikein, joka kerta, oikea- aikaisesti, oikeassa paikassa, asiakkaan 

tarpeiden mukaisesti. Yrityksen voimavaroja kohdistetaan niihin asioihin, jotka 

tuovat asiakkaille lisäarvoa. Lean- menetelmässä on työkaluja ja menetelmiä, 

joita hyödyntämällä saadaan yhdenmukaista ja selkeää palvelutuotantoa kehitet-

tyä siten, että suhteessa toiminnan kustannuksiin kasvatetaan yrityksen kilpailu-

kykyä ja mahdollistetaan kilpailukyvyn säilyminen myös tulevaisuudessa. (Kouri 

2009, 6-7; Strömmer & Järvinen 2019.)  

3.2  Arvovirta 

Arvovirralla tarkoitetaan kaikkia niitä vaiheita, joita tarvitaan tuotteen toimittami-

seen asiakkaalle. Arvovirran kuvaamisen tarkoituksena on määritellä tuotannon 

nykytila ja nähdä siinä olevat hukat. Keskeisenä periaatteena on kaikkien sellais-

ten toimintojen poistaminen, jotka eivät tuo arvoa asiakkaalle. (Malvalehto & Haa-

pasalo 2012,184.) 
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Arvovirtaan kuuluu ne toiminnot, jotka tuottavat arvoa ja myös ne toiminnot, jotka 

eivät tuota arvoa, mutta niitä tarvitaan sen hetkisessä toiminnassa. Arvovirta voi-

daan jakaa kolmeen eri osaan. Ensimmäiseen osaan kuuluvat ne asiat, jotka 

muodostavat kaikki arvoa lisäävät toiminnat, toiseen luokkaan kuuluvat ne toi-

minnot, jotka eivät lisää arvoa, mutta ne ovat pakollisia tehtäviä. Kolmanteen 

luokkaan kuuluvat ne vaiheet, jotka eivät lisää arvoa, kuten moninkertaisesti tehty 

sama työvaihe. Tällaiset toiminnot tulisi pyrkiä poistamaan. (Huhtala & Pulkkinen 

2009, 184.) 

3.3 Hukka 

Torkkolan (2015, 23.) mukaan työn sujuva eteneminen ja virtaus on päämäärä, 

jota Lean- johtamisessa tavoitellaan. Virtauksen esteitä ja hukkaa kuvaavia ter-

mejä ovat vaihtelu eli epätasainen työkuorma (Mura), ylikuormitus (Muri) ja hukka 

(Muda). Vaihtelulla tarkoitetaan epätasapainoa kuten henkilöiden osaamiseroja, 

työkuorman vaihtelua, tulipalojen sammuttamista tai organisaation omista toimin-

tavaoista johtuvaa vaihtelua. Vaihtelua tulee pitää tärkeimpänä asiana, koska sen 

seurauksena syntyy ylikuormitusta ja hukkaa (Kuvio 1) 

 

 
Kuvio 1. Vaihtelu synnyttää ylikuormitusta ja hukkaa (Torkkola 2015, 23.) 
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Ylikuormituksella tarkoitetaan laitteen, järjestelmän tai ihmisen kuormittumista. 

Ihmisen ylikuormittuminen voi johtaa uuden oppimisen heikkenemiseen, virhei-

den lisääntymiseen ja uupumiseen. Ylikuormitusta voidaan mitata työkuorman ja 

valmistumisnopeuden suhdetta eli käyttöastetta. (Torkkola 2015, 25.) 

 

Hukka on arvoa tuottamatonta tekemistä, josta asiakas ei halua maksaa. Hukka 

jaotellaan yleensä seitsemään luokkaan: ylituotanto, varastot tai muu keskeneräi-

nen työ, odottaminen, ylimääräinen työntekijän tai materiaalin liike, siirtäminen, 

virheet ja uudelleen tekeminen ja epätarkoituksen mukainen käsittely. (Torkkola 

2015, 25.) 

 

Ylituotannolla tarkoitetaan, että asioita tehdään liian paljon, väärään aikaan tai 

varalta. Tämän johdosta asioita joudutaan tarpeettomasti siirtämään, käsittele-

mään ja se johtaa pidempiin toimitusaikoihin. Asiantuntijatyössä ylituotantoa ovat 

tarpeettomat palaverit tai niihin on kutsuttu henkilöitä, joiden osallistuminen ei ole 

tarpeellista. Varastoilla tai muulla keskeneräisellä työllä tarkoitetaan työtä, joka 

on aloitettu, mutta sitä ei ole saatettu loppuun. Odottamisella tarkoitetaan sitä, 

että työ odottaa tekijäänsä tai asiakas odottaa palvelua. Ylimääräinen työntekijän 

tai materiaalin liike kuvaa esimerkiksi huonoa layoutia tuotantotiloissa ja toimis-

toissa tai esimerkiksi erilaisten ohjelmien käyttö on epäkäytännöllistä tai tietoa 

syötetään tietokoneelle käsin. Siirtämisellä tarkoitetaan asioiden tai työn siirtä-

mistä osastolta toiselle. Mikäli työ vaatii useiden osaajien välillä runsasta kom-

munikointia, niin heidät tulisi sijoittaa lähelle toisiaan. Virheet ja uudelleen teke-

minen vievät yritykseltä kapasiteettia useaan kertaan, sen vuoksi onkin tärkeää, 

että jo ketjun alkupäässä tehdään virheetöntä työtä. Virheellisesti tehty työ, työn-

keskeytykset, häiriöt ja väärinkäsitykset aiheuttavat kumuloituvaa vaihtelua työ-

ketjussa eteenpäin. Epätarkoituksenmukaisella käsittelyllä tai työllä tarkoitetaan 

esimerkiksi asioiden tekemistä suurissa erissä, vaikka pieni erä on tarkoituksen 

mukainen tai tehdään raportteja, joille ei ole tarvetta. (Torkkola 2015, 25-28.) 
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Edellä olevien lisäksi nykypäivänä hukkamuotoja ovat Strömmer & Järvisen 

(2019.) mukaan:  

• multitasking ja työnkeskeytykset 

• epäsopivat tai toimimattomat tietojärjestelmät 

• energian, materiaalien ja hyödykkeiden hukkakäyttö 

• tarpeettomat huolto-ja toimistotyöt 

• asiakkaan ajan kulutus 

• asiakassuhteen heikentäminen 

• työntekijöiden jättäminen ulkopuolelle 

• huono ergonomia 

• epäsopivien mittareiden käyttö 

• puuttuvan tai väärän tiedon mukaan toimiminen 

• väärinymmärrysten seurauksena virheellisesti toimiminen 

3.4 Virtaus 

Hukan poistamisen jälkeen tulee arvo virtauttaa. Virrasta etsitään ne asiat, joissa 

tuotteen arvoa lisäävä toiminta pysähtyy. Tavoitteena on keskeytymätön ja vii-

veetön virtaus eli kerralla oikein ja oikeaan aikaan. Virtauksessa tulisi tapahtua 

vain arvoa lisäävää toimintaa. Jokaisessa prosessissa on vähintään yksi pullon-

kaula eli kapeikko, joka määrää sen läpivirtauksen. Tuotteet ja palvelut, jotka kul-

kevat prosessin läpi tasaisesti eri vaiheiden kautta, tuotetaan kaikkein tehokkaim-

min. (Strömmer & Järvinen 2019.) 

 

Virtauksen tehokkuutta mitataan läpäisyaikana, joka on suoraan suhteessa kes-

keneräisen työnmäärään. Läpäisyajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu koko tuo-

tannon prosessissa. Läpäisyaikaan vaikuttavat suoraan keskeneräinen tuotanto, 

mitä enemmän tuotteen valmistuksessa on keskeneräistä tuotantoa, sitä pidempi 

on tuotteen läpäisyaika. Pullonkaulat muodostuvat erilaista asioista, jotka vaati-

vat tunnistamista. Pullonkaulan edessä on usein pitkä työjono, paljon kesken-
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eräistä työtä, tekemistä on enemmän kuin resursseja sekä sisään tulevien työ-

tehtävien kestot ja työläys vaihtelevat niin, että on vaikea saada tasapainoa. Pul-

lonkaulassa hukataan kapasiteettia odottamiseen, virheiden korjaamiseen, yli-

tuotantoon silloin osa arvoketjusta on hukattu. Hukan poistaminen tulisikin aloit-

taa pullonkaulasta. (Huhtala & Pulkkinen 2009,184; Kouri 2009, 20.; Strömmer & 

Järvinen 2019.) 

 

Tuotannon virtauksen suunnittelussa huomioidaan kone - ja laitehäiriöiden pois-

taminen ja laatuvirheisiin puuttuminen. Laitteet ja koneet tulee sijoitella siten, että 

tuotantoreitit pysyvät mahdollisimman lyhyinä ja selkeinä. Tuotannon virtauk-

sessa valmistus tulee jakaa helposti ohjattaviin kokonaisuuksiin kuten pieni tuo-

tantolinja tai tuotantosolu. Ohjauksessa tulee keskittyä koko linjan tai solun toi-

mintaan, eikä pelkästään yksittäiseen työvaiheeseen. Kuormitus tapahtuu solun 

tai linjan sisällä, jolloin vältytään muun muassa välivarastoinnilta. Solun tai linjan 

ohjaus voidaan tehdä myös visuaalisella ohjauksella. Toimittaessa solutuotan-

nossa tiedon siirtyminen työntekijöiltä toisille paranee ja monipuolistaa työnteki-

jöiden osaamista. Tämä vaikuttaa tuotannon joustavuuteen siten, että yhden 

työntekijän poissaolo ei pysäytä koko tuotantoa. (Hietikko 2008, 162-163.) 

3.5  Imu ja Kanban 

Ohjauksella, jonka lähtökohtana on imu, pyritään sellaiseen toimintaan, joka pe-

rustuu ainoastaan kysyntään. Imu syntyy tuotetta tarvitsevasta asiakkaasta, joka 

tilaa tuotteen. Jos prosessissa on sellaisia paikkoja, joihin ei pystytä luomaan vir-

tausta voidaan ratkaisua hakea imusta. (Huhtala & Pulkkinen 2009,185.) 

 

Imuohjauksella tavoiteltavia hyötyjä ovat esimerkiksi varastojen pienentäminen 

ja materiaaliohjaksen yksinkertaistaminen, läpäisyajan lyhentäminen tuotan-

nossa, tuotannon selkeyttäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen ja joustavuu-

den parantaminen. Pidemmän ajan aikavälin suurimpana tavoitteena on edelleen 

vähentää Kanban- korttien ja laatikoiden määrää, jotta varastoja saadaan vielä 

pienennettyä. (Kouri 2009, 23.) 
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Imuohjauksessa on tärkeää keskittää suunnittelu töiden loppupäähän perinteisen 

aloituspäivän sijaan. Imuohjaus mahdollistaa ohjauksen kohdistamisen sinne, 

missä se on kaikista kannattavinta ja tarvittua. Sitoutuneen pääoman määrä on 

suurimmillaan juuri tuotannon loppupäässä, minkä vuoksi varastointi ei ole kan-

nattavaa. (Miettinen 1993,54-55.) 

 

Osan valmistusimpulssin voi aloittaa imuohjauskortti eli kanban tai tyhjä laatikko. 

Kanban- menetelmä soveltuu hyvin sellaisille nimikkeille, joiden menekki on koh-

tuullisen tasaista. Kortti määrittelee, kuinka monta erää tietyntyyppistä nimikettä 

voi olla varastossa. Kanbanien tai eräkokojen määrää muuttamalla voidaan suo-

raan vaikuttaa koko varastoinnin ja keskeneräisen tuotannon määrään. (Kouri 

2009, 22.) 

3.6 Täydellisyys 

Lean- ajatteluun sitoutumisella ja täydellisyyden tavoittelulla toimintojen kehittä-

miseksi tekee siitä päättymättömän kehän. Perusedellytyksiä täydellisyyden ta-

voittelussa on uusien tapojen löytämisessä arvon tai virtauksen määrittämisessä 

ja hukan poistamisessa toiminnoista. (Huhtala & Pulkkinen 2009,186.) 

 

Täydellisyyttä tavoiteltaessa on merkittävässä roolissa läpinäkyvyys. Läpinäky-

vyyden avulla voidaan löytää parempia keinoja luoda arvoa tai löytää kohtia, 

jossa arvoa tuottava toiminta pysähtyy. (Huhtala & Pulkkinen 2009,186.) 
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4 LEAN- TYÖKALUT 

4.1 Kaizen 

Kaizen on japaninkielinen termi parantamiselle. Lean- ajattelussa on kysymys 

toiminnan jatkuvasta ja systemaattisesta parantamisesta. Näkökulma on asiak-

kaassa ja asiakkaalle tuotetussa arvossa, jota valittujen kehittämistoimenpitei-

den, kuten hukan poistamisen tulisi lisätä. Peruslähtökohtana on, että vastuu 

tuotteen ja toiminnan laadusta sekä kehittämisestä on kaikilla työntekijöillä toimi-

henkilöiden lisäksi. Kaizen- periaatteen toteutuessa jokainen työyhteisössä arvioi 

omia ja yhteisiä työntekemisen tapoja ja osallistuu aktiivisesti niiden kehittämi-

seen. Jatkuva kehittäminen vaatii myös jatkuvaa oppimista eli yritys toiminnassa 

kykyä uudistaa toimintaansa tulevaisuuden kannalta hyödyllisellä tavalla. Yrityk-

sen tehtävänä on luoda mahdollisuudet oppimiselle ja kehittymisen prosesseille 

kaikkia hyödyttävällä tavalla.  (Kouri 2009,14; Ylikulppi 2019,64,76.) 

 

Työntekijöitä osallistetaan eritavoin yritykseen tai organisaatioon sopivin keinoin. 

Kehittämisaloitteita voidaan tehdä tiimiperusteisesti kuten Kaizen- työpajaa hyö-

dyntäen, silloin ryhmä on ennalta määritelty. Voidaan myös kerätä kehittämiseh-

dotuksia työntekijöiltä erilaisten idea- tai aloitejärjestelmien avulla. Tuotannossa 

focus on pienissä parannuksissa. Keskeistä on arvioida, mitkä asiat tai toimenpi-

teet tuottavat asiakkaalle lisäarvoa ja mitkä taas ovat arvoa tuottamatonta työtä 

eli hukkaa, josta on tarkoitus pyrkiä pois. Osallistuminen kehittämistoimintaan 

voidaan nähdä työntekijöitä palkitsevana, kun osallisuudesta seuraa monipuoli-

semmat mahdollisuudet hyödyntää omaa tietotaitoa ja osaamista työssä sekä 

työnteko voi helpottua toteutettujen parannusten myötä. (Ylikulppi 2019, 64, 74.) 

 

4.2  5S 

Lean- ajattelun mukaisesti työympäristön, missä työ suoritetaan, tulee olla siis-

tissä kunnossa. Käytännön työkalun 5S:n avulla voidaan kehittää ja huolehtia 

työympäristön siisteyden ja järjestyksen kehittämisestä ja ylläpidosta. 5S-nimi tu-
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lee japanin kielisistä sanoista: seiri tarkoittaa lajittele, seiton tarkoittaa järjestä-

mistä, seison tarkoittaa puhdista ja huolla, sekä seiketsu on vakiinnuta toimenpi-

teet ja shitsuke tarkoittaa ylläpidä. (Kouri 2009, 26.) 

 

5S:n avulla voidaan vaikuttaa myös työturvallisuuteen. Työpisteen ollessa järjes-

tyksessä ja työvälineiden ollessa helposti saatavilla työturvallisuus paranee. 5S:n 

käyttö auttaa Lean- ajattelun muodostumisessa yrityksessä ja tehostaa tuotanto-

välineiden valvontaa ja seurantaa. Siisti ja selkeä työympäristö mahdollistaa 

Lean- toimintamallin toteuttamisen. (Kouri 2009, 26-27.) 

4.3  JIT ja JOT 

Hietikon (2008, 161 mukaan JIT- periaatteen rinnalle (Just In Time) on kehitetty 

JOT (Juuri Oikeaan Tarpeeseen). JIT- periaatteen ovat kehittäneet japanilaiset 

toistuvan tuotannon ohjaukseen, missä yksinkertaisuus on tärkeää. Tuotannossa 

pyritään toimimaan nopeasti, laadukkaasti ja ilman hukkaa. JOT- toimintaan kuu-

luu joustavuus, tuotteet, tuotannon ja kapasiteetin sekä koko toiminnan yksinker-

taisuus. Yksinkertaisuus koskee myös suunnittelua, ohjausta ja koko organisaa-

tiota. JOT- toimintaan kuuluu myös itsenäinen toiminta kaikilla osa- alueilla. JOT- 

tuotannossa pyritään ehkäisemään häiriötilanteita ja ne pyritään selvittämään no-

peasti.  

 

Läpäisyaikojen minimoimiseen tähdätään toimintojen yksinkertaistamisella. Peri-

aatteen mukaan tuotannon heikkouksia ovat liikkumattomat varastot, niiden ku-

luttamat tilat sekä virheelliset osat, kokoonpanot ja lopputuotteet. Tavoitteena pi-

detään nollavarastoja, nopeaa läpäisyaikaa, virheettömyyttä, virtautettua ja jous-

tavaa tuotantoa. (Hietikko 2008,161- 162.; Logistiikanmaailma 2019.) 

4.4  SMED 

SMED- lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista ”Single- Minute Exchange of 

Dies”, se on Lean- menetelmiin kuuluva Shigeo Shingon Toytalla vuonna 1950 

kehittämä metodi, jonka tarkoituksena on vähentää tuotantolinjojen tuotevaihtoi-

hin kuluvaa kokonaisaikaa. (Arrow Engineering 2019.) 
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4.5 Tuotannon tasapainottaminen 

Tuotannon tasapainottamisen periaatteena on, että tuotteita valmistetaan asia-

kastarpeen mukaisesti säännöllisissä pienissä erissä. Tällä toiminnalla pyritään 

välttämään turha varastointi sekä minimoimaan keskeneräisten tuotteiden (KET) 

määrä tuotannossa. Tasoitetun tuotannon edellytyksenä on lyhyet asetusajat 

sekä kustannukset. Käytännössä tuotannon tasoitus on siis pienerätuotantoa. 

Tällä voidaan vastata vaihtelevaan kysyntään paremmin aiheuttamatta muutosta 

työtahdissa. Asetustekniikoiden ja asetusaikojen kehittämiseen tulee kuitenkin 

kiinnittää huomiota, sillä pienerätuotanto lisää päivittäin tehtävien asetuksien 

määrää. (Kouri 2009,18- 19.) 

 

Tuotannon tasapainottamisella on useita etuja, kuten esimerkiksi kuormituksen 

tasoittuminen koneiden ja työvoiman osalta. Näiden lisäksi materiaalin kulutus 

laskee ja varastoimisen tarve pienenee. Myös joustavuus asiakassuhteisiin pa-

ranee, kun heidän tarpeensa otetaan paremmin huomioon ja helpotetaan ohjaa-

vuutta eri toimittajien ja alihankkijoiden välillä. (Kouri 2009,18-19.) 

4.6  Visuaalinen ohjaus 

Visuaalinen ohjaus on osa JOT- periaatetta ja sen parhaita puolia on sen yksin-

kertaisuus. Visuaalisessa ohjauksessa on tärkeää pyrkiä mahdollisimman hy-

vään havainnointiin ja läpinäkyvyyteen. Materiaalin visuaalinen ohjaus vaatii toi-

miakseen avaran tilan, jossa tavarat ovat helposti nähtävissä ja nopeasti saata-

vissa. Tarvikkeille ja työkaluille tulee olla omat nimetyt paikat. Mahdolliset poik-

keamat pyritään minimoimaan ja vältetään ylituotantoa. Visuaalinen ohjaus vaatii 

suunnitelman, miten ja kuka huolehtii tavaran hankinnan. (Logistiikanmaailma 

2019b.) 

4.7  Mittaaminen 

Mittaamisen tarkoituksena on seurata jonkin tuotantoprosessin tehokkuutta, huk-

kien esiintymistä ja laatua. Tuotannolle asetettujen tavoitteiden seurannalla ja ra-

portoinnilla pyritään saamaan selville tuotannon normaali suoritustaso. Työnteki-
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jöiden nähtävillä tulisi olla mittarit, asetetut tavoitteet ja tulokset, jotta suoritusta-

soa voidaan ylläpitää ja sitouttaa henkilöstöä. Mittareiden avulla tuotannon mah-

dolliset ongelmat tai poikkeamat nousevat esille, jolloin niihin pystytään reakoi-

maan nopeasti. (Kouri 2009, 28.) 

 

Lean- periaatteiden mukaisesti tärkeimmät mittarit ovat tuottavuus, läpäisyaika, 

laatu, keskeneräinen tuotanto ja hukka (materiaali, energia ja työ). Yrityksen joh-

tamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta mittaamisen tulokset ovat tärkeä joh-

tamisen työkalu. (Kouri 2009,29.) 
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5 TUOTANNONOHJAUKSEN NYKYTILAN KUVAUS  

Tässä luvussa kuvataan yleisellä tasolla toimintatavat yrityksen saadessa tar-

jouspyynnön. Tarkoituksena on, että lukija saa yleiskäsityksen koko prosessista. 

Seuraavassa luvussa kuvataan tuotannonohjauksen prosessi ranskalaisten par-

vekkeiden osalta päävaiheittain.  

 

Yrityksen saadessa tarjouspyynnön tuotteesta tehdään siitä tarjouslaskijan toi-

mesta tarjous asiakkaalle. Asiakkaan hyväksyttyä tarjouksen järjestetään yhtei-

nen aloituspalaveri, jossa käydään läpi koko projekti. Aloituspalaveriin osallistu-

vattarjouslaskija, projektipäällikkö, suunnittelija sekä tuotannon- ja asennuksen 

työnjohtajat. 

 

Tarjouslaskija tekee projektikansion, jossa säilytetään kaikki projektiin liittyvät tie-

dot. Projektipäällikkö yleisaikatauluttaa tuotteen valmistuksen ja vie tiedon tuo-

tannon työnjohtajalle. Tuotannon työnjohtaja tekee lopullisen aikataulutuksen. 

Työkuvien suunnittelu alkaa siitä, kun kohde on sellaisessa rakentamisvai-

heessa, että tarvittavat mitat pystytään ottamaan. Suunnittelija tilaa materiaalit. 

Projektin alkaessa työnjohtaja vie tiedot työntekijöille suunnittelukuvineen ja ura-

koineen. 

 

5.1 Tuotannon ohjauksen prosessikuvaus 

Suunnittelija siirtää sähköisesti sahaus- ja työstötiedostot tuotannon käyttöön. 

Ensimmäisessä työvaiheessa sahaajana työskentelevä työntekijä kerää sahatta-

vaksi tulevan materiaalin varastosta, projektinumeron perusteella, joka löytyy työ-

kuvista. Sahaaja tutustuu katkaisuluetteloon ja suorittaa sahauksen katkaisuluet-

telon mukaisesti. Saha antaa jokaiselle sahatulle osalle tarran, joka sisältää pro-

jektinumeron, positionumeron ja viivakoodin, tarra liimataan sahattuun osaan. 

Osat nostetaan profiilifakkiin eli kuljetuskärryyn ja siirretään seuraavaan työpis-

teeseen. Kaikki tarvittavat osat sahataan työkohtaisesti samalla kerralla. Kappa-

leet varastoidaan käyttötarkoituksen ja työjärjestyksen mukaan, niille varatuille 
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paikoille. Työskennellessä huolehditaan työpisteen siisteydestä ja puhdistuk-

sesta. 

 

Työvaiheessa kaksi, työstökeskuksen käyttäjä avaa työstötiedostot ja tutustuu 

työstöihin. Jokaisesta osasta löytyy viivakoodi, joka luetaan viivakoodin lukijalla. 

Käyttäjä siirtää työstettävän osan työstöpöydälle, lukitsee ja antaa lähtökäskyn. 

Valmisosa siirretään uuteen profiilifakkiin ja siirretään odottamaan seuraavaa työ-

vaihetta. Työn loputtua siistitään työympäristö. 

 

Kolmannessa työvaiheessa tuote kasataan kasaustyöpisteessä. Ensimmäisenä 

ruuvataan tolpat yläjohteeseen ja kasataan kaiteet kehäksi. Pohjalevyyn asenne-

taan palovilla ja palovillan suojapelti. Pohja ja kaiteet liitetään toisiinsa ruuveilla. 

Pohjan ja kaiteen väliin asennetaan vielä vetotangot. Mikäli tuote on tilattu lasi-

tettuna niin viimeisenä tehdään lasien asennus ja liimaus paikoilleen. Tuote siir-

retään kuljetuslavalle, odottamaan pakkausta. 

 

Neljännessä vaiheessa tuote pakataan toimituskuntoon. Yhdelle kuljetuslavalle 

laitetaan 3 valmista tuotetta. Tuote suojataan pahvikulmilla ja aumamuovilla sekä 

käsikiristeellä. Suojatut tuotteet sidotaan konevannenauhalla kuljetuslavaan ja 

kuljetuslava siirretään ulos noutoalueelle. 

 

5.2 Kehittämistarpeiden määrittäminen 

Nykytilaa arvioitiin yhteistyössä projektipäällikön kanssa ja toimihenkilöiden pala-

vereissa. Kehittämistarpeita kartoitettiin pääsääntöisesti havainnoimalla tuotan-

non ohjauksen toimintaa ja tiloja visuaalisesti. Myös yrityksessä käytössä oleva 

urakkakortti oli merkittävässä roolissa havainnoissa, koska kortista näkee yksi-

selitteisesti tuotteen läpimenoajan. Urakkakortista kävi ilmi, että joihinkin työvai-

heisiin kului liikaa aikaa. Lisäksi havaittiin puutteita laatukäsikirjan mukaisissa tar-

kastus- ja testaus prosesseissa sekä toimitussisällöissä. Virheistä johtuvaa sel-

vitystyötä tai asioiden uudelleen tekemistä tapahtui myös paljon eli niin sanotusti 

”tulipalojen sammuttamiseen” menee kohtuuttomasti aikaa. Tärkeässä roolissa 
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oli myös konkreettista työtä tekevien työntekijöiden asiantuntemus tuotannonpro-

sessin kulusta ja epäkohdista. Seuraavassa kappaleessa kuvataan konkreettisia 

kehittämiskohteita tuotantoprosessissa. 

 

Suunnittelun lähtötietojen kerääminen on ajoittain haastavaa tilaajan aikatauluvii-

västysten vuoksi. Kohteesta ei aina päästä ottamaan tuotteiden valmistusmittoja 

suunnitellun aikataulun mukaan, jolloin suunnittelu ja työkuvien piirtäminen siir-

tyy. Tästä aiheutuu selvitystyötä ja keskeytyksiä, joka aiheuttaa lumipalloefektin 

eteenpäin. Tuotannonlinjanprosessin näkökulmasta suunnittelukuvien viivästynyt 

siirtyminen projektikansioon aiheuttaa myös turhaa selvitystyötä ja tuotannon 

aloituksen viivästymistä. Suunnittelun viivästyminen on yksi yrityksen pullon-

kauloista, edellä mainituista syistä ja myös siitä, että tuotteiden suunnittelu ei aina 

etene loogisessa järjestyksessä. Tähän voi vaikuttaa tiedon kulku yrityksen si-

sällä ja tilaajan tapa toimia. 

 

Varastonhallinnassa havaittiin ongelmia järjestyksessä, materiaalien määrässä 

ja merkinnöissä (Kuva 2). Materiaaleja pyrittiin hankkimaan hintaperusteisesti, 

enemmän edullisesti, jolloin materiaalia oli yli tarpeiden. Tästä syystä varasto tuk-

keutui ja materiaalin kerääminen oli työlästä ja hidasta. Sahaajan työskentely vai-

keutui, koska mitä ensimmäisenä tarvittiin, oli taaimpana varastossa. Varastossa 

olevasta materiaalista ei pidetty kirjaa eikä inventaariota tehty systemaattisesti. 

Yrityksessä suunnittelija tilaa tarvittavat materiaalit, jolloin työnjohtajalla ei välttä-

mättä ole tietoa, onko materiaalit tilattu ja milloin on toimitusajankohta. Varaston-

hallinta oli yksi yrityksen tuotannon pullonkauloista.  
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Kuva 2. Tarvikehylly epäjärjestyksessä 

 

Työstökeskuksen kehittämistarpeiksi nousi tiedostojen oikeellisuus ja oikea-ai-

kaisuus. Tuotteiden osien työstötiedostojen viivästymisen ja osittain virheellisyy-

den vuoksi, työstössä itsessään ilmeni paljon korjattavaa. Osa korjataan joko 

työstökoneenkäyttäjän toimesta tai tehdään korjauspyyntö suunnittelijalle. Mikäli 

virhe pääsee läpi työstövaiheesta, menee se pahimmassa tapauksessa tuotteen 

asennusvaiheeseen saakka. 

 

Kasausvaiheen työskentelytila havaittiin epäkäytännölliseksi. Työskentelytilassa 

tarvittavat tavarat ja materiaalit oli sijoiteltu epäloogisesti eikä materiaaleille ollut 

nimettyjä paikkoja. Kasausvaiheessa työntekijä joutui turhaan liikkumaan työpis-

teeltä. Kasausvaiheen ongelmana oli ajoittain myös alihankintana tilatun tavaran 

toimituksen viivästyminen. Viivästyminen johtui alihankkijasta itsestään tai yrityk-

sen virheellisestä tai myöhäisestä osien tilausajankohdasta. 

 

Pakkaukseen käytettävät kuljetuslavat hankittiin alihankintana. Lavat olivat kes-

täviä ja tavoitteena oli, että ne palautuvat uudelleen käytettäväksi. Tämä toimin-

tamalli, ekologisuus ajattelusta huolimatta, ei toiminut. Lavat eivät palautuneet 

yritykselle sovitulla tavalla. Pakkauksen sidonnassa oli käytössä vannetyökalu, 

joka oli hidas ja epäkäytännöllinen. Pakkauksen merkintätavoissa havaittiin myös 
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puutteita. Tilojen rajallisuus myös ajoittain ruuhkauttaa pakkauspisteen. Alla kuva 

valmiista hyvin tehdystä pakkauksesta (Kuva 3). 

 

 
Kuva 3. Valmis pakkaus 

 

Tuotannonohjauksen tilojen puutteet ja epäkohdat tulivat esille havainnoimalla ja 

työntekijöiden mielipiteitä kuuntelemalla. Tavaroiden sijoittelu tuotantotilassa 

suhteessa työpisteisiin oli epäloogista. Varasto ja tarvikehyllyt olivat epäsiistit ja 

täynnä. Tämä aiheutti tarpeetonta liikkumista, etsimistä ja tavaroiden sekä osien 

siirtämistä tuotantotiloissa. Yrityksen tilat on kuvattu Layout- kuvan avulla (Liite 

1). Työturvallisuus ja työergonomia asiat olivat kokonaisuutena hyvin hallinnassa. 
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Toiminnanohjaus järjestelmän puuttuminen osaltaan vaikuttaa tiedon kulkuun yri-

tyksen sisällä. Sen johdosta aikataulutuksessa, tilausten etenemisessä ja seu-

rannassa ilmenee viivästymisiä, mikä vaikeuttaa tuotannon työskentelyä. Suun-

nittelijat ja asennuksen työnjohtaja työskentelevät rakennuksessa 2. tuotannon-

työnjohtaja tuotantotilojen läheisyydessä rakennuksessa 1 ja muut toimihenkilöt 

rakennuksen 1, toisessa kerroksessa (Liite 1). Strömmer & Järvisen (2019) mu-

kaan väärän tai puuttuvan tiedon varassa toimiminen on yksi hukan ilmenemisen 

muodoista. 

 

5.3 Mittarit 

Kourin (2009, 29.) mukaan mittaamisen lähtökohtana on selvittää jonkin tuotan-

toprosessin tehokuutta, hukkien esiintymistä ja laatua. Lean- periaatteiden mu-

kaisesti tärkeimmät mittarit ovat tuottavuus, läpäisyaika, laatu, keskeneräinen 

tuotanto ja hukka (materiaali, energia ja työ). Yrityksen johtamisen ja toiminnan 

kehittämisen kannalta mittaamisen tulokset ovat tärkeä johtamisen työkalu.  

 

Yrityksessä käytössä oleva urakkalaskelma ja urakkakortti oli merkittävässä roo-

lissa mittaamisessa, koska kortista näkee yksiselitteisesti tuotteen läpimenoajan. 

Yrityksessä on käytössä osaurakkapalkkaus. Osaurakkapalkkaus tarkoittaa sitä, 

että työntekijöiden tuntiansio muodostuu tuntia kohden maksettavasta kiinteästä 

osasta ja työmäärästä (hinnoiteltujen suoritteiden mukaan) riippuvasta muuttu-

vasta palkanosasta. (Kuntatyönantajat 2019.)  

 

Urakat lasketaan yrityksessä tehdyn laskentakaavan mukaan, kaavat rakentuvat 

tehdyn työtarjouksen pohjalta. Työntekijöille annettavassa urakkakortissa on 

merkittynä projektinumero, urakkakortin laatija ja päivämäärä sekä urakkaan si-

sältyvä työ ja sen hinta. Työntekijöiden tuntipalkka määräytyy urakanhinta jaet-

tuna tehdyillä työtunneilla. Esimerkiksi urakan hinta on 2000 € ja työntekijät käyt-

tävät työn tekemiseen aikaa 100 tuntia, jolloin tuntipalkaksi muodostuu 20 €. 

Työntekijä määrällä ei ole sinänsä merkitystä maksettavaan urakkapalkkaan, 

vaan työhön käytetty aika on vain lyhyempi tai pidempi riippuen työntekijä mää-

rästä tai työvaiheesta. Kehittämistarpeiden määrittelyn yhteydessä havaittiin, että 
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joihinkin työvaiheisiin kului liikaa aikaa. Alla esimerkki vanhasta urakkakortista 

(Kuva 4), jossa käy ilmi pitkittynyt läpimenoaika, joka on kolmekymmentä päivää. 

 

Kuva 4. Vanha urakkakorttimalli 

  

URAKKAKORTTI TN/ala n:o Laatija: PV:

URAKAN SISÄLTÖ:

Urakkaan kuuluu: Merkintä, pakkaus vakkiin, työpisteen siivous ja järjestys, jätteitten vienti vaihtolavalle. 

pp-fasadi oy LIITTEET:

Karpalotie 3, URAKKAHINTA:

90820 Kello
PV 13 14 18 19 20 23 24 3 4 7 8 9 10 11
KK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

TYÖNTEKIJÄ

1 Työntekijä 1 10 5 3 2
2 Työntekijä 2 20 7 8 4 1
3 Työntekijä 3 30 3 8 6 6 7
4 Työntekijä 4 25 2 3 3 6 8 3

5 Työntekijä 5 15 8 7
6 0

7 0

8 0

10 0

11 0

12 0

13 0

TUNNIT YHTEENSÄ 100

1.1.2019

Te
hd

yt
 tu

nn
it 

yh
te

en
sä

:
2 000,00 €

20,00 €

20190001/1 JV

RP 40 kpl pinnoilla

20.1.2019
Tarkastanut

Päivämäärä

Sahaus,Työstöt,Kasaus,Pakkaus,Siirrot 
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6 KEHITTÄMISEN KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET 

Tuotantolinjan parantamiseksi valittiin layout- muutoksen lisäksi Lean- toiminta-

malliin kuuluvista Lean- työkaluista Kaizen (jatkuva parantaminen) 5S, visuaali-

nen ohjaus, JIT ja JOT. Yritys on myös kouluttanut henkilöstöä Lean- toiminta-

malliin perusteisiin. 

 

5.1. Koulutus 

 

Yritykseen otettiin yhteyttä keväällä 2018 POTKUA- hankkeesta, johon yritys lähti 

mukaan. Hanke on Oulun ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on PK- 

yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen. 

Kehittämisen viitekehyksenä toimii LEAN- toimintafilosofia. Hankkeen tiimoilta 

toimihenkilöistä kaksi osallistui Lean Six Sigma- koulutukseen kesällä 2018. 

 

Henkilöstölle järjestettiin POTKUA- koulutus, jossa koko henkilöstö pääsi osallis-

tumaan työyhteisön ja yrityksen kehittämiseen jatkuvan parantamisen toiminta-

mallin avulla. Koulutuksessa koko henkilöstö sai tuoda esille käytännöntyön prob-

lematiikkaa, josta rakentui ns. todenmukainen peliympäristö (Kuva 5). Ympäris-

tön avulla problematiikkaa lähdettiin ratkomaan ja miettimään kehittämisen kei-

noja oikeassa työssä. 

 

 
Kuva 5. Potkua koulutuksesta 
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6.1 Layout- muutos 

Tuotannon layoutilla tarkoitetaan tuotantotilan laitteiden, työpisteiden, varastojen 

ja kulkureittien sijoittelua tuotantotiloissa. Layoutilla on tuotannon sujuvuuden ja 

tehokkuuden kannalta merkittävä merkitys. Layout- tyypit voidaan jakaa proses-

silähtöisiin ja tuotelähtöisiin layouteihin. Tuotannon layoutissa tulee huomioida 

työympäristön turvallisuus- ja laatu näkökulma. Materiaalivirtauksen tulisi olla 

mahdollisimman tehokas ja minimoida työntekijän turha liikkuminen sekä tuot-

teen läpäisyajan. Hyvän layoutin avulla voidaan hyödyntää tilat tehokkaasti. (Lo-

gistiikanmaailma 2019a.) 

 

Kohdeyrityksessä tuotannon Layoutia on muutettu yrityksen toiminnan aikana, 

aina tarpeen mukaan. Käytössä on tällä hetkellä yhdistelmä eri layout tyyppejä. 

Tuotantolinja on virtaava ja etenee luonnollisen valmistusjärjestyksen mukaan 

vapaassa tahdissa. Tuotantolinjassa on soluja, jotka on rakennettu eri työvaihei-

den ympärille. Nyt muutosta lähdettiin tekemään toimintaympäristön selkeyttä-

miseksi. Lean periaatteen mukaisesti työympäristön tulee olla siistissä kunnossa. 

Tässä hyödynnettiin 5S:n periaatteita työympäristön siistimisessä ja selkeyttämi-

sessä. Ensin toimintaympäristössä olevia kaappeja ja kalusteita siirrettiin parem-

piin paikkoihin. Tavaroille nimettiin paikat ja ne saatiin sijoitettua tarkoituksen mu-

kaiseen paikkaan. Joitakin tuotannon työkoneita käännettiin niin, että linja toimii 

virtaviivaisemmin. Layout- muutoksia tehtiin myös toimistotilojen uudelleen jär-

jestelyllä (Liite 2). Layout- muutoksissa huomioitiin työturvallisuusnäkökulma ja 

myös ergonomia-asiat. Vaikka ne lähtökohtaisesti olivat kunnossa, niin pieniä pa-

rannuksia voitiin kuitenkin tehdä tavaroiden uudella sijoittelulla. Näillä toimenpi-

teillä tuotantotilasta saatiin avarampi, selkeämpi ja pystyttiin minimoimaan työn-

tekijän turha liikkuminen sekä tilat saatiin tehokkaasti käyttöön.  

6.2 Varastonhallinta 

Varastonhallinnassa ilmeni puutteita niin sen käyttämisessä, kuin sen visuaali-

sessa havainnoinnissa. Varasto sisälsi suuria määriä tuotteita, jotka veivät paljon 

tilaa varastoista ja niiden sijoittelu oli epäloogista sekä työympäristö oli epäsiisti. 
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Materiaalien hukkaa mitataan muun muassa visuaalisesti arvioiden roskiin me-

nevän materiaalin määrää. Tullut hukka varastoidaan mahdollisuuksien mukaan 

ja käytetään myöhemmin hyödyksi. Visuaalista ohjausta parannettiin erilaisten 

työvälineiden uusimisella muun muassa uudella konevannekoneella , osien ja ta-

varoiden varastointiin ja sijoiteltiin tarkoituksen mukaisesti uudelleen niin, että vi-

suaalinen havainnointi helpottui. Varastohyllyihin hankittiin ottolaatikot, jotka ni-

mettiin osien oikeilla nimikkeillä ja hyllyyn tehtiin ja kiinnitettiin tarvikeluettelo. Tar-

vikeluettelosta on nopea katsoa, onko tarvittavaa tuotetta tässä hyllyssä ja myös 

kappalemäärät (Kuva 6). Samanaikaisesti kun tuotantotiloja ja varastoja uudel-

leen järjestettiin 5S toimintamallin mukaisesti, myös työympäristö siistittiin sa-

malla (Kuva 7 ja 8).  

 

 
Kuva 6. Uusi tarvikehylly 
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Kuva 7. Työkalupakki 

Kuva 8. Siisti työympäristö (Sahakeskus) 
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6.3  Kaizen  

Lean- ajattelussa on kysymys toiminnan jatkuvasta ja systemaattisesta paranta-

misesta. Kaizen- periaatteen toteutuessa kaikki yrityksessä toimivat henkilöt ke-

hittävät omaa ja yrityksen toimintaa. Jatkuva parantaminen on sopiva työkalu 

myös työpisteiden ja prosessin ohjauksen seurannassa. Strömmer & Järvinen 

(2019) tuovat esille, että jatkuvan parantamisen taulun avulla henkilökunta pystyy 

osallistumaan kehittämiseen. Taulun avulla pyritään tekemään pieniä parannuk-

sia sekä nähdään visuaalisesti, kuinka paljon ideoita syntyy. Kehittämisen seu-

raamiseksi olisi hyvä luoda seuranta järjestelmä, esimerkiksi kuinka monta ideaa 

ja parannusta ja millaisia parannuksia on tehty esimerkiksi vuositasolla.  

 

Yrityksessä on otettu käyttöön jatkuvan parantamisen taulu (Kuva 9). Tauluun voi 

jokainen työntekijä kirjoittaa ongelman tai kehitettävän kohteen. Työjohtaja tai 

projektipäällikkö merkitsee vastuuhenkilön ja aikataulun. Yrityksessä on sovittu, 

että aikaa asian selvittämiseen tai eteenpäin viemiseen on 5 arkipäivää. 

 

 
Kuva 9. Jatkuvan parantamisen taulu yrityksessä 
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6.4 JIT JA JOT 

JIT- (Just In Time) ja JOT (Juuri Oikeaan Tarpeeseen) periaatteen mukaan yk-

sinkertaisuus luo tehokkuutta. Yrityksessä on pyritty muuttamaan olemassa ole-

via toimintamalleja yksinkertaisemmaksi ja tehokkaammaksi. Tarvikkeita ja osia 

pyritään tilaamaan projektikohtaisesti oikea määrä tai sopivia sarja kokoja. Va-

rastojen inventointi tehdään ennen tavaran tilausta. Ylimääräisen tavara on py-

ritty käyttämään tai laittamaan poistoon.  

 

Laatukäsikirjan mukaisiin tarkastuksiin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huo-

miota. Yrityksessä on käytössä laaduntarkastuskortti, jonka jokainen työntekijä 

osaltaan täyttää. Kortti on mukana suunnittelusta lähtien. Kortti palautetaan tuo-

tannon työnjohtajalle, joka arkistoi kortin sähköisesti. Tämän avulla pystytään sel-

vittämään myös myöhemmässä vaiheessa mahdolliset laatuvirheet. Virheiden 

mahdollisuuksia on myös pyritty ehkäisemään vakioimalla tiettyjä toimintatapoja 

ja esimerkiksi tuotteiden kiinnikkeet on pyritty standardoimaan mahdollisimman 

samankaltaisiksi. 

 

Tuotteiden toimituksen yhteydessä on huomattu virheitä, esimerkiksi tuotetta tai 

tarvikkeita menee asennustyömaalle väärä määrä tai ei ollenkaan. Prosessin vir-

heiden selvittämiseksi tehdään töitä, mutta vielä tätä asiaa ei ole pystytty koko-

naisuudessaan selvittämään eikä ratkaisemaan missä virheet tapahtuvat. Uutena 

on otettu käyttöön kaksoistarkastus määräluettelon mukaan sekä toimituksen va-

lokuvaus.  

 

6.5  Urakkakortti  

Projektin tuottavuutta ja onnistumista arvioidaan yrityksessä kokonaisuutena ja 

myös osiin pilkottuna. Onko projekti onnistunut tehdyn tarjouslaskennan mu-

kaan? Ovatko suunnitelmat toteutuneet laskennan mukaan? Laskennassa on 

laskettu suunnittelu, materiaalimäärät, materiaalihukka ja tuotannon läpimenon 

työaika.  
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Tuotannon työhön kuluva aika lasketaan työvaiheittain ja työn tekemiseen kulu-

nutta aikaa arvioidaan urakkakorttien perusteella, eli onko työntekemisestä syn-

tynyt hukkaa. Kokonaisuuden arviointiin kuuluu oleellisesti projektin läpäisyaika 

kokonaisuutena ja työvaiheittain. Yrityksessä on laatukirjan mukaan koko projek-

tin kestoksi määritelty 8 viikkoa siitä, kun kohteesta on otettu tarvittavat mitat. 

 

Yrityksessä on muokattu urakkakorttia tarkemmaksi. Uuteen korttiin on eritelty eri 

työvaiheet erikseen ja työtehtäville on laskettu prosentuaalinen aika kokonais-

työajasta. Urakkakortin pohja on Excel- tiedosto, johon on luotu kaavat, minkä 

mukaan ohjelma laskee ne automaattisesti. Esimerkiksi sahaukselle 10% ja 15% 

työstöön. Tällä prosentuaalisella laskutavalla voidaan arvioida työnetemistä arvi-

oidussa ajassa. Esimerkiksi työlle on laskettu yhteensä 100 tuntia aikaa ja kun 

sahaus on tehty niin työlle on jäljellä 90 tuntia. Näin pystytään arvioimaan resurs-

sien riittävyys ja seuraamaan pysytäänkö tuotantoaikataulussa. Seuraavan pro-

jektin aloitus ajankohta pystytään näin ollen myös määrittelemään. Tuotannon-

työnjohtaja seuraa projektin kulkua edellä kerrottujen tietojen pohjalta. 

 

Projektin valmistuttua työntekijät palauttavat urakkakortin, josta käy ilmi, miten 

koko projekti on tuotannon osalta onnistunut. Urakkakortit arkistoidaan sähköi-

sesti, joten samankaltaisia projekteja voidaan verrata keskenään. Kuvassa 11 

uusi urakkakortti, jossa käy ilmi käytetty työaika prosentteineen. Tässä projek-

tissa urakan sisältö on täysin sama kuin vanhassa mallissa, jotta ne olisivat ver-

tailukelpoisia keskenään (Kuva 4). Uudessa urakkakortissa läpimenoaika on 1 

viikko (Kuva 10). 
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Kuva 10. Uusi urakkakortti 

 

  

URAKKAKORTTI TN/ala n:o Laatija: PV:

URAKAN SISÄLTÖ:

Urakkaan kuuluu: Merkintä, pakkaus vakkiin, työpisteen siivous ja järjestys, jätteitten vienti vaihtolavalle. 

pp-fasadi oy LIITTEET:

Karpalotie 3, URAKKAHINTA:

90820 Kello

PV 13 14 15 16 17 18 19

KK 1 1 1 1 1 1 1

TYÖNTEKIJÄ

%

1 Työntekijä 1 10 10 % 8 2

2 Työntekijä 2 20 20 % 8 8 4

3 0 0 %

%

4 Työntekijä 3 29 29 % 8 8 8 5

5 Työntekijä 4 26 26 % 8 8 8 2

6 0 0 %

%

7 Työntekijä 5 15 15 % 8 7

8 0 0 %

9 0 0 %

TUNNIT YHTEENSÄ 100

Lasitus ja pakkaus

Kasaus ja tiivistys

Sahaus ja työstö

1.1.2019
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:

2 000,00 €

20,00 €

20190001/1 JV

RP 40 kpl pinnoilla

HUOM! Tunnit kirjattava osoitettuihin työvaiheisiin.

20.1.2019
Tarkastanut

Päivämäärä

Sahaus,Työstöt,Kasaus,Pakkaus,Siirrot 

20190001 KOLLI

Asennustarvikkeiden keräys ja pakkaus

HUOM! Tunnit kirjattava osoitettuihin työvaiheisiin.

HUOM! Tunnit kirjattava osoitettuihin työvaiheisiin.
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottavuuden, tuloksellisuuden ja laadun paranta-

minen yrityksessä. Kehittämistyön aikana tehtiin pieniä muutoksia usealle eri 

osa-alueelle. Kehittämistyö on osaltaan vaikuttanut siihen, että projektit on pys-

tytty toteuttamaan tuotannontyöntekijöillä, eikä vuokratyövoimaa ole tarvittu. Työ-

ympäristön uudelleen organisoinnilla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Läpimeno-

ajat on saatu hallintaan ja poikkeamia siinä tulee vähemmän. Konkreettisesti 

muutos näkyy siinä, että työntekijöiden urakat ovat parempia. Käytännössä on 

saatu aikaan enemmän vähemmällä panoksella, kustannustehokkaasti ja vaiku-

tettu tuottavuuden ja tuloksellisuuden paranemiseen. Tuotteiden laatu on pysynyt 

ennallaan. Mielestäni opinnäytetyölle asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja työstä 

on ollut konkreettista hyötyä. Palvelujen ja tuotteiden kehittäminen on pitkäjän-

teistä työtä eikä isoja muutoksia saada lyhyessä ajassa aikaan.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää tuotannonohjauksen prosessia Lean-toi-

mintaperiaatteiden mukaisesti yrityksen käyttötarkoituksiin. Kehittämistyötä on 

tehty opinnäytetyöntekijän toimesta yhteistyössä muiden yrityksen työntekijöiden 

kanssa. Tämä mielestäni tukee hyvää yhteishenkeä. Mielestäni Lean- periaatteet 

ja työkalut ovat sopivia tuotannon ja yrityksen kehittämiseen. Opinnäytetyön te-

keminen ja kehittämistyön itse työpaikalla on tuonut paljon uutta tietoa kehittä-

mismenetelmistä ja niiden hyödyntämisestä käytännössä.  

Kehittämistyön suunnitelmallinen jatkaminen tulevaisuudessa olisi toiminnan ke-

hittämisen kannalta järkevää. Lean- periaatteiden mukaisesti tärkeimmät mittarit 

ovat tuottavuus, läpäisyaika, laatu, keskeneräinen tuotanto ja hukka. Tuotannon 

normaalinsuoritus tason mittaaminen sopivilla mittareilla ja asetettujen tavoittei-

den seurannalla pystyttäisiin tuotannon ongelmin ja poikkeamiin tarttumaan ja 

reagoimaan paremmin. Tärkeää olisi myös selvittää yrityksen pullonkaulat ja läh-

teä purkamaan niitä asia kerrallaan. 
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     LIITE 1 
Layout- kuva ennen muutosta  
 
Kuvassa on nähtävillä rakennus kaksi, jossa sijaitsi suunnittelijoiden ja asennustyönjoh-
don toimistotilat.  
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     LIITE 2 
Layout- kuva muutoksien jälkeen 
 
Kuvassa on nähtävissä avarampi tila, josta on poistettu tarpeettomia koneita ja 
hyllyjä. Työstökeskus (Vihreä) on siirretty toiselle puolelle hallia. Kuvia vertail-
lessa on nähtävissä, että laitteita ja työpisteitä on järjestelty uudelleen. Raken-
nuksen 2 suunnittelijoiden ja asennustyönjohdon työtilat on siirretty samaan toi-
mistorakennukseen. Asennus- ja tuotannontyönjohtajan sekä projektipäällikön 
työtila on yhdistetty ja kaikki ovat samassa toimistossa (Keltainen). 
 

 


