TILAUSKONEPAJAN ASIAKASOHJAUTUVA
TUOTANTOKONSEPTI
Tero Lahtinen

Opinnäytetyö
Huhtikuu 2011
Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, ylempi amk

Tekniikan ja liikenteen ala

OPINNÄYTETYÖN
KUVAILULEHTI

Tekijä(t)
LAHTINEN, Tero

Julkaisun laji
Opinnäytetyö

Päivämäärä
18.4.2011

Sivumäärä
60+4

Julkaisun kieli
suomi

Luottamuksellisuus

Verkkojulkaisulupa
myönnetty
(X)

( )

saakka

Työn nimi
OPINNÄYTETYÖN NIMI
Tilauskonepajan asiakasohjautuva tuotantokonsepti
Koulutusohjelma
teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma, ylempi amk
Työn ohjaaja(t)
ALAKANGAS, Juhani
PARVIAINEN, Miikka
Toimeksiantaja(t)
Tiivistelmä
Vuosina 2009-2011 maailmanlaajuinen finanssikriisi vaikeutti Suomen vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä.
Taloudellinen taantuma näkyi selvästi myös konepajateollisuudessa. Tämän johdosta alihankintakonepajana
toimiva kohdeyritys alkoi pohtia keinoja varautua kiristyvään kilpailutilanteeseen. Kohdeyrityksessä käynnistettiin
kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena oli tehostaa keskeisiä toimintoja ja löytää parempia toimintamalleja päähankkijoiden palvelemiseksi. Selkeänä päämääränä oli uudistaa tuotantokonsepti pohjautumaan aikaisempaa
enemmän asiakkuuksiin.

Kehittämistyölle oli ominaista jatkuvalle parantamiselle tyypilliset pienet parannukset ja toimintamallien uudistukset. Projektin aikana ja sen jälkeen kohdeyrityksessä pohdittiin myös liiketoimintastrategian muutostarpeita asiakaskentässä tapahtuvien muutosten johdosta.

Opinnäytetyössä kerrotaan kehittämisprojektin etenemisestä ja tuloksista. Teoriaosuudessa on koottu tietoa kirjallisuudesta projektiin liittyvän kehittämistyön pääteemoista, joita ovat alihankkijan rooli osana verkostoja, asiakkuuksienhallinta, muutosjohtaminen ja jatkuva parantaminen. Toteutusosuudessa esitellään kehittämistoimenpiteiden etenemistä ja tuloksia. Pohdinnassa kerrotaan kehittämisprosessin eri vaiheista ajatellen asiakasohjautuvan kulttuurin kehittymistä.

Projektin päätyttyä kohdeyrityksellä on paremmat edellytykset reagoida lisääntyneisiin asiakasvaatimuksiin. Kehittämistyön tuloksena yrityksellä on selkeämpi kuva siitä, miten toimintaa kannattaa kehittää tulevaisuudessa. Yritys
haluaa syventää ja yhtenäistää asiakassuhteitaan. Siksi toimintojen kehittämistä halutaan jatkaa aktiivisesti, jotta
mahdollistetaan strategisemmat kumppanuussuhteet asiakkaiden kanssa.

Avainsanat (asiasanat)
asiakkuuksienhallinta, muutosjohtaminen, jatkuva parantaminen
Muut tiedot

DESCRIPTION

Author(s)
Lahtinen, Tero

Type of publication
Master’s Thesis

Date
18.4.2011

Pages
60+4

Language
Finnish

Confidential

Permission for web
publication
(X)

( ) Until
Title
Production Concept of a Customer-driven Subcontracting Machine Shop
Degree Programme
Master’s Degree Programme in Technological Competence Management
Tutor(s)
ALAKAGAS, Juhani
PARVIAINEN, Miikka
Assigned by
Abstract

The financial crisis is affecting Finnish export industry in 2009-2011 was also reflected in the
machine shops. Therefore the target company began a development project. The aim of the project
was to improve the efficiency of production and to develop new approaches to serve customers.
The main objective was to modernize the production concept more customer centric.
The production system was developed with small improvements in a way of continuous
improvement. The company made changes also in the operating models. At the end of the project
the business strategy was changed into more customer oriented.
This thesis describes the development progress of the project. The theoretical part of the thesis
explains the main themes of the project. They are the subcontractor’s role in networks, customer
relationship management and change management. A continuous improvement approach is also
presented. The implementation section presents how the process of developing succeeded. The
results and conclusions are also presented.
At the end of the project activities have developed in many ways and the company has a better
chance to serve customers. After the project the company has a clearer picture how the activities
should be developed in the future. The company wants to deepen the customer relationships.
Therefore it will actively develop its activities so that the customers could see them strategically
important.

Keywords
Customer relationship management, change management, continuous improvement,
Miscellaneous

1

JOHDANTO..............................................................................................3
1.1
Kohdeyritys ........................................................................................3
1.2
Opinnäytetyön aihe ............................................................................3
1.3
Opinnäytetyön tavoite ........................................................................4
1.4
Tutkimusmenetelmä...........................................................................4

2
ALIHANKKIJOIDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT
MUUTOSPAINEET KONEPAJATEOLLISUUDESSA ......................................6
2.1
Päähankkijoiden tuotantojärjestelmien kehitys ja sen vaikutus
alihankintaan.................................................................................................6
2.1.1
Perinteinen alihankinta................................................................8
2.1.2
Jot-toimitukset.............................................................................9
2.1.3
Partnership-toiminta..................................................................10
2.1.4
Oppivat ja sisäisesti kehittyvät toimittajaverkot .........................10
2.2
Kumppanuus ....................................................................................11
2.3
Järjestelmätoimittajuus.....................................................................12
3

ASIAKKUUSAJATTELU .........................................................................13
3.1
Asiakkuusajattelu markkinoinnin ja asiakastarpeiden näkökulmasta13
3.2
Asiakkuuden hallinta ........................................................................14
3.3
Asiakkuuksien hallinnan elementit ...................................................16
3.3.1
Asiakkuuksien elinkaari.............................................................16
3.3.2
Asiakkuuksien ryhmittely...........................................................17
3.3.3
Asiakkuuden arvot ja kannattavuus ..........................................18
3.3.4
Asiakkuusstrategiat...................................................................18
3.3.5
Asiakkuuden hoitomalli .............................................................19

4

MUUTOS JA SEN JOHTAMINEN ..........................................................20
4.1
Muutosprosessit ...............................................................................20
4.2
Yksilön vastarinta .............................................................................21
4.3
Ryhmän vastarinta ...........................................................................22
4.4
Muutoksen hallinta ...........................................................................22
4.5
Turvallisuuden tunne ja luottamus muutosprosessissa ....................23
4.6
Organisaatio kulttuuri ja sen muuttaminen .......................................23

5

LEAN, KAIZEN JA 5S-JÄRJESTELYT...................................................25
5.1
Lean .................................................................................................25
5.2
Kaizen ..............................................................................................27
5.3
Siisteyden ja järjestyksen kehittäminen............................................29

6

TUTE-PROJEKTIN VALMISTELU JA KÄYNNISTÄMINEN ...................31
6.1
Nykytila-analyysi ja kehityskohteiden valinta....................................31
6.2
Projektin tavoite ja rajaus .................................................................32
6.3
Projektisuunnitelma ja projektinhallinta ............................................32
6.4
Tute-projektin työpaketit tiivistettyinä ...............................................33

7

TYÖPAKETTIEN TOTEUTUS................................................................36
7.1
Tuotantojärjestelmän konsepti .........................................................36
7.1.1
Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ......................................36
7.1.2
Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakkuuden hoitomalli ...............37
7.1.3
Kehityskeskustelut ....................................................................37

2
7.1.4
Tito-tiimi ....................................................................................38
7.1.5
Layout muutokset......................................................................38
7.2
Materiaalin hankinta ja vastaanoton kehittäminen ...........................40
7.2.1
Materiaalien hankinta................................................................40
7.2.2
Vastaanottotoiminnan kehittäminen ..........................................40
7.3
Valmistus ja tehokkaammat valmistusmenetelmät...........................41
7.3.1
Aloituspalaveri...........................................................................41
7.3.2
Työpistejärjestely, 5S................................................................42
7.3.3
Menetelmienkehitys ja koulutukset ...........................................42
7.4
Kokoonpano, pakkaus ja lähetys......................................................43
7.5
Tarjous- ja tilauksenkäsittely sekä työnsuunnittelu...........................43
7.6
Optimaalinen toiminnanohjaus .........................................................43
7.6.1
Tilausohjaustavan muutostarpeet .............................................44
7.6.2
Muutokset ERP-järjestelmään...................................................44
7.6.3
Lattiatason ohjaus.....................................................................45
8

PROJEKTIN KESKEISET ONNISTUMISEDELLYTYKSET ...................46

9

TULOKSET ............................................................................................50
9.1
Projektin toiminnalliset tulokset ........................................................50
9.2
Projektin taloudelliset tulokset..........................................................53

10

POHDINTA.............................................................................................55

11

KEHITYSEHDOTUKSET .......................................................................57

12

LÄHTEET ...............................................................................................59

KUVIOLUETTELO
KUVIO 1. Yhteenveto tuotannollisten järjestelmien kehitysvaiheista ja
verkostoitumisen kehitysetapeista....................................................................7
KUVIO 2. Murheen kuopat hidastavat muutosta ............................................21
KUVIO 3. Toyotan työskentelytapa ................................................................26
KUVIO 4. Japanilainen ja länsimaalainen käsitys työn funktioista..................28
KUVIO 5. Asiakaskohtaisuuden vahvistaminen kohdeyrityksessä. ................35
KUVIO 6. Asiakaskohtaisuuden kehittämisen toimintamalli............................53

TAULUKKOLUETTELO
TAULUKKO 1.Tuotevarianttien ja kannattavuuden välinen riippuvuussuhde. 15
TAULUKKO 2. Asiakkuuksien luonteen sisältö ja muotoutuminen .................17
TAULUKKO 3. 5S:n vaiheet ...........................................................................29

3

1 JOHDANTO

1.1 Kohdeyritys
Opinnäytetyön kohdeyrityksenä toimii perinteikäs alihankintakonepaja, jonka
ydinosaamista ovat keskiraskaat koneistus- ja levytyöt. Asiakaskunta on laaja
ja tuotekirjo vaihtelee paljon. Asiakkaina on Suomen suurimpia vientiyrityksiä.
Kohdeyrityksellä ei ole omia tuotteita. Yritys toimittaa asiakkailleen tuotteita
yksittäiskappaleista suuriin osakokonaisuuksiin. Vuosittainen liikevaihto on
suuruusluokaltaan noin viisi miljoonaa euroa.

1.2 Opinnäytetyön aihe
Opinnäytetyön aiheena on kohdeyrityksessä läpiviety kehittämisprojekti, Tuteprojekti, (tuotannontehostamisprojekti). Opinnäytetyön aikana, vuosina 20092011, Suomen vientiteollisuutta koetteli maailmanlaajuinen finanssikriisi. Taloudellinen taantuma näkyi selvästi myös konepajateollisuudessa. Kohdeyritys
alkoi pohtia keinoja varautua kiristyvään kilpailutilanteeseen. Tämän johdosta
yrityksessä käynnistettiin lähes kaksivuotinen Tute-projekti, jonka tarkoituksena oli tehostaa toimintoja ja löytää parempia toimintamalleja päähankkijoiden
palvelemiseksi.

Tute-projektia edelsivät aiemmat pienimuotoiset kehittämisprojektit ja liiketoimintasuunnitelman päivitys, joiden mukaista oli aloittaa suurempi hanke toiminnan rationalisoimiseksi. Tute-projektiin haettiin kehityskohteita kaikista tuotantoon liittyvistä toiminnoista aina markkinoinnista tavaroiden toimittamiseen.
Kehityskohteita kartoitettiin myös ideariihellä koko henkilöstön voimin. Näin
saatiin hahmottumaan eri toimintojen pullonkaulat ja muita toiminnan ongelmakohtia. Niiden ratkaisemiseksi tehtiin yksityiskohtainen projektisuunnitelma.
Projektin myötä yritykselle syntyi uusi asiakkuuksiin pohjautuva tuotantokonsepti.
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1.3 Opinnäytetyön tavoite
Projektin läpiviemiseksi täsmennettiin tavoitteet ja koottiin projektiryhmä, johon
haettiin vahvaa osaamista ulkopuolelta. Suunnitelmat olivat tarkat ja aikataulu
tiukka. Opinnäytetyön tavoite on saavuttaa Tute-projektille asetetut tavoitteet,
joista keskeisin on asiakaskeskeisemmän toimintatavan kehittäminen kohdeyritykseen. Tavoitteeseen tähdätään toiminnan monipuolisella kehittämisellä, poistamalla turhaa työtä eri prosesseista ja lisäämällä yhteistoimintaa yrityksen sisällä sekä asiakasyhteistyössä. Tute-projekti koostui seuraavista työpaketeista:
•

tuotantojärjestelmän konsepti sekä sen tehokkuus ja joustavuus,

•

materiaalin hankinta ja vastaanotto sekä alkutuotanto,

•

valmistus ja tehokkaat valmistusmenetelmät,

•

kokoonpano, pakkaus ja lähetys,

•

tarjous- ja tilauskäsittely sekä työnsuunnittelu ja

•

optimaalinen toiminnan ohjaus.

Opinnäytetyössä tarkastellaan kehittämisprojektin pääkohtien kehittämistä.
Opinnäytetyössä pyritään havainnoimaan toiminnan muutosta erityisesti asiakaskeskeisyyden näkökulmasta. Asiakaskeskeisyys tulee esille pääosin kohdeyrityksen sisäisen kehittymisen kautta. Asiakkuuksien hallintaan tutustumalla yritykseen halutaan löytää uusia toimintamalleja resurssien kohdentamiseksi asiakkaiden kanssa käytävään vuorovaikutukseen asiakaskohtaamistilanteissa. Myös kohdeyrityksen aseman hahmottaminen yritysverkostoissa kuluu
opinnäytetyön tavoitteeseen.

1.4 Tutkimusmenetelmä

Opinnäytetyö on pienimuotoinen case-tutkimus. Siinä tutkitaan, mitä uusi tuotantokonsepti pitää sisällään kohdeyrityksen tapauksessa.

5
Aineiston kerääminen

Tute-projekti tuottaa jatkuvasti uutta aineistoa. Aineistoa syntyy jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa yrityksen sisällä, asiakasyhteistyössä, palavereissa,
ideariihissä, koulutuksissa, arvioinneissa, vierailuilla, opiskelijayhteistyössä,
konsultaatiossa jne. Tute-projektin toteutuksessa on viitteitä toimintatutkimukseen. Opinnäytetyössä havainnoidaan ja mallinnetaan syntynyttä aineistoa.
Tapaukseen liittyvää aineistoa on saatavilla myös kirjallisuudesta ja valmiista
tutkimuksista, ja tätä aineistoa kerätään tukemaan prosessia. Opinnäytetyössä ja kehittämishankkeessa sovelletaan osittain myös konstruktiivista tutkimusotetta.

Aineiston analysointi

Aineiston analyysimenetelminä käytetään pääsääntöisesti laadullisia analysointimenetelmiä. Opinnäytetyössä havainnoidaan ja vertaillaan käsiteltävää
aineistoa. Ensisijaisesti pyritään esittelemään käynnissä olevaa muutosta ja
analysoidaan tilannetta asiakassuuntautuvan kulttuurin muotoutumisen näkökulmasta.
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2 ALIHANKKIJOIDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖÖN
KOHDISTUVAT MUUTOSPAINEET KONEPAJATEOLLISUUDESSA

2.1 Päähankkijoiden tuotantojärjestelmien kehitys ja sen vaikutus
alihankintaan
Yritysten toimintaympäristö on muuttunut poikkeuksellisen nopeasti 2000luvun aikana. Maailmantaloutta koettelee aikaisempaa voimakkaampi rakennemuutos nousevien talouksien myötä. Yrityksiltä vaaditaan muutoskykyä,
jotta kilpailussa pysytään mukana. Suomalaisen teollisuuden menestyminen
on avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisessä. Työnjako tulee
muuttumaan perinteisten teollisuusmaiden ja nousevien maiden välillä. (Sorama 2008, Koivisto & Mikkola, 2002.)

Liiketoimintaympäristön muutokset kohdistuvat suoraan päähankkijoihin, jotka
toimivat globaaleilla markkinoilla, mutta päähankkijoiden toimintaympäristön
muutokset näkyvät myös kohdeyrityksen kaltaisilla alihankkijoilla. Viime vuosina maailmantaloutta koetellut taantuma on vauhdittanut edellä mainittua rakennemuutosta, jonka seurauksena kilpailutilanne on entisestään kiristynyt.

Meneillään oleva muutos vaatii uutta osaamista ja tästä syystä oppiminen on noussut yhdeksi merkittäväksi tekijäksi yritysten menestymiselle.
Toinen tärkeä yritysten menestykseen vaikuttava seikka on niiden kyky
muodostaa ja hallita yhteistyöverkkojaan. Yhteistyö on nostettu yritysten
keskeiseksi strategiaksi menestyä uudessa epävarmuuden tilassa. (Sorama 2008, 8.)

Päähankkijat keskittyvät yhä useammin ydintoimintoihinsa. Päähankkijat ovat
vähentäneet toimittajiensa määrää, parantaakseen toimittajaverkostojen hallittavuutta. Tällä tavoin vastuuta on jaettu enemmän sellaisille toimittajille, jotka
voivat ottaa kokonaisvastuun suuremmista kokonaisuuksista. (Kuitunen ym.
1999, Sorama 2008.)
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Edellä todettujen liiketoimintaympäristön muutosten myötä myös yritysten tuotantojärjestelmät kehittyvät vastaamaan uusia tarpeita.

Kansainvälisen kilpailun kiristymien myötä yrityksissä on noussut korostetusti esille asiakassuuntautuneisuus, mikä merkitsee tarvetta aiempaa
joustavampien toimintatapojen omaksumiseen. Laadukkaiden tuotteiden ohella yrityksiltä edellytetään kykyä lyhyisiin toimitusaikoihin, korkeaan toimitusvarmuuteen, asiakaskohtaisten tuotteiden valmistukseen
sekä yleistä valmiutta reagoida nopeasti asiakastarpeisiin. (Koivisto &
Koski, 1999.)

Tuotannollisten järjestelmien kehitystä voidaan kuvata mallilla tuotannollisten
järjestelmien yleisistä kehitysetapeista (kuvio 1). Ensimmäinen etappi muodostuu käsityömäisestä tuotannosta. Seuraavat etapit muodostuvat massatuotannosta, prosessien kehittämisestä ja massakustomoinnista. Viimeisenä,
vasta ennakoitavissa olevana kehitysetappina esitetään yhteiskehittäminen eli
co-configurointi. Yhteiskehittäminen tarkoittaa tuotteen kehittämistä entistä
tiiviimmässä yhteistyössä loppuasiakkaiden kanssa. Mallia voidaan tulkita
myös siten, että tuotannolliset järjestelmät ovat muuttumassa tarjontapainotteisista entistä paremmin asiakasvaatimuksiin reagoiviksi kysyntäpainoteisimmiksi järjestelmiksi. (Koivisto & Mikkola, 2002, 14.)

KUVIO 1. Yhteenveto tuotannollisten järjestelmien kehitysvaiheista ja verkostoitumisen kehitysetapeista. (mukailtu, Kovisto & Mikkola 2002, 16)
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Kohdeyrityksen päähankkijoina toimii suuria vientiyrityksiä ja kasvavia pkyrityksiä. Näiden yritysten tuotannolliset järjestelmät ovat eri kehitysvaiheissa,
mutta voidaan sanoa, että niissä on piirteitä massatuotannosta, prosessien
kehittämisvaiheesta ja massaräätälöintivaiheesta. Yhteiskehittämisen vaihekaan ei ole enää kaukana. Nämä tuotannolliset järjestelmät asettavat omat
vaatimuksensa myös toimittaja-asiakassuhteen kehittymiselle. Kohdeyritysten
kaltaisten alihankkijoiden haasteena on kehittyä vastaamaan päähankkijoiden
tuotannollisten järjestelmien vaatimuksia.

Kuviossa 1 on esitetty tuotannollisten järjestelmien kehitysetappien lisäksi
myös jokaista kehitysetappia kuvaavat verkostokehityksen vaiheet. Massatuotannon periaatteita noudattaa perinteinen alihankinta, mikä sisältää paljon kilpailuttamista ja luottamussuhde toimijoiden välillä on alhainen. Prosessien
kehittämisen vaiheessa kehittyivät tiiviimmät toimittajasuhteet ja partnershiptoiminta. Seuraavana toimittajasuhteen kehitysetappina on strategisesti perustellun yhteistyön käynnistäminen toimittajaverkostossa, mitä voidaan kutsua
oppivaksi ja sisäisesti kehittyväksi toimittajaverkoksi. Tämän jälkeen on vielä
nähtävissä dynaaminen toimittajaverkko ja mahdollinen innovaatioverkko toimittajaverkoston kehitysetappeina. (Koivisto & Mikkola, 2002,15.)

2.1.1 Perinteinen alihankinta

Vielä 1980-luvulla oli tyypillistä, että yritykset pyrkivät valmistamaan tuotteensa itse. Kun työtilanne oli hyvä, oli tarve tasata kuormitusta ostamalla kapasiteettia muilta yrityksiltä. Alihankkijoille oli ominaista se, että pystyttiin tarjoamaan päähankkijoille monia valmistusmenetelmiä. Hinta oli määräävä peruste
kaupan syntymiselle. Tämä johti siihen, että toimittajat ottivat töitä vastaan
välittämättä todella siitä, mitkä olivat toimitusedellytykset. Alihankintayritysten
toimintaa voitiin kuvata hallitsemattomaksi, koska oma toiminta-ajatus puuttui.
Kertaluontoiset tilaukset estivät pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun. (Lehtinen 1991.)
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Perinteisessä alihankintasuhteessa tuotteet toimitettiin asiakkaille mahdollisuuksien mukaan. Tällä oli vaikutusta toimitusvarmuuteen ja laatuun, joihin
toimittajilla ei ollut tarvetta puuttua. Laadun kehittäminen olisikin ollut erittäin
vaikeaa, koska suuren asiakasmäärän vuoksi toimitettavien tuotteiden kokonaisvariaatio oli erittäin suuri. Toimintatavalle oli ominaista myös tarjouskilpailu ja hintatason heittely kilpailutilanteen mukaan aiheutti epäluottamusta toimijoiden välille. Katetta pyrittiin lisäämään mahdollisuuksien mukaan toisen kustannuksella. Yhteistyön vähyys ja tuotannon kertaluonteisuus aiheuttivat suuren määrän aikaavieviä pakollisia rutiineja, jotka työllistivät molempia osapuolia. (Koivisto & Mikkola 2002, 16.)

2.1.2 Jot-toimitukset
1980-luvulla tuotteiden kysyntä alkoi hiipua ja markkinoilla pärjätäkseen, yrityksen tuli tarjota aikaisempaa yksilöllisempiä tuotteita (Kuitunen ym. 1999).
Aikaisemmat toimintatavat verkostojen kehittämisessä joutuivat uudelleen arvioinnin kohteiksi. Tämän johdosta yrityksiltä vaadittiin lyhyempiä läpäisyaikoja, laadunkehittämistä ja henkilökunnan tuottavuuden parantamista. Jot – juuri
oikeaan tarpeeseen tuotanto ja TQC, kokonaisvaltainen laadunvalvonta nousivat esille uusina toimintatapoina. Japanilaiset olivat onnistuneet kehittämään
yritystensä kannattavuutta näillä menetelmillä. (Lehtinen 1999, 17-29.)

Jot-toiminnan keskeisiä periaatteita ovat materiaaliprosessin virtauttaminen,
tuotannonohjauksen yksinkertaistaminen, imuohjaus ja kokonaisvaltainen laatujohtaminen. Jot-osahankinnan pääpiirteitä on esitetty seuraavasti (Lehtinen
1999, 36):
•

harvat toimittajat, jotka sijaitsevat lähellä päähankkijaa

•

Liikesuhteen toistuvuus ja hintakilpailukyvyn parantaminen auttamalla toimittajaa

•

rajoitettu tarjouskilpailu

•

sekä asiakas, että toimittaja toimivat jot-periaatteen mukaisesti,

•

toimittajan laaduntuottokyky on riittävä,

•

osat toimitetaan toistuvasti ja pieninä erinä,

•

tiedonkulku on nopeaa,
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•

toimittajalla on käytössä jonkin tasoisia ennustetietoja,

•

välivarastojen pyritään vähentämään ja

•

toimitusohjelmia kehitetään ja tavarat toimitetaan suoraan asiakkaan prosessiin.

Tämän lisäksi jot-osahankinnan kokonaisvaltaisempia tavoitteita ovat (Koivisto
& Mikkola 2002, 20):
•

toimitusten logistisen ketjun kehittäminen

•

hallinnollisten rutiinien vähentäminen ja

•

tuote- ja menetelmäyhteistyö toimittajan ja asiakkaan välillä.

2.1.3 Partnership-toiminta

Partnership-toiminta on jot-osahankintaa syvempi yhteistyömuoto. Jot-periaatteiden soveltaminen toimittaja-asiakassuhteissa on vaikeaa perinteisissä
alihankintasuhteissa. Partnership-toiminta pyrkii löytämään keinot, miten eri
toimijaosapuolet voisivat alentaa kustannuksia ja parantaa laatua riippumatta
muodollisista sopimussuhteista. Sen mukaisesti päätoimittajat haluavat saada
avaintoimittajat lähelle omia tuotannollisia toimintoja, jakelua ja kehitystoimintoja. Tämän seurauksena alihankkijoiden määrä voi vähentyä. Toisaalta yhä
suurempia osakokonaisuuksia toimittavien toimittajien määrä kasvaa. (Kuitunen ym. 1999, 17-20.)

2.1.4 Oppivat ja sisäisesti kehittyvät toimittajaverkot

Partnership-toimintakin pystyy hyödyntämään verkostojen mahdollisuuksia
vain vähän. Mm. toimijoiden henkilöstön, kuten myyjän ja ostajan väliset tiukat
roolijaot asettavat rajoituksia yhteistoiminnan kehittämiselle. Seuraavaa kehittyneempää yhteistyön vaihetta kuvaillaan oppivana ja sisäisesti kehittyvänä
toimittajaverkostona. Näin toimivan toimittajaverkoston tarkoituksena on mahdollistaa aikaisempaa strategisempi yhteistyö useamman kuin kahden toimijan
välillä. Aiemmin toimittajaverkostojen suhteen on panostettu rutiinitoimintojen
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yhteensovittamiseen, mutta oppivissa ja kehittyvissä verkostoissa yhteistyö
ulottuu strategisemmalle tasolle. (Kuitunen ym. 1999.)

Kuvioon 1 suhteutettuna opinnäytetyön kohdeyritys toimii perinteisissä alihankintaverkostoissa, JOT-verkostoissa ja partnership-verkostoissa. Asiakkaiden
toiminnan muutosten myötä suuntauksena näyttäisi olevan toimittajaasiakassuhteiden syventyminen. Kohdeyrityksen tapauksessa yhtenä mahdollisuutena on kehittyä ja syventää yhteistyötä asiakkaidensa järjestelmätoimittajana. Yksi haaste on myös se, että toimitaan erityyppisissä asiakassuhteissa.

2.2 Kumppanuus
Yhteistyön syventämisellä, kumppanuudella, voidaan saavuttaa lukuisia hyötyvaikutuksia. Tässä yhteydessä käsitellään niitä vain pintapuolisesti. Suhteen
syvenemisen hyötymekanismit perustuvat tuotannollisten yhteistyökäytäntöjen, logististen yhteistyökäytäntöjen ja tuotekehityksen yhteistyökäytäntöjen
kehittymiseen. Näiden avulla saavutetaan pienempiä vaihdantakustannuksia,
pienempiä tuotantokustannuksia, pienempiä pääomakustannuksia ja saavutetaan strategisia hyötyjä. (Vesalainen 2004, 61-66.)

Toimivan ”win/win” suhteen aikaansaaminen, jossa molemmat osapuolet saavat systemaattista hyötyä yhteistyöstä, vaatii kovaa työtä. Työssä vaaditaan
kumpaakin osapuolta ja yhteistyön edistämiseksi on löydettävä yhteinen kieli.
Yhtenä verkoston määritelmänä voidaan pitää sitä, että verkosto on olemassa
vasta, kun ”win/win” toteutuu. Muutoin ostotapahtuma on ainoastaan markkinoilta ostamista verkostosta ostamisen sijaan. (Vesalainen 2004, 197.)

Luottamuksen rakentuminen on olennaista yhteistyösuhteessa, jotta yhteistyö
voi olla toimivaa ja tehokasta. Luottamus ei ole rationaalinen asia, vaan se on
tunneperäistä. Voidakseen luottaa toisiinsa kumppaneiden on luotettava toistensa osaamistasoon, niillä pitää olla samankaltainen arvoperusta ja molempien aikomukset toisia kohtaan täytyy olla hyvät. Kumppanuutta täytyy myös
ylläpitää jatkuvasti. Sitä valmistellaan, suunnitellaan vuorovaikutus ja kohtaa-
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mistilanteet, ylläpidetään konkreettista yhteistyötä ja arvioidaan aktiivisesti
kumppanuuden tilaa yhdessä, jotta luottamussuhde pysyy yllä ja kehittyy.
(Ståhle & Laento 2000, 55.)

2.3 Järjestelmätoimittajuus
Suomen mittakaavassa järjestelmätoimittajuuteen kykeneviä alihankintayrityksiä on melko vähän. Alihankkijoiden resurssit joutuvat koetukselle kehittäessään toimintaansa järjestelmätoimittajuutta vaativalle tasolle. Pienen yrityksen
osaamisresurssit ja näkemyksen puute voivat olla kehittymisen esteenä. Myös
taloudelliset tekijät voivat olla kasvun esteenä. Yrittäjien ikääntyminen voi vaikuttaa kehittymishalukkuuteen. Yrityksen kasvattamiseen ja kehittämiseen
näyttää olevan halukkuutta sellaisissa pienyrityksissä, joissa jatkaja löytyy
omasta perheestä. (Sorama 2008, 8-15.)

Soraman (2008) mukaan kehittyäkseen komponenttitoimittajasta järjestelmätoimittajaksi yrityksen tulisi kehittää erityisesti sen teknistä osaamista. Sorama
toteaa, että komponenttivalmistajan tulee hallita erityisesti oma valmistusprosessinsa ja sen vaatima tekniikka. Edelleen hän jatkaa, että kehittyminen järjestelmätoimittajaksi vaatii toimittajalta myös yhteistyön hallintaa, toiminnan
ohjauksen osaamista, tuotekehityksen ja tuoteprosessien sekä kehittyvien
valmistus- ja kokoonpanotekniikoiden hallintaa. Tämä tasapainottaa toimijoiden osaamistasoja. Näyttää siltä, että osapuolten on sitä helpompi syventää
yhteistyötään, mitä tasavertaisimpia ne ovat kokonsa ja osaamistasonsa puolesta. (Sorama 2008, 8-15.)

Tute-projektissa kehitetään kohdeyrityksen toimintoja monipuolisesti, jolloin
luodaan paremmat mahdollisuudet kehittää yhteistyötä päähankkijoiden kanssa. Toiminnan luotettavuuden kehittyessä myös päähankkija voi nähdä toimittajan strategisesti merkittävämpänä. Tute-projektilla kohdeyritys parantaa
asiakas-toimittajayhteistyön kehittymismahdollisuuksia. Yhtenä tulevaisuuden
etappina voisi olla oppiva ja sisäisesti kehittyvä yhteistyösuhde kohdeyrityksen
ja jonkin asiakkaan välillä.
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3 ASIAKKUUSAJATTELU
Menestyvän yrityksen liiketoiminta perustuu asiakassuhteiden johtamiseen.
Voidaan sanoa, että yrityksen tuloksellinen toiminta ja asiakkuuksien määrätietoinen johtaminen muodostavat yhdessä kokonaisuuden. Asiakkuuksien johtamiseen perehtynyt yritys tuntee omat asiakkaansa ja pyrkii samalla jatkuvaan
asiakassuhteiden kehittämiseen. On oleellista, että yritys määrittelee selkeän
strategian asiakassuhteiden hoitamiselle. Keinona asiakassuhteiden laadun
parantamiseksi ja pitkäikäisten asiakassuhteiden luomiseksi yritys voi havainnoida sitä kehitystä, mitä asiakassuhteissa tapahtuu. Yrityksen tulee olla myös
valmis havaitsemaan asiakkuuksissaan tapahtuvia muutoksia ja reagoimaan
niihin. Asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana on kasvattaa liiketoimintaa. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää aktiivista asiakkuuksien seurantaa.
(Vihonen 2009, 10)

3.1 Asiakkuusajattelu markkinoinnin ja asiakastarpeiden näkökulmasta
Niin kuin yritysten liiketoimintaympäristö on jatkuvan muutoksen kohteena,
myös yritystenvälinen markkinointi kehittyy jatkuvasti. Markkinointiajattelu on
kehittynyt ajan saatossa vastaamaan ajalle ominaisia tarpeita. 1900-luvun alkupuoliskolla vallitsi tuotantosuuntautunut ajattelutapa, jonka oletuksena oli,
että kysyntä on rajatonta. Seuraavana vaiheena markkinoinnin kehittymisessä
voidaan pitää myyntisuuntautumista, jonka mukaan tuote myydään, ei osteta.
Ajattelutapa pohjautui ajatukseen, että asiakkaan ostopäätökseen voidaan
vaikuttaa. Kysyntäsuuntautuneisuus oli markkinoinnin seuraava etappi. Tämä
ajatusmalli pohjautui siihen, että kartoitettiin asiakkaan tarpeet ja tyydytettiin
ne. Tässä ajatustavassa ei vielä otettu huomioon asiakkaiden yksilötason tarpeita vaan käsiteltiin asiakkaita massana ja tuotteet olivat kompromissituotteita, jotka tyydyttivät asiakkaiden tärkeimmät tarpeet. (Kuusela 1998, 2-45;
Markkinointi ja sen toimintaympäristö.)

1980-luvulla kysyntäsuuntautuneisuus kääntyi asiakassuuntautuvaksi markkinoinniksi, jonka ajatuksena oli täyttää asiakkaan yksilötason tarpeet. Tuotteita
alettiin valmistaa asiakastarpeiden, arvojen ja elämäntyylin mukaan. Seuraava
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ja tämän hetken vallitseva markkinoinnin suuntaus on suhdeajattelu. Suhdeajattelussa tärkeää on asiakkuuksien aktiivinen hoitaminen. (Kuusela 1998
2-45, Markkinointi ja sen toimintaympäristö.)

Erialoilla toimivissa yrityksissä on käytössä eri ajattelutavat markkinoinnin suhteen. Riippuen toimialasta ja yrityksen koosta, markkinoinnin osalta voi olla
olennaista, mikä tahansa edellä mainituista ajattelutavoista ja niitä voidaan
soveltaa myös päällekkäin. Esimerkiksi terveyskeskuspalveluja tuotetaan vielä
nykyään tuotantosuuntautuneesti, sillä kysyntä on suurempaa kuin tarjonta.
Vaikka markkinointi riippuu olennaisesti siitä, millaisessa toimintaympäristössä
sitä käytetään, on se kehittynyt kohti asiakassuuntautuneisuutta ja suhdeajattelua. Näyttäisi siltä, että yritysten tuotannolliset järjestelmät kuten myös yritysverkostot kehittyvät tarjoamaan entistä yksilöllisempiä ratkaisuja entistä
halvemmalla ja entistä nopeammin asiakkaille. (Koivisto & Koski, 1999, Markkinointi ja sen toimintaympäristö.)

Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja ennakoiminen ovat avainasemassa
myös alihankkijoiden menestymisen kannalta. Myös Tute-projekti tähtää siihen, että asiakastarpeisiin kyetään reagoimaan aikaisempaa tehokkaammin.
Lisääntyviin asiakasvaatimuksiin mukautuminen vaatii alihankintayritysten
omilta tuotantojärjestelmiltä erityistä joustavuutta. Lisääntyvien asiakasvaatimusten hallitsemattomuus onkin riski alihankintayrityksen toiminnalle. Siksi
avainasemaan nousee asiakkuuksien hallinta, jotta rajalliset resurssit kohdistuvat yrityksen strategian mukaisiin toimintoihin.

3.2 Asiakkuuden hallinta
Monet yritykset käynnistävät liiketoimintaprosessien kehittämishankkeita
huomaamatta, että kehittämisellä saadaan aikaan vain marginaalinen tulosparannus, ellei tuotevalikoimaa ole ensin rationalisoitu. Etenkin globaali kilpailutilanne tarjoaa asiakkaille paljon vaihtoehtoja. Nykyään yritykset joutuvat tarjoamaan asiakaskohtaisia sovelluksia standardituotteiden hinnalla. Elleivät
päähankkijat ole moduloineet tuoterakenteitaan kunnolla, ohjattavuus on voitu
menettää jo tuotevalikoimaa, sen laajuutta ja asiakasvarioituvuutta määritettä-
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essä. Toistuvuuden puuttuessa, seurauksena on ollut vaikea ohjattavuus,
vaihteleva laatu ja korkeat kustannukset. (Lahti & Tuominen 2010, 1-50.)

Tuotevarianttien määrällä on selkeä vaikutus kannattavuuteen. Erilaisten tuotevarianttien määrän noustessa tuottavuus yleensä laskee, yksikkökustannukset nousevat ja kannattavuuden kriittinenpiste nousee. Moduulirakenteilla tilanne on toinen. Niissä toistuvat tietyt vakiokomponentit, joten samalla voidaan saavuttaa suuri variaatioiden määrä ja hyvä kannattavuus. Taulukossa 1
on esitetty varianttien ja kannattavuuden välinen riippuvuussuhde. (Lahti &
Tuominen 2010, 10-15.)

TAULUKKO 1. Tuotevarianttien ja kannattavuuden välinen riippuvuussuhde
(Lahti & Tuominen 2010, 15)

Tuotevarianttien

Tuottavuus

Yksikkökustannukset

Kannattavuuden kriit-

suhteellinen mää-

tinenpiste % kapasi-

rä

teetista

1

100

100

46

2

76

120

61

3

57

145

80

Opinnäytetyön kohdeyrityksellä ei ole omia tuotteita, joten valmistettavien tuotteiden tuoterakenteisiin on vaikea päästä vaikuttamaan. Kehittyneissä toimittajaverkostoissa tuotteen valmistusystävällisyyteen ja sitä kautta kustannustehokkuuteen voi olla mahdollisuuksia vaikuttaa. Tekemiensä tuotteiden varianttien määrään yritys voi vaikuttaa asiakkuuksien hallinnalla ja kumppanuuksia
kehittämällä.

Asiakkuushallinta on pienissä alihankintakonepajoissa harvinaista ja hyvin
summittaista. Pk-yritys on toiminnassaan ja palveluissaan usein joustavampi,
muutoksissa nopeampi ja sen henkilöstö on taidoiltaan monipuolisempi verrat-
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tuna suuriin organisaatioihin. Isojen yritysten asiakkuushallintaa voi myös pitää kankeana ja hitaasti reagoivana sekä kapea-alaisena, josta puuttuu kokonaisvaltainen näkemys asiakasarvoista. Suuri yritys ottaa hyvin harvoin avaintoimittajansa mukaan asiakassuhteensa kehittämiseen ja markkinointiin. Pkyritys voisi käyttää luontaisia ominaisuuksiaan tehokkaasti omassa asiakkuushallinnassa ja innovatiivisessa yhteistyössä asiakaspinnassa. Avaintoimittaja yleensä aluksi sopeuttaa ja kehittää toimintansa päähankkijan toimintatavan mukaiseksi ja tasolle. Sillä on kuitenkin tyypillisesti useita päähankkijoita
ja siten esikuvanaan useita erinomaisia toimintatapoja, joista voi oppia ja joita
yhdistelemällä voi synnyttää uusia malleja. (Pylkkänen 2011.)

3.3 Asiakkuuksien hallinnan elementit

Asiakkuudenhallinta on luonteeltaan jatkuva oppimisprosessi, jonka keskeisenä pyrkimyksenä on lisätä tietämystä ja ymmärrystä asiakkuuksista. Vastaamalla entistä paremmin asiakastarpeisiin yritys saavuttaa paremman asiakaskannattavuuden. Tämä vaatii asiakkuuden aktiivista hoitamista yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkuudenhallinnassa keskeistä ovat käsitteet kuten asiakkuuksien elinkaari, asiakkuuksien ryhmittely, asiakkuuden arvot ja kannattavuus, asiakkuusstrategia sekä asiakkuuksien hoitaminen. (Mäntyneva 2003,
9; Lehtinen 2004.)

3.3.1 Asiakkuuksien elinkaari

Asiakkuuden vaiheet voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe
on asiakkuuden syntyminen. Tällöin painopiste on yhteisen vision ja kielen
kehittämisessä. Seuraavana vaiheena on asiakkuuden jalostuminen. Tässä
vaiheessa määritellään roolit ja tehtävät kummallekin osapuolelle. Viimeinen
asiakkuuden vaihe on asiakkuudesta luopuminen, jolloin panostetaan tilanteesta oppimiseen. On tärkeä havaita, että elinkaareltaan eri vaiheissa olevat
asiakkuudet vaativat erilaisia toimintamalleja asiakasyhteistyössä. (Lehtinen
2004, 171.)
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3.3.2 Asiakkuuksien ryhmittely

Yksi asiakkuuksien ryhmittelykeino on segmentoida asiakkaat niiden nykyisen
ja potentiaalisen kannattavuuden mukaan. Kaikkien asiakkuuksien potentiaali
ei yksinkertaisesti riitä markkinointipanostuksien kattamiseen. Yleisesti ottaen
kannattamaton asiakas on huono asiakas, mutta asiakkuudella on myös muita
arvoja kuin pelkkä kannattavuusarvo. Toisena segmentointikriteerinä voidaan
pitää myös asiakkaan halukkuutta asiakassuhteen säilyttämisen. Asiakkuuksien ryhmittely voidaan tehdä myös niiden luonteen perusteella. Mikäli yritys
pystyy asiakashallintansa keinoin säilyttämään kannattavimmat asiakkuutensa
ja siirtämään kannattamattomat asiakkaat kilpailijoilleen, on se selvästikin kilpailijoitaan kilpailukykyisempi. Asiakkuudet voidaan jakaa myös niiden luonteen mukaisiin ryhmiin. Seuraavassa on esitetty taulukko 2, asiakkuuden luonteen sisällöstä ja sen muotoutumisesta. (Mäntyneva 2003, 31.)

TAULUKKO 2. Asiakkuuksien luonteen sisältö ja muotoutuminen (Mäntyneva
2003, 31)

Asiakkuuden luonne

Sisältö

Muotoutuminen

Transaktio

Asiakas ostaa, koska

Edullinen hinta ja vaivattomuus

saa halvalla tai vaivattomasta
Sopimus

Preferenssi

Sopimusluonteinen

Asiakas haluaa tehdä sopimuk-

tahdonilmaus

sen yrityksen kanssa

Asiakas ostaa kun voi

Asiakas haluaa keskittää yhdelle toimittajalle

Kumppani

Molemmat osapuolet

Molemmat osapuolet näkevät

pyrkivät yhteistyöllä

molemminpuolisessa yhteis-

edistämään toistensa

työssä mahdollisuuksia ja hyö-

liiketoimintaa

tytekijöitä
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3.3.3 Asiakkuuden arvot ja kannattavuus

Asiakkuudella voidaan nähdä olevan monenlaista arvoa, joista keskeisempiä
ovat asiakkuuden kannattavuus ja asiakaan strateginen arvo. Kannattavuus
perustuu asiakkuuden katelaskelmaan. Asiakkuuden strateginen arvo perustuu mm. volyymiin sillä, jotkut asiakkaat ovat tärkeämpiä volyymin suhteen
kuin toiset. Voidaan myös ajatella, että riippuvuusriski kasvaa volyymin kasvaessa. Suuri asiakas ei ole automaattisesti kannattava. Asiakkuuden kannattavuuden eräs keskeinen näkökulma on asiakkuuden pituus. (Lehtinen 2004,
126.)

Asiakkuudella on myös referenssiarvo. Voidaan sanoa, että yritys on asiakkaidensa näköinen. Referenssiarvoon liittyy kaksi näkökulmaa: asiakkaiden
tunnettuus ja asiakkaiden tunnettuuden sisältö. Jokaisella asiakkaalla on tulevaisuuden arvoa, potentiaaliarvoa. Se voi olla suuri, pieni tai negatiivinen. Negatiivinen se on silloin, jos asiakas lopettaa toimintansa. Potentiaaliarvon arvioiminen on hankalaa, koska pitäisi osata ennustaa tulevaisuuteen. Oppimisarvo on eräs merkittävä arvo yhteistyötä ajatellen. Jos asiakas on halukas oppimaan yhteistyötä toimittajan kanssa, voidaan saavuttaa molemminpuolinen
parempi kannattavuus ”win/win” periaatteella. Vaativa asiakkuus johtaa usein
oppimiseen. Vaativa asiakas käsittelee avoimesti ongelmia ja pyrkii löytämään
yhteisesti ratkaisun, toisin kuin vaikea asiakas, joka kuluttaa energiansa vain
ongelman esille tuomiseksi. (Lehtinen 2004, 135.)

3.3.4 Asiakkuusstrategiat

Asiakkuusstrategia voidaan nähdä kahdella eri tasolla. Ensimmäinen taso on
laajempi asiakasstrategia, jolloin perinteisen liiketoimintastrategian rinnalla
nähdään toinen yhtä merkittävä strategia, asiakasstrategia. Ne ovat kaksi erilaista toisiaan täydentävää näkökulmaa. Asiakasstrategia määrittelee asiakkaisiin liittyvän toiminnan liiketoimintamission ja tavoitteiden saavuttamiseksi.
Siinä yrityksen strategia on määritetty asiakkuudet huomioon ottaen ja tavoitteet asetetaan asiakassuhteille. Lisäksi yrityksen asiakassuhteet nähdään yri-
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tyksen keskeisenä resurssina. Uskotaan, että asiakassuhteita kehittämällä
syntyy liikevaihdon kasvu. (Hellman, Peuhkurinen, Raulas 2005, 157.)

Asiakkuusstrategia voidaan nähdä myös yhteen asiakkuuteen liittyvänä strategiana. Tällöin olennaista on määrittää asiakkuuden nykytila, analysoida asiakkuuden kannattavuus ja elinkaari ja suunnitella niiden mukainen hoitomalli
asiakkuuden ohjaamiseksi yritykselle kannattavammaksi. Tämän tason asiakkuusstrategia vaatii yksityiskohtaiset suunnitelmat asiakkuuden kehittämiselle.
(Lehtinen 2004, 171.)

3.3.5 Asiakkuuden hoitomalli

Asiakkuuden hoitomallilla tarkoitetaan niitä käytännön tehtäviä, joilla jalkautetaan asiakkuusstrategia asiakkuus kerrallaan. Sitä voidaan pitää myös toimintasuunnitelmana. Useissa tapauksissa hoitosuunnitelma voidaan tehdä yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin kirjataan ylös ne toimenpiteet, joita yritys tekee asiakkuuden parantamiseksi tai joita tehdään yhdessä. (Lehtinen 2004,
161.)

Hoitomallilla luodaan yhteisiä pelisääntöjä ja tarkennetaan olemassa olevia
toimintatapoja. Asiakkuushoitomalli on johtamistyökalu, asiakasviestinnän työkalu ja auttaa resurssien kohdentamisessa ja asiakasyhteistyön mahdollisuuksien tunnistamisessa. Asiakkuussuunnitelman avulla asiakkuudet voidaan saattaa järjestelmällisiksi ja toimiviksi. Hoitomalli voi sisältää mm. asiakkaan yleisinformaation, asiakassuhteen kuvauksen, asiakassuhteen hoitamisen vastuut ja asiakassuhteen kehittämisen toimenpiteet. (Asiakkuussuunnitelma 2008, 3.)

Hoitomallien toteuttaminen on vaativa tehtävä. Asiakkuusajattelun yksi ongelma on ollut se, että toimittaja ja asiakas eivät ole ymmärtäneet toisiensa tarpeita riittävän hyvin. Hoitomallin toteutuksessa tarvitaan innostusta ja energiaa. Hoitomallit on saatava osaksi perusrutiinia asiakkaita palveleville henkilöille. Tämä vaatii ihmisten osallistumista hoitomallien luomiseen ja samalla toteutuu koulutus asiakassuhteen syventämiseen liittyen. (Lehtinen 2004, 163.)
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4 MUUTOS JA SEN JOHTAMINEN
Päivi-Maria Isokääntä on kirjoittanut artikkelin, joka on julkaistu Uudessa insinööri -lehdessä. Artikkelin otsikko on ”Miten muutosjohtaminen eroaa päivittäisestä johtamisesta.” Artikkelissa todetaan, että yrityksen missioon, visioon
ja strategiaan kiteytyy se, miten yritys aikoo selvitä uusista olosuhteista, jotka
aiheutuvat toimintaympäristön muutoksista. Muutoksen johtamisen perusta on
yrityksen strategiassa, jota artikkelissa kuvataan sanalla onnistumissuunnitelma. Muutosjohtamisen ydin on siinä, että strategiset valinnat saadaan näkymään käytännössä. (Isokääntä, P-M. 2007.)

4.1 Muutosprosessit
Menestyminen kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa maailmassa vaatii myös organisaatioita muuttumaan jatkuvasti. Muutosprosessit ovat kuitenkin hitaita ja
työläitä. Muutokset koskettavat ihmisiä, minkä johdosta perustarpeet ovat
keskeisessä osassa ajatellen muutoksen läpivientiä. Huolellisella suunnittelulla ja kehitystoimenpiteiden määrätietoisella toteuttamisella on keskeinen vaikutus muutoksessa onnistumisen kannalta. (Savolainen 2009, Hokkanen &
Strömberg 2003, Pekkala 2007.)

Mitä syvemmälle muutoksissa halutaan päästä, sitä suuremmat ovat riskit,
jotka niihin liittyvät, ja sitä enemmän niihin kuluu aikaa. Muutosten läpiviennissä onnistuminen riippuu yleensä enemmän muutoksen toteutustavasta kuin
sisällöstä. Yllättävä muutos saa ihmiset vajoamaan ”murheen kuoppaan” (kuvio 2). Murheen kuopassa vietetty aika on luonteeltaan ”suruaikaa” ja huonosti
toteutetut muutokset aiheuttavat ihmisille samanlaisia tunne-elämyksiä kuin
elämän suuret kriisit. (Hokkanen & Strömberg 2003, 73.)
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KUVIO 2. Murheen kuopat hidastavat muutosta (mukailtu, Hokkanen & Strömberg 2003)

4.2 Yksilön vastarinta
Yksilöt vastustavat muutoksia, koska ne aiheuttavat heissä epävarmuutta.
Vastarintaa aiheuttavat (Russell-Jones 2000, Hokkanen & Srömberg 2003):
•

epävarmuus omasta osuudesta muutoksessa

•

erilaisuuden pelko

•

kontrollin häviämisen pelko

•

vallan menettämisen pelko

•

pelko siitä, että muutos tekee heistä tarpeettomia ja

•

pelko siitä, että voi menettää kasvonsa työtovereiden edessä.

Muutoksen johtamisessa painopiste on muutosmyönteisissä yksilöissä, ”jarrumiehet tulevat perässä” (Puru, 2009).
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4.3 Ryhmän vastarinta
Ryhmän muutosvastarinta pohjautuu yksilöiden käyttäytymiseen. Mielipidevaikuttajat ovat suuressa roolissa. Vaikuttajat saattavat olla jo yrityksen jättäneitä
henkilöitä. Vaikka ryhmän muutosreaktiot pohjautuvat yksilöiden näkemyksiin,
on ryhmän voima ja kulttuuri olemassa erillään yksilöistä. Kulttuuri pysyy ja
muuttuu hitaasti, vaikka henkilöt vaihtuisivat. (Hokkanen & Strömberg 2003,
81.)

Ryhmän sosiaalinen paine yhdenmukaistaa käyttäytymistä. Ryhmälle muodostuu kirjoittamattomia sääntöjä ja ryhmän jäsenet sekä hyväksyvät yhteisen
kulttuurin että ovat valmiita puolustamaan sitä muutosten edessä. Ryhmien
muutosvastarinta riippuu erityisesti siitä, miten voimakas muutos ryhmää uhkaa, miten voimakkaasti muutos uhkaa olemassa olevia kirjoittamattomia
sääntöjä ja normeja sekä miten hyvin muutos on perusteltu etukäteen. (Hokkanen & Strömberg 2003, 81.)

4.4 Muutoksen hallinta
Muutosprosessissa on tärkeää suunnitelmallinen ja täsmällinen toteutus. Muutosta täytyy valmistella huolellisesti ja siitä pitää informoida henkilöstöä turhien
epäselvyyksien välttämiseksi. Muutostilanteen läpiviemisessä erityisen tärkeänä pidetään henkilöstön sitouttamista muutokseen. Täytyy olla vastaanottavainen ihmisten ongelmille, mutta ei voi olla mukava kaikille. (Savolainen
2009.)

Muutosta helpottaa, jos ihmisten käyttäytymistä osataan analysoida läpi muutosprosessin ja reagoidaan tilanteisiin oikealla tavalla. Muutosta tukevan ilmapiirin luominen on tärkeää. Tässä voidaan käyttää apuna koulutuksia ja valmennusta sekä hoitaa muutokseen liittyvä viestintä hyvin. vastarinnan halinta
täytyy suunnitella arvioimalla reaktioita etukäteen. Joukossa voi olla myös
henkilöitä, jotka eivät sulaudu muutokseen. (Russell-Jones 2000.)

23

4.5 Turvallisuuden tunne ja luottamus muutosprosessissa
Turvallisuuden tunne on keskeisempiä ihmisten perustarpeita. Luottamus on
yksi tärkeimmistä elementeistä turvallisuuden tunteen saavuttamisessa. Muita
asioita, jotka liittyvät turvallisuuden tunteeseen ovat mm. pysyvyys, tuki, läheisyys ja kommunikaatio. Turvallisuuden tunteen merkitys on tärkeää tunnistaa
muutosta tehtäessä. Yksittäisen työntekijän turvallisuuden tunnetta lisää myös
se, että hänelle on viestitetty hänen oman työnsä merkitys suhteessa kokonaisuuteen. Yrityksen tehtävänä on viestittää työntekijöille yrityksen visio ja
strategiat. Myös asioiden selkeys, tieto myös ikävistä asioista ja rehellisyys
lisäävät turvallisuuden tunnetta. (Pekkala 2007.)

Luottamusta vahvistetaan aidolla kaksisuuntaisella vuorovaikutuksella. Myös
johdonmukainen toiminta ja hyvät johtamistaidot lisäävät luottamusta muutosprosessissa muutoksen tekijän ja muutoksen kohteen välillä. Luottamuksen
osalta tärkeää on se, miten ongelmatilanteet ratkaistaan. Kriisitilanteet ovat
niitä tilanteita, joissa luottamusta voi syntyä tai sitä voidaan menettää. Rikkoutuneen luottamuksen palauttaminen on vaikeaa. Se on hidas prosessi, jonka
onnistuminen vaatii molempien osapuolien sitoutumista. Aika parantaa osan
haavoista, mutta osapuolten on oltava vuorovaikutuksessa prosessin eri vaiheissa. Kaikki alkaa siitä, että tapahtuneesta otetaan vastuu ja ongelmasta
puhutaan. Hiljalleen osapuolet ymmärtävät syyt. (Savolainen 2009.)

4.6 Organisaatio kulttuuri ja sen muuttaminen
Organisaatiokulttuuri on organisaatioin kokemusten ja aikaansaannosten kokonaisuus, joka ohjaa ihmisten käyttäytymistä yhdensuuntaiseksi. Organisaatiokulttuuri ilmenee kolmella tasolla: aikaansaannoksina, arvoina ja perusolettamuksina. Aikaansaannokset edustavat kulttuurin näkyvää osaa eli työympäristöä, tekniikkaa ja käyttäytymistä. Arvot ovat yrityskulttuurin vaikuttavinta
osaa. Perusoletukset ovat näkymättömiä kirjoittamattomia sääntöjä, oletuksia
jotka ohjaavat organisaatioin jäsenten toimintaa. (Hokkanen & Strömberg
2003.)
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Kulttuuri on osa organisaation pysyvyyttä. Sen muuttaminen ja muuttuminen
ovat riippuvaisia johtajien kiinnostuksen kohteista, johtajien reaktioista kriisitilanteissa, johtajien käyttäytymisestä, palkitsemisen perusteista ja henkilöstöön
kohdistuvien valintojen tekemisestä. Henkilöstöön kohdistuvia valintoja ovat
mm. rekrytointi, ylennykset ja erottamiset. Toissijaisia vaikuttajia organisaatiokulttuurin muuttumiselle ovat mm. organisaatioin rakenne, organisaation
toimintatavat sekä tarinat ja legendat. (Hokkanen & Strömberg 2003.)

Älykäs organisaatio osaa oikealla tavalla tasapainottaa tehokkuutta, oppimista
ja hyvinvointia. Organisaatiot pystyvät oppimaan samoin kuin yksilöt tai tiimit.
Tulevaisuudessa oppivat organisaatiot ovat mm. verkosto-organisaatioita.
Tyypillistä näille on nopeus uusiutua. Organisaatioin oppimisherkkyys riippuu
siitä, miten sitä johdetaan. Oppivissa organisaatioissa oppiminen nähdään
liiketoiminnan ytimenä. Kaikki organisaatiot oppivat, toiset vain hitaammin kuin
toiset. Niinpä älykäs organisaatio kuvaa paremmin niitä organisaatioita, joissa
oppiminen on keskivertoa nopeampaa. (Sydänmaalakka 2007, 55)
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5 LEAN, KAIZEN JA 5S-JÄRJESTELYT

5.1 Lean
Strategisen toimittajaverkoston rakentamisen mallit pohjautuvat osittain japanilaiseen tapaan toimittajaverkostojen ylläpitämisessä. Japanilainen autoteollisuus on
jo varhain koonnut ympärilleen toimittajayhdistyksiä, jotka pyrkivät palvelemaan
päähankkijoiden tarpeita tehokkaasti. (Kuitunen ym. 1999.) Etenkin Toyotan alihankkijat olivat osallisena Toyotan tuotekehitysprosessissa jo 1980 luvulla (Liker
2006).

Lean ajattelun taustalla on Toyotan tuotantofilosofia (Toyota Production System).

Toyotan tuotannollinen lähestymistapa keskittyy korkeaan laatuun ja asiakastyytyväisyyteen tavalla, joka on mullistanut etenkin autoteollisuutta ja sitä on
sovellettu hyvin laaja-alaisesti myös muuhun teollisuuteen. TPS:n menetelmistä on muotoutunut myös käsite Lean-tuotanto. Se on laajasti tunnustettu ja
sovellettu tuotantofilosofia ja sitä opiskellaan maailman laajuisesti. (Liker
2006, TPS 2011.)

Filosofia kehitettiin lisääntyvien asiakastarpeiden ohjaamana. Lean tavoittelee
tekemään enemmän vähemmällä, silti varmistaen parhaan mahdollisen laadun, luotettavuuden ja joustavuuden. Leanin mukainen toiminta mahdollistaa
varastotasojen alentamisen ja tehokkaan valmistamiseni tarkasti määritellyille
tuotantoerille, perustuen asiakkaan todellisiin tarpeisiin ja minimaaliseen hukkaan. (Liker 2006.)

Lean-ajattelun mukaisesti jokainen prosessi tuottaa vain sen verran tuotteita,
mitä on tarpeellista, silloin kun on tarpeellista ja juuri oikeita määriä. Tuotettavat määrät perustuvat vain asiakkaan tarpeisiin, eikä esimerkiksi siihen paljonko olisi mahdollista tuottaa tuotteita varastoon. Virheiden korjaaminen välittömästi niiden sattuessa kuluu myös Lean-ajatteluun. Virheiden käsittely heti
niiden sattuessa auttaa työntekijöitä ymmärtämään virheisiin johtavia syitä ja
ennalta ehkäisemään virheiden toistumisen. Leanissa toimintaa lähestytään
arvon tuottamisen kannalta koko toimitusketjussa. Organisaatioiden toiminnot on
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eroteltu arvoa tuottaviin ja arvoa tuottamattomiin toimintoihin. (Merikallio & Haa-

pasalo 2009.)

Toyotan tapaa työskennellä kuvaa seuraava kuvio 3. Toyota antaa suuren
arvon työntekijöilleen ja pyrkii luomaan innostavan ja kasvattavan työilmapiirin, mikä rohkaisee työntekijöitä kehittymään. Työntekijät nähdään avainresurssina ja hyvästä työstä palkitaan. Toyota suhtautuu avoimesti haasteisiin ja
toteuttaa uusia ideoita aktiivisella valmistelulla ja olemalla ylpeitä saavutetuista tuloksista. Kaizenin, jatkuvan parantamisen, mukaisesti pienimmätkin parannusideat huomioidaan. Ennen päätöksen tekoa selvitetään perusteellisesti
asioiden alkulähteet, jotta päätöksestä tulee onnistunut. Genchi Genbutsu tarkoittaa menoa alkujuurille. Kunnioitus Toyotan toiminnassa merkitsee mm.
sitä, että jokaista henkilöä ja henkilöllisyyttä kunnioitetaan. Tiimityöskentely
nähdään myös tärkeänä elementtinä Toyotan työskentelytavassa. Leanajattelun mukaisesti jatkuva parantaminen on osa työntekijöiden jokapäiväistä
työtä. Työntekijöiltä odotetaan ja heitä valtuutetaan tuomaan esille kehitysehdotuksia. Tieto kehitysideoista ja toteutustavoista jaetaan aktiivisesti muille
yksiköille, jolloin voidaan oppia toisten kokemuksista. (TPS 2011.)

KUVIO 3. Toyotan työskentelytapa (mukailtu, Toyota Production System
2011)
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5.2 Kaizen
Kaizen on yksittäisenä strategiana tärkein japanilaisessa johtamisessa. Kaizen tarkoittaa yksinkertaistettuna jatkuvaa parantamista. Monet japanilaisten
saavutukset ovat toteutettu Kaizenin periaatteita noudattaen. Kaizen onkin
käytetyimpiä sanoja Japanissa. Erona perinteiseen länsimaalaiseen ajattelutapaan Kaizen pohjautuu prosessilähtöiseen ajattelutapaan resurssilähtöisen
ajattelutavan sijaan. (Imai 1986.)

Jatkuvaa parantamista tarvitaan yrityksen kaikilla tasoilla. Menestyvät yritykset
ovat näyttäneet, että muutoksia on mahdollista ennakoida ja haasteet on kohdattavissa siten, että yritys on silti johdettavissa. Jatkuva parantaminen nähdään määrätietoisena toimintakulttuurin kehittämisenä. Saavutettua toiminnan
tasoa kehitetään jatkuvasti, uudistamalla toimintatapoja ja valvomalla niiden
toteutumista. Kaikkien työntekijöiden osallistumista pidetään tärkeänä ja kaizen edellyttää johdon aitoa sitoutumista. Japanilaiseen tapaan suuren painoarvon saa uusien toimintatapojen jatkuva kehittäminen sen sijaan, että keskityttäisiin vain valvomaan jo saavutettua toiminnan tasoa. Kuviossa 4 on kuvattu, miten jatkuva parantaminen valvonnan ja innovaatioiden välissä nostaa
askel askeleelta toiminnan tasoa ja lisää sekä helpottaa isompien innovaatioiden syntymistä ja toteuttamista. (Imai 1986.)
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KUVIO 4. Japanilainen ja länsimaalainen käsitys työn funktioista. (mukailtu,
Imai 1986)

Kaizenissa keskeistä on asiakassuuntautuneisuus. Sen lähtökohtana on, että
vain asiakkaita palvelemalla voidaan taata yrityksen menestyminen. Jos asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, ei yrityksellä ole annettavaa myöskään osakkeen
omistajille. Kaizen pohjautuu ajatukseen, että asiakkaat ”omistavat” yrityksen
eivät osakkeenomistajat. Kaizenin korostaa niiden asioiden merkitystä, jotka
asiakas kokee tärkeiksi. Näitä ovat laatu, hinta ja toimitusvarmuus. (Liker
2006.)

Perinteisesti on ajateltu, että laatu maksaa. Kaizen lähtee kuitenkin ajatuksesta, että korkea laatu tuo alhaisempia kustannuksia. Tämä perustuu siihen, että
tehdyt virheet tulevat kalliiksi ja kohdistuvat siten kustannuksina tuotteille. Virheiden eliminointi johtaa parempaan laatuun ja kustannustehokkaampaan
toimintaan. Kaizen vaatii kaikkien työntekijöiden osallistumista jatkuvan kehittämisen ylläpitoon ja tuotannollisten innovaatioiden kehittämiseen. (Imai
1986.)
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Kaizen korostaa myös esimiestyöskentelyn merkitystä. Esimiestyön pitää sen
mukaan olla osallistuvaa ja sitoutunutta. Tavoitteiden asettelu tulee perustua
mitattavissa oleviin mittareihin. Jatkuvaan parantamiseen osallistuminen tulee
tehdä helpoksi jokaiselle työntekijälle. Sisäisen asiakkuuden käsittäminen
asiakasvaatimusten täyttämisessä on tärkeää. (Imai 1986.)

Ongelmanratkaisu on keskeisessä osassa kaizenia. Sen mukaan ongelman
ratkaisu tulisi viedä mahdollisimman lähelle ongelman perimmäisiä syitä. Ongelma havaittaessa tulisi mennä ensin Gembaan. Gemba on siellä, missä asiakkaan vaatimukset muutetaan asiakkaan tyytyväisyydeksi. (Liker 2006.)

5.3 Siisteyden ja järjestyksen kehittäminen
Yksi kaizenin kulmakivistä on täydellinen järjestys työpaikoilla. Korkeatasoisissa yrityksissä kaikki tarpeeton on poistettu ja tavarat ovat siististi paikoillaan. Tämä saadaan aikaan 5S:n avulla, jonka viisi vaihetta on kuvattu taulukossa 3.

TAULUKKO 3. 5S:n vaiheet. (mukaillen, Tuominen 2010, 19)
Vaihe 1. Erottele, (Seiri) Erota välttämättömät tavarat turhista
ja luovu muista.
Vaihe 2. Järjestele (Seiton) Järjestele loput tavara niin, että ne
on helppo löytää.
Vaihe 3. Puhdista (Seiso) Pidä lattiat, koneet ja työpisteet siistinä ja puhtaina.
Vaihe 4. Vakioi (Seiketsu) Luo standardeja erottelulle, järjestykselle ja vakioinnille.
Vaihe 5. Ylläpidä ja kehitä edelleen (Shitsuke) Toimi sovittujen
standardien mukaisesti ja kehitä niitä edelleen.

5S-ohjelman keskeiset tavoitteet ovat hyvin järjestetyt työpisteet, jotka aiheuttavat vähemmän tapaturmia, hukkaa, hylkyä, tuotantoseisokkeja, virheitä ja
ohjausongelmia. Järjestys ja siisteys kertovat yrityksen toiminnasta paljon.
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Järjestys luo miellyttävän työpaikan ja antaa hyvän kuvan yrityksestä. Samalla
viihtyvyyttä, tuottavuutta ja yrityksen imagoa parannetaan. (Tuominen 2010, 7)

Tute-projektissa pyritään hyödyntämään leanin menetelmiä, joista kaizenin
periaatteet ja menetelmät ovat esimerkkeinä.
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6 TUTE-PROJEKTIN VALMISTELU JA KÄYNNISTÄMINEN
6.1 Nykytila-analyysi ja kehityskohteiden valinta
Kilpailutilanteen kiristyminen oli keskeisin syy aloittaa Tute-projekti. Taantuman johdosta oli tiedossa, että hintakilpailu tulisi kiristymään olennaisesti ja
liiketoimintaedellytysten varmistaminen vaatisi aiempaa suurempia ponnisteluja. Yrityksessä oli toteutettu jo aiemmin aktiivista toimintatapojen kehittämistä,
mikä oli myös yksi projektin aloittamisen mahdollistajista. Lähivuosina oli viety
läpi pienimuotoisia kehitysprojekteja liittyen tuotannonohjaukseen. Prosesseja
oli kehitetty laatujärjestelmän ohjaamana jatkuvan parantamisen tapaan ja
projektin alkuvaiheissa myös kohdeyrityksen liiketoimintasuunnitelma oli päivitetty, joten tämän projektin läpiviemiselle oli tehty taustatyötä.

Toimintojen nykytilan pullonkaulojen ja muiden kehityskohteiden kartoittamiseksi pidettiin ideoimispäivä. Päivään osallistuivat yrityksen johtaja, toimihenkilöt ja useita työntekijöitä. Tilaisuutta ohjasi ulkopuolinen asiantuntija, joka oli
mukana projektin läpiviennissä alusta loppuun. Hänen tehtävänään oli opastaa ja avustaa projektin läpiviemisessä. Ideoimispäivän tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisimman paljon kehityskohteita liittyen yrityksen eri toimintoihin.

Osallistujat kirjasivat vuorollaan kommentteja liittyen kokemuksiinsa kohdeyrityksen toiminnassa. Ilmapiiri oli avoin ja kommentteja kertyi yhteensä useita
kymmeniä. Arvioinnin kohteita ei ollut rajattu, vaan arviointi sai koskettaa, mitä
tahansa toimintoa, missä koettiin olevan kehittämistä. Päivän mittaan löytyneitä asioita ryhmiteltiin ja arvotettiin.

Kirjattujen kommenttien avulla selvennettiin ongelmien syy-seuraussuhteita ja
etsittiin ongelmien juurisyitä. Täysin yksiselitteisiä juurisyitä ei tässä vaiheessa
löydetty, mutta ideoimispäivän jälkeen koko henkilöstöllä oli parempi käsitys
kohdeyrityksen toiminnoissa esiintyvistä ongelmakohdista. Lisäksi päivä toimi
yhteisenä ryhmähengenkohotuksena tulevan projektin läpiviemiseksi. Esille
nousseet asiat ovat esitelty ryhmiteltynä ja arvotettuna liitteessä 1.
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Ongelmienkartoituspäivän tuloksena saatujen ryhmittelyjen pohjalta tehtiin
täsmällinen projektisuunnitelma. Projektin nimeksi annettiin Tute-projekti (tuotannontehostamisprojekti).

6.2 Projektin tavoite ja rajaus
Projektin tavoitteena oli tilauskonepajan kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan tehostaminen. Kehittämistyöllä tavoiteltiin prosessien kehittämistä täsmällisemmiksi, johtamisjärjestelmän kehittämistä ja yrityskulttuurin muuttamista
varmistavaksi ja ennakoivaksi. Toiminnan luotettavuuden kehittämisellä pyrittiin mahdollistamaan se, että pääasiakkaat voisivat nähdä kohdeyrityksen aiempaa strategisempana kumppanina. Kehittämiskohteita projektilla oli paljon
aina markkinoinnista toimittamiseen. Kuviossa 5 (ks. sivu 35) on esitetty toiminnankehittämisen elementit ja kuviossa 6 (ks. sivu 53) asiakaskohtaisuuden
vahvistumisen elementit kehittämistyön edetessä.

6.3 Projektisuunnitelma ja projektinhallinta
Kehittämisprojektille tehtiin huolellinen ja kattava projektisuunnitelma. Hanke
oli laajuudeltaan suuri ja haastava. Projekti ajoittui vuosille 2009-2011. Projekti
suunnitelman pääsisältö koostui kuudesta työpaketista, jotka olivat:
•

tuotantojärjestelmän konsepti sekä sen tehokkuus ja joustavuus,

•

materiaalin hankinta ja vastaanotto sekä alkutuotanto,

•

valmistus ja tehokkaat valmistusmenetelmät,

•

kokoonpano, pakkaus ja lähetys,

•

tarjous- ja tilauskäsittely sekä työnsuunnittelu ja

•

optimaalinen toiminnan ohjaus.

Jokaisella työpaketilla on oma vastuuvetäjä ja jokaisesta työpaketista tehtiin
yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat. Projektin läpiviemiseksi vaadittiin järjestelmälliset projektinhallintamenetelmät. Projektin läpiviennin aikana projektin johtoryhmä kokoontui 2-4 kertaa viikossa. Sen aikana pidettiin myös kym-
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meniä kehittämisprojektipalavereja. Tyypillinen työskentelytapa oli tiimi- ja työpajatyöskentely. Kehittämistyötä tehtiinkin aktiivisesti pienryhmissä, joilla oli
omat viikkotavoitteet. Projektin etenemistä varmistettiin 1-2 kuukauden välein
gate-palavereilla, joissa vastuuhenkilöt esittelivät työpakettiensa etenemistä.
Projektin kustannuksista ja tuloksista tehtiin täsmälliset raportit puolivuosittain.

6.4 Tute-projektin työpaketit tiivistettyinä
Tässä opinnäytetyössä tuotantojärjestelmän konsepti osuudessa esitellään
asiakaskeskeisyyden, johtamistavan ja tuotantojärjestelmän kehittämistä kohdeyrityksen koko huomioiden laajasta näkökulmasta. Muut työpaketit ovat yksityiskohtaisempia osuuksia tuotantojärjestelmän kehittämisestä. Asiakaskeskeisyyden kehittämiseen vaikuttivat kaikki projektin aikana toteutetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset. Keskeisimmät kehittämisen kohteena olleet asiat
tuotantojärjestelmän konseptit osuudessa olivat, asiakasstrategian uudistaminen, tiimityöskentelyn kehittäminen, kehityskeskustelujärjestelmän luominen,
organisatoristen muutostarpeiden kartoitus ja tehdaslayoutin muutokset.

Hankintojen osalta kehittämistyön päätavoitteena oli materiaaliohjausprosessin selkeyttäminen. Tähän pyrittiin toimittajayhteistyötä kehittämällä ja sopimuskatselmuksilla. Kehittämisen kohteina olivat myös materiaalien ohjaaminen tuotantoomme ja tavaroiden merkitseminen. Kohdeyritys on luonut itselleen oman alihankintaverkoston pintakäsittelyiden osalta ja kuormitushuippujen tasaamiseksi myös koneistusten ja hitsausten osalta. Projektin myötä
myös alihankintaverkoston toimintaa kehitettiin.

Valmistuksen osalta kehittämisen painopiste oli työpistejärjestelyissä, menetelmien kehittämisessä, visuaalisessa ohjauksessa, koulutuksissa ja huoltojen
kehittämisessä. Näitä kaikkia osa-alueita kehitettiin asiakasnäkökulma huomioiden. Jokaisen työntekijän panoksella oli suuri merkitys näiden kehityskohteiden toteutuksessa. Kokoonpano ja pakkaus olivat myös kehittämisen kohteina
etenkin työpisteiden järjestyksen ja asiakaskohtaisen pakkaamisen osalta.
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Tarjoustoiminnan ja tilaustenkäsittelyn kehittäminen oli avainasemassa koko
kehittämistyön aikana. Kohdeyrityksen valmistamat tuotteet olivat projektin
alussa ja ovat edelleen asiakkaiden suunnittelemia. Asiakkaan kannalta ensiarvoisen tärkeää oli ja on kohdeyrityksen tarjouslaskennan ja tilaustenvastaanotto toiminnan onnistuminen. Nämä toiminnot ohjaavat koko tilaustoimitusprosessin onnistumista. Kohdeyrityksen suuri tuotekirjo ja eräkokojen
vaihtelu asettivat projektille haastavan lähtökohdan. Tavoitteena oli selkeyttää
prosesseja niiden hallittavuuden parantamiseksi. Hallittavuutta kehitettiin näiden prosessien osalta etenkin tiimityöskentelyä kehittämällä ja ennakoivamman toimintatavan kehittämisellä.

Aiemmin todettujen kehitystoimien tueksi vaadittiin muutoksia toimintaa ohjaavaan ja tukevaan tuotannonohjausjärjestelmään. Joustavuuden ja tehokkuuden yhdistäminen olivat haasteena kehittämistyössä. Muuttuviin asiakastarpeisiin reagoiminen vaati erilaisia valmistuksen ohjaustapoja, joiden edellyttämiä muutoksia räätälöitiin projektin aikana tuotannonohjausjärjestelmään.

Seuraavassa kuviossa on esitetty yhteenvetona asiakaskohtaisen tuotantokonseptin kehittämisen pääteemat, joilla kohdeyritys vahvistaa asemaansa
verkoston jäsenenä.
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KUVIO 5. Asiakaskohtaisuuden vahvistaminen kohdeyrityksessä.
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7 TYÖPAKETTIEN TOTEUTUS
7.1 Tuotantojärjestelmän konsepti
Koska työn tavoitteena on kehittää uusi asiakkuuksiin pohjautuva alihankintakonepajan tuotantokonsepti, kehittämistyö aloitettiin läheltä asiakaspintaa.
Tehokkaan markkinoinnin ja myynnin malleihin panostettiin heti alusta alkaen.
Kohdeyrityksessä pohdittiin yrityksen asemaa konepajateollisuutta koettelevassa suhdannetilanteessa ja arvioitiin vahvuuksia ja avainmenestystekijöitä.
Kohdeyrityksen esitteet ja kotisivut uudistettiin heti projektin käynnistyttyä. Niiden avulla asiakkaille viestitetään, että yrityksellä on halu toimia tiiviissä yhteistyössä päähankkijoiden kanssa. Kohdeyritys halusi osoittaa omaa toimintaa kehittämällä valmiuden olla kehittämässä koko kokonaisketjun kilpailukykyä. Projektin loppuvaiheessa alihankkijan roolin tarkasteleminen päähankkijoiden kumppanina auttoi selkeyttämään kohdeyrityksen tahtotilaa toimittajaasiakassuhteen kehittämisessä. Niin asiakasstrategian kehittämiseen löydettiin uutta näkökulmaa.

7.1.1 Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen
Projektin aikana asiakkuuksien hallintaan kartoitettiin uusia menetelmiä. Kirjallisuuden perusteella tutustuttiin asiakkuushallinnan teoriatietoon. Yrityksen
johto mietti käytäntöjä vuorovaikutuksen lisäämiseksi tärkeiden asiakkuuksien
osalta ja mietittiin myös viestinnän sisältöjä. Projektin aikana asiakkuuden
merkitystä pyrittiin nostamaan esiin jokaista toimintoa kehitettäessä. Tällä tavalla viestitettiin koko henkilöstölle asiakkuuden merkitystä omalle toiminnallemme. Kohdeyrityksessä asiakaspalvelu pyrittiin sisällyttämään tuotantoprosessin kaikkiin vaiheisiin. Asiakaspalvelun vahvistuminen näkyi asiakaskeskeisyyden lisääntymisenä asiakasstrategiassa ja sen toteuttamisessa, kuten
kuvioissa 5 ja 6 (ks. sivu 53) on havainnollistettu.
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7.1.2 Asiakastyytyväisyyskysely ja asiakkuuden hoitomalli
Kohdeyrityksen asiakastyytyväisyyskyselyyn tehtiin useita parannuksia. Kyselyn kysymykset mietittiin uudestaan ja arvioitiin sitä, että millaisina erinä kyselyjä lähetettäisiin asiakkaille. Aiemmin asiakaskysely oli lähetetty sähköpostiliitteenä. Dokumentin ulkoasun asetukset olivat vaihdelleet asiakkaiden erilaisista ohjelmistoista johtuen. Asiakastyytyväisyyskyselyn palauttaminenkaan ei
asiakkaalle ollut täysin yksiselitteistä. Projektin myötä asiakaskysely siirrettiin
yrityksen kotisivuille, joten siihen vastaaminen helpottui ja epäselvyydet kyselyn palauttamisen suhteen eliminoitiin.

Vuorovaikutuksen lisäämiseksi toimittaja-asiakassuhteessa suunniteltiin apuvälineeksi asiakkuuden hoitomallia. Ideoita mallin rakentamiseksi saatiin kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Yhdessä ideoinnin tuloksena saatiin kootuksi esitys palaverikäytännöstä ja muista suunnitelmallisista toimenpiteistä, joita voisi
hyödyntää asiakkuuksia kehitettäessä. Asiakkuuden syventämisen lähtökohtana on asiakkaan se, että asiakas näkee asian tärkeäksi. Kohdeyrityksessä
suunniteltiin, miten alihankkija voisi lisätä luottamusta suhteen syventämiseksi.

7.1.3 Kehityskeskustelut
Kohdeyrityksessä ei ollut käytössä kehityskeskustelujärjestelmää ennen projektin aloittamista. Tällainen koettiin kuitenkin tarpeelliseksi työkaluksi tavoitteellisen johtamistavan tueksi ja tehtäväkokonaisuuksien selkeyttämiseksi.
Kehityskeskusteluihin suhtauduttiin varauksellisesti, eikä haluttu tehdä hätiköidysti toimimatonta järjestelmää.

Yrityksen johto perehtyi kehityskeskustelujärjestelmien sisältöihin ja käyttöönottamiseen. Kehityskeskustelujärjestelmistä kerättiin kokemuksia myös muilta
yrityksiltä. Kartoitusvaiheen pohjalta saatiin selville, että kaikissa yrityksissä
keskustelujärjestelmä ei toiminut toivotulla tavalla. Kohdeyrityksessä valmisteltiin keskustelukäytännön käyttöönottoa huolellisesti. Useiden vaiheiden jälkeen päädyttiin lyhyehköön lomakemalliin, johon oli koottu vain kaikista olennaisimmat kysymykset koskien kohdeyrityksen tarpeita.
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Toimihenkilöiden osalta tulevilla kehityskeskustelulla haluttiin selkeyttää työn
tavoitteellisuutta, työtehtäviä ja esimiestyöskentelyn sekä päivittäisjohtamisen
rutiineja. Työntekijöiden osalta merkittävimpinä asioina nousi esiin työntekijöiden oman panoksen merkitys asiakkaan kokeman palvelutason osalta. Keskustelukäytäntö saatiin käynnistettyä vasta projektin loppupuolella, joten käytännön onnistumista ei voida vielä analysoida. Kehityskeskustelukäytäntöön
perusteellinen tutustuminen auttoi jo sinänsä johtamistavan kehittämisessä
tavoitteellisemmaksi ja asiakaslähtöisemmäksi.

7.1.4 Tito-tiimi
Yksi merkittävimmistä johtamisjärjestelmän muutoksista oli tilaus-toimitustiimin
perustaminen. Keskeinen pelisääntö on käsitellä asiakastilaus välittömästi sen
saavuttua yhtäaikaisesti tuotannon, hankinnan ja työnsuunnittelun kanssa.
Tito-tiimin tarkoitus on varmistaa kaikki keskeiset asiat ennen valmistusta, jotta tilauksen toimittaminen asiakkaalle onnistuu moitteitta. Myös tarjoustoimintaa on tarkoitus yhdistää soveltuvin osin tito-tiimin tehtäviin. Käytäntöä ohjaamaan määritettiin ajankohdat, milloin tiimi kokoontuu ja tarkka palaverikäytäntö.

Tito-tiimi työskentelyn lomassa esiin nousi myös toiminnan pullonkaulojen juurisyitä, minkä johdosta toimintaa voitiin ja voidaan jatkossa kehittää jatkuvan
parantamisen periaatteen mukaan siten, että tilaustenkäsittelyyn liittyvät ongelmat poistetaan kokonaisvaltaisesti. Projektin aikana pidetyissä palavereissa havaittiin kehittämistarpeita tuotannonohjausprosessin alkuvaiheissa. Alkuvaiheiden merkitys on suuri, koska ne ovat lähempänä ongelmia aiheuttavia
juurisyitä. Siksi tito-tiimin avulla löydettyjen pullonkaulojen ja ei-toivottujen ilmiöiden poistamisella on merkittävä vaikutus toiminnan kehittämisessä.

7.1.5 Layout muutokset
Projektin aikana haluttiin kehittää valmistuksen tilojen visuaalisuutta ja materiaalivirtojen sujuvuutta. Tämän johdosta päätettiin tehdä muutoksia tuotantotilojen layoutiin. Layoutmuutokset toimivat perustana uudelle selkeämmälle tuo-
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tantojärjestelmälle. Funktionaalisia yksiköitä ja soluja sisältävään tuotantojärjestelmään kehitettiin lisää solumaisuutta ja linjamaisuutta visuaalisuuden sekä pienerätuotannon lisäämisen avulla. Layoutmuutokset mahdollistivat kahden työvaiheen yhdistämisen yhdeksi solumallin mukaiseksi yksiköksi. Tämän
johdosta voitiin karsia turhia materiaalien siirtoja. Samalla myös töiden ohjattavuus helpottui, sillä töiden ohjaaminen vaatii vähemmän vaivaa, kun työvaiheet tapahtuvat tosiaan lähekkäin.

Layoutmuutosten toteuttaminen aloitettiin suunnittelemalla vaihtoehtoisia
layout-ehdotuksia, joita arvioitiin projektiryhmän kanssa. Suunnittelussa käytettiin apuna myös suunnittelutoimistoa. Ryhmän mielestä paras vaihtoehto
valittiin ja sitä lähdettiin toteuttamaan. Kehittämistyön perustana oli pitää koko
henkilöstö tietoisena muutosten etenemisestä. Työntekijät olivat mukana jo
layoutin suunnittelussa ja edelleen muutosten toteuttamisessa, jotta muutokset toteuttaminen aiheuttaisi vähemmän vastarintaa.

Layoutmuutosten toteutus eteni siten, että uuden layoutin edellyttämät suurimmat muutokset tehtiin ensin ja sitten toteutettiin yksityiskohtaisempia järjestelyjä. Suurimpiin muutoksiin lukeutuivat koneiden siirrot. Ruostumattomien
tuotteiden hitsaus ja kokoonpano sijoitettiin omalle alueelle ja eristettiin muusta tilasta väliseinillä riittävän puhtauden varmistamiseksi. Myös ilmastointia
parannettiin hitsauskaasujen poistamiseksi tehokkaasti.

Kohdeyrityksen monipuolisen toiminnan johdosta materiaalivirtojen optimaalinen ohjaaminen on haastavaa. Kappaleiden koot ja määrät vaihtelevat paljon.
Nämä asiat asettivat vaatimuksia layoutin suunnittelulle ja toteutukselle. Tilantarpeelle on ominaista, että tilojen pitää muotoutua tilanteen mukaan. Siksi
yksityiskohtaisemmat järjestelyt, kuten hyllyjen paikat ja muodot, muotoutuivat
pienryhmätyöskentelyn tuloksena myöhemmin projektin edetessä. Avain asemaan nousi se, että tavaroille on varattuna yksiselitteiset säilytystilat valmistusprosessin kaikissa vaiheissa. Muutoksilla tavoiteltiin tavaroiden ohjautumista systemaattisemmin kuin aikaisemmin.
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7.2 Materiaalin hankinta ja vastaanoton kehittäminen

7.2.1 Materiaalien hankinta
Materiaalien hankinnan kehittämisen kehitystarpeet kohdistuivat Tuteprojektissa pääosin materiaalien ja komponenttien tilaus- ja toimitustapaan.
Mahdollisuuksien mukaan materiaalien tilaus haluttaisiin toteuttaa valmiissa
seteissä. Projektin aikana yhden päähankkijan tilausten osalta päästiin toteuttamaan settiostoja. Tämän johdosta näiden tilausten osalta siirryttiin tilausohjauksesta varasto-ohjauksen tyyppiseen toimintatapaan. Ohjaustavan muutoksesta kerrotaan enemmän kappaleessa toiminnan optimaalinen ohjaus.

Varasto-ohjauksen myötä hankintoja voitiin setittää kyseisten asiakastilausten
tarpeiden osalta. Varasto-ohjauksen siirtymisen aikaan kehittyi yhteistyö asiakkaan kanssa myös siten, että saatiin kyseiseltä päähankkijalta ennustetietoa tulevista tilauksista. Tämän johdosta materiaalihankinnoissa ostorivien ja
ostotilausten määrää voitiin vähentää. Tämä vähensi hankintaan ja materiaalien hallintaan sitoutuvaa työmäärää.

Projektin aikana c-komponenttien hankintaa selkeytettiin kaupintavarastojen
lisäämisellä. Raaka-aineiden hankinnan suhteen tarkennettiin toimittajakohtaisia sopimuksia. Pintakäsittelyjen osalta vaihdettiin maalaamoa paremman
laadun ja alihankintaprosessin hallittavuuden parantamiseksi.

7.2.2 Vastaanottotoiminnan kehittäminen
Materiaalien ja komponenttien vastaanottotarkastuksia haluttiin tehostaa ja
siten toimittajien toimittamien tavaroiden laadunvalvontaa kehittää. Reklamointi toimittajalle koettiin mahdolliseksi, vain sillä edellytyksellä, että vastaanottotarkastus tehdään heti tavaran saavuttua. Mitä pitempään vastaanottotarkastus pitkittyy, sitä vaikeampi epäkurantin tavaran palauttaminen ja laatupuutteen tekeminen tavaratoimittajalle onnistuneesti on.

Tilausten monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta johtuen, kohdeyrityksessä
tuotannon sujuvuuden takaamiseksi osa tavaroista odottaa pääsyä valmistuk-
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seen pitkään. Tämä ongelma pienenee kehittämistyön myötä. Tuotannonohjaus muuttuu kauttaaltaan ennakoivammaksi asiakkuuksien hallinasta alkaen,
jolloin variaatioiden vaihtelevuuteen kiinnitetään enemmän huomiota.

Materiaalien vastaanotossa suuri merkitys on myös sillä, että lähetteet tarkastetaan ja tiedot syötetään tuotannonohjausjärjestelmään täsmällisesti. Projektin edetessä valmistuksen tilojen järjestyksen parantuessa ja vastaanottoprosessikuvauksen ohjaamana lähetteiden vastaanottaminen järjestelmään selkeytyi hieman. Lähetteet oli helpompi pitää tallessa ja laittaa niille varatuille
paikoille, kun muutoinkin järjestys oli parempi. Valvonnalla on suuri merkitys,
sillä valvonnan puute johtaa pian laiminlyönteihin ennen kuin uusi järjestelmällisempi toimintatapa on juurtunut toimintaan pysyvästi. Valvontaa helpottamaan toteutettiin tuotannonohjausjärjestelmään reaaliajassa päivittyvä raportti, joka näyttää saapuvien tavaroiden tilan. Työkalua voi käyttää apunaan sekä
ostajat, että tavaran vastaanottajat.

7.3 Valmistus ja tehokkaammat valmistusmenetelmät
Tässä työpaketissa suunniteltiin valmistuksen layout ja työjärjestys siten, että
materiaalivirta ja tilan käyttö toteutettiin avainkoneiden ja päähitsauspaikkojen
mukaan. Apukoneet sijoitettiin niiden toiminnan kannalta sopiviin paikkoihin.
Lattiatason ohjauksen periaate on, että valmistusta ei aloiteta puutteellisen
tiedon varassa ja että valmistusvaiheet valmistellaan hyvin. Aihioiden siirtoja
varten alkutuotannosta seuraaviin vaiheisiin kehitettiin ja otettiin käyttöön kärryjä. Aihioilla ladatut kärryt ja uudet hyllyjärjestelyt muodostavat lattiatason
ohjauksen työjonon päävalmistusvaiheissa. Lattiatason ohjausta on käsitelty
myös kappaleessa lattiatason ohjaus 7.6.4.

7.3.1 Aloituspalaveri
Jotta valmistusedellytykset toteutuisivat vaativissakin tilauksissa, suunniteltiin
aloituspalaverikäytäntö. Impulssi aloituspalaverin pitämiseksi saadaan aiemmin esitellyltä tito-tiimiltä. Palaverille tehtiin lomake, jossa on määritetty asiat,
jotka pitää varmistaa ennen kuin tilaus etenee hankintavaiheeseen. Tarkoituk-
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sen mukaista on, että selvitetyt asiat voidaan ottaa huomioon jo ennen hankintaa. Palaveriin osallistuvat työnsuunnittelu, työnjohto ja työntekijöitä. Aloituspalaveri on osa yksityiskohtaisemman työsuunnitelman ja valmistusohjeiden
tekemistä. Tarkoituksena on viedä palaverin pöytäkirja tuotannonohjausjärjestelmään, josta se on löydettävissä myös silloin, kun vastaavaa työtä aloitetaan
seuraavan kerran valmistelemaan.

7.3.2 Työpistejärjestely, 5S
Työpistejärjestelyjä toteutettiin 5S menetelmän mukaisesti. Työn alkuvaiheessa turhan tavaran hävittämiseksi pidettiin ohjattuja siivoustalkoita. Tämän jälkeen toteutettiin pilottiluonteisia järjestelyjä, joita kopioitiin muihin työpisteisiin.
Yleisilmettä saatiin parannettua. Siisteystason säilyttämiseksi aktivoitiin siisteystarkastuskäytäntö osaksi viikoittaista työskentelyä.

7.3.3 Menetelmienkehitys ja koulutukset
Tuottavuutta ja käyttöasteita parannettiin kehittämällä valmistusmenetelmiä,
kiinnittimiä ja työkaluja. Menetelmien kehittämisessä ja koulutuksissa käytettiin
apuna ulkopulista menetelmäsuunnittelua. Koulutuksia järjestettiin kohdeyrityksen tiloissa oikeissa tuotanto-olosuhteissa. Opetus oli monipuolista ja hyvin
ohjaavaa ja oppimista tukevaa. Koulutukset sisälsivät ohjelmointia Mastecam:lla, työstöarvojen laskentaa, kiinnittimien suunnittelua ja kappaleiden
kiinnittämistä ja menetelmien suunnittelua. Myös aihion tarkkuus ja työkalujen
esiasetus sekä muu välineiden kokonaisvaltainen hallinta oli keskeisessä
osassa menetelmien kehittämistä. Myös ohjeistusta ja visuaalista dokumentointia kehitettiin.

Hitsauksen osalta otettiin käyttöön pyörityslaitteet sekä teräksisten rakenteiden, että ruostumattomien putkistorakenteiden osalta. Ruostumattomien putkistojen hitsaamiseen suunniteltiin, valmistettiin ja käyttöönotettiin oma pyörityslaite. Hitsausta varten suunniteltiin ja toteutettiin useita jigiratkaisuja.
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7.4 Kokoonpano, pakkaus ja lähetys
Tässä työpaketissa suunniteltiin ja toteutettiin komponenttien syöttöä työpisteisiin. Tavarat järjesteltiin paremmin tukemaan kokoonpanoa ja pakkaamista.
Tavaroiden säilyttämiseen hankittiin vetohyllyjä ja erilaisia tilanjakajia selkeyttämään tavaroiden varastointia. Kokoonpanon osalta massiiviset ruuvitavarahyllyt korvattiin pienillä kaupintavarasto kärryillä, jotka ovat siirrettävissä. Näin
vapautettiin paljon tilaa tuotantokäyttöön. Työpisteet järjesteltiin ja selkeimpänä muutoksena tilojen yleisilme on avarampi ja tilaa työskentelyyn on enemmän. Kokoonpanoon ja pakkaukseen hankittiin myös uudet työkalukärryt, jotka ovat tarpeen tullen siirrettävissä.

Myös pakkaustarvikkeita ja välineitä kartoitettiin ja hankittiin parempia tarvikkeita kyseiseen vaiheeseen. Yhden pääasiakkaan kanssa siirryttiin settipakkauksiin. Kyseiset settipakkaukset ovat tarkasti määriteltyjä, ja niihin kiinnitettävät osoitetiedot ovat tarkat. Tavarat ohjautuvat asiakkaalla suoraan asiakkaan tuotantolinjalla hyllyihin. Pitkällä tähtäimellä pyritään pakkausta kehittämään yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja nostamaan yrityksen imagoa luotettavana ja yhteistyökykyisenä toimittajana.

7.5 Tarjous- ja tilauksenkäsittely sekä työnsuunnittelu
Työpaketissa viisi kehitettiin tarjousprosessia perustuen oleviin ja uusiin asiakkuuksiin. Tavoitteena oli, että tarjoukset tehdään varman tiedon pohjalta.
Uudenlaiset ja erikoiset kyselyt selvitetään ja katselmoidaan laajemmin yhdessä hankinnan, valmistuksen ja työnsuunnittelun kanssa ennen tarjouksen
jättämistä eli tito-tiimissä. Tito-tiimistä on kerrottu kappaleessa 7.1.4

7.6 Optimaalinen toiminnanohjaus
Toiminnan ohjauksen tulee tukea alihankintakonepajan virheetöntä toimintaa
ja jos virhe sattuu jossakin, sen on reagoitava heti ja suoritettava korjaus. Titotiimityöskentely ja aloituspalaverien pitäminen ovat keskeisessä osassa virheiden tunnistamisen kannalta. Tällöin virheitä voidaan eliminoida ennakoivasti ennen valmistusta. Virheitä syntyy silti tuotannonohjausketjun eri vai-
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heissa ennen valmistusta ja valmistuksen aikana. Toiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen kautta yrityksen toimintojen läpinäkyvyyttä kehitettiin. Yrityksessä oli luotuna malli sisäisten poikkeamien käsittelylle, mutta toimintamallia
ei ollut onnistuneesti sovellettu. Projektin myötä virheisiin reagoivalle toiminnalle luotiin paremmat onnistumismahdollisuudet. Kehittämistyön aikana saatiin poistettua systemaattisia virhelähteitä. Esimerkiksi eräiden kappaleiden
kiinnittäminen oli tehty toistuvasti väärin, mutta aikaisemmin virhelähdettä ei
ollut saatu poistettua. Nyt toiminnan läpinäkyvyyden ja asiakasyhteistyön syventymisen seurauksena ongelma saatiin korjattua.

7.6.1 Tilausohjaustavan muutostarpeet
Toiminnanohjauksessa tuotannonohjausjärjestelmällä on keskeinen merkitys.
Projektin seurauksena syntyneiden muutosten myötä yrityksen tuotannonohjausjärjestelmään piti tehdä räätälöintejä ja ottaa käyttöön tuotannonohjausjärjestelmän uusia ominaisuuksia. Projektin myötä kumppanuussuhde syveni
yhden pääasiakkaan kanssa siten, että asiakkaalta alettiin saada ennustetietoja tulevista tilauksista. Kohdeyritys pystyi aloittamaan pienerätuotannon kyseisten osien osalta. Siirryttiin tilausohjauksesta varasto-ohjauksen tapaiseen
toimintatapaan, jossa valmistusmäärä perustui kuitenkin asiakastarpeeseen.
Kappaleita ei siis valmisteta varastotasojen ohjaamina, vaan todellisen asiakastarpeen ohjaamina. Uusi toimintatapa vaati tuotannonohjaustapojen kehittämistä tuotannonohjausjärjestelmään ja lattiatasolle. Uudet ohjaustavat
suunniteltiin, ohjeistettiin ja käyttöönotettiin onnistuneesti sekä tuotannonohjausjärjestelmän, että lattiatason ohjauksen osalta.

7.6.2 Muutokset ERP-järjestelmään
ERP-järjestelmän kehittämisen osalta tarkasteltiin muita tuotannonohjausjärjestelmä vaihtoehtoja. Kartoituksen pohjalta päätettiin kehittää nykyistä järjestelmää, koska sen nähtiin palvelevan yrityksen tarpeita vielä vuosiksi eteenpäin. Kartoituksen mukaan nykyisen järjestelmän kehittäminen vaikuttaa olevan turvattu. Tuotantojärjestelmän vaihtaminen toiseen nähtiin myös liian työläänä vaihtoehtona yhdessä muun kehittämisen kanssa.
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Järjestelmään tehtiin myös muita räätälöintejä. Niiden avulla kehitettiin mm.
kuormituksen hallintaa, työvaiheiden seurantaa, toimitusten valvontaa, dokumentointia ja ostojen saapumisen valvontaa. Muutosten myötä työvaihekohtaisia kuormituksia voi tarkastella yksityiskohtaisesti ja jokaisen kappaleen
valmistumisastetta voidaan seurata samasta näytöstä. Kuormitusnäytöltä on
luettavissa kappaleen valmistamiseen vaadittava työvaiheketju ja mitkä työvaiheet ovat jo valmistuneet. Näytöltä on luettavissa eri väreillä ne työvaiheet,
jotka ovat parhaillaan työn alla ja myös ne työvaiheet, jotka on aloitettu, mutta
jostain syystä jätetty kesken.

Työkalun avulla myös työnjohto voi paremmin suunnitella hienokuormitusta.
Projektin aikana toteutetuista räätälöinneistä on hyötyä jo tarjousvaiheessa,
sillä olemassa olevan tilauskannan ja halutessa myös tarjouskannan muodostama kuormitus näkyy samalta näytöltä. Toimitusten ja ostojen valvontaan
tehtiin myös päivittyvät raportit, jotka näyttävät reaaliaikaisen tilanteen avoinna
olevien tilausten ja ostotilausten osalta. Raportit aukeavat näytölle automaattisesti järjestelmään kirjautumisen yhteydessä, joten ne ovat aina nähtävillä ja
muistuttamassa todellisesta tilanteesta.

7.6.3 Lattiatason ohjaus
Layoutmuutosten myötä lattiatason ohjaus täytyi suunnitella uudestaan. Kuten
aikaisemmin todettu lähtökohtana pidettiin sitä, että jokaiselle materiaalille on
olemassa selkeä paikka välivarastoinnin ajaksi. Työvaiheiden välille suunniteltiin varastopaikat, hyllyjä siirrettiin, purettiin ja rakennettiin uudestaan, kappaleiden kuljettamista varten rakennettiin vaunuja, hankittiin pinoajavaunu jne.
Haasteena uudelle toiminnalle on kulttuurin muuttaminen täsmällisemmäksi
ajatellen tavaroiden ohjautumista oikeille paikoilleen. Tämä vaatii asian jatkuvaa vaalimista työnjohdolta, jotta toimintatapa vakiintuu.
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8 PROJEKTIN KESKEISET ONNISTUMISEDELLYTYKSET
Muutoksen aikaansaaminen oli projektin aikana työlästä, kuten muutoksen
tekemisestä yleisesti myös tiedetään. Mittavan kehittämishankkeen toteuttaminen oli kohdeyrityksessä uusi haastava kokemus. Aiemmat projektit ja laatujärjestelmän kautta ohjattu kehitystyö loivat pohjaa isommalle kehittämishankkeelle. Myös liiketoimintastrategian mukaista oli toteuttaa toiminnan kehittämistä laajamittaisesti. Niinpä päätettiin aloittaa laajamittainen toiminnan kehittämisprojekti. Hankkeelle ei asetettu tiukkoja rajoja, vaikka työpaketit määriteltiin selkeästi. Sisältöä työpaketeissa oli runsaasti, jotta luovuudelle ja innovatiivisuudelle jäi tilaa kehittämistyön edetessä.

Projektille tehtiin tarkat työpakettikohtaiset toteutussuunnitelmat. Jokaisella
työpaketilla oli myös omat vastuuhenkilöt. Yrityksessä työtä koordinoi projektipäällikkö, jolla oli vastuullaan myös omia tehtäväkokonaisuuksia. Käytännössä
kehittämistyön vaiheet olivat toistuvasti, ideointivaihe, suunnitteluvaihe, ehdotusten käsittelyvaihe, kokeiluvaihe, korjausvaihe ja edelleen koko vaiheketju
alusta. Kehittämisote oli hyvin jatkuvan parantamisenomainen. Tällä tavalla
asioita voitiin käsitellä pieninä kokonaisuuksina ja mahdollistettiin koko henkilöstön osallistuminen. Nämä asiat nähtiin tärkeiksi, jotta muutokselle saatiin
luotua parempi muutosilmapiiri.

Projektin aikana avainhenkilöiden resurssit joutuivat koville, mikä vaikeutti projektin etenemistä. Kilpailun kiristyessä tilausten vaihtelevuus korostui, mikä
lisäsi toimihenkilötyötä entisestään. Myös osaamisresurssit ajatellen projektityöskentelyä olivat rajalliset. Toiset työpaketit etenivät nopeammin kuin toiset.
Tästä huolimatta projektityöskentely ja muutosten tekeminen oli osana päivittäistä työskentelyä koko projektin ajan. Jokainen oli mukana muutosten tekemisessä, eikä projektityö katkennut projektin aikana. Projektipäällikön rooli oli
omalta osalta ylläpitää muutoksen etenemistä. Ylläpitäminen tarkoitti käytännössä tarvittavien henkilöiden kokoamista useamman kerran viikossa kehittämispalaveriin ja asioiden määrätietoista esillä pitämistä tukena muistiot palavereista.
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Kehittämistyössä edettiin tyypillisesti siten, että ensin tunnistettiin ei toivottuja
ilmiöitä ja sitten mietittiin niihin ratkaisuja. Edelleen pyrittiin saattamaan ratkaisut käytäntöön. Projektipäällikön tehtävänä oli pitää esillä kehityskohteita.
Tämä oli työlästä, koska samoja toiminnan kehittämiskohtia piti tuoda esiin
useaan kertaan. Muutoksen kannalta asioiden prosessointi on kuitenkin tärkeää. Kehittämiskohteet koskettavat ihmisten toimintaa, joten ne ovat arkaluonteisia asioita. Muutoksessa ihmiset ovat pääroolissa.

Ongelmiin mietittiin yhdessä ratkaisuvaihtoehtoja. Projektin edetessä oli havaittavissa, että ideointi ja suunnitteluvaiheissa yhteisymmärrys on saavutettavissa helpommin, mutta toteutus oli vaikein vaihe. Uusien toimintamallien
toteutusvaihe, muutoksen sisäistäminen osaksi jokapäiväistä toimintaa, oli
hankalaa ja kesti pitkään. Työn edetessä oli tyypillistä, että yhtä pientä parannusta kohti asiasta keskusteltiin 10-20 kertaa, ja toteutusta jalostettiin hiljalleen ennen kuin asia voitiin todeta toteutetuksi. Useissa kehityskohteissa toteutus on vielä kesken ja vaatii kovaa työtä edelleen.

Toteutusprosessi vaati jatkuvaa kokeilemista, oppimista, arviointia. Kun tämä
prosessi saatiin käynnistymään, sitä pyrittiin ylläpitämään. Muutosprosessien
aikana oli havaittavissa, että prosessit voidaan myös keskeyttää esimerkiksi
pyrkimällä nopeuttaa muutosta liiaksi tai tekemällä muutosta koskevia epäjohdonmukaisia päätöksiä. Projektin aikana muutoksia oli ja on edelleen vireillä
toiminnan eri tasoilla hyvin monia.

Prosessin edetessä projektipäällikön tehtäväksi jäi valvoa muutosta. Projektipäällikkö voi pyrkiä kuuntelemaan muutoksen ja ihmisten tuntemuksia ja sitä
kautta nostaa asioita esiin sopivaksi katsomiaan määriä. Toteutusprosessin
kokonaan katketessa projektipäällikön työksi jää asioiden nostaminen esille
uudestaan. Työ vaatii kypsyyttä sekä projektipäälliköltä, että muilta osapuolilta, kun osittain samoja asioita työstetään toistuvasti. Projektipäälliköltä kysytään erityistä kärsivällisyyttä, jotta hän osaa tuoda asiat toistuvasti esille, niin
ettei synny suurempaa ilmapiiriin alenemista, joka voi tukahduttaa kehittämiselle vaadittavan avoimen ilmapiirin. Muutos on saatava toteutettua yhdessä,
jos lähtökohtana on, ettei henkilöstö muutu.
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Muutoksen tekeminen sisältää aina riskin, koska kukaan ei voi olla varma, että
uusi ratkaisu on entistä parempi. Jokainen muutos olisi helppo jättää kesken
ja palata vanhaan tuttuun ja turvalliseen toimintatapaan. Sen vuoksi päätökset
muutoksen aikana on oltava määrätietoisia. Jos päätöksissä aletaan lipsua,
voidaan joutua hankalaan tilanteeseen. Yrityksessä toteutetussa hankkeessa
tällaisiinkin tilateisiin ajauduttiin. Kysymyksessä oli tilanteita, jolloin yhteistä
päätöstä toteutettaessa muutos oli niin suuri, että muutosten kohteet eivät
pystyneet sisäistämään muutosta siinä määrin kuin oli suunniteltu tai joku yksilö oli vahvasti muutosta vastaan saaden useamman yksilön puolelleen. Niinpä ilmapiiriin kiristyessä sorruttiin perääntymään päätöksissä, jolloin muutoksen kohteille annettiin valta kumota päätös. Tällainen toiminta voi keskeyttää
muutosprosessin kokonaan, jolloin työ on jälleen aloitettava alusta. Asian uudelleen virittäminen vaatii aloittamista ruohonjuuritasolta, mikä on työlästä.
Konfliktien synnyttyä tapahtuu usein myös oppimista, joten jos ne saadaan
avattua avoimen keskustelun kautta, ne voivat myös vauhdittaa toteutusvaihetta. Joskus muutoksesta luopuminen voi olla myös järkevää.

Organisaatiokulttuuri on asia, joka on otettava huomioon muutosta tehtäessä.
Organisaatio ei välttämättä ole valmis ottamaan vastaan muutosta, vaikka se
on yhdessä suunniteltu. Projektityö osoitti, että kaikki muutosyritykset eivät ole
menneet hukkaan, vaikka toteutus olisi hidasta ja näyttäisi jopa pysähtyvän.
Toteutusprosessin työstäminen muokkaa kulttuuria, ja muutos voi olla pysähdyksissä hetken ja onnistua lopulta hiljalleen. Jokaista muutosta toteutettaessa tavoitteena täytyy silti olla se, että sen toteuttaminen onnistuu. Kokeilu mielessä ei muutoksia kannata lähteä yrittämään. Siksi muutoksen johtaminen
täytyy olla määrätietoista.

Projektipäällikön tehtävä on ohjata projektia. Muutoksesta vastaa kuitenkin
yrityksen valtarakenteet. Muutoksesta vastaa siis se, jolla on valta muuttaa
asioita ja vaatia ihmisiä muuttumaan. Muutos ei tapahdu puhumalla tai keskustelemalla. Nämä asiat tietenkin helpottavat muutokselle otollisen maaperän
syntymistä, mutta muutosta ne eivät saa aikaan. Muutos täytyy osoittaa ja sitä
pitää vaatia. Kohdeyrityksen toimintakulttuuri kohtasi uusia haasteita kehittämisprojektin mittavuuden vuoksi. Kohdeyrityksessä projektimainen toimintatapa ja johtamiskulttuuri vaativat uudelleen arviointia, koska projektin myötä
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muutoksia on yhtäaikaisesti prosessointivaiheessa niin paljon. Yrityksessä on
meneillään mittava prosessointivaihe, jonka tuloksena toiminta on kehittymässä ja kypsymässä usealla eri tasolla.
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9 TULOKSET
9.1 Projektin toiminnalliset tulokset
Projektin myötä yrityksen toimintaa kehitettiin monipuolisesti. Projektin tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää, uudistunutta asiakasperusteista alihankintakonepajan tuotantomallia. Uudistuneen konseptin osa-alueet on kuvattuna
liitteessä 3. Asiakasperustainen alihankintakonepajan toimintamalli näkyy
myös siten, että nyt liiketoimintastrategian rinnalla nähdään selkeämmin myös
asiakasstrategia. Asiakasstrategian mukaiset asiakkuuksille asetetut tavoitteet
ovat esillä uudessa liiketoimintasuunnitelmassa. Kuviossa 6 on esitetty, miten
asiakkuusstrategia nähdään osana asiakasohjautuvaa toimintatapaa kohdeyrityksessä.

Merkittävänä tuloksena yritykseen perustettiin tiimityöskentelyyn perustuva
palaverikäytäntö, tito-tiimikäytäntö. Tuotannonohjausprosessin vaiheita tarkasteltiin aina markkinointi-, tarjous-, tilauksen vastaanotto-, työnsuunnittelu, hankinta- ja työnjohtovaiheista lähtien. Juuri näiden vaiheiden toiminnan kehittämiseksi luotiin tiimityöskentelyyn perustuva toimintamalli, tito-tiimi. Tito-tiimin
ensisijainen tehtävä on varmistaa tilausten nopea eteneminen niiden saavuttua ja niihin liittyvien epäselvyyksien varmistaminen ennakoidusti ennen hankintaa ja valmistamista. Tito-tiimin avulla toimintaa voidaan kehittää jatkossa
jatkuvan parantamisen periaatteen mukaan siten, että tilauksiin liittyvät ongelmat poistetaan kokonaisvaltaisesti. Toisaalta jo projektin aikana titotiimityöskentely nosti esiin pullonkaulojen juurisyitä, joiden tunnistaminen on
lähtökohta niiden poistamisessa.

Projektin yksi tulos on kehityskeskustelujärjestelmän rakentaminen. Keskustelut ehdittiin aloittaa vasta projektin loppupuolella, joten niiden osalta saavutettuja tuloksia ei voida vielä arvioida. Kehityskeskustelujärjestelmää rakennettaessa tutustuttiin yrityksen strategian viestittämiseen koko henkilöstölle. Projektin tuloksena strategian luomisen ja viestittämisen tärkeys tunnistettiin. Samalla tunnistettiin tarve kehittää henkilöstön toimenkuvia.
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Tuotantojärjestelmän kehittämisessä projektin tuloksena suunniteltiin ja toteutettiin uusi tuotantotilojen layout. Layout sisältää uuden materiaalivirran ja uuden lattiatason ohjauksen. Layout muutosten yhteydessä yhdistettiin työvaiheita tehokkaammaksi soluksi ja toteutettiin ruostumattomien putkien hitsaaminen sermein suojatussa puhtaammassa tilassa. Layoutmuutosten jatkoksi
suunniteltiin ja toteutettiin työpistejärjestelyjä. Projektin tuloksena tuotantotilojen yleisilme kohentui merkittävästi. Tämä on yksi konkreettisin ja näkyvin projektin tuloksista.

Menetelmien kehittämisessä saavutettiin selvää toimintatapojen yhtenäistymistä lukuisten koulutusten ja ohjattujen harjoitusten avulla. Esimerkiksi yhdellä avainkoneella saatiin valmistettua ennen projektia keskimääräin noin 2-3
tuotantokappaletta viikossa, kun projektin aikana saatiin kyseiseltä koneelta
läpi jo 6 tuotantokappaletta. Projektin aikana tilannetta ei kuitenkaan saatu
vakioitumaan, vaan valmistuvien kappaleiden määrä vaihteli edelleen projektin
loppuvaiheessa. Menetelmiä saatiin kuitenkin kehitettyä ohjelmoinnin, työkalujen, terävalintojen, työstöarvojen ja kiinnitysten suhteen. Työpisteiden paremmalla järjestyksellä oli oma osuutensa asiassa. Projektin aikana kyseisten tuotantokappaleiden reklamaatiot vähenivät ja tilanne kappaleiden osalta saatiin
paremmin hallittavaksi. Myös koneen geometrioiden ja huollon kehittämisellä
saatiin aikaiseksi toimintaa parantavia muutoksia. Huoltoa kehittämällä
useimmat koneesta aiheutuvat virhelähteet saatiin eliminoitua. Koneistuksen
osalta samoja toimenpiteitä toteutettiin myös kaikissa muissa työpisteissä.

Hitsauksen toimintatapoja yhtenäistettiin paremman järjestyksen, esivalmistelun ja selkeäpien työohjeiden avulla. Tavoitteena oli selkeyttää kappaleiden
hitsausjärjestyksiä. Tilanteen hallitsemiseksi käyttöönotettiin vaativampien
tilausten osalta aloituspalaverikäytäntö, jossa tilaus käydään läpi yksityiskohtaisesti työntekijöiden kanssa jo ennen hankintavaihetta. Hitsaukseen toteutettiin myös useita apuvälineratkaisuja sekä hankittiin pyörityslaite. Esimerkkinä
voidaan kertoa, että yhden pääasiakkaan merkittävimmät runkokokonaisuudet
voidaan hitsata kokoon jigissä ja siirtää sitten hitsattavaksi pyörityslaitteelle,
jossa ne hitsataan valmiiksi.
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Projektilla saavutettiin myös muita tuloksia. Ostotoimintaa kehitettiin toteuttamalla settiostoja. C-osien hankintatapaa muutettiin ja otettiin käyttöön enemmän kaupintavarastoja. Pintakäsittelyn hallittavuutta saatiin parannettua, kun
maalaamoalihankkija vaihtua projektin aikana. Projektin tuloksena myös toiminnan ohjauksen suhteen saavutettiin tuloksia. Toiminnan läpinäkyvyys kehittyi merkittävästi, joten virhelähteiden poistaminen helpottui. Myös tuotannonohjausjärjestelmään toteutetuilla räätälöinneillä on selkeä yhteys toiminnan hallittavuuden kehittämisessä.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että yrityksen toimintatapaa saatiin yhtenäistettyä monella toiminnan tasolla. Projektin tuloksena kulttuurin yhtenäistämisprosessi saatiin käynnistettyä. Löytämällä muutamia olennaisia juurisyitä eitoivottujen ilmiöiden takaa päästiin asioiden alkulähteille ja saatiin vahvistettua
jatkuvan parantamisen kulttuuria. Jatkuvaa parantamista ohjaamaan kuvattiin
jatkuvan parantamisen prosessi, joka on esitelty liitteessä 2. Siinä on määritetty, mitä käytännön toimenpiteitä yrityksessä toteutetaan jatkuvan parantamisen erivaiheissa. Seuraavassa kuviossa 6 on esitetty se, miten asiakasohjautuvuus nähdään kehittyvän kohdeyrityksen toiminnassa projektin tuloksena.
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Asiakasstrategia; Asiakassuhteita kehittämällä
saavutetaan liiketoiminnan tavoitteet (win/win)
Kumppanuuden vahvistaminen
hoitomallin avulla yhdessä asiakkaan
kanssa (win/win)
Henkilöstön aktiivinen asiakaspalvelu
hoitomallin mukaisesti (win/win)
Toiminnan kehittäminen
asiakastarpeet huomioiden,
asiakaskohtainen
toiminnanohjaus ja
tuotantojärjestelmä
Asiakaskohtaiset
valmistusmenetelmät,
työpisteet ja laadukkaat,
oikea-aikaiset ja
kustannustehokkaat
toimitukset

KUVIO 6. Asiakaskohtaisuuden kehittämisen toimintamalli

9.2 Projektin taloudelliset tulokset
Taloudellisten tulosten mittaaminen on vaikeaa, koska kulttuurillinen muutos
lähtötasoon nähden on vasta alkanut. Projektin kustannukset ovat tosin tarkasti raportoituna yrityksen kirjanpitoon, joten tulosten arviointi on mahdollista
projektin päätyttyä. Projektin tuloksia arvioitaessa taloudellisesta näkökulmasta on havaittava taantuman suuri merkitys. Projektin aikana kohdeyrityksen
tuottamien tuotteiden hinnat putosivat dramaattisesti. Tilannetta helpotti hieman raaka-aineiden hinnan aleneminen, jonka osuus tuotekustannuksista on
noin puolet. Projektin aikana raaka-aineiden hinnat kääntyivät kuitenkin uudelleen nousuun. Projektin aikana yrityksen liikevaihto putosi noin puoleen. Niin
ollen myös kiinteiden kustannusten suhteellinen osuus rasitti liiketoiminnan
kannattavuutta. Vahvan taseen ansiosta kehittämistyö voitiin viedä läpi suunnitellussa laajuudessaan.
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Tuotannon tehokkuuden oli noustava paljon, jotta yrityksen toiminta säilyisi
kannattavana kehittämistyön aikana. Asiakkuudet ja siten tehtävät tilauskokonaisuudet säilyivät samankaltaisina projektin aikana. Helpotusta asiaan saatiin
sillä, että joitain asiakaskohtaisia kokonaisuuksia saatiin vakioitua jo projektin
aikana, joten näiden tuotteiden osalta tuottavuutta saatiin kohentumaan. Kannattavuuden säilyttäminen edellytti tuottavuuden kehittymistä myös muilla toiminnan osa-alueilla. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että projektin aikana
kokonaisvaltainen tuottavuus koheni ja projekti oli taloudellisesti onnistunut,
sillä liiketoiminnan edellytykset projektin päätyttyä ovat säilyneet. Projektin
päätyttyä yritys on toimintakykyinen taloudellisesti ja toiminnallisesti kehittyneempi ja joustavampi kuin ennen projektin alkamista.
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10 POHDINTA
Verkostojen kehittymistä tutkittaessa näyttää siltä, että kumppanuuden syventäminen verkostoissa on tavoiteltavaa. Se näyttäisi olevan niin päähankkijoiden kuin toimittajien edunmukaista, jos yhteistyö perustuu luottamukselliseen
kumppanuuteen. Tällöin jokaista ostotapahtumaa ei kilpailutettaisi erikseen,
vaan tavoiteltaisiin kustannussäästöjä tiiviimmän yhteistyön tuloksena
”win/win” toiminnan mukaisesti. Kumppanuuden syventäminen ei ole mikään
itseisarvo, sillä on muistettava se, että yhteistoiminnan on oltava molemminpuolinen kannattavaa. Muuten kumppanuus ei voi olla kestävällä pohjalla.
Luottamukselliseen toimintaan sisältyy se, että hinnoittelu on realistista ja siitä
voidaan neuvotella. Asiakkuuden hallintamenetelmillä voidaan vuorovaikutusta toimittajan ja asiakkaan välillä pyrkiä kehittämään.

Alihankkijan on kehitettävä toimintaansa jatkuvasti säilyttääkseen kilpailukykynsä. Viime aikoina päähankkijat ovat karsineet toimittajien määrää toimintaverkostojensa hallitsemiseksi. Oman toiminnan kehittymisen avulla alihankkija
vahvistaa asemaansa kovassa kilpailutilanteessa. Projektin aikana kohdeyrityksessä saavutettiin toiminnallista kehittymistä. Tämä kehittymissuunta tulisi
turvata, jotta kilpailussa pysytään mukana. Saavutettujen kehitystoimien ja
uudistuneiden toimintamallien säilyttäminen vaatii määrätietoista vaalimista
projektin jälkeen. Jatkuvan parantamisen kulttuurin ja innovatiivisuuden vahvistaminen vaatii määrätietoista johtamista. Markkinointi ja asiakassuhteiden
syventäminen vaatii myös oman panostuksensa. Näiden resurssien riittävyyteen sisältyy riski ajatellen projektin tulosten säilymistä ja kulttuurin muutoksen
saattamisessa kestävälle pohjalle.

Kumppanuuden vahvistaminen on nykyisessä markkinatilanteessa vaikeaa.
Kilpailutilanne on projektin edetessä kärjistynyt niin kovaksi, että hinta on ollut
keskeinen kaupanteon kriteeri myös tiiviimmissä asiakassuhteissa. Tässä
opinnäytetyössä lähteenä on käytetty Kirsti Soraman (2008) väitöskirjaa, jossa
on tutkittu toimittaja-asiakassuhteiden kehittymistä metalliteollisuudessa. Tutkimuksen mukaan kyky järjestelmätoimittajuuteen globaalisti toimivien konsernien kanssa ei sekään takaa vakaata yhteistyösuhdetta. Globaalien yritysten siirtäessä tuotantoansa ulkomaille, vain toimittajat, jotka lähtevät mukaan,
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pysyvät strategisesti tärkeinä toimittajina päähankkijalle. Suurilla konserneilla
on globalisaation myötä enemmän valinnan varaa toimittajiensa suhteen, joten
aiemmat tärkeät kumppanuussuhteet voivat muuttua sopimuksellisista toimittaja-asiakassuhteista kilpailutettaviksi. Tilanne pienen alihankkijan osalta tulevaisuutta silmällä pitäen on vähintäänkin haastava. Yhtenä mahdollisuutena
Sorama (2008) näkee pienen alihankkijan verkostoitumisen kasvavien pkyritysten kanssa, jotka eivät vielä pysty toimimaan globaaleilla markkinoilla.
Toisaalta oman tuotteen kehittäminen voisi pelastaa pienen alihankkijan tulevaisuuden.

Asiakasvaatimusten lisääntyminen ja asiakaskunnan epätasapaino vaatii yritystä muotoutumaan moniin tilanteisiin. Siksi yrityksen ketteryys voi olla tärkeässä roolissa liiketoimintaedellytysten mahdollistajana tulevaisuudessa. Tällöin herää kysymys, kannattaako asiakassuhteisiin panostaa, jos ne voivat
hävitä tulevaisuudessa kuin tuhka tuuleen? Kaikki asiakkuudet eivät todennäköisesti heikkene yhtäaikaisesti, joten asiakkuuksia syventäminen näyttäisi
olevan järkevää. Ilman selkeää asiakkuusstrategiaa tarjolla ei ole kuin satunnaisia töitä. Satunnaisten töiden yhteensovittaminen tuotantojärjestelmään
tuottavasti on vaikeaa. Asiakkuuden hallinnan keinoin voidaan asiakastarpeiden kartoitusta yrittää tehdä ennakoivasti, jotta yhteistyön kehittämiseen kulutetut panokset kohdistuisivat tuottavasti.
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11 KEHITYSEHDOTUKSET
Kilpailu konepajateollisuuden alihankkijoilla opinnäytetyön aikana on ollut erityisen voimakasta. Tämän johdosta lähes jokaisesta työstä käydään kiivas
tarjouskilpailu. Hintojen ja liikevaihtojen dramaattisesti pudotessa on yrityksillä
täysi työ pitää toimintakykyä yllä. Töiden vaihtelevuus yksittäisellä alihankkijalla ja erilaiset variaatiot voivat lisääntyä, kun töitä on tarjolla vain vähän. Asiakasvaatimusten jatkuva lisääntyminen vaikeuttaa tilannetta entisestään. Suuri
osa tarjolla olevista töistä on yhä haastavampia. Moni työ sopisi yksittäisenä
tilauksena yrityksen tuotantojärjestelmään, mutta yhdessä muiden töiden
kanssa vaarana on tuottavuuden lasku.

Pieni yritys voi hyödyntää joustavuuttaan haastavan tuotevariaation hallitsemiseksi. Kohdeyrityksen jo joustavaa toimintatapaa saatiin kehitettyä vielä
joustavammiksi projektin myötä, mikä helpottaa vaativassa tilanteessa. Etenkin ennakointia ja varmistuksia lisäämällä panostettiin asiakasvaatimuksiin
nopeasti reagoivaan toimintatapaan. Tuotanto ei voi siltikään saavuttaa yhtäaikaisesti huipputuloksia monipuolisuuden, tehokkuuden, toimitusvarmuuden
ja laadun suhteen. Siksi tehtävien töiden vaihtelevuutta olisi mielekästä tarkastella aikaisempaa tarkemmin hankalasta kilpailutilanteesta huolimatta.
Tuotannon kykyä tuottaa haastavia osakokonaisuuksia ei tarvitsisi kaventaa,
kunhan tehtävät kokonaisuudet sisältäisivät mahdollisuuksien mukaan toistuvuutta tai olisivat tyypiltään samankaltaisia. Tällöin tuotannon ohjattavuus
pääsisi vakioitumaan ja prosesseita päästäisiin karsimaan virheitä pois aivan
uudella tavalla, jolloin haastavat kokonaisuudet pystyttäisiin tekemään tehokkaammin ja joustavammin. Toistuvilla onnistumisilla voisi olla positiivinen vaikutus liikevaihdon kasvattamiseksi.

Oman tuotantojärjestelmän mahdollisuuksien arvioimisen kautta markkinointiin
voisi löytyä tuottavuutta parantavia ajatuksia. Vaikeasta kilpailutilanteesta huolimatta markkinointi- ja myyntipanostukset kohdistuisivat suunnitelmallisesti
paremman tuottavuuden odotusarvon omaaviin kohteisiin. Projektin tuloksena
saavutettu toiminnan kehittyminen on voinut luoda uutta potentiaalia asiakassuhteen syventämiseen vahvojen pääasiakkuuksien kanssa. Projektin päätyt-
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tyä voisi olla hyvä aika päivittää asiakkuuksien tilannekuvaa mahdollisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Yrityksen tuotannonohjausjärjestelmä antaa mahdollisuuden tarkastella tilauskannan ja tarjouskannan luomaa kuormitusta yhtäaikaisesti. Pääasiakkailta on
saatavissa myös ennustetietoja. Apuvälineitä lähitulevaisuuden ennustamiseen on olemassa. Nämä ominaisuudet eivät ole vielä täydessä käytössä
myynnin ja tarjouslaskennan tukena, joten niiden käyttöä voitaisiin lisätä. Tällä
tavalla tarjouslaskennan ja myynnin tukena olisi paras mahdollinen tieto
kuormituksen tilasta.
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13 LIITTEET
Liite 1. Kehityskohteiden kartoittamisen tulokset ryhmiteltyinä (1/2)
Tuplatiimi 17.5.2009 / Priorisointi

Priorisointi merkityksen mukaan
Korkeimmat pisteet:
Järjestys
Työn esivalmistelu
Henkilöstön motivointi
Monitaitoisuus
Alkutuotanto

5p
5p
5p
4p
3p

Alkutuotanto












Tila ja layout
Esivalmistelu, ryhmitys
puolivalmisteet ?
välivarasto ?
vastaanottotarkastus
reklamointi (prosessi)
materiaalin käsittely
henkilöresurssit, varamies
tilauskohtainen seuranta (piirustus)
setitys
omat paikat

Työn esivalmistelu
(2/2)
suunnittelu (tarjous-tilaus)
aloituspalaveri
 tuotanto
 hankinta
 työnjohto
 myynti
laatuvaatimukset
kuvat – palaute
työjärjestys / kuka
työohjeet
ostojen varmistus
erikoisjärjestelyt, kpl-aika
yhteyshenkilö, yövuoro
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Monitaitoisuus










osaamismatriisi
tavoite
perushuolto
ennakoiva tarkkailu
mitä tehdä itse (kuva)
koulutusohjelma/ristiinkoulutus
kehityskeskustelut
näyttötyö
osaamisrekisteri/matriisi

Järjestys:
5S-pilotti–pieni koneistus
Oikeat osat oikeissa paikoissa
Kokoonpano
 putkistot
 ohjainrullat
 jäähdytysyksikkö
Varastointi ja järjestys
Valmistelu
Alkutuotanto
Hitsaus

Työympäristö ja -motivaatio:
Johtaminen
Työtyytyväisyys
Palkitseminen
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Liite 2. Jatkuvan parantamisen osa-alueet kohdeyrityksessä.(1/1)
Jatkuva parantaminen kohdeyrityksessä
Virheen tai
mahdollisuuden
tunnistaminen

Tunnistetun
asian
jalostaminen

Ohjeistuksen
laatiminen ja
taltiointi

Muutoksen
tekeminen

Tarkistus

Asiakkaantarpeiden
ennakoiva
kartoittaminen

Jatkuva
kehittämistyöskentely

Suunnitelmallinen
asiakasyhteistyö

Muut palaverit

palaverikäytännöt

Kehittämisohjelmat

Sisäiset
poikkeamat

Sisäiset auditoinnit

Päivittäinen
työskentely

Laatukäsikirja

Pieni muotoinen
toteutussuunnitelma
(vastuuhenkilö,
aikataulu)

Kehittämisohjelman seuranta

johdonkatselmus

Ulkoiset
auditoinnit
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Liite 3. Tuotantokonseptin kehittämisen osa-alueita ja kehittämistyön tuloksia.(1/1)

Kohdeyrityksen asiakasohjautuva
tuotantokonsepti
Tuotantojärjestelmän
konsepti

Valmistus ja tehokkaat
menetelmät

Hankinta

Setti ostot
C-osien
hyllytyspalvelut

Kehityskeskustelujärjes
telmän luominen
Vastuumatriisin
kehittäminen
Palaverikäytäntöjen
uudistaminen
Layoutmuutokset

Saapuvan tavaran
vastaanottoprosessin
muuttaminen
täsmälliseksi

Työpistejärjestelyt, 5s

Asiakaskohtaiset
settipakkaukset

Visuaalisuuden
parantaminen

Hyllypaikkojen
tarkennukset

Aloituspalaveri
käytännön
käynnistäminen

Työtilojen
järjestäminen

Menetelmien kehitys,
hitsausjigit,
pyörityslaitteet,uudet
työkalut,
Menetelmäkoulutukset

tominnanohjaus

Toiminnan läpinäkyvyys
on parantunut
olennaisesti

Alkutuotantosolun
perustaminen

Asiakasstrategioiden
suunnittelu ja
kirjaaminen
Asiakkuuksien
hoitomallien
rakentaminen

Tarjous- ja
tilaustenkäsittely sekä
työnsuunnittelut

Kokoonpano ja
pakkaus

Uudet
ruuvitavarahyllyt
Uudet
pakkausmateriaalit ja
muut
pakkaustarvikkeet

Tiimityöskentelyn
kehittäminen

Useita systemaattisia
virheitä on saatu
eliminoitua toiminnasta

Tito-tiimi

Uudet palaverikäytännöt

Kuormituksen
kehittäminen
läpinäkyvämmäksi

Pääasiakaskohtainen
uusi
valmistuksenohjauskäytä
ntö

Ennakoitavuuden
kehittäminen
toiminnan tarkkuutta
kehittämällä

Erp-järjestelmän
räätälöinnit
Uudistunut
lattiatasonohjaus
Tarkempi
työnjohtoprosessi

Tarkemmat prosessit ja täsmällinen
toiminnanjohtaminen
Uudet palaverikäytännöt: tito, tuotantopalaveri,
aloituspalaveri, pienryhmätyöskentely
Tarkennettu tarjous- ja myynti prosessi: kuormituksen
kehittäminen ja ennusteiden hyödyntäminen
Uusi työnsuunnitteluprosessi
Uusi työnjohtoprosessi
Tarkempi lattiatason ohjaus
Tarkemmat ja varmemmat valmistusprosessit

Yrityksen reagointikyky sopeutua
ympäristön muutoksiin
Toiminnanohjauksen läpinäkyvyys
Tuotantojärjestelmän joustavuus
Toimihenkilöiden monitaitoisuus
Työntekijöiden monitaitoisuus
Koneiden ja laitteiden monipuolisuus
Tilojen ja layoutin monipuolisuus

Sitoutuva ja tavoitteellinen johtaminen
Visio: Osa 1. Strateginen (järjestelmätoimittajan tasoinen) kumppani pääasiakkaille.
Visio: Osa 2. Toiminnan reagointikyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jotta voidaan tehokkaasti valmistaa myös muiden
asiakkaiden tilauksia.
Strategia: Jatkuva oman toiminnan kehittäminen kehittämisohjelmien mukaisesti ja asiakkuushallinnan kehittäminen
Strategian jalkautus: Kehityskeskustelut, vastuiden ja tehtävänjakojen kuvaukset, osaamismatriisi

Asiakasohjautuva yrityskulttuuri
Täsmällinen toiminta
Ennakoiva toiminta
Palvelualtis toiminta
Avoin toiminta

