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The thesis was prepared for Insta ILS Oy, that maintains and inspects aircraft 
systems and test measurement equipment. The thesis aimed to develop the re-
source management of the target company's MRO services (maintenance, repair, 
overhaul). The workload of MRO services varies and even workload sharing 
along with monitoring can improve turnaround times and the ability of employees 
to cope at work.  
 
The need for this thesis arose, because with the current enterprise resource plan-
ning system (ERP), monitoring resources and prioritizing work is challenging. In 
the development work, various options were explored to create a resource man-
agement tool that displays workloads at the individual and team level, in addition 
to which prioritization of rules of procedure would be possible at the individual 
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At the beginning of the development work, the processing of work orders in the 
client company's ERP system and the allocation of work to their authors were 
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include. After the development work, visualization is made for the view tool, and 
it is determined from which field of the IFS ERP data is retrieved and combined 
with the Power BI-report. 
 
The Power-BI report, which was implemented in the development work, provides 
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work. The snapshot tool will be phased in in 2021. As a follow-up measure, user 
experiences will be collected to determine areas for development and develop-
ment ideas that have gone unnoticed during the development phase. 
 
The content of the company's IFS ERP system and all the content of the devel-
opment tool resulting from the development work are not described in detail in 
this public thesis. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yrityksien tietojärjestelmiä, joita käytetään tuo-

tannon suunnittelun ja ohjauksen tiedonhallintaan. Toiminnanohjausjärjestelmät 

antavat käyttäjilleen tietoa, jota voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Viimeisten 

vuosikymmenien aikana teknologia on kehittynyt siten, että yritysten toimintaa 

voidaan suunnitella ja ohjata tietotekniikkaa hyödyntäen. (Martinsuo, Mäkinen, 

Suomela, & Lyly-Yrjänäinen 2016, luku 24.)  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda näkymätyökalu tuotannonsuunnittelun tu-

eksi, josta on selkeästi nähtävillä, kuinka työkuorma on jakautunut henkilö- ja tii-

mitasolla. Lisäksi työkalun avulla pystyisi priorisoimaan missä järjestyksessä töitä 

tulisi suorittaa. Näkymätyökalu helpottaisi resurssien tasaista jakamista, sekä töi-

den valmistumisen seurantaa. Kehitystyö sisältää näkymätyökalun suunnittelun, 

visualisoinnin sekä määrittelyn, jossa määritellään mitä tietoa yrityksen toimin-

nanohjausjärjestelmästä haetaan. 

 

Toimeksiantajayritys Insta ILS Oy on toiminut pitkään omalla toimialallaan ilmai-

lun parissa ja toimintaa on kehitetty jatkuvasti vuosien saatossa. Yrityksen MRO-

toiminta (maintenance, repair, overhaul) huoltaa ja tarkistaa ilmailulaitteita ja jär-

jestelmiä. Toiminnan keskiössä on laatu, mutta sen on myös oltava tehokasta, 

jotta asiakasta voidaan palvella parhaalla mahdollisimmalla tavalla. Huoltotoimin-

taa suorittavilla henkilöillä voi olla useita eri laitteita työjonossa samanaikaisesti, 

joka tuottaa haasteita töiden priorisoinnissa ja seurannassa. Toimeksiantaja yri-

tyksessä on käytössä IFS-toiminnanohjausjärjestelmä, joka toimii muun muassa 

työtilausten käsittelyyn, logistiikkaan, tuntienkirjaukseen ja projektienhallintaan.  

 

Opinnäytetyö jakautuu kahteen selvästi eriteltävään osioon: 1. Kehitystyön teo-

riaosuudessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä, resursseja, resurssienhal-

lintaa sekä Power BI:tä. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat nykypäivänä suuressa 

roolissa osana resurssienhallintaa. 2. Työn kehitysosuudessa käydään läpi ny-

kyistä tilannetta, työn tavoitteita ja mahdollisia haasteita. Kehitysosuus sisältää 

myös varsinaisen näkymätyökalun suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet. Kehi-

tystyön lopuksi eritellään jatkotoimenpiteet. 
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2 INSTA 

 

 

Tämän kehitystyön kohteena on Insta ILS Oy, joka on yksi Insta Group Oy:n toi-

mialayhtiöistä. Luvussa 2 tutustutaan Insta Group Oy:n ja Insta ILS Oy:n toimin-

toihin. 

 

Insta Group Oy on suomalainen teknologiayritys, joka toimii muun muassa teolli-

suusautomaation, teollisen digitalisaation, kyberturvan ja puolustusteknologian 

asiantuntijaorganisaationa. Insta Group Oy työllisti vuonna 2020 noin tuhat hen-

kilöä ja sen liikevaihto oli noin 138 miljoonaa euroa. (Insta Group Oy 2021.) 

 

Insta Group Oy:n kolme toimialayhtiötä ovat 

 

 Insta Automation Oy 

 Insta Advance Oy 

 Insta ILS Oy 

(Insta Group Oy 2021). 

 

Insta ILS Oy on toiminut Tampereen Sarankulmassa 1970-luvulta lähtien. 

Yritys toimii elinkaaripalveluiden, ilmailulaitehuollon, ilmailutuotteiden ja miehittä-

mättömän ilmailun parissa. Yrityksen huoltovalmiudet kattavat muun muassa si-

viili- ja sotilasilmailun laitteiden ylläpidon. Insta ILS Oy:n osaamiseen luottavat 

muun muassa Suomen puolustusvoimat, viranomaiset sekä siviili-ilmailun toimi-

jat. Vuonna 2020 Insta ILS Oy:n liikevaihto oli 11 miljoonaa euroa ja se työllisti 

noin 95 henkilöä. (Insta Group Oy 2021.) 
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3 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄT 

 

 

Toiminnanohjausjärjestelmien keskeinen tarkoitus on keskittää organisaatioiden 

olennaiset tiedot yhden tietokannan alle. (Martinsuo ym. 2016, luku 24).  Luvussa 

3 tutustutaan toiminnanohjausjärjestelmien historiaan, ERP-järjestelmien käyttö-

tarkoituksiin sekä hyötyihin nykypäivän organisaatioissa ja kohdeyrityksessä käy-

tössä olevaan IFS-toiminnanohjausjärjestelmään. 

 

3.1 Historia 

 

Varastonseurantaan aloitettiin kehittämään ohjelmistoja 1960-luvulla, jolloin voi-

daan katsoa ERP-järjestelmien kehityksen alkaneen. Ohjelmat olivat hyvin yksin-

kertaisia, yritykselle räätälöityjä järjestelmiä. Seuraava askel yritystoimintaa tuke-

vien tietojärjestelmien kehityksessä otettiin 1970-luvulla MRP-järjestelmien (Ma-

terials Resourcee Planning) myötä. Ohjelmiston tarkoitus oli ohjata ostotoimintaa 

tarvelaskentojen avulla. MRP-järjestelmien myötä yritykset pystyivät hallitse-

maan materiaaliostojaan paremmin ja tilaamaan vain sen mitä tarvittiin. Tämän 

seurauksena laatu ja tuottavuus paranivat huomattavasti yrityksissä, jotka ottivat 

järjestelmät tehokkaasti käyttöön.  

Samaan aikaan tietokoneiden teho ja laskentakapasiteetti ottivat harppauksia 

eteenpäin samalla, kun laitteiden hinnat laskivat, jonka seurauksena materiaali-

hallinnan lisäksi pystyttiin määrittelemään polkuja tuotantoprosesseille. Nämä po-

lut määrittivät, millä koneilla osat rakennettaisiin, jotta kapasiteetti ja työkuorma 

voitaisiin hyödyntää ja ajoittaa mahdollisimman tehokkaasti. (Ptak & Schragen-

heim 2003, 4–7.) 

 

1980-luvulla otettiin jälleen harppaus eteenpäin varaston- ja tuotannonhallintaan 

kehitetyn MRPII järjestelmän myötä. Järjestelmä kehitettiin aiemman MRP-järjes-

telmän pohjalta, mutta se sisälsi myös toimintoja taloudenhallintaan, toiminnan-

ohjaukseen ja jakelunhallintaan. Edelleen 1990-luvulla teknologia kehittyi valta-

vasti samaan aikaan kun hinta laski, minkä myötä henkilökohtaisten tietokonei-

den hankinnan mahdollisuus mullisti liiketoiminnan hallintajärjestelmien tarpeen. 

(Ptak & Schragenheim 2003, 7–8.) 
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MRPII-konseptin päälle alettiin lisäämään entistä enemmän tuotannonohjausta-

son toimintoja. Myös henkilöstö- ja projektinhallinta siirtyivät yhä enemmän MRP-

konseptiin. Näiden muutosten myötä päädyttiin toiminnanohjauksen seuraavaan 

vaiheeseen, nykyiseen ERP-järjestelmään. Toisin kuin aiemmat tietojärjestelmät, 

ERP-ohjelmistoyritykset laajensivat kohderyhmäänsä myös muualle kuin tuotan-

toyrityksille. (Ptak & Schragenheim 2003, 8.) 

 

ERP-järjestelmät mahdollistivat laajat mahdollisuudet liittyen tuotannonsuunnit-

teluun, varastointiin ja materiaalinhallintaan. ERP ei ollut vain MRPII uudella ni-

mellä, vaan seuraava taso tietojärjestelmien kehityksessä. (Ptak & Schragen-

heim 2003, 8–9.) Kuvio 1 havainnollistaa kuinka ohjelmistojen ja tuotteiden kehi-

tys liittyivät toisiinsa. 

 

 

KUVIO 1. Toiminnanohjausjärjestelmien kehitys. (Kalliokoski, Simons & Mikkola 

2001.) 

 

1990-luvun lopulla internetin kasvaessa räjähdysmäisesti tiedon jakaminen ja 

sen saatavuus ilman rajoituksia toi mukanaan merkittäviä liiketoimintamahdolli-

suuksia. Uusi tekniikka vaikutti myös merkittävästi ERP-järjestelmiin. Lähes 
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kaikki yritykset yrittivät laittaa ohjelmistoonsa web-käyttöliittymän pysyäkseen kil-

pailukykyisenä. Internet muutti toimintatapoja, joilla viestintä toimittajien ja asiak-

kaiden kanssa voitiin toteuttaa. Internet oli yhtä mullistava muutos liiketoiminnalle 

kuin tietokoneet. (Ptak & Schragenheim 2003, 10–11.) 

 

3.2 ERP-järjestelmät 

 

ERP-järjestelmän tavoitteena on tukea organisaation toimintaa sekä sen toimin-

nanohjausta. ERP-järjestelmä auttaa seuraamaan ja ohjaamaan tavoitteita sekä 

tekijöitä, jotka ovat organisaation kilpailukyvyn kannalta oleellisia. Asiakastyyty-

väisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi laatu, läpäisyaika, toimitusvar-

muus ja toimitusaika. Organisaation oman menestymisen kannalta oleellisia asi-

oita ovat kustannustenhallinta, tuottavuus ja käytettävyys. (Kettunen & Simmons 

2001, 132.) Edellä mainitut asiakastyytyväisyyteen ja organisaation menestymi-

seen liittyviä tekijöitä organisaatiot tavoittelevat ERP-järjestelmien avulla.  

 

ERP-järjestelmät auttavat yrityksiä parantamaan tiedonhallintaa, viestintää ja 

päätöksentekoa. Järjestelmää käyttävät yritykset ja organisaatiot saavat etuja 

(liite 1), joita ovat muun muassa: 

 

 kustannusten aleneminen liittyen työvoimaan, varastointiin ja hallinnollisiin 

kuluihin 

 läpimenoaikojen nopeutuminen 

 asiakastuki 

 työntekijöiden tukitoimet esimerkiksi raportointiin liittyen 

(Veena 2013, luku 3.2.2.) 

 

ERP:n tuottama tieto parantaa palvelun laatua organisaatiossa. Tieto auttaa hyö-

dyntämään työvoimaa paremmin ja jokaisen työntekijän työprofilointi voidaan 

tehdä helposti, sekä profiilin muuttaminen ja seuranta on helppoa, mikä onkin 

tärkeä osa yritysten johtamista nykypäivänä. Kaikkia ERP-järjestelmien tuottamia 

etuja ei voi kuitenkaan varsinaisesti mitata, niitä kutsutaan aineettomiksi eduiksi. 

Onkin tärkeää tunnistaa aineettomat hyödyt. (Veena 2013, luvut 3.2.2–3.2.4.) 
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ERP on tukena nykyiselle ja tulevalle liiketoiminnalle. Järjestelmä pystyy käsitte-

lemään paljon tietoa, joka on tukena liiketoiminnan kehityksessä ja kasvussa. Yh-

tiö pystyy käsittelemään tietoja oikea-aikaisesti halutulla tasolla kenen tahansa 

toimesta käytännössä mistä tahansa. 

 

ERP-järjestelmät luovat vuorovaikutteisia alustoja, joiden tarkoituksena on auttaa 

yrityksiä hallitsemaan sekä analysoimaan valmistukseen liittyviä tietoja, kuten 

esimerkiksi varastointia, tilauksia, kirjanpitoa ja resursseja. Jatkuva teknologian 

kehitys ja innovointi muuttavat ERP:n määritelmää. ERP-järjestelmää voitaisiin-

kin kutsua liiketoiminnan tukikohdaksi, joka oikein käytettynä tuottaa yritykselle 

lisäarvoa sekä mahdollista kilpailuetua markkinoilla. (Veena 2013, luku 1.4.) 

 

Yritysten tietotekniikkajärjestelmiä sovellettiin aluksi toimintoihin, jotka olivat hel-

poin automatisoida ja vaativat erityistä tarkkuutta. Tällaisia toimintoja olivat 

palkka- ja kirjanpitotoiminnot, joiden ohjelmoinnissa voitiin ottaa huomioon esi-

merkiksi erilaiset vero- ja ylityösäädökset. (Nestell & Olson 2018, 25.) 

 

Vuosisadan vaihteen jälkeen tapahtuneen teollisuuden muutoksen myötä ERP-

järjestelmien toimittajat havahtuivat tarjoamaan räätälöityjä työkaluja, jotka on 

kohdennettu tietylle toimialoille tai toiminnolle. Lähes jokainen ERP-ohjelmiston 

käyttöönotto vaatii mukauttamista. ERP-järjestelmien räätälöinnin kustannukset 

ovat laskeneet, mutta siitä huolimatta se on edelleen suuri menoerä. ERP-järjes-

telmää käyttöönottaessaan yritykset kohtaavat usein ongelman siinä, missä mää-

rin eri toimintoja otetaan käyttöön. (Nestell & Olson 2018, 21–24.)  

 

Uusien tietojärjestelmien käyttöönottoprosessi on monimutkainen ja monivaihei-

nen prosessi, jossa on pitkälti kyse tiedonluonti- ja oppimisprosesseista. Edellä 

mainittujen prosessien kautta tietoteknologian potentiaali voidaan saavuttaa. Tie-

tojärjestelmien käyttöönotto ja toimintatapojen kehittäminen perustuu organisaa-

tion sekä sen työntekijöiden oppimiseen ja tiedon luomiseen, joten vuorovaikutus 

organisaation sisällä on oleellisessa roolissa koko tietojärjestelmän elinkaaren 

ajan. (Kettunen & Simmons 2001, 30-32.) 
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Yritysten hankkiessa ERP-järjestelmää käyttöönsä on monia eri vaihtoehtoja: 

 

 hankkia koko järjestelmä ja sen räätälöinti samalta toimittajalta 

 hankkia järjestelmä samalta toimittajalta ja räätälöidään itse 

 hankkia erillisiä moduuleita eri toimittajilta 

 kehittää järjestelmä itse ja täydentää sitä ulkoisilla palveluilla 

(Nestell & Olson 2018, 24). 

 

ERP-järjestelmät voidaan jaotella eri moduuleihin, joita ovat muun muassa talou-

denhallinta ja kirjanpito, materiaalinhallinta, tuotannonsuunnittelu, ostojen hal-

linta, logistiikka, laadunhallinta, huoltotoiminta ja resurssienhallinta. Järjestelmän 

hankinnan hinta riippuukin pitkälti siitä, kuinka paljon eri moduuleita halutaan, 

mitä useampi moduuli sitä korkeammat kustannukset. Usein yritykset ottavatkin 

moduuleita asteittain käyttöönsä jakaakseen hankinnasta aiheutuneita kuluja, 

mutta myös ennen kaikkea helpottaakseen käyttäjiä omaksumaan uusia järjes-

telmiä ja toimintatapoja. (Nestell & Olson 2018, 22–23.) 

 

Olhager ja Selldin (2003) tehdyn tutkimuksen mukaan ERP-järjestelmän käyttöön 

ottaneiden yritysten suorituskyky on parantunut pääasiassa tiedonkulun näkökul-

masta (taulukko 1). Tietoihin on helpompi päästä käsiksi, jonka johdosta vuoro-

vaikutus koko yrityksessä on parantunut. Myös vuorovaikutus asiakkaiden ja toi-

mittajien kanssa sekä varaston- ja kassanhallinta ovat parantuneet. (Olhager & 

Selldin 2003, luku 4.4.) 

 



12 

 

TAULUKKO 1. ERP-järjestelmien tuottamia etuja. (Olhager & Selldin 2003, luku 

4.4.) 

 

Suurimmat ERP-järjestelmät toimivat niin sanotulla kolmitasoisella arkkitehtuu-

rilla. Kolmitasoisen arkkitehtuurin komponentit ovat päätietokantapalvelin, sovel-

luspalvelin ja esityspalvelin. Tiedot voidaan jakaa myös monille eri sijainneille ja 

palvelimille ja jakelu on käyttäjälle läpinäkyvää. Kaikki ERP-paketit tarjoavat 

graafisen käyttöliittymän sen loppukäyttäjän työpöydälle. Nykypäivän standardei-

hin verrattuna laitteistovaatimuksen ovat melko vaatimattomia. (Veena 2013, luku 

1.6.) 

 

ERP-järjestelmä toimii keskeisenä perustana yritykselle, teknologialle ja työnte-

kijälle. Yritys koostuu sisäisistä liiketoimintaprosesseista (kuvio 2), joita suoritta-

vat erilaiset toiminnalliset ryhmät tai tiimit, kuten myynti, tuotanto, suunnittelu ja 
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henkilöstöhallinto. Yhteinen lanka, joka yhdistää toiminnalliset ryhmät, on tieto. 

(Veena 2013, luku 1.5.) 

 

 

KUVIO 2. Integroitu näkymä ERP-järjestelmästä. (Veena 2013, luku 1.6.) 

 

3.3 IFS-toiminnanohjausjärjestelmä 

 

IFS on vuonna-1983 perustettu yritys, joka kehittää ja toteuttaa laajoja ERP-pa-

ketteja, jotka perustuvat SOA-tekniikkaan (Service-Oriented Architecture, palve-

lukeskeinen arkkitehtuuri) IFS tarjoaa yhden edistyneimmistä sekä kattavam-

mista palveluista ilmailun ja MRO (maintenenace, repair, overhaul) toimijoille. IFS 

luo vahvan perustan ilmailualan organisaatioille, joiden on ylläpidettävä tarkkaa 

kirjanpitoa suoritetuista huolloista sekä käytetyistä materiaaleista ja varaosista. 

(Aerospace Technology n.d.) 

 

IFS:llä on yli 30 vuoden kokemus teollisuudesta ja ilmailun ohjelmistot on raken-

nettu alan standaarien mukaisesti.  IFS mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun, 

joka helpottaa päätöksentekoa. IFS tarjoaa ratkaisut muun muassa tuotannon 
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suunnitteluun ja seurantaan, logistiikkaan, taloudenhallintaan ja laskutukseen 

(kuvio 3). Tyypillisiä toimintoja, joita toimijat hyödyntävät huolto-organisaatioissa 

ovat tehtävien jakaminen, materiaalien ja laitteiden seuranta sekä töiden rapor-

tointi. (IFS Enterprise… n.d.) 

 

 

KUVIO 3. IFS toimintoja. (IFS Applications. n.d.) 
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4 RESURSSIENHALLINTA 

 

 

Jotta organisaatiot voivat saavuttaa tavoitteensa tulee sitä varten varattuja re-

sursseja voida seurata sekä ohjata. (Martinsuo ym. 2016, luku 10). Tässä luvussa 

tutustutaan tarkemmin mistä yrityksen resurssit koostuvat sekä toiminnan- ja tuo-

tannonohjaukseen, jotka toimivat suuressa roolissa osana resurssienhallintaa ny-

kypäivän teknologiayrityksissä. 

 

4.1 Yrityksen resurssit 

 

Yritykset tavoittelevat taloudellista voittoa myymällä tuotettuja tavaroita, suorit-

teita tai palveluita, joita varten hankitaan erilaisia resursseja, kuten työvoimaa, 

osaamista, materiaaleja ja laitteita. Resurssi on tuotannontekijä eli suorite, joka 

on yritykselle välttämätön, jotta se voi tuottaa suoritteita ja toimittaa niitä asiak-

kailleen. Suoritteet vaativat erilaisia resursseja, jotka voivat olla aineettomia: 

osaamista, työpanosta tai tietoa, tai aineellisia: raaka-aineita, tiloja, komponent-

teja, energiaa tai pääomaa. (Martinsuo ym. 2016 luku, 5.) 

 

Valmistavilla toimialoilla logistiikan merkitys osana resurssienhallintaa on suuri, 

koska tuotteiden kuljettaminen, varastointi ja jakelu voivat aiheuttaa suuren osan 

tuotteen kokonaiskustannuksista. Logistiikan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asi-

akkaalle kustannustehokkaalla materiaalihallinnalla. Materiaalihallinnalla tarkoi-

tetaan yrityksen tuotteiden, raaka-aineiden, varastoinnin ja jakelun suunnittelua 

sekä ohjausta. Materiaaleilla on keskeinen rooli asiakkaalle tuotetussa arvossa 

ja kysyntään vastaamisessa., jota varten vaaditaan tehokasta materiaalinhallin-

taa (Martinsuo ym. 2016 luku, 18.) 

 

Työyhteisön resurssit voidaan erotella kahdenlaisiin resursseihin: työhön liittyviin 

toimintatapoihin ja yksilöllisiin ominaisuuksiin. Työhön liittyvät resurssit, esimer-

kiksi työn itsenäisyys, ennakoiva käyttäytyminen, haasteelliset tehtävät, työn mo-

nipuolisuus, kyvyt, tarpeet ja taitojen käyttö. Yksilölliset ominaisuudet koostuvat 

esimerkiksi tehokkuudesta ja paineensietokyvystä. Ryhmätason resursseihin voi-

daan laskea kollegoiden tuki, tiimin jäsenet ja tiedon jakaminen tiimien välillä. 

Johtajatasolla resursseja ovat myös esimiehen tuki, suhde esimieheen, uusien 
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ideoiden välittäminen ja esimiehen alaistensa huomioiminen. (Nielsen ym 2015, 

24–25.) 

 

Laajemmassa kuvassa resurssit voidaan jakaa seitsemään eri luokkaan. Ensim-

mäisen luokan muodostavat inhimilliset resurssit, jotka käsittävät henkilöstön 

osaamisen, tiedot, taidot ja kokemuksen. Toisena resurssina luokituksessa ovat 

fyysiset resurssit, kuten tuotantolaitteistot, koneet, raaka-aineet ja kaiken muun 

organisaation omistuksessa olevan aineellisen omaisuuden. (Martinsuo ym. 

2016 luku, 5.) 

 

Kolmantena ovat rahalliset resurssit, johon kuuluvat rahalliset ja helposti rahaksi 

muutettavissa olevat omaisuudet. Neljäntenä luokittelussa ovat organisatoriset 

resurssit, joita ovat esimerkiksi yrityskulttuuri, organisaation rakenne, prosessit ja 

kyky vastata muutoksiin. (Martinsuo ym. 2016, luku 5.) 

 

Viides luokka on informaatioresurssit, joka koostuu informaatiosta ja sen kerää-

miseen sekä sen hyödyntämiseen. Informaatioresursseihin kuuluvat koko orga-

nisaation prosessit pois lukien yksilötason tiedot ja taidot. Kuudentena luokkana 

ovat lailliset resurssit, johon kuuluvat muun muassa sopimukset, oikeudet, lisens-

sit ja luvat. Seitsemäntenä resurssiluokkana ovat yhteistyösuhteiden resurssit ku-

ten työntekijäryhmien väliset suhteet, asiakassuhteet ja jakeluverkon toimijoiden 

suhteen. (Martinsuo ym. 2016, luku 5.) 

 

VRIN-kriteeristön (kuvio 4) avulla voidaan tarkastella yritysten resurssien käyttöä 

kilpailuetua tavoitellessa. VRIN tulee sanoista valuable (arvokas), rare (harvinai-

nen), imperfectly imitable (haastavasti imitoitavissa) ja non-substitutable (ei kor-

vattavissa). (Martinsuo ym. 2016, luku 5.) 
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KUVIO 4. Kilpailullisen edun arviointi resurssien näkökulmasta. (Martinsuo ym. 

2016, luku 5.) 

 

Arvokas viittaa resurssin kykyyn tuottaa arvoa yritykselle. Se voi syntyä uusien 

mahdollisuuksien hyödyntämisen mahdollistamisesta tai uhkien vaikutusten tor-

junnasta. Arvokkuus viittaa asiakkaan kokemaan arvoon. Arvokkaan resurssin 

hyödyntäminen johtaa kilpailulliseen tasapainoon. Harvinaisuus antaa vain har-

valle yritykselle mahdollisuuden hankkia tai hyödyntää resursseja. Yritys voi esi-

merkiksi suojata osaamistaan patentilla. Harvinainen resurssi johtaa hetkelliseen 

kilpailuetuun, mutta ei kuitenkaan ole mahdoton imitoida tai korvata. (Martinsuo 

ym. 2016, luku 5.) 

 

Haastavasti imitoitavissa oleva resurssi on muille yrityksille hankalasti hankitta-

vissa tai kehitettävissä. Usein resursseja voidaan ostaa markkinoilta, mutta usein 

hankinnasta saatavaa hyötyä ei voi korreloida, mutta joku voi korreloida hyödyn 

kanssa. Esimerkiksi tietyn markkina-alueen asiantuntevuus vaatii paljon aikaa 

sekä vaivaa, joka johtaa hetkelliseen kilpailuetuun. Jos resurssin hyödyntäminen 

vaatii organisaatiolta paljon erilaista osaamista, on kilpailijoiden vaikea imitoida 

sitä. (Martinsuo ym. 2016, luku 5.) 

 

Jotta markkinoilla päästäisiin kestävään kilpailuetuun, tulee resurssin olla luon-

teeltaan sellainen, että sille ei ole korvaavaa resurssia. Korvaavien resurssien 

avulla voidaan päästä samaan lopputulokseen kuin korvattavia resursseja hyö-

dyntämällä. Yrityksen pitää pystyä organisoitumaan tavalla, joka mahdollistaa re-
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surssin tehokkaan käytön. Tärkeäksi asiaksi muodostuu resurssien muodosta-

man kokonaisuuden hallinta ja hyödyntäminen, jotta kilpailuetua todella saavute-

taan. (Martinsuo ym. 2016, luku 5.) 

 

4.2 Toiminnan- ja tuotannonohjaus 

 

Työpaikka on ympäristö, jossa arvoa eivät luo koneet tai tietokoneet, vaan niitä 

käyttävät henkilöt. Henkilöistä muodostuvien resurssien jakaminen määrää mil-

loin ja millä tavalla tehtävien pitäisi tapahtua. Resurssien kohdentamiseen liittyy 

yleensä haasteita. Käytännön tilanteissa kaikki resurssien kohdentamispäätökset 

eivät ole mahdollisia, mikä johtuu resurssien rajallisesta kapasiteetista tai eri toi-

mintojen ristiriidoista. (Caramia & Dell’Olmo 2006, 23.) 

 

Teollisen tuotannon ydinidea on toistettavuudessa ja sen tehokkuudessa: tuo-

tanto on kannattavaa järjestää niin, että resurssien käyttö johtaa mahdollisimman 

korkeaan tuottavuuteen ja että tuotantotoimintaa voidaan säädellä, kun asiakas-

tarpeet muuttuvat. Tuotannon resurssin ohjausperiaate voi lähteä liikkeelle va-

rastotasosta tai tilauksista. Varasto-ohjautuvassa tuotannossa valmistuksen läh-

tökohtana on asiakastarpeen ennakoitavissa oleva toistuvuus sekä havaittu 

tarve, kuten teknologiateollisuudessa käytetyt vakiokomponentit ja kulutustavara. 

Tuotteita tehdään varastoon, jotta niillä voidaan täyttää asiakkaan toistuva tarve. 

Tilausohjautuvia tuotteita ovat erilaiset räätälöidyt tuotteet, joissa asiakas osallis-

tuu toimitustavan määrittelyyn. Yksittäistuotannossa eräkoko on yksi kappale ja 

samaa yksittäiskappaletta ei toisteta jatkuvasti. Tuotteita ei kannata varastoida, 

vaan ne valmistetaan tilausohjautuvasti. Sarjatuotannossa tiettyä tuotetta valmis-

tetaan tietty sarja kerrallaan, ja eri tuotteiden sarjoja valmistetaan peräkkäin tuo-

tantosuunnitelman mukaisesti. (Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 

 

Ilman asianmukaista ajoitusta ja resurssien allokointia saattaa aiheutua epätasa-

painoa: jotkut resurssit ovat ylikuormitettuja, kun taas toiset resurssit alikuormi-

tettuja. Tämä aiheuttaa epätasaista kuormitusta resursseille ja läpimenoaikojen 

kasvua. (Caramia & Dell’Olmo 2006, 35.) 
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Tuotannon organisoinnissa tarvitaan laajaa näkökulmaa ja joustavuutta, koska 

tuotanto koskee useita eri toimintoja ja vaihtelee ajan kuluessa. Useat liiketoimin-

nan merkittävät päätökset sekä ongelmat koskevat tuotantoa ja sen hallintaa. Ny-

kyaikaisessa tuotannon organisoinnissa korostuu neljä pääperiaatetta: 

 

1. keskittyminen asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön sekä sen ohjaukseen 

2. vastuiden ja yhteisten pelisääntöjen selkeys 

3. oleellisen tiedon hyödyntäminen 

4. kyky muuttaa toimintaa olosuhteiden muutoksissa 

(Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 

 

Organisaatiorakenteissa tavoitellaan joustavuutta, jossa vastuu tehtävistä on 

suorittavalla portaalla. Monissa organisaatioissa tuotantotoimintaa on organisoitu 

itseohjautuvaksi. Vanhanaikaiset hierarkkiset ohjausrakenteet on korvattu itse-

näisillä, tehokkailla ja vastuullisilla työtavoilla sekä ajantasaisilla seuranta- ja oh-

jausjärjestelmillä. (Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 

 

Organisaatioiden tuotannonohjausta voidaan kuvailla vaihteittain etenevänä pro-

sessina (kuvio 5), jossa pitkän aikavälin tietoa kysynnästä ja tuotantostrategiasta 

tarkennetaan vähitellen tuotantoa ohjaavaksi tiedoksi. Tavanomaiset yritysten 

toiminnanohjauksen vaiheet voidaan karkeasti eritellä kokonaissuunnitteluun, ai-

kataulusuunnitteluun ja resurssisuunnitteluun. Kuitenkin käytännössä uudelleen-

suunnittelua tapahtuu aina tarpeen mukaan. (Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 
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KUVIO 5. Tuotannonsuunnittelun prosessi. (Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 

 

Tuotantojärjestelmän tulisi olla ohjattavissa. Ohjattavuutta edesauttaa ajantasai-

nen tilannetieto päätöksenteon tueksi, joka edesauttaa resurssien tehokasta koh-

dentamista. Lisäksi toiminnanohjauksen osatehtäviä tulee jakaa organisaation eri 

yksiköiden ja tiimien kesken. Ylin johto keskittyy ohjaukseen tuotantostrategian 

tasolla, keskijohto keskittyy kapasiteettien kohdentamiseen ja työnjohto hieno-

suunnitteluun sekä viikkotasoiseen määrittelyyn, toteutukseen ja seurantaan. 

(Martinsuo ym. 2016, luku 10.) 
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5 POWER BI 

 

 

Power BI on Microsoftin kesällä 2015 julkaisema raportointi- ja analysointipalvelu, 

joka mahdollistaa datan visualisoinnin sekä yhdistelemisen yrityksen eri järjestel-

mistä, tiedostoista ja pilvipalveluista. Tietolähdetyyppejä on yli 80 ja niitä kehite-

tään jatkuvasti lisää. (Enho 2021.) Vaikka Power BI luokitellaan usein juuri visu-

alisointityökaluksi, todellisuudessa se on kokoelma toisiinsa liittyviä työkaluja ja 

palveluita, jotka muodostavat oman liiketoimintatiedon ekosysteemin. (Deckler 

2019.) 

 

5.1 Power BI ohjelmistot 

 

Tiedostojen mallinnus, suunnittelu ja laskentalogiikka toteutetaan Power BI 

Desktop-ohjelmalla, jolla muodostetut tiedostot julkaistaan joko Power BI pilvipal-

veluun tai Power BI report-raportointipalvelimelle ja jaetaan loppukäyttäjille. Ra-

portit voidaan myös upottaa loppukäyttäjän saataville esimerkiksi intraan, Teami-

siin tai muihin Office 365-tuotteisiin. (Enho 2021.) 

 

Power BI sisältää useita eri ohjelmia: 

 Windowsin työpöytäsovellus Power BI Desktop (kuva 2) 

 verkossa oleva Power BI-palvelu (kuva 3) 

 Power BI-mobiilisovellukset (kuva 4) 

 

 

KUVA 1. Power BI:n eri ohjelmia. (What is Power BI? 2021.) 
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Power BI-käyttäjät voidaan jakaa karkeasti neljään eri rooliin: 

 BI-kehittäjät, jotka toteuttavat ratkaisuja myös useilla mulla työkaluilla. 

 Teknisesti perehtyneet käyttäjät, jotka toteuttavat myös Power BI-ratkai-

suja, eli laativat kyselyitä. 

 Raporttien ja koontinäyttöjen laatijat, jotka toteuttavat olemassa olevista 

malleista raportteja. 

 Loppukäyttäjät, jotka hyödyntävät raportteja ja koontinäyttöjä. 

(Enho 2021.) 

 

5.2 Power BI desktop 

 

PBI Desktop perustuu Excelissä jo pitkään käytössä olleisiin apuohjelmiin: 

 Power Query, jolla tehdään kyselyt ja muokataan dataa. 

 Power Pivot, jolla yhdistetään dataa ja lisätään laskentalogiikka. 

 Power View-kaaviot, joilla tehdään visualisointeja. 

(Enho 2021.) 

 

 

KUVA 2. Power BI desktop, jossa raportit luodaan. (What is Power BI desktop? 

2021.) 
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Ladatut tiedot yhdistetään toisiinsa jonkun tietyn tiedon, kuten asiakasnumeron 

perusteella. Jotta tietoa voidaan visualisoida, tarvitsee määritellä esimerkiksi sa-

rakkeiden muotoilu, lajittelujärjestys ja eri tietokenttien luokittelu. Visualisointeja 

on helppo luoda ja ne ovat vuorovaikutteisia. (Enho 2021.) 

 

5.3 Power BI service 

 

PBI Desktopilla luodut raportit julkaistaan työtiloihin (kuva 3), joissa raporteista 

kootaan tärkeimpiä mittareita ja visualisointeja koontinäytöille. Työtiloihin luotuja 

koontinäyttöjä sekä raportteja jaetaan muille käyttäjille joko yksittäin tai laajem-

miksi kokonaisuuksiksi muodostettuina. (Enho 2021.) 

 

 

KUVA 3. Power BI työtilan näkymä. (Enho 2021.) 

 

Pilvipalveluissa datan päivitys voidaan ajastaa automaattiseksi. Power BI-pilvi-

palveluissa voidaan myös ladata tietoja ja toteuttaa raportteja, mutta PBI 

Desktopissa luotuja kyselyitä ja tietomalleja ei pysty muokkaamaan. (Enho 2021.) 
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KUVA 4. Näkymä raportista selaimella ja mobiilisovelluksella. (Quickstart: learn 

about…2021.) 
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6 RESURSSIENHALLINNAN KEHITYSTOIMET 

 

 

Luvun 6 alussa tutustutaan toimeksiantajayrityksen lähtötilanteeseen ja IFS-toi-

minnanohjausjärjestelmässä tapahtuvaan työtilausten kulkuun sekä IFS:n lyhen-

teisiin ja määritelmiin. Tämän jälkeen käydään läpi työn tavoitteet, jonka jälkeen 

aloitetaan resurssienhallintatyökalun kehitystoimet ja toteutus. Luvussa 6.7 esi-

tellään kehitystyön tulokset, jonka jälkeen käydään läpi jatkotoimenpiteet. 

 

Yrityksessä olevan IFS-toiminnanohjausjärjestelmän sisältöä sekä kehitystyön 

tuloksena syntyvän näkymätyökalun kaikkea sisältöä ei kuvata tarkasti tässä jul-

kisessa opinnäytetyössä. 

 

6.1 Tausta ja lähtötilanne 

 

Insta ILS:ssä on käytössä IFS-toiminnanohjausjärjestelmä, jota käsiteltiin luvussa 

3.3. IFS on suuressa roolissa koko laitehuoltotoiminnan prosessien ajan laitteen 

saapumisesta varastolle sen valmistumiseen saakka. Laitteen saapuessa yrityk-

selle, se kirjataan IFS: iin työtilauksena. Työtilaukset kohdistetaan oikealle osas-

tolle ja työnjohtajalle, jonka jälkeen työtilauksen muutetaan tilaan valmisteilla. 

Työnjohtaja kohdistaa työtilauksen valmistelijalle ja tekijälle, sekä muuttaa työn 

tilaksi valmisteltu. Työtilauksen valmistelija tekee tarvittavat alkutarkistukset tul-

leelle laitteelle, jonka jälkeen muuttaa työtilauksen tilaksi vapautettu. Vapautettu 

tilassa olevat työtilaukset ovat valmiita otettavaksi työlle tekijän toimesta. Kun 

työn tekijä ottaa työtilauksen työlle, tämä muuttaa työn tilan aloitettu tilaan, jolloin 

myös kenttään todellinen alku tulee automaattisesti kyseinen päivämäärä sekä 

kellonaika. Työntekijän saadessa laitteen valmiiksi, työn tilaksi muutetaan työ 

tehty. Tämän jälkeen valmistelija tekee tarvittavat lopputarkastukset, jonka jäl-

keen muuttaa työn tilaksi raportoitu. Työnjohto käy raportoitu tilassa olevat työt 

läpi, jonka jälkeen laite on valmis toimitettavaksi asiakkaalle. Asiakkaalle lähte-

neet laitteet siirtyvät IFS:n aktiivisista työtilauksista järjestelmän työtilaushistori-

aan, kun ne ovat laskutettu. 

  



26 

Järjestelmässä käytetään henkilöiden nimien sijasta henkilönumeroita, esimer-

kiksi 8285. Työtilauksia on useita erityyppisiä, jotka ovat IFS:n tietokentässä sa-

rakkeessa työtyyppi. Työtyyppejä ovat muun muassa: LK (laitekorjaamotyö), ML 

(mittalaitteet), KESK (keskeytyneet työt), REKL (reklamaatio), TT (TT-työt), ATE 

(ATE-työt) ja VA (valmistus). Korjaamoympäristössä yleisimmät käytössä olevat 

työtyypit ovat LK ja ML. 

  

MRO-toiminta on jaettu kahteen tiimiin: elektroniikka (EL) ja sähkömekaniikka 

(EM). Elektroniikkatiimi jakautuu osastoihin, joita ovat: 841 elektroniikkaryhmä, 

842 ATE-ryhmä ja 843 mittauslaiteryhmä. Sähkömekaniikkatiimi jakautuu vas-

taavasti osastoihin: 831 hyrrälaiteryhmä, 832 sähkömekaaninen ryhmä, 833 

aneroidiryhmä ja 834 happilaiteryhmä. Osaston numero, johon tehtävä työ tai 

laite kuuluu, syötetään työtilausta avattaessa.  

 

IFS:n jokaisella eri välilehdellä on erilaisia hakutoimintoja. Aktiiviset työtilaukset 

välilehdeltä pystyy hakemaan työtilauksia muun muassa: työtilauksen numerolla, 

tekijän henkilönumerolla, osastolla ja työtyypillä. Näiden lisäksi hakuun voidaan 

yhdistää mikä työn tila on. Edellä mainittuja hakutoimintoja yhdistelemällä toimin-

nanohjausjärjestelmään voidaan tallentaa haluttuja hakuja. Korjaamolla työsken-

televä henkilö voi esimerkiksi tallentaa itselleen näkymän (kuva 10), josta näkee 

kaikki hänelle osoitetut työtilaukset.  

 

 

KUVA 5. IFS-toiminnanohjausjärjestelmän esimerkki näkymä. 
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Kuvassa 5 oikeassa laidassa näkyvä suoritusaika on oletusaika, joka laitteen 

huoltoon tai korjaukseen kuluu. Suoritusaika kentän arvon määrittelee kenttä ku-

vaus, joka syötetään työtilaukselle sitä avattaessa. Kuvaus kentän arvoja ovat 

esimerkiksi vikakorjaus, perushuolto ja toimintakoe. Joissakin tapauksissa laite 

saattaa tulla toimintakokeeseen, mutta sitä testattaessa havaitaankin vika, jonka 

johdosta laitteelle joudutaankin tekemään suurempia huoltotoimenpiteitä, esi-

merkiksi perushuolto. Myös vastaavasti laite saattaa tulla vikakorjaukseen, mutta 

laitetta testattaessa siinä ei havaita vikaa, vaan pelkkä vianhaku ja toimintakoe 

riittävät. Edellä mainituissa tapauksissa, jossa laitteelle tehdään eri toimenpiteitä 

mitä kuvaus sarakkeessa on määritelty, sarakkeen suoritusaika ei pidä paik-

kaansa. Suoritusaika sarakkeen arvoa ei tähän asti olla aktiivisesti muutettu, 

vaikka laitteelle tehtävä toimenpide muuttuu. 

 

 

IFS-toiminnanohjausjärjestelmä toimii tuntien kirjauspaikkana, jossa tunnit koh-

distetaan muun muassa työtilauksille. Työtilaukselle kohdistetut tunnit saadaan 

tietoon työtilauksen raportointi välilehdeltä (kuva 6) painamalla hiiren oikeaa pai-

niketta, ja valitsemalla työn tunnit vaiheittain.  

 

 

KUVA 6. Työtilauksen raportointi. 

 

Työtilauksen tekijä raportoi laitteelle tehdyistä toimenpiteistä työtilauksen rapor-

tointi välilehden työn erittely kenttään, sekä täyttää suor. toimenpiteet kenttään 
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tehdyt toimenpiteen, esimerkiksi: vikakorjaus ja toimintakoe. Töiden priorisointi 

järjestelmän kautta on haastavaa, eikä siihen ole selkeää käytäntöä. 

 

6.2 MRO-töiden vaihtelu 

 

Korjaamolle tulevien töiden ennustaminen on joissakin tapauksissa mahdotonta, 

johtuen ennakoimattomista vikakorjauksista. Osa laitteista huolletaan tai testa-

taan esimerkiksi kerran vuodessa tai tietyn käyttöajan jälkeen, joka helpottaa hie-

man työmäärän ennustamisessa. Työmäärää tulee voida jakaa tasaisesti huolto-

työtä suorittavien kesken, joka vaatii aktiivista resurssien seuraamista sekä uusiin 

töihin perehdyttämistä. Henkilöillä voi olla voi olla osoitettuna samanaikaisesti 

useita, jopa kymmeniä työtilauksia eli töitä, joka tuottaa haasteita töiden priori-

soinnille. 

 

6.3 Tavoitetila 

 

Kehitystyön tavoitteena on luoda selkeä tilannekuvatyökalu, josta on helposti 

nähtävillä työmäärät henkilöille, osastoille, tiimeille sekä koko osastolle. Jokai-

sessa näkymässä tulisi olla työtilauksien oletustyöaika, jota niille kohdistetut to-

teutuneet työtunnit söisivät. Näkymästä tulisi olla saatavilla henkilökohtainen työ-

jono, jonka kautta olisi helposti saatavilla tietoa mikä työ on priorisoitu tärkeim-

mäksi. Henkilökohtaisessa työjononäkymässä olisi kaikki tekijälle osoitetut työti-

laukset, joita ei ole vielä aloitettu tai ovat jo aloitettu. Työkalun eri näkymistä hyö-

tyisivät muun muassa: 

 

 Korjaamon työntekijät 

 Työnsuunnittelu 

 Osastonpäällikkö 

 Johtoryhmä 

 

Näkymätyökalusta tulisi olla nähtävillä ajankohtainen tilanne työmäärästä. Näky-

män perusteella työnsuunnittelu pystyisi priorisoimaan työkuormaa tasaisemmin, 

sekä ennakoimaan yllättäviin työkuorman muutoksiin. 
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6.4 Haasteet 

 

Aluksi selvitettiin olisiko työtä mahdollista toteuttaa IFS-toiminnanohjausjärjestel-

mällä. Järjestelmästä löytyi resurssienhallintaan liittyviä työkaluja, joista sopivim-

malta vaikutti resurssien kohdistusnäyttö (Gantt). Kyseisellä työkalulla oli mah-

dollista suodattaa resursseja muun muassa osaston, resurssityypin sekä ammat-

tiryhmän mukaan (kuva 7). Työkaluun perehtymisen jälkeen selvisi nopeasti, että 

se soveltuu lähinnä projektien resurssien kohdistukseen, joita käytetään myös 

IFS:ssä. Resurssien kohdistusnäytön käyttö oli myös melko hankalaa eikä se pal-

velisi tämän kehitystyön tarkoitusta, jossa tavoitteena oli selkeät tilannekuvat.  

 

 

KUVA 7. IFS resurssien kohdistusnäyttö. 

 

Luvussa 6.1 käsiteltiin työtilauksen suoritusaikaa, joka tulisi olla nähtävillä työti-

lauksen raportointi välilehdellä, jotta sen muokkaaminen tarvittaessa olisi mah-

dollisimman vaivatonta. 

 

6.5 Resurssienhallintatyökalun suunnittelu ja määrittely 

 

Kun kehitystyön alussa tuli selväksi, että IFS ei ole sopiva alusta halutun tilanne-

työkalun toteutukseen, aloitettiin selvittämään muita vaihtoehtoja. Yrityksessä oli 

jo alun perin käytössä erilaisia Power-BI raportteja, jotka hakevat tietonsa 

IFS:stä. Power-BI raportteja käsiteltiin aiemmin luvussa 5. Power-BI raportit mah-

dollistavat vaadittujen tietojen keräämisen erilaisiksi raporteiksi sekä visualisoin-

nin, joka todettiin sopivaksi kyseiseen kehitystyöhön. Muutamien sisäisten pala-

vereiden jälkeen, näkymätyökalua päätettiin lähteä kehittämään Power-BI alus-

talle. Työkaluun päätettiin lisätä näkymä korjaamon lisäksi lentokelpoisuusyksi-

kölle, joka käyttää työssään myös työtilauksia. Näkymätyökalua aloitettiin visuali-

soimaan sekä määrittelemään Microsoft Excel-työpohjalle.  
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Määrittelyissä käytetyt luvut työtilanteista, kanban laitteista sekä keskeytetyistä 

töistä eivät ole todenperäisiä, vaan ne ovat ainoastaan syötetty visualisoimaan 

kehitystyötä. Kanban laitteet ovat erillisessä Power-BI raportissa olevia laitteita, 

joille on määritelty tietyt hälytys- ja varoistusrajat. 

 

6.5.1 Etusivun näkymä 

 

Näkymätyökalun määrittely sekä visualisointi aloitettiin niin sanotusta etusivusta, 

joka on ensimmäisenä nähtävillä raportissa. Näkymään haluttiin selkeä tilanne 

työmäärästä koko korjaamolla ja lentokelpoisuusyksikössä, sekä tarkemmin tii-

meillä ja osastoilla. Etusivulla tuli olla myös eriteltynä kanban laitteiden määrä, 

sekä keskeytettynä olevat työtilaukset. Työtilanne sarakkeeseen tulisi tiimille, 

osastolle tai yksikölle osoitettujen töiden oletustyöaika, käytetty työaika sekä 

palkki, joka kasvaa sen mukaan paljonko työaikaa on käytetty (kuva 8). Etusivun 

visualisoinnista haluttiin mahdollisimman selkeä, josta olisi nopeallakin vilkaisulla 

nähtävillä oleellinen tieto työmääristä.  

 

 

KUVA 8. Näkymätyökalun etusivun visualisointi. 

 

ILS

Tiimi Työtilanne (h) Kanban laitteita Keskeytetty (kpl)

MRO Tähän summa koko MRO työtilanteesta Summa kanban laitteista Summa mro keskeytyneet laitteet

MRO EM 5/56 10 20

MRO EL 203/246 30 10

AWU 3/32 3 8

Hyrräryhmä 4/5 0 0

Sähkömekaaninen ryhmä 4/27 2 2

Aneroidiryhmä 4/43 4 2

Happilaiteryhmä 6/17 0 6

Elektroniikkaryhmä 7/20 0 2

ATE -ryhmä 19/20 0 2

Mittauslaiteryhmä 14/29 - 2

Varasto 0/0 - 2

Equipment Support 22/25 - 2

System Support 7/20 - 2
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Keskeytyneet työtilaukset olisivat oikealla sarakkeessa. Työtilaus voidaan joutua 

keskeyttämään esimerkiksi varaosapuutteen tai testilaitteen vian vuoksi. Etusi-

vulta pystyisi siirtymään tarkemmin tiimien työtilanteeseen painamalla kuvan 12 

sarakkeen kohtaa MRO EM, MRO EL tai AWU, jolloin aukeaisi näkymä tiimin 

tilannekuvaan, jota käsitellään tarkemmin luvussa 6.5.2. 

 

Kun etusivun visualisointi sekä siihen halutut tiedot olivat määritelty, oli seuraa-

vaksi vuorossa määritellä mistä IFS-toiminnanohjausjärjestelmän sarakkeesta, 

tai kohdasta tieto haetaan (kuva 9). Sarakkeiden: työtilanne, kanban laitteita sekä 

keskeytetty (kpl) tiedot tuli määritellä erikseen. Esimerkiksi MRO EM kohdalla 

työtilanteen määrittely oli: Osasto: "831;832;833;834" Työtyyppi: "ML; LK" Tila: 

”Valmisteilla, valmisteltu, vapautettu, aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn 

tunnit vaiheittain". Vastaavasti MRO EM määrittely oli: Osasto: 

"841;842;843;873" Työtyyppi: "ML; LK" Tila: ”Valmisteilla, valmisteltu, vapautettu, 

aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain. Kuten edelle maini-

tuista esimerkeistä huomataan, määrittely on sama, mutta osastojen numerot 

vaihtuvat. 

 

 

KUVA 9. Etusivun määrittely. 

 

ILS

Tiimi Työtilanne (h) Kanban laitteita Keskeytetty (kpl)

MRO Osasto: "831;832;833;834,841,842,843,873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "831;832;833;834,841,842" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "831;832;833;834,841,842,843,873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Tästä painike sivulle jolla näkymä henkilöistä, jotka "tekijä" osastolla: "831;832;833;834" työtyyppi "LK;ML"Osasto: "831;832;833;834" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "831;832;833;834" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "831;832;833;834" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Tästä painike sivulle jolla näkymä henkilöistä joilla osaston "841,842,843,873" työtyyppi "LK;ML"Osasto: "841,842,843,873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "841,842,843,873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "841;842;842;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Tästä painike sivulle jolla näkymä henkilöistä joilla osaston "872" työtyyppi "LK;ML;TT"Osasto: "872" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" - Osasto: "872" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Hyrräryhmä Osasto: "831" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "831" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "831" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Sähkömekaaninen ryhmäOsasto: "832" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "832" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "832" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Aneroidiryhmä Osasto: "833" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "833" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "833" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Happilaiteryhmä Osasto: "834" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "834" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "834" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Elektroniikkaryhmä Osasto: "841" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "841" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "841" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

ATE -ryhmä Osasto: "842" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "831;832;833;834,841,842,843,873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "842" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Mittauslaiteryhmä Osasto: "843" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" - Osasto: "843" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Varasto Osasto: "851" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" - Osasto: "851" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Equipment Support Osasto: "872" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" - Osasto: "872" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

System Support Osasto: "873" Työtyyppi: "ML;LK;TT" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Osasto: "873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanOsasto: "873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"
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Kanban laitteiden määrittely tehtiin esimerkiksi hyrräryhmän kohdalla seuraa-

vasti: Osasto: "831" Työtyyppi: "ML; LK" Tila: ”Valmisteilla, valmisteltu, vapau-

tettu, aloitettu, työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanban. 

Keskeytettyjen työtilauksien määrittely oli hyrräryhmän kohdalla: Osasto: "831" 

Työtyyppi: "KESK" Tila: "aloitettu". Vastaavasti kuin työtilanteen kohdalla, samat 

määrittelyt toistuvat ja ainoastaan osaston numero vaihtuu. 

 

6.5.2 Tiimikohtainen näkymä 

 

Aivan kuin luvussa 6.5.1 kerrottiin, painamalla etusivulla tiimin kohdalla, aukeaa 

uusi näkymä, jossa on kyseisen tiimin ajankohtainen työtilanne. Tiimikohtaisessa 

näkymässä on lueteltuna kaikki henkilöt, joilla on kyseisen tiimin osastoihin koh-

distuvia töitä. Kuvassa 10 on nähtävillä visualisoitu näkymä MRO EM-tiimin koh-

dalla.  

 

 

KUVA 10. EM-tiimin näkymä. 

 

Tiimikohtaisessa näkymässä on saatavilla vastaavat tiedot kuin etusivulla, mutta 

tiimikohtaisesti. Kyseinen näkymä on eriomainen työkalu resurssienhallintaan 

esimerkiksi kyseinen tiimin työnsuunnittelijalle, joka pystyy yhdeltä sivulta tark-

kailemaan työkuormaa koko tiiminsä osalta. Tiimikohtaisessa näkymässä on tii-

min sekä henkilökohtaisten työtilanteiden lisäksi kanban laitteiden ja keskeytetty-

jen töiden lukumäärät.  

 

MRO EM

Tiimi/henkilö Työtilanne (h) Kanban laitteita Keskeytetty (kpl)

MRO EM Tähän summa koko EM työtilanteestaSumma kanban laitteista Summa EM keskeytyneet laitteet

Nimi 1 16/45 1 1

Nimi 2 3/10 1 0

Nimi 3 5/7 0 0

Nimi 4 1/15 0 2

Nimi 5 34/45 4 0

Nimi 6 1/17 0 6

Nimi 7 4/29 0 3

Nimi 8 28/31 0 0

Nimi 9 72/91 0 0

Nimi 10 31/39 3 1

Nimi 11 0/20 3 2

Nimi 12 2/39 5 0
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Vastaavasti kuin etusivun tiedot, tuli myös tiiminäkymiin määritellä mistä kentästä 

tai sarakkeesta tiedot noudetaan IFS-toiminnanohjausjärjestelmästä. Liitteenä 2 

löytyy näkymä EM-tiimin määrittelyistä. Työtilanne määriteltiin seuraavasti: ” A4 

sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML; LK" 

Tila: "Valmisteilla, valmisteltu, vapautettu, aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - 

"työn tunnit vaiheittain". Kanban laitteiden lukumäärä määriteltiin: ”A4 sarak-

keessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML; LK" Tila: 

"Valmisteilla, valmisteltu, vapautettu, aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn 

tunnit vaiheittain". Ja keskeytyneiden töiden lukumäärä määriteltiin: ” Sarakkeen 

A4 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila: "aloitettu".  

Vastaavat määrittelyt tehtiin myös muidenkin tiimien osalta.  

 

6.5.3 Tekijäkohtainen näkymä 

 

Tiimikohtaisesta näkymästä pystyisi siirtymään tekijäkohtaiseen näkymään klik-

kaamalla henkilön nimeä. Kyseisessä näkymässä (liite 3) olisi kaikki henkilön 

työt, joissa hänen id-numeronsa on IFS-toiminnanohjausjärjestelmän kentässä 

tekijä. 

 

 

KUVA 11. Tekijäkohtainen näkymä 

 

Näkymän (kuva 11) vasempaan sarakkeeseen kuvaus, tulee laitteen tai työn 

nimi, joka haetaan suoraa IFS:stä. Edistyminen kenttä näyttää paljonko kysei-

selle työlle on jo kohdistettu työtunteja, sekä kyseisen työ oletetun työajan, joka 

tulee IFS:n kentästä suoritusaika. Näkymän tila tulee myös suoraa IFS:stä, ja 
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laite tai työ tulee henkilökohtaiseen näkymään vain, kun laitteen tila on joko aloi-

tettu, vapautettu tai keskeytetty.  Töiden tiloja käsiteltiin aiemmin luvussa 6.1.  

Töiden tilojen mukaan näkymä näyttää ne tietyille väreillä (liite 3): aloitettu tilassa 

oleva työt vihreänä, vapautettu tilassa oleva työt keltaisella sekä keskeytettynä 

olevat työt punaisena. Oikeassa laidassa oleva kalenterijana, näyttää töille syö-

tetyn työajan ja suoritusajan perusteella jäljellä olevan oletetun työajan, jonka pe-

rusteella näkymästä pystyy näkemään koska tietyn työn oletetaan olevan valmis. 

 

Töiden priorisointi tapahtuisi IFS-toiminnanohjausjärjestelmän kautta, josta tieto 

haetaan näkymään. Priorisoinnin perusteella työt järjestyvät allekkain, prioritee-

tiltaan tärkein laite on ylimpänä, toiseksi tärkein toiseksi ylimpänä jne. Samoin 

työt asettuisivat samalla kalenterijanaan kyseiseen edellä määrättyyn järjestyk-

seen. 

 

6.6 Resurssienhallintatyökalun toteutus 

 

Kun visualisointi sekä määrittely halutun näkymätyökalun ja IFS-toiminnanoh-

jausjärjestelmän välille oli tehty, pidettiin yrityksen sisällä palavereita aiheesta ja 

tehtiin pieniä muutoksia määrittelyihin sekä näkymiin. Tämän kehitystyön toimek-

siantajalle oli jo aiemmin tehty erilaisia Power BI raportteja, jotka hakevat infor-

maationsa IFS:stä. Raportit oli tehty yrityksen ulkopuolisen tahon toimesta.  

Kyseisen toimijan kanssa pidettiin palaveri aiheesta, jonka aluksi käytiin jo visu-

alisoitua ja määriteltyä näkymätyökalua läpi, jotta lopputuloksesta saataisiin ha-

lutun kaltainen. Joitakin jo suunniteltuja ominaisuuksia jouduttiin poistamaan, 

muun muassa näkymätyökaluun suunniteltiin kommenttikenttää, johon esimer-

kiksi työntekijä tai työnsuunnittelija pystyisi kirjoittamaan kommentin tietyn työn 

perään. Toimijan kanssa käydyn palaverin jälkeen raportin toteutuksesta käytiin 

sähköpostikeskusteluja, joissa käytiin vielä tarkemmin tiettyjä osa-alueita lävitse. 

 

Power BI on erinomainen työkalu erilaisen raporttien sekä näkymien toteutuk-

seen, mutta sinne kirjausten tekeminen sekä tiedonkulku Power BI:stä IFS:n 

suuntaan on hankalaa, ellei mahdotonta. Power BI-raportin teosta saatiin kustan-

nusarvio, jonka jälkeen työ päätettiin toteuttaa. 
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6.7 Resurssienhallintatyökalu 

 

Kehitystyön lopputuloksena valmistunut Power BI-raportti julkaistiin yrityksen Po-

wer BI Report Serveriin, jossa on myös saatavilla yritykselle jo aiemmin tehtyjä 

muita Power BI raportteja. Raportin avautuessa tulee ensimmäisenä näkyviin 

etusivu. Etusivun näkymästä (kuva 12) saatiin halutun kaltainen selkeä näkymä, 

josta on nopeallakin silmäyksellä nähtävissä työmäärät yksikkö sekä tiimi tasolla. 

Työmäärien lisäksi etusivulta näkee, kuinka paljon kanban ja keskeytyneitä työti-

lauksia on kullakin tiimillä. Sivun alareunassa on valikko, josta voi siirtyä halutulle 

sivulle. Sarake ”työtilanne” kertoo prosentuaalisen tilanteen, joka määräytyy jo 

tehdyn ja suunnitellun tuntimäärän perusteella. 

 

 

KUVA 12. Etusivu 

 

Luvussa 6.1 käsiteltiin IFS-toiminnanohjausjärjestelmän työtilauksisissa olevaa 

kenttää ”suoritusaika”, joka on oletettu työaika kullekin työlle. Suoritusaika saat-

taa kuitenkin muuttua työn edetessä esimerkiksi yllättävän vian tai muun ongel-

man paljastuessa. Kehitystyössä valmistuneen näkymätyökalun kentän ”suunni-

teltu, h” aika tulee IFS:n suoritusajoista, joka ei kaikissa tapauksissa ole todelli-

nen edellä mainituista syistä. Tästä johtuen sarake ”työtilanne” voi näyttää vir-

heellisesti, joissain tapauksissa jopa yli 100 %. IFS:n suoritusaikaa pystyy kuka 

tahansa muokkaamaan, tästä lisää luvussa 6.8 
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Etusivun alareunasta klikkaamalla kohtaa ”henkilötaso” avautuu raportissa uusi 

sivu. Kuvassa 13 on nähtävillä korjaamon EM-tiimin yhden ryhmän näkymä. Esi-

merkki toisen tiimin näkymästä löytyy liitteenä 4. Näkymän oikeasta laidasta pys-

tyy valitsemaan halutun tiimin tai ryhmän, jolloin näkymään avautuu kaikki henki-

löt, joilla on kyseisen tiimin tai ryhmän töitä. Kyseisestä näkymästä on saatavilla 

sama informaatio kuin etusivulta, mutta henkilötasolla. Kyseinen sivu on mainio 

työkalu resurssienhallintaan. 

 

 

KUVA 13. Esimerkki henkilötason näkymästä. 

 

Sivusta saatiin halutun kaltainen, jossa informaatio on saatavilla selkeästi. Näky-

mästä on myös nähtävillä, kuinka keskeytyneet ja kanban työtilaukset jakautuvat 

henkilötasolla. Näkymän avulla työnsuunnittelu pystyy jakamaan työkuormaa ta-

saisesti ja seuraamaan henkilötasolla hänelle kaikkien osoitettujen töiden etene-

mistä. 

 

Kuvan 13 alareunan kohtaa ”jana” klikkaamalla aukeaa toinen henkilötason nä-

kymä (kuva 14), jossa on nähtävillä henkilötasolla kaikki tekijälle osoitetut työt eli 

työtilaukset. Työtilaukset järjestyvät näkymän alareunaan siinä järjestyksessä, 

kun ne ovat IFS-toiminnanohjausjärjestelmässä osoitettu, joka tapahtuu IFS:stä 

löytyvän kentän ”tärkeysjärj” avulla. Kenttään pystyy valitsemaan, onko laitteen 

tärkeysjärjestys esimerkiksi 1,2 tai 3, jonka perusteella työt järjestyvät kuvan 14 

näkymään.  

 

Näkymän (kuva 14) oikeasta ylänurkasta pystyy suodattamaan näkymää tiimi- ja 

ryhmätasolla, jonka jälkeen oikeaan alanurkkaan tulee näkyviin valitun tiimin tai 

ryhmän henkilöt, joille on osoitettu työtilauksia. Valitsemalla henkilö aktiiviseksi 
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tulee hänelle osoitetut työtilaukset näkyviin kalenterijanaan sekä sen alapuolella 

olevaan kenttään.  

 

 

KUVA 14. Töiden priorisointi välilehti. 

 

Kuvan 14 kalenterijanassa on nähtävillä päivämäärät, milloin työtilaukset ovat 

aloitettu sekä milloin niiden tulisi valmistua perustuen niiden oletettuun työaikaan, 

eli IFS-toiminnanohjausjärjestelmän kenttään ”suoritusaika”. Vasemman alakul-

man taulukossa on nähtävillä työtilauksen numero, laitteen tyyppi, prioriteetti, 

suoritusaika, tehty työaika sekä aloitus- ja lopetuspäivä. Lopetuspäivä perustuu 

aloituspäivästä eteenpäin lähtevään laskentaan, johon lisätään työtilaukseen ole-

tettuun työaikaan. Tehty työaika kertoo, kuinka paljon työtilaukselle on kirjattu 

tunteja.  

 

Työtilaukset järjestyvät taulukkoon allekkain siinä järjestyksessä, kun ne ovat 

IFS-toiminnanohjausjärjestelmässä osoitettu. Työtilausten järjestys määritellään 

IFS:stä löytyvän kentän ”tärkeysjärj” avulla. Kenttään pystyy valitsemaan, onko 

laitteen tärkeysjärjestys esimerkiksi 1,2 tai 3, jonka perusteella työt järjestyvät 

kuvan 14 näkymään. Kyseisen näkymästä työntekijät voivat katsoa mitä työn-

suunnittelu on suunnitellut tehtäväksi seuraavaksi. Lisäksi työntekijät voivat hel-

posti seurata töiden etenemistä yhdestä selkeästä näkymästä, josta on tarpeelli-

nen informaatio nähtävillä vaivatta.  
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6.8 Jatkotoimenpiteet 

 

Resurssienhallintatyökalu otetaan välittömästi avuksi osana työnsuunnittelua ja 

työkuorman seurantaa. Työkalu on koko yrityksen saatavilla, josta yrityksen eri 

tahot voivat tarkkailla reaaliaikaista tilannekuvaa työkuorman määrästä sekä nii-

den etenemisestä.  

 

Luvuissa 6.1 ja 6.5 käsitelty IFS-toiminnanohjausjärjestelmän työtilausten suori-

tusaikakenttää aloitetaan päivittämään aktiivisesti, jotta töiden etenemisen seu-

ranta olisi reaaliaikaista ja todenperäistä. IFS-toiminnanohjausjärjestelmän 

kenttä ”suoritusaika” lisätään työtilausten raportointivälilehdelle, jotta sen tarvitta-

essa muuttaminen olisi mahdollisimman vaivatonta ja selkeää.  

 

Töiden priorisointi välilehti otetaan asteittain käyttöön, jotta siitä saadaan riittävä 

määrä käyttäjäkokemuksia ja mahdollisia kehitystarpeita ennen kuin se otetaan 

kaikkien työntekijöiden aktiiviseen käyttöön. Asteittain käyttöön otettava töiden 

priorisointi henkilötasolla otetaan käyttöön alkuvuodesta 2022. Korjaamon mo-

lemmista tiimeistä valitaan kustakin yksi henkilö, joiden kohdalla työnsuunnittelu 

käyttää aktiivisesti töiden priorisointivälilehteä, josta työn tekijä voi katsoa minkä 

työn työsuunnittelu on suunnitellut toteutettavaksi seuraavaksi. Kun töiden priori-

soinnista on saatu riittävä määrä käyttäjäkokemuksia, se voidaan ottaa kaikkien 

henkilöiden käyttöön EM, EL ja AWU tiimien kohdalla. 
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7 POHDINTA 

 

 

Resurssienhallinta ja toiminnanohjausjärjestelmät olivat aiheena kirjoittajalle en-

nestään tuttuja työelämästä, mutta kehitystyö ja alkuvaiheen teoreettinen tutus-

tumien aiheisiin syvensivät osaamista ja tietotaitoa. Lähteitä etsiessä selvisi 

kuinka nopeasti toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehittyneet sekä kehittyvät 

edelleen. Tietotekniikan entistä laajempi hyödyntäminen osana työnsuunnittelua 

ja töiden seurantaa tuottavat yrityksille tärkeää reaaliaikaista informaatiota pää-

töstenteon tueksi.   

 

Opinnäytetyössä kehitetystä näkymätyökalusta on nähtävillä reaaliaikainen työ-

kuorma tiimi-, ryhmä- ja henkilötasolla. Lisäksi siinä on näkymä, josta on nähtä-

villä mitä töitä työsuunnittelu on priorisoinut tehtävän seuraavaksi. Näkymätyö-

kalu toteutettiin Power BI-raporttiin, jotta siihen saatiin halutun kaltaiset selkeät 

näkymät, joista on nähtävillä oleelliset tiedot työkuormaan liittyen. Power BI ha-

kee kaiken tietonsa yrityksessä käytössä olevasta IFS-toiminnanohjausjärjestel-

mästä. 

 

Näkymätyökalu otetaan välittömästi käyttöön osana työnsuunnittelua ja resurs-

sienhallintaa. Työkalun avulla työkuorman tasainen jakaminen helpottuu ja töiden 

etenemistä on aiempaa helpompi seurata, koska oleellinen informaatio on käte-

västi saatavilla nopeallakin silmäyksellä. Töiden priorisointi otetaan asteittain 

käyttöön, jotta siitä saadaan kokemuksia käytännöntasolta. Mahdolliset kehitys-

kohteet, joita kehitystyön aikana ei huomattu pystytään näin jatkokehittämään. 

 

Haluan kiittää opinnäytetyöni toimeksiantajaa ja työnantajaani Insta ILS Oy:ta 

mahdollisuudesta parantaa yrityksen resurssienhallintaa tässä mielenkiintoi-

sessa kehitystyössä sekä kaikesta tuesta opinnäytetyön aikana. 
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LIITTEET 

Liite 1. ERP-järjestelmän edut. (Veena 2013, luku 3.1.) 

 

 

 



43 

Liite 2. EM-tiimin näkymän määrittely 

 

MRO EM

Tiimi/henkilö Työtilanne (h) Kanban laitteita Keskeytetty (kpl)

MRO EL Osasto: "831;832;833;834" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" Jos tekijä sarakkeessa A Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanJos tekijä sarakkeessa A Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osaston "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA4 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A4 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A4 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA5 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A5 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A5 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA6 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A6 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A6 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA7 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A7 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A7 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA8 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A8 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A8 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA9 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A9 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A9 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA10 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A10 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A10 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA11 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A11 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A11 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA12 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A12 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A12 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA13 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A13 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A13 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA14 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A14 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A14 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"

Jos osasto "831;832;833;834" työtyyppiä "LK;ML" -> Tekijän nimiA15 sarakkeessa olevan tekijän; Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu" työmäärä "suoritusaika" - "työn tunnit vaiheittain" A15 sarakkeessa olevan tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "ML;LK" Tila:"Valmisteilla,valmisteltu,vapautettu,aloitettu,työ tehty" työmäärä " Summa "LK" työtilauksista jos laite kanbanSarakkeen A15 tekijän Osasto: "831;832;833;834;873" Työtyyppi: "KESK" Tila:"aloitettu"
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Liite 3. Tekijäkohtaisen näkymän visualisointi. 

 



45 

Liite 4. Tiimi/henkilötason näkymä. 

 


