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1. Johdanto 
Centria Puutuotteella käynnistyi toukokuussa 2015 Tehokas Puuteollisuus -hanke, jonka 
puitteissa kolme Puutuotetiimin jäsenistä osallistui Lean Leader -koulutukseen 24.11.2015 
– 26.8.2016 välisenä aikana. Koulutuksen järjesti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja 
kouluttajana toimi Quality Knowhow Karjalainen Oy:n Antti Piirainen. Lean-
johtajakoulutuksessa liiketoiminnan kehittämistä lähestyttiin kokonaisuutena huomioiden 
toimintaympäristöä säätelevät lainalaisuudet. Koulutukseen kuului lähiopetuspäiviä sekä 
projektityöskentelyä harjoitustyön muodossa.  

Tässä harjoitustyön raportissa kerrotaan tuotannollisen yrityksen lean-toimenpiteistä, 
jotka Centria Puutuote toteutti yhteistyössä yrityksen kanssa. Toimenpiteet koostuvat 
kehityskohteen vallinnasta, nykytilan määrittämisestä, tulevan tilan suunnittelusta sekä 
toimenpiteistä tavoitetilaan pääsemiseksi. Lopussa on kerrottu tämän projektin aikana 
tehdyistä parannuksista, niiden tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä.   
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2. Projektin valinta 
2.1 Liiketoimintatapaus – Business Case 

Lean Leader -koulutus oli Centrian henkilökunnalle osa Tehokas Puuteollisuus -hankkeen 
toteutusta. Hankkeessa toteutetaan kehityspilotteja, joihin osallistuu alueen yrityksiä. 
Tämän harjoitustyön kohdeyritys oli kiinnostunut osallistumaan lean-menetelmien 
käyttöönottoon yrityksessään, joten projektikohteeksi valikoitui heidän 
tuotantoprosessinsa.  

Yritys valmistaa tuotteita, jotka jaotellaan 10 eri luokkaan. Tuotetilaukset käsitellään ja 
valmistetaan projekteina. Osa projekteista on helposti toteutettavia perustuotteita, osa 
asiakkaalle räätälöitäviä haastavampia projekteja. Isojen tuotteiden määrä kasvaa koko 
ajan ja taloudellisesti ne ovat merkittävimpiä. Yritys tekee noin 100 projektia vuodessa, 
haastavien osuus näistä on noin 25 %. 

Yritys seuraa tuotannon ongelmia (Kuvat 1-4). Kuvassa 1 on yhteenveto ongelmattomista 
ja ongelmaprojekteista vuosina 2013 - 2015. Projektien määrä on viime vuosina laskenut, 
mutta ongelmaprojektien määrä on vastaavasti lisääntynyt. Vuonna 2013 ongelmia oli 37 
%:ssa projekteja, kaksi vuotta myöhemmin luku oli 48 %.  

 

 
Kuva 1. Ongelmattomien ja ongelmaprojektien määrät vuosina 2013-2015. 
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Kuvassa 2 on projektien ja ongelmaprojektien määrät tuotteittain viime vuodelta. Eniten 
ongelmia oli tuoteryhmissä 4 ja 8. Haastavimpia tuotteita ovat tuoteryhmät 8, 9 ja 10. 

 

 
Kuva 2. Projektien ja ongelmaprojektien määrä tuotteittain. 

 

Kuvassa 3 on ongelmien määrä toiminnoittain vuosina 2013 – 2015. Vuonna 2015 
ongelmia kirjattiin yhteensä 80 kappaletta.  Suunnittelussa on havaittavissa selkeästi 
ongelmien lisääntyminen. Mittaus-, osto-, sähkö- ja asennustoiminnoissa ongelmat ovat 
vähentyneet. 

 

 
Kuva 3. Ongelmien määrä toiminnoittain. 
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Kuvassa 4 on ongelmien keskinäinen suhde eri toiminnoissa vuonna 2015. Viime vuonna 
lähes kolmannes ongelmista on johtunut suunnittelusta ja kuten kuvasta 3 voidaan 
huomata, trendi on viime vuosina ollut nouseva. Seuraavaksi eniten ongelmia on ollut 
myynnissä, tuotannossa ja ostoissa. Vuonna 2015 ongelmia oli yhteensä 80. 

 
Kuva 4. Ongelmien keskinäinen suhde toiminnoittain vuonna 2015.  

 
 
Yrityksen kanssa keskusteltiin mittareissa havaittujen ongelmien syistä. Esiin nousi, että 
asiakkaalle luvattu toimitusaika ei riitä. Yrityksen valmistamien tuotteiden toimitusajaksi 
luvataan 8 - 10 viikkoa. Keskusteluun osallistuneille henkilöille ei ollut kuitenkaan selvää 
kuvaa, mihin myyjien lupaamat toimitusajat perustuvat. Suunnittelu vie toimitusajasta noin 
2 viikkoa ja tuotanto 4-6 viikkoa. Suunnittelu venyy usein kahta viikkoa pidemmäksi 
erilaisten keskeytysten ja häiriöiden takia. Suunnittelu saattaa myös käynnistyä viiveellä, 
koska myyntiprosessista tulevat pohjatiedot ovat puutteellisia. Suunnittelua hidastaa myös 
asiakkaan toimittamien tietojen saannin hitaus ja asiakkaan tilaukseen tekemät 
muutokset. Asiakas saattaa venyttää tilauspäätöstään, mutta toimitusaika pysyy alun 
perin luvatussa päivämäärässä, jolloin tuotteen suunnitteluun ja valmistukseen jäävä aika 
lyhenee. Alihankkijoiden toimitusajat voivat olla 6 viikkoa, joten osia tilataan riskillä ennen 
suunnittelun valmistumista. Myös tuotanto aloitetaan ennen suunnittelun valmistumista, 
jolloin mahdolliset muutokset aiheuttavat lisätyötä. Pitkiä rahtiaikoja ei välttämättä ole 
huomioitu toimitusajassa. 

Näiden tietojen pohjalta todettiin, että eniten haasteita aiheuttaa tilaus-toimitusketjun 
kokonaisuuden hallinta ja siinä suunnittelun rooli nousi vahvasti esille. Toimitusjohtaja 
totesikin, että suunnittelu on pullonkaula, mutta se johtuu ehkä ennemminkin myynnistä 
kuin itse suunnittelusta. Tällä projektilla lähdettiin selvittämään mikä hidastaa tai estää 
suunnittelua ja miten suunnittelun saisi sujumaan niin, että muut prosessivaiheet 
käynnistyisivät vasta suunnittelun valmistumisen jälkeen.  
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Tilaus-toimitusketjun oikea-aikaistamisella tavoiteltavia toimenpiteitä ja hyötyjä myynnin, 
suunnittelun, hankinnan ja tuotannon kannalta: 

 
Myynti: 
- käsitys eri tuotteiden todellista toimitusajoista 
- yhteiset käytänteet esim. mitä kaikkia tietoja suunnittelu tarvitsee 

myyjältä, mistä hetkestä toimitusaika lähtee, check-listat 
- sopimuksessa määritetty asiakkaan mahdollisuudet tehdä muutoksia 

tilaukseen 
 
Suunnittelu: 
- suunnittelijoille mahdollistettava suunnittelurauha, jolloin suunnittelun 

läpimenoaika lyhenee ja virheiden mahdollisuus pienenee 
 
Hankinta/varasto: 
- kun toimitusaika on realistinen ja suunnittelu valmistuu ajallaan, hankinta 

voi tilata kerralla oikeat osat eikä varastointitarvetta ole 
- myös toimitusaika pysyy alun perin sovitussa, kun uudelleentilausta ei 

tarvita muutosten takia 
 
Tuotanto: 
- kun toimitusaika on realistinen, tuotantoa ei aloiteta kiireen takia ennen 

suunnittelun valmistumista 
- suunnittelumuutoksista johtuva virheellisten tuotteiden valmistus jää 

pois, kun tuotanto aloitetaan vasta suunnittelun valmistuttua 
- tuotannon työkortit valmistuvat suunnittelun valmistuttua; 

tuotantopäällikön ei tarvitse kirjata työntekijöiden tunteja jälkikäteen 
- tuotannossa jää aikaa kehittää toimintaa, kun aika ei mene tulipaloja 

sammuttaessa  
 

Yritys valmistaa isoja tuotekokonaisuuksia, joiden korjaaminen tai uudelleen tekeminen 
on kallista ja hidasta. Tärkeimpänä projektin tavoitteena on saavuttaa työrauha tehdä asiat 
oikeassa järjestyksessä ja kerralla oikein. 

 
 
2.2 Tärkeimmät liiketoimintamittarit ja tavoitteet 

Yrityksen kasvu on tapahtunut nopeasti ja yrityksessä on herätty siihen, että tämän 
hetkistä tuotantoa ei pystytä hallitsemaan enää halutulla tavalla. Tavoitteena on kasvaa 
edelleen, joten toiminta on saatava hallintaan liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi. 
Tämän Lean-projektin tavoitteena oli löytää keinot saada tilaus-toimitusketju oikea-
aikaiseksi ja sitä kautta tehokkaammaksi.  
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Päämittarit 

Nimi Vuosi 2015 Tavoite 

Ongelmaprojektien määrä 35 kpl / 48 % 24 % 

Ongelmien määrä 
projekteissa 80 kpl 40 kpl 

 

 

2.3 Projektin kohde 

Projektikohteeksi valittiin räätälöityjen, haastavien tuotteiden suunnitteluprosessi 
tuotemääräanalyysin (PQ) ja käytyjen keskustelujen pohjalta. Kuvassa 5 on esitetty 
projektien määrä tuoteryhmittäin. Määrällisesti eniten vuonna 2015 tehtiin tuoteryhmän 8 
tuotteita. Myös ongelmaprojektien määrässä vaativat tuotteet 8 ja 10 ovat isossa osassa 
(Kuva 6). 

 
Kuva 5. Projektien määrä tuoteryhmittäin vuonna 2015. 

 
Kuva 6. Ongelmaprojektit tuoteryhmittäin vuonna 2015. 
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Tuoteryhmät 8, 9 ja 10 ovat kaikki isoja projekteja, joiden merkitys määrällisesti ja ennen 
kaikkea liikevaihdollisesti on merkittävä. Tuoteryhmät 1, 4 ja 7 ovat määrällisesti myös 
merkittäviä ja niissäkin on omat ongelmansa, mutta liikevaihdon kannalta ne eivät ole niin 
tärkeässä roolissa kuin suuret projektit.  

Suunnitteluprosessi puolestaan nousi selkeästi esille vertailtaessa eri prosessivaiheista 
johtuvia ongelmia (Kuva 7).  

 
Kuva 7.Ongelmien määrä toiminnoittain. 

 

2.4 Projektitiimi 

Harjoitustyön projektitiimiin kuului yrityksestä edustus suunnittelusta, myynnistä ja 
tuotannosta sekä toimitusjohtaja. Centrialta projektiin osallistui kolme asiantuntijaa. 

Projektia toteutettiin Lean leader -koulutuksen yhteydessä Centrian ja yrityksen vapaiden 
resurssien mukaan. Yhteisissä palavereissa koottiin tietoa prosessista ja sen haasteista. 
Tapaamisten välissä työstettiin ja analysoitiin kerättyä dataa. Projektin tavoite oli valmistua 
vuoden 2016 loppuun mennessä.  

 

 

3. Arvovirran tunnistaminen  
3.1 Prosessin tunnistaminen 

Suunnitellut prosessivaiheet ja -järjestys ovat tarjous, tilaus, tilausvahvistus, 
tarkistusmittaus, suunnittelu, ostotilaukset, tavaranvastaanotto, tuotanto, lähetys, 
asennus ja laskutus. Käytännössä prosessit tapahtuvat limittäin. 

Suunnittelu jakaantuu selvästi tarjous- ja tuotantosuunnitteluun. Tarjousvaiheen 
suunnittelu on pitkälti myynnin tukea. Tarjousta varten tehdään laskentaa, esisuunnittelua 
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ja myyntikuvia. Kun tarjous vahvistuu tilaukseksi, pidetään myynnin katselmus. 
Katselmuksessa käydään läpi tilauksen tiedot ja tehdään kriittiset hankinnat. 
Myyntikatselmuksen jälkeen käynnistyvät yhtä aikaa suunnittelu, tuotanto ja ostotilausten 
laadinta. Vasta suunnittelun valmistuttua voidaan hankinnat päättää lopullisesti sekä 
tehdä tuotanto loppuun. Kaikki ennen suunnittelun valmistumista tehdyt tilaukset ja 
tuotanto toteutetaan riskillä. 

 

3.2 SIPOC 

SIPOC-kaavio on kuvattu kuvassa 8. Suunnitteluprosessin toimittajia ovat myynti, 
asiakkaat, arkkitehdit ja rakennusliikkeet. Prosessin syötteitä ovat puolestaan piirustukset, 
varastotilanne, aikataulu, budjetti sekä tuotteita koskevat vaatimukset, standardit ja 
olosuhteet. Prosessi itsessään kulkee seuraavasti: 

- lähtötietojen läpikäynti 
- tuotteen/komponentin valinta 
- 3D-mallinnus 
- tuotantopiirustusten teko 
- tuoterakenne 
- siirto ERP-järjestelmään 
- budjetin tarkastus 
- toinen suunnittelija tarkastaa projektin 
- suunnittelu merkataan valmiiksi 
 

Prosessin tuloksia ovat 3D-malli, tuotantokuvat, tuoterakenne, tarkastuslista, ”suunnittelu 
valmis” -viesti ja keruulista. Prosessin asiakkaita ovat myynti, osto, tuotanto ja asennus. 

 

 
 
Kuva 8. Suunnittelun SIPOC-kaavio. 
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4. Nykyisen toimitavan tunnistaminen 
4.1 Nykytilan kuvaus 

Tutkimme harjoitustyössä kolmen projektin läpimenoaikaa ja prosessia tarkemmin. 
Tutkittaviksi projekteiksi valikoituivat kaksi räätälöityä tuoteryhmän 8 tuotetta sekä 
vertailukohteena yksi tuoteryhmän 4 projekti (3955). Räätälöidyistä tuotteista toinen 
projekti (4066) oli onnistunut hyvin, siinä oli kaksi ongelmaa. Toisessa projektissa (4052) 
ongelmia oli 13 kappaletta. 

Valittujen tuotteiden kokonaisläpimenoajat tilauksesta lähettämötyöskentelyyn on kuvattu 
kuvassa 9. Haasteellisen projektin 4052 läpimenoaika oli 110 päivää, jona aikana tuotetta 
suunniteltiin ja valmistettiin 57 päivänä. Kaikissa kolmessa tuotteessa odotusaikaa on ollut 
lähes puolet läpimenoajasta. 

 

 
Kuva 9. Projektien läpimenoajat. 

 

Kuvissa 10-12 on tarkasteltu yksittäisten projektien läpimenoaikaa eri tuotantovaiheissa 
sekä laskettu työvaiheiden virtaustehokkuus. Virtaustehokkuus on laskettu suhdelukuna 
tehollisesta työajasta ja kokonaisläpimenoajasta. Virtaustehokkuus on sitä parempi, mitä 
vähemmän työ on odottanut prosessissa. 
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Kuva 10. Projektin 4066 läpimenoajat eri työvaiheissa sekä 
virtaustehokkuus. 

 

Virtaustehokkuudessa ei ole huomioitu työvaihetta toteuttaneiden henkilöiden määrää. 
Esimerkiksi projektissa 4066 tuotantovaiheessa 6 ja sähköjen testauksessa tehtyjä tunteja 
oli enemmän kuin työpäivässä on tunteja, joten niissä päästiin 100 % tehokkuuteen. 

 

 
Kuva 11. Projektin 4052 läpimenoajat eri työvaiheissa sekä 
virtaustehokkuus. 
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Kuva 12. Projektin 3955 läpimenoajat eri työvaiheissa sekä 
virtaustehokkuus. 

 

Läpimenoaikaa tutkittiin myös koostamalla eri työvaiheet aikajanalle. Aikajanoista on 
havaittavissa, että työvaiheet tehdään suhteellisen nopeasti. Työt tehdään kuitenkin 
osissa/pätkittäin, joten odotusajat ovat pitkiä ja siten läpimenoajat pitenevät. 
Suunnittelussa odotus saattaa olla esimerkiksi mittatiedon odottamista asiakkaalta tai 
muiden töiden kiireellisyys, jolloin kesken oleva työ siirtyy. Tuotannossa puolestaan 
odotetaan suunnittelun valmistumista tai korjataan jo tehtyä toimintoa, koska mitoitus tms. 
on muuttunut. Tuotanto on näissä kaikissa tapauksissa alkanut ennen suunnittelun 
lopullista valmistumista, sillä toimitusajan on todettu olevan tiukka ja se on edellyttänyt 
toimenpiteitä. 

Tuoteryhmän 8 tuotteille luvataan 8-10 viikon toimitusaika. Kun projektien 4052 ja 4066 
todelliset työpäivät laitetaan peräkkäin ja poistetaan odotteluaika, saadaan projektien 
läpimenoajaksi 75 ja 76 päivää eli 11 viikkoa (Kuva 13). Todellisuudessa työvaiheita on 
tehty päällekkäin ja esim. projektissa 4052 läpimenoaika on ollut 8 viikkoa. Toimituksen 
todellinen luvattu toimitusaika on ollut kuitenkin 6 viikkoa tilauspäivästä eli toimitus on 
myöhästynyt, vaikka se ei ole ylittänyt 10 viikon toimitusaikaa. 
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Kuva 13. Projektien 4052 ja 4066 läpimenoaika, kun odottelu on jätetty pois ja 
työvaiheet on laitettu peräkkäin. 

Kuva osoittaa, että tilaus voidaan optimitilanteessa toimittaa 11 viikossa. Käytännössä 
aika vielä lyhenee, koska tuotannossa toimintoja voidaan tehdä päällekkäin. Tällöin luvattu 
8-10 viikkoa riittää toimitusajaksi. 

 
 

4.2 Suunnittelun nykytila 

Suunnittelun nykytilaa lähdimme tutkimaan kellokorteista ja päiväkirjojen avulla. Neljän 
suunnittelijan työnjakaantuminen ajanjaksolla tammikuu-kesäkuu 2016 koostettiin 
kellokorttileimauksien perusteella alla oleviin kuviin. Kuvassa 14 on suunnittelun 
jakaantuminen eri osa-alueisiin.  

 
Kuva 14. Suunnittelijoiden työn jakaantuminen eri osa-alueisiin. 
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Yksittäisten suunnittelijoiden työn jakaantuminen on esitetty kuvissa 15-18.  

 
Kuva 15. Henkilön 1 työjakauma. Projektit sisältävät 10 eri tuoteprojektia. 

 

 
Kuva 16. Henkilön 2 työjakauma. Projektit sisältävät 17 eri tuoteprojektia. 

 

 
Kuva 17. Henkilön 3 työjakauma. Projektit sisältävät 19 eri tuoteprojektia. 
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Kuva 18. Henkilön 4 työjakauma. Projektit sisältävät 10 eri tuoteprojektia. 

 

Kyseisellä ajanjaksolla toteutettiin yhteensä 36 projektia. Näiden projektien suunnittelun 
läpimenoaika on jaettu odotusaikaan ja tehtyihin tunteihin kuvassa 19. Läpimenoaika oli 
keskimäärin 19,5 pv. Tästä ajasta 78 % oli odottelua. 

Kaikista 36 projektista tuoteryhmän 8 tuotteita oli 6 kpl, tuoteryhmän 9 tuotteita samoin 6 
kpl ja tuoteryhmän 10 tuotteita 3 kpl. Näiden tuoteryhmien keskimääräinen suunnittelun 
läpimenoaika oli 23,5 päivää. Tästä ajasta 68 % oli odottelua. 

 
Kuva 19. Tammi-kesäkuu 2016 ajanjaksolla toteutuneiden projektien (36 
kpl) suunnittelun läpimenoajan odotus ja työaika. 
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Tuntikirjauksista kerättiin myös tietoa päivittäin tehtävien työtehtävien määrästä. Kuvaan 
20 on koottu yhden satunnaisesti valitun viikon työvaihdot. Tammikuu-kesäkuun 2016 
välisellä ajanjaksolla parhaimmillaan suunnittelija oli tehnyt koko päivän yhtä työtä. 
Pahimmillaan työ vaihtui 11 kertaa. Kun huomioidaan kellokorttijärjestelmään uuden työn 
kirjaamiseen menevä aika sekä suunnittelijan ajatusten kääntäminen uuteen aiheeseen, 
kuluu työpäivästä huomattava aika aiheesta toiseen siirtymiseen. Usein nämä vaihdot 
olivat vain muutaman minuutin keskeytyksiä alkuperäiseeen työhön.  

  
Kuva 20. Suunnittelijoiden työvaihdot yhden viikon tarkastelujaksolla. 

 

4.3 Johtopäätökset nykytilasta 

Yrityksessä on kiinnitetty huomiota viime vuosina projekteissa lisääntyneiden ongelmien 
määrään. Ongelmat aiheuttavat lisätyötä ja lisäkuluja. Kun ongelmat jaotellaan 
tapahtumistyövaiheiden mukaan, nousevat suunnittelu ja myynti suurimmiksi ongelmien 
aiheuttajiksi. Osaksi suunnitteluvirheitä on paljon, koska suunnitteluun liittyvät virheet on 
helppo havaita ja kohdentaa. Toisaalta myös edeltävä työvaihe saattaa vaikuttaa virheen 
syntyyn.  

Yrityksen tilaus-toimitusprosessissa suunnittelu, hankinnat ja tuotanto alkavat yhtä aikaa. 
Tästä seuraa ongelmia, joista aiheutuu lisätyötä ja lisäkustannuksia. Vuonna 2015 
kaikissa projekteissa oli yhteensä 80 virhettä. Jos virheen korjaamiseen menee 
keskimäärin 8 tuntia, on virheistä aiheutuva kustannus jo merkittävä. Ja kun summaan 
huomioidaan työn uudelleen tekeminen sekä menetetty aika seuraavan työn tekemiseltä 
voidaan puhua hyvinkin suurista kustannuksista. Lisäksi ongelmista aiheutuu usein 
ylimääräisiä materiaalihankintoja. 

Nykytilassa projektien eteneminen ei ole helposti eri osapuolten näkyvissä. Tietoa 
kerääviä järjestelmiä yrityksessä on käytössä, mutta niistä tarvittavan tiedon löytäminen 
on hankalaa ja tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla puutteellisen päivittämisen takia. 
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Kun projektien tilannetieto ei ole saatavilla, on projektin etenemistä vaikea ennakoida. 
Tämä aiheuttaa kiireen tunteen ja peräkkäisiksi tarkoitettuja prosessivaiheita aloitetaan 
yhtä aikaa. Suunnittelu ei ehdi valmistua ennen kuin hankinta ja tuotanto aloittavat oman 
prosessinsa. Suunnitteluprosessiin kohdistuva muutos aiheuttaa tällöin lähes väistämättä 
lisäkustannuksia hankintojen ja/tai työn osalta. 

Työt tehdään pätkissä ja keskeneräistä työtä on paljon. Suunnittelijat priorisoivat itse 
töiden tärkeysjärjestyksen tai sen sanelee joku kollegoista ns. kiireellisten toimeksiantojen 
muodossa. Tällöin keskeneräisen työn määrä lisääntyy ja kaikkien töiden läpimenoaika 
pitkittyy. Ilman visuaalista seurantaa ei nähdä miten muutokset työjärjestyksessä tai 
kiireelliset toimitukset vaikuttavat kokonaisuuteen/töiden läpimenoaikaan. Tutkimuksien 
mukaan työstä toiseen siirtyminen kestää 10-15 minuuttia työnvaihdon yhteydessä. 
Suunnittelijoilla oli tarkasteluajanjaksolla 1-11 työvaihtoa päivittäin. Pahimmillaan 
työntekijän päivästä kuluu 110 minuuttia työvaiheen tarkistamiseen ja jo kertaalleen 
tehdyn työn uudelleen suorittamiseen. 

Osa suunnittelijoiden työajasta kuluu tilauksen mitta- tai muiden tietojen selvittämiseen, 
jotka kuuluisivat edellisen työvaiheen eli myynnin toteutettavaksi. Muu henkilökunta 
(myyjät, tuotanto jne.) saavat vapaasti keskeyttää suunnittelijan työn tarvitessaan tietoja 
omaa työtehtäväänsä varten. Yhteisiä käytänteitä/ohjeistuksia on jonkin verran, mutta 
niistä ei välttämättä tiedetä tai niitä ei käytetä. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty nykytilan päämittarit lukuina. 

Nimi Vuosi 2015 

Ongelmaprojektien määrä 35 kpl / 48 % 

Ongelmien määrä projekteissa 80 kpl 
 

 

5. Toiminnallisten mittareiden tavoitteet 
5.1 Tavoitteiden asettaminen toiminnallisiin mittareihin 

Yritys on seurannut toiminnassaan ongelmien määrää ja tätä seurantaa jatketaan. 
Käyttöön otetaan lisäksi muita mittareita. Näiden avulla tuodaan näkyväksi muutoksen 
vaikutukset prosessissa ja seurataan prosessia. Seuraavia mittareita ehdotetaan 
otettavaksi käyttöön: 

- keskeneräisen työn määrä  
- häiriöttömän ajan mittaaminen 
- suunnittelun läpimenoaika tuoteryhmittäin 
- kokonaisläpimenoaika projekteittain 
- oikea-aikaisuus  
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6. Tulevan toimintatavan suunnittelu - 
tulevatila 
Yrityksessä tiedostetaan, että toiminnassa tulee aina olemaan muuttujia. Tavoitteena on 
löytää keinot, miten joustavasti ja hallitusti viedään niin yksittäisiä projekteja kuin koko 
kokonaisuutta eteenpäin. 
 
Tässä projektissa ehdotamme toteutettaviksi seuraavia parannuskeinoja: 
 

- Asiakkaan sitouttaminen – asiakas vastuutetaan toimittamaan tarvittavat 
tiedot ja ymmärtämään yhteys toimitusaikaan 

- Oikea-aikainen prosessi – edellinen työvaihe on kuitattu valmiiksi ennen 
kuin toteuttamista jatketaan 

- Suunnittelijoiden suunnittelurauha – etsitään keinoja rauhoittaa 
suunnittelijoiden työympäristö ja varmistaa keskittyminen meneillään 
oleviin työtehtäviin 

- Visuaalisuus – projektien etenemisen seuranta 
 
Näillä keinolla oletetaan olevan vaikutusta 
 

- toimitusaikaan  lyhyempi (riittävä) toimitusaika 
- toimitusvarmuuteen  parempi toimitusvarmuus 
- kokonaisläpimenoaikaan  lyhyempi  
- suunnittelun läpimenoaikaan  lyhempi 
- ongelmiin  ongelmien määrä pienempi ja ongelmien paikka voi vaihtua 
- ongelmaprojekteihin  ongelmaprojektien määrä pienempi 
- projekteista saatuun katteeseen  suurempi kate 

 
 
 
 

7. Toimenpiteiden toteutussuunnitelma 
7.1 Detaljitason suunnitelmat toimenpiteiden toteutuksista 

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu mitä toimenpiteitä tulevan tilan saavuttaminen 
edellyttää. 
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7.1.1 Suunnittelulla on kaikki tarvittava tieto aloittaa tuotesuunnittelu 

 

 

Yllä lueteltujen toimenpiteiden tavoitteena on yhtenäistää yrityksen myyntiprosessi. Tähän 
tarvitaan myyntiohjeistus, jossa kerrotaan myyntiprosessin vaiheet ja toimintatavat. Näitä 
ovat esimerkiksi, kuinka asiakas sitoutetaan toimittamaan tarvittavat tiedot ja 
ymmärtämään yhteys toimitusaikaan sekä mitä tietoja suunnittelijat tarvitsevat myyjiltä 
suunnittelun aloittamiseksi. Myyntiohjeistukseen tulee myös miettiä, miten suunnittelun ja 
tuotannon työtilanne huomioidaan, mihin kiireelliset toimeksiannot voidaan sijoittaa ja 
miten säilytetään johdonmukaisuus kiiretöiden sijoittelussa. On hyvä muistaa, että 
myyntiprosessin muutokset koskettavat koko yrityksen henkilökuntaa. 

Myynninkatselmuskäytäntöä muutetaan siten, että katselmus pidetään vasta, kun kaikki 
tarvittava tieto on saatu asiakkaalta. Jos tietoja puuttuu, katselmointi hylätään. 
Katselmointia varten katselmointidokumentti tulee päivittää. 

 
7.1.2 Suunnittelun toimiva työnohjaus 

 
 

 

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Dokumentti

Myyntiohjeen laatiminen (yhtenäiset toimintatavat) Myyntijohtaja Joulukuu 2016 Myyntiohje

Myynnin katselmuksen pöytäkirjan päivitys Suunnittelupäällikkö 2.12.2016
Myynnin 
katselmuksen 
pöytäkirja

Myynnin katselmus vasta kun kaikki tiedot myynnistä saatu Myyjä Projektikohtainen
Myynnin 
katselmuksen 
pöytäkirja

Yhteinen koulutustilaisuus/palaveri hyvistä käytänteistä ja 
yhtenäisistä toimintatavoista

Johto Jouluukuu 2016 -

Uusien käytänteiden käyttöönotto Kaikki 
Vuoden 2016 loppuun 
mennessä

-

Seuranta Mittari Toimenpide

Onko myynnistä saatu tarvittavat tiedot?
Katselmus hyväksytään 
tai hylätään

Hyväksymispäivämäärä 
kirjataan järjestelmään

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Dokumentti
Suunnitellaan toimivat työkalut
- tussitaulu (infotaulu)
- viikkosuunnitelma
- lukujärjestys
- suunnittelun työtilanne 

Suunnittelupäällikkö 1.12.2016
Ohjeet ja tarvittavat 
dokumenttipohjat

Välineiden ja työkalujen hankinta ja asennus Suunnittelupäällikkö joulu.16 -

Yhteinen koulutustilaisuus/palaveri hyvistä käytänteistä ja 
yhtenäisistä toimintatavoista

Johto, 
suunnittelupäällikkö

Joulukuu 2016 -

Otetaan käyttöön uudet työkalut ja käytänteet Kaikki
Vuoden 2016 loppuun 
mennessä

-

Seuranta Mittari Toimenpide

Suunnittelun aloitus- ja valmistumispäivä
Suunnittelun 
läpimenoaika

Kirjataan 
järjestelmään

Varsinaisen tuotesuunnittelun ja muun suunnittelun suhde 
projektikohtaisesti

Keskeneräisen työnmäärä
Seurataan tarvitaanko 
mittaria
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Näiden toimenpiteiden tavoitteena on helpottaa suunnittelijan päivittäistä työtä. 
Lähtökohtaisesti suunnittelijalla on yksi työ kerrallaan työnalla. Suunnitteluprosessissa 
seurataan suunnittelijoiden työtilannetta; mikä projekti on työn alla ja mikä on seuraava 
työ. Työnohjauksen visualisointiin otetaan käyttöön tussitaulu. Näiden lisäksi ehdotetaan 
otettavaksi käyttöön viikkosuunnitelma ja lukujärjestys työnohjauksen helpottamiseksi. 
Viikkosuunnitelmassa työtehtävät jaetaan eri osa-alueisiin esimerkiksi suunnittelijan 
työnkuvan mukaan; 30 % tarjouskuvat, 30 % suunnittelu ja 40 % projektit. Näille tehtäville 
varataan tietyt ajat/päivät viikossa ja suunnitelman toteutumista seurataan. 
Lukujärjestyksellä puolestaan pyritään jakamaan työpäivä osiin siten, että keskittymistä 
vaativille töille varataan oma aikansa, samoin asiakkaiden yhteydenotoille. Päivässä voi 
olla esimerkiksi kaksi kahden tunnin työjaksoa, jolloin sähköposti ja puhelin ovat kiinni. 
Näiden jaksojen molemmin puolin varataan aikaa yhteydenotoille ja kiireellisille 
työtehtäville. Tärkeää on, että kalenteria ei resursoida liian täyteen. Esimerkiksi perjantai 
kannattaa jättää varauksien osalta tyhjäksi. Tällöin on mahdollisuus tehdä viikolla 
keskenjääneitä töitä tai aloittaa jo seuraavan viikon tehtäviä. 
 
Suunnittelun läpimenoajan lisäksi seurataan varsinaisen tuotesuunnittelun ja muun 
suunnittelun suhdetta, jotta jatkossa suunnittelun resursoinnissa ja hinnoittelussa osataan 
käyttää suunnitteluun todellisuudessa tarvittavia aikoja. Keskeneräisen työn määrää 
aloitetaan seuraamaan, jos jo mainituilla menetelmillä ei saada keskeneräisen työn 
määrää hallintaan.  
 
Uuden toimintatavan käyttöönotto edellyttää, että järjestelmät ovat kunnossa ja niitä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi seurantatietojen keräämisessä. 
 
 
 
7.1.3 Suunnittelun häiriötön työympäristö 

 
 

 
 

  
Yllä on koostettuna vaihtoehtoja häiriöttömän työympäristön toteuttamiseksi. 
Suunnittelutilassa on jo otettu sermit käyttöön, muiden toimenpiteiden osalta jää 
päätettäväksi ja kokeiltavaksi mitä lähdetään toteuttamaan. Suunnittelussa seurataan 

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Dokumentti
Tarvittavien keinojen suunnittelu
- sermit
- potilaatikko / sähköpostikyselyt
- puhelinhiljaisuus
- yksi työ kerralla loppuun
- töiden jakaminen vaiheisiin

Suunnittelupäällikkö
Ohjeet ja tarvittavat 
dokumenttipohjat

Välineiden ja työkalujen hankinta ja asennus Suunnittelupäällikkö Käytössä 2017 -

Yhteinen koulutustilaisuus/palaveri hyvistä käytänteistä ja 
yhtenäisistä toimintatavoista

Johto, 
suunnittelupäällikkö

Joulukuu 2016 -

Otetaan käyttöön uudet työkalut ja käytänteet Kaikki
Vuoden 2016 loppuun 
mennessä

-

Seuranta Mittari Toimenpide

Seurataan keskeytyksiä Häiriöiden määrä

Suunnittelun aloitus- ja valmistumispäivä
Suunnittelun 
läpimenoaika

Kirjataan 
järjestelmään
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projektien läpimenoaikaa tuotekohtaisesti. Häiriöiden määrää seurataan, jos koetaan, että 
työnohjauksen toimenpiteillä keskeytykset eivät vähene. 
 
 
7.1.4 Tuotannolla ja hankinnalla on kaikki tarvittava tieto aloittaa tuotteen 
valmistus 

 
 

 
 
Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että suunnittelu on sujuvaa ja se valmistuu ennen 
hankintojen tekoa ja työn siirtymistä tuotantoon. Suunnitteluun laaditaan suunnitteluohje, 
joka toimii myös uusien henkilöiden perehdyttämisdokumenttina. Uutena käytänteenä 
otetaan käyttöön suunnittelun katselmus. Katselmuksessa todetaan, että suunnittelu on 
valmis ja hankinnalla sekä tuotannolla on kaikki tarvittava tieto tuotteen toteuttamiseen. 
Ennen katselmuksen järjestämistä tulee tuotantopäälliköllä ja hankintavastaavalla olla 
aikaa tutustua suunnitelmiin.  
 

 
7.1.5 Seuranta 

 
 

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Dokumentti

Suunnitteluohjeen laatiminen, yhtenäiset työtavat Suunnittelupäällikkö Tavoite Q1 2017 Suunnitteluohje

Suunnittelun katselmus Suunnittelupäällikkö Käytössä 2017
Suunnitelun 
katselmuksen 
pöytäkirja

Yhteinen koulutustilaisuus/palaveri hyvistä käytänteistä ja 
yhtenäisistä toimintatavoista

Johto, 
suunnittelupäällikkö

-

Otetaan käyttöön uudet työkalut ja käytänteet Kaikki -

Seuranta Mittari Toimenpide

Onko suunnittelusta saatu tarvittavat tiedot?
Katselmus 
hyväksytään tai 
hylätään

Hyväksymispäivämäär
ä kirjataan 
järjestelmään

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu Dokumentti

Päätetään toimintaa kuvaavat mittarit
Toimitusjohtaja, tuotantopäällikkö, 
suunnittelupäällikkö, 
myyntipäällikkö

 Joulukuu 2016 -

Laaditaan taulukot/menetelmät mittarien seurantaan ja 
analysointiin

Tarvittavat ohjeet ja 
dokumentit

Yhteinen koulutustilaisuus/palaveri seurannan aloittamisesta Johto -

Seurannan aloitus Kaikki -

Loppukatselmus / jälkiseuranta Talouspäällikkö, tuotantopäällikkö
Loppukatselmuksen 
pöytäkirja
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Seurannan tavoitteena on ottaa käyttöön toimintaa ohjaavaa ja parantavaa mittausta. 
Seurannan tavoitteena on ymmärtää paremmin prosessia ja löytää mahdolliset haasteet 
ja parannuskohteet. Seurantaa varten tulee määrittää seurantamittarit. Ehdotettuja 
seurattavia asioita ovat ongelmien määrä, kokonaisläpimenoaika projektikohtaisesti, 
prosessin oikea-aikaisuus, tuotteiden toimitusvarmuus ja projektien kokonaiskate.  
 
Uutena käytänteenä ehdotetaan, että seuranta toteutetaan jatkossa 
loppukatselmoinnissa. Katselmointia varten katselmointiin osallistuvat henkilöt 
varmistavat omalta osaltaan, että tarvittavat tiedot on syötetty järjestelmään ja ne ovat 
kerättävissä katselmointidokumenttiin. Jos loppukatselmoinnissa havaitaan epäkohtia, 
selvitetään niiden syyt ja tehdään tarvittavat parannustoimenpiteet. Tavoitteena on estää 
samojen virheiden toistuminen ja varmistaa prosessin jatkuva parantaminen. 
 
 
 
7.1.6 Toiminnan visuaalisuus 

 
 
Koko toiminnan ohjaamiseksi tavoitteena on toteuttaa sähköinen infotaulu, josta projektien 
tiedot ovat kaikkien nähtävissä ja tarkasteltavissa. Infotaulun suunnittelu on vielä kesken, 
mutta parannustoimenpiteiden edetessä käsitys infotaululla esitettävistä asioista ja 
järjestelmän vaatimuksista on vahvistunut. Nykyisistä järjestelmistä saataneen kaikki 
tarvittava tieto infotaulua varten. 
 

 

Seuranta Mittari Toimenpide

Poikkeamien seuranta

Ongelmien määrä toiminnoittain, 
Projektien ja ongelmaprojektien 
määrä tuotteittain, Ongelmien 
keskinäinen suhde, 
Projektiyhteenveto, 
Tuotekohtaisten ongelmien määrän 
suhde projektien määrään, 
Ongelmaprojektien jakautuminen 
tuotteittain

Loppukatselmus

Seurataan projektien kestoa Kokonaisläpimenoaika Loppukatselmus

Seurataan tilaus-toimitusketjun oikea-aikaisuutta
Katselmuksien hyväksyminen / 
hylkääminen

Loppukatselmus

Pysytäänkö luvatussa aikataulussa Toimitusvarmuus Loppukatselmus

Seurataan toiminnan kannattavuutta Projektin kate Loppukatselmus

Tarvittava toimenpide Vastuuhenkilö Aikataulu

Infotaulun koekäytön pohjalta laaditaan suunnitelma koko 
toiminnan kattavasta taulusta

Toimitusjohtaja, 
tuotantopäällikkö, 
suunnittelupäällikkö, 
myyntipäällikkö

Koekäyttöä ja kehitystoimenpiteitä

Toimitusjohtaja, 
tuotantopäällikkö, 
suunnittelupäällikkö, 
myyntipäällikkö
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7.2 Johtopäätökset 

Kun edetään yllä olevan suunnitelman mukaan, toimenpiteiden vaikuttavuus alkaa näkyä 
seurantamittareissa.  Yritys saavuttaa tavoittelemansa tulokset ja toiminta on joustavaa ja 
hallittua. Kiire poistuu, työn tekeminen helpottuu ja työhyvinvointi lisääntyy. Seuranta on 
erittäin oleellista parannusten todentamisessa.  
 
 

 

8. Parannustoimenpiteet 
Tässä harjoitustyössä ehdotetut parannustoimenpiteet jäävät yrityksen itsensä 
toteutettaviksi ja seurattaviksi. Harjoitustyön aikana yrityksessä on tehty jo muutoksia. 
Tarjouslaskennan työllistävä määrä on huomattu ja siihen liittyvää työkuormaa on osittain 
siirretty tarkastellulta suunnittelutiimiltä kahdelle uudelle työntekijälle. Kesällä 2016 
suunnittelu ja tuotanto pystyivät toteuttamaan hetkeksi oikea-aikaisen prosessin, jolloin 
suunnittelu ehti valmistua ennen kuin tuotanto aloitti ko. projektin valmistamisen. 
Suunnittelijoiden mukaan puskuri toimi hyvin tasoittamassa työtä. Samalla työrauha 
parani. Työrauhaa ovat lisänneet myös suunnittelijoiden työtilojen osastointi sermein ja 
suunnitteluosaston oven sulkeminen.  

Parannukset näkyvät myös yrityksen keräämissä projektimittareissa (Kuvat 21 – 24). 
Tammi-lokakuun 2016 aikana yritys teki 84 tuoteprojektia. Näistä ongelmaprojekteja oli 34 
kappaletta. Kuvasta 21 nähdään, että ongelmaprojektien osuus on lähtenyt laskuun. 

 
 Kuva 21. Ongelmattomien ja ongelmaprojektien määrä vuosina 2013 -
10/2016. 
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Kuvassa 22 on projektien ja ongelmaprojektien määrä tuotteittain tammi-lokakuulta 2016. 
Tuoteryhmät 4 ja 8 ovat edelleen kärjessä ongelmaprojektien määrässä. Seurantajaksolla 
tuoteryhmän 9 ongelmat ovat lisääntyneet. Huomattavaa on, että kokonaisuudessaan 
ongelmaprojektien määrä on vähentynyt.  

 

 
Kuva 22. Projektien ja ongelmaprojektien määrä tuotteittain 1-10/2016. 

Kuvassa 23 on ongelmien määrä toiminnoittain tammi-lokakuulta 2016. Asennusta 
lukuunottamatta ongelmat toiminnoittain ovat vähentyeet tai pysyneet samana kuin 
vuonna 2015. 

 
Kuva 23. Ongelmien määrä toiminnoittain 2013 – 10/2016. 
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Kuvassa 24 on ongelmien keskinäinen suhde eri toiminnoissa tammi-lokakuulta 2016. 
Edelleen kolmennes ongelmista johtuu suunnittelusta, mutta kuten kuvasta 23 voidaan 
huomata ongelmien määrä suunnittelussa on lähtenyt laskuun. 

 
Kuva 24. Ongelmien keskinäinen suhde toiminnoittain 1-10/2016. 

 
9. Saavutetut taloudelliset tulokset 
Harjoitustyön aikana lokakuun 2016 loppuun mennessä saavutetut tulokset on esitetty 
alla olevassa taulukossa. 

Nimi Vuosi 2015 Tavoite Toteuma            
1-10/2016 

Ongelmaprojektien 
määrä 35 kpl / 48 % 24 % 34 kpl / 40 % 

Ongelmien määrä 
projekteissa 

80 kpl               
(2,3 kpl / projekti) 40 kpl 58 kpl                  

(1,7 kpl / projekti) 
 

Harjoitustyön aikana toiminnan haasteet on tuotu näkyviksi. Saatujen tietojen perusteella 
haasteista on ollut helppo keskustella ja niille on voitu suunnitella parannustoimenpiteitä. 
Ongelmanratkaisussa on jo päästy tasolle, jolla mietitään mistä prosessin haasteet 
aiheutuvat, eikä etsitä syyllistä. Hyödyksi voidaan jo tässä vaiheessa laskea suunnittelun 
työrauhan parantuminen.  
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10. Yhteenveto 
Harjoitustyön kohteena oli tuotannollinen yritys. Yrityksessä seurataan projektikohtaisesti 
ongelmia, joiden määrä on viime vuosina ollut huolestuttavasti kasvussa. Eniten ongelmia 
on aiheutunut suunnittelusta. Kun tilaus-toimitusprosessia tutkittiin tarkemmin, voitiin 
todeta, että useat virheet johtuivat suunnittelumuutoksista. Tämä ei olisi ollut ongelma, jos 
tuotantoprosessi olisi ollut oikea-aikainen. Yrityksessä kuitenkin tuotanto ja hankinnat 
alkavat lähes yhtä aikaa suunnittelun kanssa. Tästä johtuen muutokset tilauksessa ja 
suunnittelussa aiheuttavat lähes aina lisätyötä ja -kustannuksia, koska tuotanto ja 
hankinta ovat jo aloittaneet oman prosessinsa suunnittelun valmistumista odotellessaan. 
Tässä projektissa selvitettiin suunnitteluprosessin nykytila, määritettiin tavoitetila sekä 
laadittiin toimenpidesuunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi. Projektin tavoitteena oli 
löytää keinot tilaus-toimitusketjun oikea-aikaistamiseksi ja tehostamiseksi.  

Kehitysprojektin päämittareiksi asetettiin: 

Nimi Vuosi 2015 Tavoite 
Ongelmaprojektien määrä 35 kpl / 48 % 24 % 
Ongelmien määrä 80 kpl 40 kpl 

 

Tavoitteeseen pääsemiseksi yritykselle ehdotettiin toteutettavaksi seuraavia 
parannuskeinoja: 

- Asiakkaan sitouttaminen – asiakas vastuutetaan toimittamaan tarvittavat tiedot ja 
ymmärtämään niiden yhteys toimitusaikaan 

- Oikea-aikainen prosessi – edellinen työvaihe on kuitattu valmiiksi ennen kuin 
toteuttamista jatketaan 

- Suunnittelijoiden suunnittelurauha – etsitään keinoja rauhoittaa suunnittelijoiden 
työympäristö ja varmistaa keskittyminen meneillään oleviin työtehtäviin 

- Visuaalisuus – projektien etenemisen seuranta 
 

Näiden toimenpiteiden tavoitteena oli lyhentää sekä kokonaistoimituksen että suunnittelun 
läpimenoaikaa, parantaa toimitusvarmuutta, vähentää ongelmien ja ongelmaprojektien 
määrää sekä kasvattaa katetta. 

Tässä harjoitustyössä ehdotetut parannustoimenpiteet jäivät yrityksen itsensä 
toteutettaviksi ja seurattaviksi. Harjoitustyön aikana toiminnan haasteet on tuotu näkyviksi 
ja osittain sitä kautta yrityksessä on jo tehty joitakin muutoksia ja niiden johdosta 
ongelmaprojektien osuus on lähtenyt laskuun. Harjoitustyön tammi-lokakuussa 2016 yritys 
toteutti 84 tuoteprojektia. Näistä 34 oli ongelmaprojekteja, ongelmaprojektien osuus oli 
laskenut 8 %-yksikköä. Samalla ajanjaksolla ongelmien määrä projekteissa oli laskenut 
80 kappaleesta 58 kappaleeseen. 

Jotta yritys pääsisi tässä harjoitustyössä asetettuihin tavoitteisiin, laadittiin yritykselle 
parannustoimenpiteiden toteutussuunnitelma ja -aikataulu sekä ohjeistettiin yhteisten 
käytänteiden ja lomakkeiden teossa ja käyttöönotossa sekä seurantamenetelmän 
toteuttamisessa.  
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