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K
ansainvälisesti toimiva hitsaus-

laitteita ja -ratkaisuja toimittava 

Kemppi Oy haluaa pitää tuotan-

tonsa suomessa. Globaali liike-

toiminta, markkinoiden epävar-

muus ja liiketoimintaympäristön 

muutosnopeus asettavat kuitenkin yhä tiukempia 

vaatimuksia kilpailukyvylle ja työpaikkojen säi-

lyttämiselle suomessa. Kempissä todettiin, että 

oman toiminnan hiominen kuntoon ei yksin riitä, 

vaan toimituskyvyn parantamiseen täytyy osallis-

tua koko kumppani- ja alihankkijaverkoston. 

Kemppi liiDerinä työelämän laaDUn, 

toimittajaverKoston ja palvelUjen 

Kehittämisessä

Kempin johdolla muodostettiin vuonna 2013 

tekes Liideri –yritysprojekti, jossa kerättiin yh-

teen Kempin seitsemän tärkeintä mekaniikka-alan 

kumppania, mukana myös Plastep. Projekti kestää 

tämän vuoden loppuun, mutta jo nyt on nähtävissä 

merkittävää edistystä koko toimitusketjun toimi-

vuudessa – miten tarjotaan asiakkaalle lisäarvoa 

sekä miten laatu, palvelu ja toimituskyky saadaan 

kaikki viritettyä huippuunsa. 

KonKreettisia Kehitystarpeita

Kemppi laati projektin aluksi nykytila-analyysin 

omasta tekemisestään ja tunnisti siinä yhteydessä 

omat kehitystarpeensa. tämän jälkeen Kempin 

johdolla on käyty verkoston kanssa läpi millaisia 

osaamisaukkoja tai kehitystarpeita kumppaneilla 

on. esiin on noussut hyvin konkreettisia kehitystar-

peita. esimerkiksi kumppanit halusivat tarkempia 

ennusteita siitä, mitä Kemppi tulee heiltä jatkossa 

tilaamaan. Ratkaisu löydettiin kehittämällä Kem-

pin ennustetta ja toimittamalla ennuste sellaisessa 

muodossa kumppaneille, josta heidän on 

helppo ladata se suoraan omaan toimin-

nanohjausjärjestelmään. 

mistä lisäarvo mUoDostUU?

”Vaikka Liideri-projekti on Kemppi- 

vetoinen ja tähtää Kempin toimitusketjun 

optimoimiseen, suuren hyödyn saavat 

myös mukaan lähteneet kumppanit, 

kuten Plastep. Kumppaniyritysten asema 

vahvistuu Kempin verkostossa ja projektin 

myötä ne voivat ottaa käyttöön uusia toi-

mintatapoja, jotka tehostavat toimintaa 

myös muissa asiakassuhteissa.”, kertoo 

Kempin hankinta- ja logistiikkajohtaja 

Janne karppinen. 

”Pienemmissä teollisuusyrityksissä ei 

vielä osata ajatella työaikaa tai tuotanto-

tilaa lisäarvon luomisen kannalta. 

entä jos oman varaston paikalla 

olisikin pari uutta tuotantokonet-

ta? entä jos tulipalojen sammut-

tamiseen käytetty aika voitaisiin 

käyttää suunnitelmalliseen kehi-

tystyöhön?”, Karppinen kysyy.

toimitUsvarmUUDen 

parantUminen 

lUo lisää KaUppaa 

Liideri-projektista uskotaan saata-

van apua jatkuvaan tavoitteeseen 

toimitusaikojen minimoimisesta, 

järjestelmien paremmasta integroinnista ja oppi-

miskyvyn parantamisesta. esimerkiksi eRP-järjes-

telmien hyödyntäminen on usein täysin lapsenken-

gissä. 

”On hankittu uusia työkaluja, mutta niiden omi-

naisuuksista käytetään vain murto-osaa. Kaikkein 

vaikeinta näyttää olevan toimintakulttuurin muut-

taminen. Usein yrityksissä on toimintatapoja, jotka 

osataan perustella tehokkaiksi ja toimintavarmoiksi, 

mutta tarkemmin katsottuna hidastavat kehitystä 

eivätkä mahdollista uusien toimintatapojen käyt-

töönottoa”, Janne Karppinen pohtii.

Vaikka projekti on vielä käynnissä, voidaan jo nyt 

nähdä, että Kempin toimitusvarmuus on paran-

tunut. tämä luo lisää kauppaa niin Kempille kuin 

Kempin yhteistyökumppaneillekin. ”tehtaalla näkee 

päivittäin, että materiaalipuutteiden määrä on vä-

hentynyt todella merkittävästi”, Janne Karppinen 

iloitsee. n
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Kemppi 

• toimittaa hitsauslaitteita ja –ratkaisuja

• Liikevaihto 113,7 miljoonaa euroa (2014), 

josta n. 90 % kansainvälisiltä markkinoilta

• tuotantolaitokset: Lahti (pääkonttori), 

Asikkala ja Chennai (Intia)

• Omia toimipisteitä 16 maassa ja säännöl-

listä vientiä noin 70 eri maahan

• henkilöstöä 649

• Liideri-projekti: 5.7.2013–31.12.2015

”
Usein yrityksissä on toimintatapoja, 

jotka osataan perustella tehokkaiksi 

ja toimintavarmoiksi, mutta tarkemmin 

katsottuna hidastavat kehitystä 

eivätkä mahdollista uusien toiminta-

tapojen käyttöönottoa.
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a
lbert einsteinin sanotaan 

tokaisseen, ehkäpä lievästi 

tuskastuneena: ”hulluutta 

on se, että tekee samat asiat 

uudelleen ja uudelleen ja 

odottaa eri tuloksia.” Yritys-

elämässä tuntuu joskus siltä, että kun puheet 

ja teot eivät kohtaa, toivotaan tehokkuuden 

ja uusien parempien lopputuloksien syntyvän 

pelkän puheen avulla. Kuitenkin ainoastaan 

muuttamalla tekemistä syntyy oikea ja pysyvä 

muutos lopputulokseen.

Plastepilla on ymmärretty toisin tekemisen 

merkitys – ja samalla myös sen vaikeus. horison-

tissa siintävä palkinto on kuitenkin niin merkittä-

vä, että energia kannattaa suunnata puhumisen 

lisäksi oikean tekemisen kehittämiseen. Anne, 

Eija, ja katja tekevät päivittäin Plastepilla käy-

tännön työtä uusien toimintatapojen edistämi-

seksi. Mistä suunnasta he uskovat tehokkuuden 

ja parempien lopputulosten löytyvän?

motto:

”Asiakaskeskeisyys merkitsee kaiken toiminnan 

kehittämistä, pyrkimistä kohti erinomaisuutta.”

esimerKKi arKipäivästä:

Olemme valinneet tärkeimmät mittarit, joita seuraa-

malla olemme nopeammin perillä toimitusvarmuus-

prosentistamme sekä toimituskykyprosentistamme, 

eli kyvystämme toteuttaa asiakkaidemme toivomaa 

toimitusaikaa. Kehitämme myös jatkuvasti projek-

tinhallintaamme tuotannollistaaksemme asiakkai-

demme uudet tuotteet kyvykkäästi.

missä näen Kehitettävää:

Asiakkaalta syntyvän imuohjauksen toteuttamisessa 

toimitusketjussa sekä kommunikaation ja doku-

mentoinnin parantamisessa ja systematisoinnissa. 

nämä lisäävät kyvykkyyttämme hyödyntää teollisen 

internetin mahdollisuuksia.

missä tUloKset näKyvät jo nyt?

Käsitys nykytilasta on parantunut tarkemman 

mittaroinnin avulla. Prosessit on kuvattu ja niiden 

johtamista on kehitetty. Myös vastuut prosesseista 

ja niiden kehittämisestä on nimetty ja täsmennetty. 

Myös säätäminen on vähentynyt: tämä vähentää 

hukkaa ja nopeuttaa toimitusaikoja.

motto:

”tietoa jaetaan visuaalisesti ja järjestelmiä hyödyn-

täen koko työyhteisössä – kaikille samalla tavalla.”

esimerKKi arKipäivästä:

Plastepilla on käytössä systemaattinen toiminta- 

tapa, jonka avulla henkilöstön on mahdollista rapor-

toida havaintoja, kehitysehdotuksia ja tuotannon 

poikkeamia, esimerkiksi Yammerin avulla.

missä näen Kehitettävää:

Jotta teollisesta internetistä saisi kaiken hyödyn 

irti, on toimintamme ja ympäristömme analysointia 

automatisoitava. Vaikka reitti ei vielä olekaan täysin 

selkeä, on meidän silti edettävä.

missä tUloKset näKyvät jo nyt?

saamme henkilöstömme voimavaroista enemmän 

irti, kenenkään kyvyt eivät jää käyttämättä. Kaikilla 

on myös mahdollisuus olla mukana kehittämässä 

uusia toimintatapoja.

motto:

”Kun koko henkilöstö ymmärtää uusien toiminta-

tapojen merkityksen, pystymme nopeuttamaan

kaikkea kehitystyötämme.”

esimerKKi arKipäivästä:

Kun jokainen joutuu itse miettimään edellytykset

oman työn onnistumiselle ja ymmärtää sisäisen

asiakkuuden idean, kykenee hän näkemään oman

työnsä merkityksen koko yrityksen toimintaketjussa

sekä sen kautta osallistumaan koko toiminnan kehit-

tämiseen. tarkastelemme yhtä keskeistä tuotettam-

me sIPOC-kaavion sekä arvovirtakartan avulla.

missä näen Kehitettävää:

Kehitämme työtapojamme edelleen niin että saisim-

me keskeneräisten töiden määrän mahdollisimman

pieneksi. tämä vaatii totuttujen työtapojen muut-

tamista sekä täsmennettyjä työohjeita ja kurinalai-

suutta niiden noudattamisessa.

missä tUloKset näKyvät jo nyt?

Keskeneräisten töiden määrä on jo vähentynyt,

mikä on johtanut myöskin hukan määrän vähenemi-

seen. tästä on seurannut säästöä sekä asiakkaille

että Plastepille. työpisteitä sekä työtapoja muut-

tamalla on saatu kiireettömyyden tunne työhön, 

jolloin myöskin työn ja toiminnan kehittymiselle on

paremmat edellytykset. n

mitä asiaKas-
KesKeisyys 
tarKoittaa?

miten
ihmisten KaUtta
toimiminen näKyy?

miKsi 
avoimUUs
on tärKeää?

Katja nieminen, ostaja 

anne tillanen, laatUpäälliKKö

eija mäKelä, tUotantosihteeri 
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loGistiiKKamme täsmällisyydestä vastaava 

Ahti Lehtinen on jäänyt vuorotteluvapaalle. 

Ahtin tilalle vuorotteluvapaan sijaiseksi on 

palkattu Suvi Anttila, p. 050 408 1402 ja  

029 000 9136. Ole yhteydessä suoraan suviin 

kaikissa lähetyksiisi liittyvissä asioissa. n

teollinen internet on vaikutuk-

siltaan vallankumouksellinen. Kuten 

aina näin isoissa ja epämääräisissä 

asioissa, eri toimijat puhuvat näkö-

kulmastaan ja tarkoitusperistään 

riippuen hiukan eri käsitteillä. tässä 

neljä yleisimmin käytettyä termiä:

internet oF thinGs

Internet of things viittaa usein 

fyysisiin laitteisiin, jotka ovat yhtey-

dessä internetiin. nämä laitteet 

osaavat tunnistaa itsensä muiden 

laitteiden kanssa. Älykoti ja älykello 

ovat esimerkkejä tästä.

inDUstrial 

internet oF thinGs

Internet of things on hyvin kulutta-

jakeskeinen määritelmä. Industrial 

Internet of things on teollisuuden 

teknologinen näkökulma.

inDUstrial internet

teollinen internet yhdistää älyk-

käät koneet, ihmiset ja prosessit. 

se mahdollistaa uusia liiketoimin-

tamalleja sekä arvoverkostojen 

uudelleenmäärittelyä. tehdas, joka 

itse optimoi energiankäyttönsä 

ja minimoi resurssienkäyttöä on 

esimerkki tästä.

internet oF everythinG

Internet of everything pitää sisäl-

lään ihmiset, älylaitteet sekä älyk-

käät prosessit. se pyrkii luomaan 

älykkyyttä sen suhteen, minkä kai-

ken tulee olla yhteydessä toisiinsa 

ja miten vältymme infoähkyltä. n

teollinen 
internet – 
MIstÄ On KYse?

sUvi anttila 
LOGIstIIK-
KAAMMe 
hOItAMAAn

mitä enemmän pystyt kertomaan Plastepille ny-

kytilanteestasi sekä toivomastasi lopputuloksesta, 

sitä nopeammin saat lopullisen tarjouksen. Mieti 

ainakin näitä asioita tarjouspyyntöä kirjoittaessasi:

1. Millainen lopputuloksen pitäisi olla?

2. Mihin käyttöön teetettävä tuote tulee – onko 

toimialalla erillismääräyksiä tai rajoituksia?

3. Onko olemassa konkreettinen viimeistelty 

suunnitelma vai vasta idea tai luonnos?

4. Millaisia kestävyysvaatimuksia teetettävällä 

tuotteella on? tarvitsetko materiaalikonsultaa-

tiota?

5. Onko muotti jo olemassa vai tarvitsetteko 

myös muotin?

6. Onko teetettävä tuote kokonaan uusi vai tuo-

tetaanko sitä jo jossain muualla?

7. Kuinka paljon tuotetta tullaan teettämään nyt, 

entä arvio kokonaistuotantomääristä?

8. Milloin tuotteiden pitäisi olla käytössäsi?

9. Onko teetettävässä tuotteessa jälkikäsitte-

lyä, jota Plastep voisi tarjota?

10. Onko teetettävässä tuotteessa 

kokoonpanotyötä, jota Plas-

tep voisi tarjota? n

hyvä 
tarjoUspyyntö,
PAReMPI tARJOUs

alihanKinta-
messUt 
15.–17.9.2015 
tAMPeReeLLA
Oletko vasta ideavaiheessa, tarvitsetko 

materiaalikonsultaatiota ja suunnittelu-

apua vai onko sinulla valmis muotti? 

Plastep on valmiina palvelemaan sinua 

kaikissa ruiskuvalettaviin tuotteisiin 

liittyvissä asioissa.

Poikkea osastollamme 

Alihankintamessuilla 

ja haasta meidät!

www.plastep.fi 


