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Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusvalmiudet tuotantotaloudelliseen 
ajatteluun, argumentointiin ja analyysiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee 
tuotantotalouden peruskäsitteet ja ymmärtää keskeisimmät dynamiikat, ja pystyy 
näiden kautta ymmärtämään ja arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia, 
suunitelemaan ja arvioimaan liiketoimintaprosesseja sekä analysoimaan yrityksen 
taloudellista tilaa. Kurssilla opiskelija oppii myös yleisiä insinöörityön valmiuksia 
kuten projektin suunnittelua, organisointia ja hallintaa.



Tuotantotalous tieteenä

• Yhteiskunta taloudellisen toiminnan 

edellytysten luojana

• Tuotanto on transformaatio, jonka 

seurauksena maailma on vähän parempi 

paikka

• Teknologia voidaan mieltää härpäkkeitä

laajempana käsitteenä

• Tuotantotalous voidaan mieltää 

suunnittelutieteenä.

3.12.2019

2

Tuotantotalous

Sosiaalinen 

systeemi

Taloudellinen 

systeemi

Tekninen 

systeemi



Arvo liiketoiminnan perustana
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Arvo
Tuotantokustannukset <

Vaihtoarvo <
Käyttöarvo

Liiketoiminnan lähtökohta 

ja menestyksen kannalta 

tärkein kysymys

Markkinoiden, 

teollisuusalojen ja 

yritysten analysointiin 

tarkoitettujen työkalujen 

lähtökohta

Markkinat 

luodaan/muodostuvat 

arvon ympärille

Segmentointi – miten potentiaaliset 

asiakkaat segmentoidaan 

merkityksellisesti, tuotettavan arvon 

näkökulmasta

Targetointi – mihin asiakassegmentteihin 

yrityksen kannattaa keskittyä, 

huomioiden oma osaaminen ja 

segmentin liiketoimintapotentiaali

Positiointi – miten erottaudutaan 

mahdollisista kilpailijoista 

kohdesegmenteissä



Tuotantojärjestelmät ja organisaatiot

Tuotantojärjestelmät

• Standardoinnin ja 

tuotantojärjestelmän 

tehokkuuden välinen yhteys

• Tuotettavan tuotteen ja siihen 

soveltuvan 

tuotantojärjestelmän välinen 

yhteys

• Joustavuuden ja 

tehokkuuden välinen trade-

off, ja miten saadaan 

enemmän molempia

• Tilauksen 

kohdentumispisteen vaikutus 

(OPP) yllä mainittuun trade-

offiin

Organisaatiot

• Organisaatioissa on kyse 

ihmisistä

• Organisaatioita voidaan 

tarkastella rakenteen taikka 

kulttuurin näkökulmasta

• Hallinnoinnin (management) 

ja johtajuuden (leadership) 

ero
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Tuotantoprosessi ja tuotannon ohjaus
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Tuotantoprosessi

• Standardoinnin ja prosessin 

välinen yhteys

• Virtaustehokkuuden ja 

resurssitehokkuuden välinen 

trade-off, ja sen yhteys 

prosessin layoutiin

• Miksi asetukset ovat 

merkittävässä roolissa

• Puskurien rooli tuotannossa

Tuotannon ohjaus

• Tuotannon ohjauksen 

peruslogiikat; imu- ja 

työntöohjaus – ja niiden 

yhteys tilauksen 

kohdentumispisteeseen 

(OPP)

• Tuotekirjon hanskaaminen: 

Eräkoon, keskeneräisen 

tuotannon, tuotannon 

vasteajan ja asetusaikojen 

välinen yhteys

• Laadunhallinnan rooli 

tuotannossa



Tuotanto osana toimitusketjua
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Hankinnat

• Miten ydinosaaminen voidaan 

tunnistaa

• Markkinatasolla 

erikoistuminen lisää 

hankintojen merkittävyyttä

• Suurin osa kustannuksista 

tämän päivän yrityksissä 

muodostuu nimenomaan 

hankintakustannuksista

• Hintakeskeisestä hankinnasta 

ollaan siirtymässä 

kokonaiskustannus-

ajatteluun

Toimitusketjun hallinta

• Toimitusketjuun liittyvät 

käsitteet – Ylävirta ja 

alavirta, jne.

• Toimitusketjun rakenteen 

vaikutus toimitusketjun 

hallinnan haasteisiin

• Analogiat tuotannon 

käsitteisiin; esim. 

joustavuuden ja 

tehokkuuden välinen 

tradeoff, ja sen suhde 

tilauksen 

kohdentumispisteeseen

• Kysynnän ennistaminen
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Projektit ja investoinnit
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Projektit

• Projektin ainutlaatuisuuden 

merkitys tuotannon 

ohjaamisen ja projektin 

johtamisen kannalta.

• Projektin tavoitteiden välinen 

trade-offi, ja miten tavoitteet 

riippuvat toisistaan

• Projektia johdettaessa tulisi 

aina pitää katse lopullisessa 

tavoitteessa

Investoinnit

• Raha käyttäytyminen ajan 

yli

• Investointipäätöksessä on 

aina kyse vaihtoehtojen 

vertailusta

• Miten investointipäätöksiä 

tehdessä käsitellään 

tulevien tapahtumien 

arviointiin liittyvää 

epävarmuutta

• Uponneiden 

kustannusteen merkitys 

investointipäätöksessä



Laskentatoimi ja kannattavuus
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• Seuraukset siitä että 

yrityksen taloudellista tila 

tarkastellaan tietyltä 

ajanjaksolta

• Periaatteet jota noudatetaan 

tilinpäätöslaskelmissa

• Tuloslaskelman, taseen ja 

rahavirtalaskelman välinen 

yhteys

• Taloudelliset tunnusluvut ja 

niiden merkittävyys

Liikevaihto

- Liiketoiminnan kulut
(mukaan lukien X)

Liikevoitto

- Y

Tulos ennen Z

- Z

Nettotulos

Tuloslaskelma

Poistot

Lainojen korot

Verot
EBIT

X

Z

Y



Tentti



Tentti

• Mukaan funktiolaskin

• Tentissä jaetaan kaavakokoelma

• Lukumateriaalia:

• Luentokalvot

• Luentojen esimateriaali

• Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa, Martinsuo et al.

• Kurssin käsitteistö

• Viikkoharjoitusten kertauskalvot

• Opetusmoniste

• Tärkeää on tunnistaa mikä on itselle paras tapa opiskella



1. Tehtävä

• Määrittele käsitteet (à 1,5 p. yht. 9 p).

1) Tuotanto

2) Porterin viiden voiman malli

3) Targetointi (markkinoinnissa)

4) Uponnut kustannus

5) Tekninen laatu

6) Strateginen suunnittelu

4) Uponnut kustannus

Investointiin tai muuhun päätökseen liittyvä kustannus(0,5p), joka on jo 

peruuttamattomasti syntynyt eikä siten enää muutu nyt tehtävän 

päätöksen seurauksesta(1p).



1) Laadi tuloslaskelmat 1.1.–31.12.2015 ja 1.1.–31.12.2016, kun yhteisöjen tuloveroprosentti on 20,00 % (2 p.)

2) Laske tilikausien 1.1.–31.12.2015 ja 1.1.–31.12.2016 liiketoiminnan rahavirrat (2 p.) Huomaa, että tarvitset ensin 

käyttöpääoman määrän vuosille 2014, 2015 ja 2016.

3) Tarkastellaan vuosittaista maksuvalmiutta. Yhtiö joutuisi maksukyvyttömäksi, jos sen rahavarat minkä tahansa vuoden 

lopussa laskisivat alle 0,00€:n. Kuinka paljon yhtiön on nostettava lisää lainaa, jotta se ei ajaudu 

maksukyvyttömyyteen tilikausien 2015–2016 aikana. (2,5p)

4) Otaniemi LuomuVehreä Oy suunnittelee lisäinvestointia uuteen tuotantolaitteistoon vuoden 2016. Laitteisto maksaisi 35 

000,00 €. Yritys arvioi, että investoinnin tuottama vapaa rahavirta olisi vuosina 2017 ja 2018 molempina yhtä suuri kuin 

yrityksen koko vapaa rahavirta vuonna 2015. Vuosina 2019 ja 2020 investoinnin tuottama vapaa rahavirta olisi 

molempina yhtä suuri kuin yrityksen koko vapaa rahavirta vuonna 2016. Laske ja ota kantaa, onko yrityksen 

suunnitelmien mukainen investointi kannattava, kun yrityksen keskimääräinen pääoman kustannus on 10 %. (2,5 

p.)

Hahmotuskykyä mittaavat laskutehtävät (9 p.)

2. Tehtävä



3. Tehtävä

1) Mitä on JOT-tuotanto (JIT), ja mitkä ovat sen pääperiaatteet?

2) Miten funktionaalinen ja matriisiorganisaatio eroavat toisistaan

Lyhyet kysymykset (à 3 p. yht. 6 p.)

1 p funktionaalisen organisaation ymmärtäminen

1 p Ymmärtää että matriisiorganisaatiossa on 2 ulottuvuutta

1p Jos matriisiorganisaation eri ulottuvuuksiksi nimetty jotain 

järkevää



4. Tehtävä

Essee (6 p.) Vastaa JOKO aiheeseen 1 TAI aiheeseen 2 – ÄLÄ molempiin

Myynti ja markkinointi

Määrittele mitä myynnillä ja markkinoinnilla tarkoitetaan. Pohdi mitkä

ovat markkinoinnin erilaisia tavoitteita. Pohdi millaisista eri asioista 

markkinointi voi koostua. Entä mitkä ovat markkinoinnin parametrit (4P)?

Kilpailukykyiset hankinnat

Pohdi, mistä elementeistä kilpailukykyiset hankinnat koostuvat, eli millä 

eri tavoin hankintatoimi voi parantaa yrityksen kilpailukykyä?



Onnea tenttiin!

Perfection is achieved, not when there is nothing more to 
add, but when there is nothing left to take away.

Antoine de Saint-Exupéry

• Muista antaa kurssipalautetta!
• Toivottavasti törmäillään muilla TU-kursseilla!

mikael.ohman@aalto.fi


