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S U U N N I T T E L U N 

U U D E T T Y Ö X A L U T 

Teknillisen kehityksen ohella on viime vuosina tapahtunut huo
mattavaa edistystä myös suunnittelutekniikan ja liikkeenjohdon alal
la. Toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta vastaaville henkilöil
le on nykyisin tarjolla . lukuisia uusia työkaluja, joilla toiminnan 
tehokkuutta ja liiketulosta on mahdollista parantaa . Seuraavassa 
esitellään p3.äpiirteittäin eräitä näistä työkaluista sekä niiden 
käytössä huomioon otettavia seikkoja . 

TIETOJEN HANKINTA JA KÄSITTELY 

Informaatio- ja tietojenk.äsittelytekniikan aloilla on kehitys ai
nakin käytännön sovellutusten osalta ollut viime aikoina voimakkain
ta . Tähän ovat olleet syynä lähinnä tietokoneiden käyttöönotto ja 
niiden tietojen kululle asettamat vaatimukset . Tietokone on tässä 
yhteydessä kuitenkin vain eräs, joskin tärkeä osa koko tietojenk:ä
sittelyjärjestelmä.stä . Tietokoneen avulla voidaan ohjata yrityksen 
tietovirta mahdollisirmnan nopeasti, käyttökelpoisessa muodossa ja vä
häisin virhein tiedon syntymispaikalta päätöksentekijäin ulottuville. 

Metsäteollisuuden piirissä on toistaiseksi keskitytty lähinnä kir
janpitoa ja palkkalaekentaa palvelevan tietovirran kehittämiseen . 
Teknillisesti on kuitenkin mahdollista järjestää tietojen kulku si
ten, että yrityksen johto saa riittävän nopeasti ja yksityiskohtai-
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sesti tiedot myös muista kentän tapahtumista, jolloin hallinnolliset 
toimenpiteet sekä päätöksenteko voidaan keskittää portaalle, jolla 
on yleiskuva koko yrityksen toiminnasta. Metsäosaston toiminta liit
tyy tällöin entistä kiinteämmin tehdasvaiheeseen, ja näiden tuotan
tovaiheiden saumakohdissa esiintyviä, esimerkiksi suurista tehdasva
raEtoista, ruuhkautumista ja tilapäisestä raaka-aineen puutteesta 
aiheutuvia kustannuksia on mahdollisuus alentaa . Myös paikallisissa 
ratkaisuissa voidaan kokonaisuuden kannalta päästä parempiin tulok
siin, jos koko yrityksen tavoitteet otetaan entistä suuremmassa mää
rin huomioon . 

Tietojen käsittelyn taloudellisuuden kannalta on tärkeätä , että 
toiminta voidaan suorittaa suuressa mitassa ja mahdollisimman vähäi
sellä perustiedon keräyksellä. Tämä vaatimus pakottaa ns . integroi
tujen eli yhdistettyjen tietojenkäsittelyjärjestelmien käyttöön . Täl
laisissa järjestelmissä perusaineisto kootaan yhteen pisteeseen(las
kentakeskukseen) , missä a ineiston käsittely tapahtuu, ja tulokset 
jaetaan täältä tietoa tarvitseviin paikkoihin . Toisaalta jo kerran 
kerätty tieto pyritään käyttämään mahdoll isimman moneen tarkoituk
seen. Kun esimerkiksi puutavaraerä on mitattu, voidaan tietoa käyt
t ää mittaustodistuksissa , työpalkkalaskelmissa, kuljetussuunnitelmis
sa, varastojen valvonnassa sekä monissa kustannuslaskentaan ja kir
janpi toon liittyvissä tehtävissä . 

PÄÄTÖKSENTEKOA AVUSTAVAT MENETELMÄT 

Kun päätöksentekoa ryhdytään suorittamaan keskitetysti tietyssä 
suunnitteluelimessä ja koko yrityksen tavoitteet otetaan huomioon, 
on seurauksena se, että ratkaistavat ongelmat muodostuvat vaikeam
miksi kuin paikallisesti ratkaistavat ongelmat . Päätöksiä ei tässä 
vaiheessa voi jättää harkinnan varaan, vaan suunnittelijalla on ol
tava tietojen käsittelyä ja. niiden perusteella tehtäviä päätöksiä 
varten erilai sia apuvälineitä . 

0 p e r a a t i o a n a 1 y y s i on eräs tällainen suunnitteli
joille tarjottu työkalu . Se on yhteisnimitys lähinnä matemaattisil
le ja tilastollisille menetelmille, joiden avulla rajoitetut tuotan
tovälineet kuten pääoma ja työvoima pyritään sijoittamaan edullisim
malla tavalla annetun tehtävän suorittamiseksi . 

Operaatioanalyysissä tutkittavaa toimintaa kuvataan usein mate
maattisella mallilla eli tutkittavan toiminnan yksinkertaistetulla 
kuvalla tai jäljitelmällä, joka on kirjoitettu matemaatti seen muo
toon. Mallin kehittäminen on tällöin vaativin tehtävä , ja varsinai
nen ratkaisu, joka tapahtuu matematiikan sääntöjen mukaan, on lähin
nä rutiininomainen, joskin erikoisammattitaitoa vaativa työ . Line
aarinen ohjelmointi, dynaaminen ohjelmointi, peliteoria, jonoteoria , 
simulointi jne. ovat yleisimpiä mallien ratkaisuissa käytetyistä me
netelmistä . 

Informaatiotekniikka ja operaatioanalyysi liittyvät läheisesti 
toisiinsa . Optimointilaskelmissa tarvittavan perusaineiston saanti 
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edellyttää yleensä melko kehittynyttä informaatiosysteemiä, 
tiedot saataisiin riittävän nopeasti ja yksityiskohtaisina . 
tioanalyysi vaatii lisäksi niin paljon laskentatyötä, ettei 
rittaminen ilman tietokoneita ole. yleensä mahdollista . 

jotta 
Operaa
sen suo-

V e r k k o s u u n n i t t e 1 u käsitetään usein yhdeksi ope
raatioanalyysin menetelmistä, mutta luonteeltaan se hieman poikkeaa 
muista matemaattisista malleista. Tutkimuksen kohteena olevaa ilmi
ötä pyritään tässä menetelmässä kuvaamaan suunnitteluverkolla, joka 
sisältää ilmiön toimintavaiheet, eri vaiheiden kestoajat ja kustan
nukset sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. Nykyisin verkkosuun
ni ttelua käytetään varsin yleisesti esimerkiksi suurten projektien 
suoritusaikatauluja laadittaessa. Tällaisia projekteja ovat esimer
kiksi laivanrakennus , talonrakennus, suurten koneiden toimitukset 
jne . Metsätalouden piirissä on t ä tä menetelmää kokeiltu mm . metsä
autoteiden ja suurten hankintatyömaiden suoritusaikataulujen laadin-
nassa . 

Mahdollisuus kuvata eri toimintavaihtoehtojen välisiä r11ppuvuus
suhtei ta monimutkais issakin tapauksissa on verkkosuunnittelun suu
rimpia etuja muihin menetelmiin verrattunao Tämä mahdollistaa verk
kosuunni ttelun käytön esimerkiksi organi saation suunnittelussa, eri
laisissa kustannusanalyyseissä , töiden järjestelyssä ym . tehtävissä, 
joissa suoritusvaihtoehtoja on runsaasti ja ne jollakin tavoin riip
puvat toisistaan. 

A r v o a n a 1 y y s i on järjestelmän muotoon kehitetty aja
tusrakennelma, jossa perusajatuksena on se , että vain ymmärtämällä 
tietyn toiminnan syyt ja tarkoitukset on mahdollista päästä parhaa
seen ratkaisuun . Asian selventämi seksi void~an tarJrastella esimer
kiksi yritystä, joka joutuu ratkaisemaan puutavaran kuljetukseen 
liittyviä ongelmia. Yrityksen palveluksessa on ehkä luovaa ajatus
kykyä omaava henkilö, joka havaitsee, että pulmana on kuormauksen 
järjestely, ja hän kehittää uuden, 50 % kustannuksia alentavan mene
telmän. Kehityksen edistyessä saavutettu ratkaisu tietenkin tulee 
vanhanaikaiseksi ja vaatii edelleenkehitystyötä, joka todennäköisim
min annetaan aikaisemmin vastaavassa tehtävässä onnistuneen asian
tuntijan suoritettavaksi . 

Useimmille ihmisille on kuitenkin ominaista se , että heidän on 
vaikea irtautua kerran onnistuneesti tehdystä ratkaisusta . Kuljetus
ongelmien asiantuntija kiinnittää huomionsa edelleen kuormausvaihee
seen, jossa hän edellisellä kerralla onnistui . Tekemällä parannuk
sia kuormausmenetelmäänsä :b.än ehkä saavuttaa 15 %: n kustannusten alen
nuksen ja on tulokseensa täysin tyytyväinen. Kuitenkin olisi voinut 
käydä niin, että ulkopuolinen asiantuntija olisi päätynyt aivan toi
senlai seen ratkaisuun. Hän olisi ehkä todennut, että paras ratkaisu 
olisikin tällä kertaa ollut tienrakennusohjelma , jonka avulla edellä 
mainittu kuormausvaihe olisi voitu jättää kokonaan pois, ja kustan
nus säästö tätä ratkaisua käytettäessä olisi ollut 40 %. Yrityksen 
piirissä toimivan asiantuntijan näkökenttä oli niin ahdas aikaisem
man onnistumisen ja yrityksessä vallitsevan käytännön vuoksi , ettei 
hän nähnyt lainkaan parasta ratkaisua . 
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Käytännössä on mahdotonta saada uutta asiantuntijaa jokaiseen 
suunnittelutehtävään , ja arvoanalyysin tavoitteena onkin pitää va
kituisen suunnittelijan näkökenttä riittävän avarana, vaikka hän 
jatkuvasti joutuukin toimimaan samanlaisten ongelmien parissa. Puut
tumatta yksityiskohtaisemmin arvoanalyysin menetelmiin, jotka ovat 
varsin pitkälle kehitettyjä, voidaan todeta, että arvoanalyysiä 
käyttäessään yrityksen suunnittelija olisi todennut, että tavoit
teena on puutavaran kuljetus tehtaalle mahdollisimman pienin kus
tannuksin. Kuormausvaiheen tarkoituksena on siirtää puutavara jat
kokuljetusajoneuvoon, mikäli tätä vaihetta tarvitaan . Alun perin 
suunnittelija piti tavoitteenaan kuormauksen suorittamista mahdol
lisimman halvalla eikä ymmärtänyt työvaiheen todellista merkitystä . 
Selvittämällä koko toiminnan ja sen eri työvaiheiden perimmäiset 
tarkoitukset saadaan oikea l ähtökohta varsinaiselle rationalisoimis
työlle . 

0 r g ani saati ote oria on ~-hteisnini-!;irs usealle 
tekniikalle, joiden tavoitteena on eriasteisen hallintotoiminnan ra
tionalisoiminen . Se voi kohdistua erityksen johtoon, konttoritoi
mintoihin, työnjohtoon jne . Wåiden ~öiden tehostaminen on tulos
sa yhä tärkeämmäksi, kun varsinaisen työn suorittajien csuus organi
saatiossa on vähenemässä, ja päätökscnteolle asetetaan entistä suu
rempia vaatimuksia . 

Olisi mahdollista luetella muitakin suunnittelijan nykyaikaisia 
työkaluja, mutta edellä on rajoituttu vain tunnetuimpiin. Yhteise
nä piirteenä kaikilla näillä menetelmillä on se, että tutkittavat 
ilmiöt pyritään niissä ilmaisemaan mitattavin suurein. Samoin ote
taan selville, mitä todellisuudessa tapahtuu eikä tyydytä kysymyk
seen, kuinka työn tulisi tapahtua . Mitattaviin suureisiin perustu
va tarkastelutapa mahdollistaa riittävän yksityiskohtaisen selvityk
sen saamisen eri työvaiheista ja niiden välisistä syy-yhteyksistä, 
jolloin luotettavat mallit tutkimuskohteista pystytään kehittämään . 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ 

Yleensä taloudellisten teorioiden ja käytännön välillä on suuri 
ero. Tämä pitää paikkansa myös edellä mainittujen suunnittelun apu
välineiden osalta. Vaikka yleisesti tunnustetaankin, että niiden 
avulla on mahdollista päästä parempaan tulokseen, ovat käytännön so
vellutukset ainakin toistaiseks i olleet vähäisiä. Tämä aiheutuu il
meisesti useastakin syystä, joita ovat r:un . seuraavat. 

- Nykyaikainen suunnittelutekniikka vaatii tietyt perustiedot mo
nilta erikoisaloilta kuten matematiikasta, automaattisesta tietojen
käsittelystä jne. Tavanomaisen ammattikoulutuksen saaneelta henki
lökunnalta ·~ällaiset erikoistiedot yleensä puuttuvat, ja oe.hdolli
suus omaksua uusia menetelmiä on varsin rajoitettu~. Verrattaessa 
tilannetta tekniikan alalla tapahtuvaan kehitykseen voidaan todeta, 
että siellä uudet keksinnöt saadaan huomattavasti nopeammili ylei
seen käyttöön. Koneiden valmistajien välinen kilpailu pitää huolen 
siitä, ettei teorian ja käytännön välille pääse auodostuoa.a.n suurta 
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rakoa . Koneen käyttäjälle ei uuden konetyypin käyttöönotto yleensä 
aseta suuriakaan vaatimuksia, koska koneen myyjä vastaa huollon ja 
mahdollisen koulutuksenkin järjestämisestä . 

- Hallintotekniikan alalla on tilanne huomattavasti vaikeampi . 
Va ikka konsulttiyritys voikin olla apuna uuden menetelmän käyntiin
panovaiheessa, vaatii nenetelnän jatkuva käyttö usein perusteellis
ta alan tunter:Usta, ja konsulttia ei voida jatkuvasti pitää paikal
la . 

Sovellettaessa näitä menetelmiä puutavaran hankintaan on otet
tava huomioon eräitä erikoispiirteitä. Luotettavia tietoja puun 
korjuun eri vaihtoehtojen kustannuksista ei yleensä ole saatavissa 
t ai niitä on vaikea saada . Esimerkiksi tiedot maastokuljetuksen ja 
tienrakennuksen kustannuksista erilaisissa maastoissa olisivat vältr
tämättömiä suunniteltaessa metsäalueen tievcrkkoa. Puun korjuulle 
on lisäksi oninaista, että se tapahtuu vaihtelevissa ja varsinkin 
sään puolesta ennakolta arvaamattomissa olosuhteissa. Tämä ei kui
tenkaan ole mikään este suunnittelutekniikan käytölle, vaan on et
sittävä tai kehitettävä malleja, jotka sopivat tilanteeseen. On 
luonnollista, että esinerkiksi tukkuliikkcen tavaranjakelun järjes
telyyn tarkoitettu kuljetusrnalli ei sellaisenaan sovellu metsäteol
lisuuden tarpeisiin, missä satunnaisilmiöiden vaikutus on huomatta
va . 

lmSIEN MENETELMIEN VAATIMAT MUUTOKSET 

Uusia menetelmiä on vaikea soveltaa erilaisia olosuhteita varten 
kehitetyn organisaation puitteissa. Puun korjuun koneellistamisen 
alkuvaiheessa korvattiin aisojen välissä oleva hevonen traktorilla 
ja odotettiin huomattavia kustannussäästöjä . Pian kuitenkin todet
tiin, että kustannussäästöt ovat saavutettavissa vasta silloin, kun 
koko korjuUI!lenetelmä muutetaan koneellisen ulosoton kannalta tarkoi
tuksenmukaisiomalla tavalla. 

Metsätalouden piirissä on lähinnä tietojen saannin hitauden vuok
si jouduttu kehittämään selväpiirteinen linjaorganisaatio . Toimin
nan ohjausta ei ole voitu keskittää, koska laajoilla alueilla tapah
tuvista operaatioista ei ole saatu riittävän nopeasti tietoja . N"åin 
on syntynyt moniportainen aputyönjohtaja- työnjohtaja-piirityönjoh
taja-piiriesimies-piirimetsänhoitaja--ylimetsänhoitaja-raetsäpäällik
kö-toimitusjohtaja-organisaatio, jonka jokaiselle portaalle on ja
ettu huo~attava näärä päätöksentekovaltaa . 

Tällaisessa organisaatiossa ei kaikkiin portaisiin kannata sijoit
t aa uusien menetelmien edellyttämää ammattitaitoa, koska keskitetty 
suunnitteluelin pystyy suorittamaan samat tehtävät tchokk:a.aJ:lI!lin ja 
pienemmin kustannuksin . Lisäksi tietoliikenneyhteyksien kehitys on 
mahdollistanut töiden ohjauksen kannalta tarpeellisen tiedon kokoa
misen keskitettyihin pisteisiin . Nykyisen kehityksen valossa näyt
tääkin siltä, että päätöksenteko on siirtymässä linjaorganisaatiolta. 
eri alojen asiantuntijoiden muodostamille ryhr.Jille, joilla on tar-
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peellisen ammattitaidon lisäksi myös yleisnäkemys koko yrityksen ti
lasta ja tavoitteista. Linjaorganisaatiollekin jää tietenkin tehtä
viä, kuten töiden järjestäminen, valvonta, paikallinen suunnittelu 
ja perustiedon keräys, mutta sen merkitys tulee ilmeisesti pienene
mään, kuten eräät esimerkit metsäteollisuutemme piirissä jo ovat 
osoittaneet. 

Uusien suunnittelumenetelmien osalta on myös todettava, että nii
den soveltaminen käytännön olosuhteisiin ei käy päinsä ilr:ian kus
tannuksia. Varsinkin pienessä yrityksessä tehokkaan suunnittelun 
yleiskustannukset voivat nousta niin suuriksi, etteivät varsinaises
sa työssä saavutettavat kustannussäästöt niitä peitä. Jotta tällai
sissakin tapauksissa voitaisiin käyttää nykyaikaisia menetelmiä, on 
yritysten välinen yhteistyö tärkeätä. 

SUUNNITTELUN MERKITYS LISÄÄNTYY 

Puutavaran hankinnalle on ollut ominaista pääoma.panosten suhteel
linen vähäisyys ja runsas työvoiman käyttö. Kun työvoimaa on ollut 
riittävästi saatavissa ja sen jatkuvasta työllistämisestä ei ole 
tarvinnut pitää huolta, eivät taloudelliset kysymykset ole olleet 
ongelma. Nykyisin kustannukset ovat kuitenkin muuttumassa entistä 
kiinteämmiksi kalliiden koneiden ja työvoiman vakinaistumisen joh
dosta. Nåmä kustannukset on maksettava, olipa toiminta käynnissä 
tai ei, jolloin suunnittelulla asetetaan entistä suurempia vaati
muksia. Puun korjuu on muodostumassa tehdasmaiseksi toiminnaksi, ja 
rajoitettujen tuotantovälineiden käyttö optimaalisella tavalla on 
erittäin tärkeätä. Tällaisessa tilanteessa nykyaikaisen suunnitte
lutekniikan työkaluilla on epäilemättä runsaasti käyttöä. On kui
tenkin muistettava, että hyväkin työkalu on vain apuväline, jota 
käytetään silloin, kun sillä saavutetaan etuja tavanomaiseen menet
telyyn verrattuna, ja toiminnan tavoitteeksi ei tietyn työkalun käytr-

' tö luonnollisestikaan saisi muodostua. 

Unto Väisänen 
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NEii TOOLS OF PLANNING 

The article describes some modern tools used in planning and di
recting activities. The use of tools of this kind will undoubtedly 
increase along with the ever tightening economic competition and 
bring about noticeable changes also in the organization of the com
panies which use these methods . 
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