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TYÖN TUOTTAVUUS
- Henkilötyön tuottavuuden mittaaminen työntutkimuksen avulla
Tämän työn tavoitteena oli suorittaa työntutkimus suomalaisen autojen sopimusvalmistaja,
Valmet Automotiven sisälogistiikan tueksi. Suoritettava tutkimuskohde oli pienosien
keräilyprosessi Mercedes GLC-mallin osien osalta.
Lopputuloksen tavoite oli jokaisen osan kuormituksen selvittäminen siten, että yhdestä
keruuprosessista saadaan aika sille, kuinka kauan kuluu henkilöltä aikaa suorittaa keruu per
valmistettava lopputuote (aika per auto).
Työn alussa käydään läpi teoriaa työn tuottavuudesta ja miten sitä mitataan. Tämän jälkeen
kerrotaan työntutkimuksesta yleisesti ja miten sitä voidaan käyttää työn tuottavuuden
apuvälineenä, sekä käydään läpi tarkemmin tutkimuksessa käytetty mittaustapa Basic-MOSTliikeaikatutkimusmalli. Työn päätteeksi esitetään työn mittauksen tulokset liikesarjoineen.
Projektin tuloksena laadittiin Excel-formaattiin työkalu, minkä avulla pystyttiin simuloimaan
tahtiajan vaikutukset. Tämän työn myötä työkalua käytetään nyt työn kehittämiseen, sekä
suunnitteluun pienosakeruussa.
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WORK PRODUCTIVITY
- Measuring productivity of process resources using work studies
The goal of this thesis was to produce work study to Finnish car manufacturing service provider
Valmet Automotive’s internal logistics process: Mercedes GLC small parts picking.
Goal was to measure and define work load of each segment, so that each process produces time
of how long it takes on one person to complete picking process of one manufactured product.
At the beginning of thesis there is theory about productivity and how to measure it. After that there
will be common theory about work studies and how it can be implemented to productivity. Also,
used work study method Basic-MOST and its motion sequences are displayed in theory section.
At the end of the thesis, results and analyses have been reported.
Projects result was a tool created in Excel-format. With help of this tool logistics development
team can simulate effects of takt time and use this tool to develop and plan picking process.
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KÄYTETTY SANASTO
Balanced Scorecard

Toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo

Harjaantuminen

Työtehtävän hallinnan ja suoritusvarmuuden kasvaminen
suorituskertojen lisääntyessä.

Joutuisuus

Työn etenemisvauhti

Liikeaikatutkimus

Työn sisältö eritellään niin pieniin osiin, että niihin kuluva
aika on vakio.

Läpimenoaika

Aika valmistuksen aloittamisesta siihen, kun tuote on valmis
toimitusta varten.

mh

Tunnin tuhannesosa (3,6 sekuntia)

Tahtiaika

Linjamaisessa tuotannossa aika, jonka välein tuote siirtyy
seuraavaan työpisteeseen. Konetyössä koneen työkiertoon
kuluva aika.

Työn kiinteys

Osuus käytettävissä olevasta työajasta, joka käytetään tehokkaaseen työntekoon ja eri päivinä samankaltaisina toistuviin tapahtumiin.

Työn vakiinnuttaminen

Työmenetelmien standardisointi, jolla varmistetaan, että tehokas menetelmä on kaikkien työntekijöiden käytössä.

Työnmittaus

Tiettyyn työtehtävään tietyllä työmenetelmällä tarvittavan
ajan mittaaminen.

Työntutkimus

Yleisnimitys tuottavuuden kehittämisen systemaattisille menetelmille ja tekniikoille.

Vaiheaika

Aika, joka kuluu tietyn työvaiheen tekemiseen.
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1 JOHDANTO
Tämän työn tarkoituksena oli suorittaa työnmittaus Valmet Automotivella vuonna 2017
aloitetun MB GLC-mallin sisäisen logistiikan toimintoprosessille: pienosakeruu. Työn tuloksena muodostui tehokkuuden mitta (prosessiin kuluva aika per valmistettu lopputuote), jota voidaan hyödyntää niin työn tasapainottamisessa, simuloinneissa kuin tulevaisuuden / kustannusarvioiden laskennassa ja täten parantaa yrityksen tuottavuutta.
Työnmittaus suoritettiin käyttäen liikeaikatutkimusmallia Basic-MOST (Maynard Operation Sequence Technique). Työni suorittamiseksi olen hyödyntänyt omaa ammattiosaamistani, sekä käyttänyt Valmet Automotiven koulutusmateriaalia liittyen MOST-menetelmän käyttöön sisäisen logistiikan prosessien mittauksessa.
Työssä selvitetään työn kokonaisaika ensin videokuvaamalla jokainen prosessiin liittyvä
työvaihe. Tämän jälkeen varastonhallintajärjestelmästä saadun datan avulla analysoidaan tarvittavat frekvenssit sekä muuttujat, jonka jälkeen lopputuloksena saadaan työaika sille, kuinka kauan henkilöltä kuluu aikaa kerätä yhden valmiin lopputuotteen vaatima materiaali. Saadun tutkimustuloksen avulla pystytään yksityiskohtaisesti analysoimaan työhön kuluvaa aikaa, kehittämään, sekä organisoimaan työtä paremmin.
Sanotaan, että maailma muuttuu jatkuvasti ja ainoa pysyvä asia on muutos. Tämä koskee erityisesti myös työelämää. Työyhteisöissä toteutetaan jatkuvasti paljon erilaisia kehittämishankkeita, joilla pyritään luomaan lisää tuottavuutta ja hyvinvointia. Yrityksen perustoiminnan lähtökohtana täytyy olla tuottava toiminta ja kannattavuus. Tuottavuus on
sanana monilukuinen ja sen saattaa helposti mieltää pelkäksi rahaksi. European Productivity Agencyn Rooman konferenssin vuonna 1958 julkaiseman määritelmän mukaan
tuottavuus on sitä mitä ihminen saa aikaa materiaalilla, pääomalla ja teknologialla. Vaikuttavia tekijöitä on siis hyvin paljon ja sitä voidaan arvioida monelta eri kantilta.
Olen lopputyössä keskittynyt kuvaamaan teorian osalta työn tuottavuuden määritelmää
sekä käymään läpi yleisesti työntutkimuksen teoriaa ja miten sitä voidaan hyödyntää,
kun halutaan parantaa yrityksen tuottavuutta.
Osatietoja/nimikkeitä käsitellään työssä luottamuksellisuuden vuoksi XX:nä.
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2 VALMET AUTOMOTIVE
Valmet Automotive Oy on henkilöautoja valmistava yritys, joka perustettiin Suomen länsirannikolla sijaitsevaan Uuteenkaupunkiin vuonna 1968 nimellä Saab-Valmet. Sen
omistivat suomalainen Valmet Oy ja ruotsalainen Saab Scania AB. Vuonna 1992 Valmet
Oy osti koko yrityksen osakekannan itselleen. Nimenmuutos Saab-Valmet Oy:stä Valmet
Automotive Oy:ksi tapahtui vuonna 1995. Valmet Automotiven omistajia ovat suomalaisyritykset Tesi ja Pontos Group. Kansainvälisyyttä omistukseen tuo Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), yksi maailman johtavista sähköajoneuvojen akkujärjestelmien ja energiavarastojen toimittajista. (Valmet Automotive kotisivut 2018)
Valmet Automotive on maailman suurimpia autoteollisuuden sopimusvalmistajia yli 1,4
miljoonan auton kokonaistuotannollaan. Tällä hetkellä Valmet Automotivella on sopimus
Mercedes-Benzin A- sekä GLC-sarjan valmistamisesta. Aikaisemmin VA on valmistanut
autoja mm. Porsche AG:lle, Garia A/S:lle, THINK Global AS:lle ja Fisker Automotivelle.
Valmet Automotive toimittaa valmistuspalvelujen lisäksi useille autoteollisuusasiakkaille
suunnittelu- ja konsultointipalveluja. (Valmet Automotive kotisivut 2018)

Kuva 1. Daimler Mercedes-Benz uusi A-Sarja (Mercedes-Benz Finland 2018).
Työnmittausmenetelmänä Valmetilla käytettiin opinnäytetyön suorittamisen aikana sisäisen logistiikan prosesseissa liikeaikatutkimusmallia MOST (Maynard Operation Sequence Technique), jonka kehitti 1970-luvun alussa Volvon Göteborgin tehtaalla
Maynardin

konsultti

Kjell

B.

Zandin.

Järjestelmällä
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kymmeniätuhansia käyttäjiä, Suomessakin noin sata. MOST-tekniikan etuna on se, että
se on helppo ja nopea oppia ja sillä on tekijöistä riippumattomat ja yhdenmukaiset normit
(Valmet Automotive, Koulutusmateriaali).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | JUHANI KERMINEN
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3 TYÖN TUOTTAVUUS
3.1 Tuottavuuden määritelmä

Tuottavuus. Tuo paljon kuultu sana, mutta mitä tällä sanalla todella tarkoitetaan? Lyhyesti sanottuna tuottavuudella tarkoitetaan tuotosta jaettuna sen aikaansaamiseksi käytetyllä panoksella. Alun perin sana tuottavuus (productivity) on lähtöisin maatalouden
piiristä, jossa tuottavuutta arvioitiin tarkastelemalla sadon määrää tiettyä peltoalaa kohden. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin siitä, kuinka sijoituksella saadaan mahdollisimman
suuri tuotto (Jääskeläinen, Käpylä, Lönnqvist, Seppänen & Vuolle 2008, 11).
Termiä kuitenkin käytetään usein virheellisesti tarkoitettaessa kokonaistuottavuutta. Kokonaistuottavuus on laskelma siitä, miten kaikkia vaikuttavia tekijöitä käytetään eduksi ja
ohjataan/kehitetään siihen suuntaan, mihin halutaan mennä (Euroopan tuottavuuskeskustenliitto 2006, 14).

Tuotannon kehityksen tuloksena tuotos/panos -suhde eli tuottavuus kasvaa ja tuotannossa saadaan enemmän aikaan pienemmällä työmäärällä. Kun tuotannossa saadaan
aikaan enemmän vähemmällä, taloudelliseen yhteisöön syntyy lisätuloja (Euroopan kansallisten tuottavuuskeskustenliitto 1999, 8).

Tuottavuuden kasvu on Suomen, niin kuin monen muunkin talouskasvun lähde. Ratkaisevaa on kokonaistuottavuuden kasvu. Kokonaistuottavuus voi kasvaa sekä työpaikkarakenteen muutoksen myötä, että kasvattamalla arvonlisäystä panosta kohden nykyisillä
työpaikoilla (Management Institute Finland 2018).

3.2 Työn tuottavuus

Tuottavuus ja kannattavuus, nämä kaksi käsitettä liittyvät läheisesti, joskin monimutkaisesti toisiinsa. Tuottavuus on selvästi olennainen osa kannattavuutta, mutta toisaalta
kuitenkin kannattavuus riippuu olennaisesti niistä hinnoista, joita yritys maksaa tuotantopanoksestaan tai saa tuottoa lopputuotteestaan. Jos hinnan noususta johtuen yritys saakin takaisin tuotantopanoksestaan maksamansa hinnan, voi yrityksen kannattavuus parantua, vaikka tuottavuus heikkenisi (Euroopan tuottavuuskeskustenliitto 2006, 15).
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Tuottavuuden osatekijöitä onkin useita, ja toimijat määrittelevät tuottavuustekijät eri tavoilla. Työsuojelurahaston selvityksessä mainitaan seuraavat tekijät tuottavuuden osaalueiksi.
•

toiminnan ja prosessin suunnittelu

•

esimiestyö ja johtaminen

•

verkostomainen toiminta

•

osaaminen

•

innovaatiot ja teknologia

•

joustavat ja monipuoliset työajat

•

kannustava palkkaus ja palkitseminen

•

turvallisuus ja ympäristö

•

tuottavuusyhteistyö ja luottamus

•

tuottavuuden ja laadun mittaaminen.

Edellä listattuja asioita ja muita tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella monilla eri tasoilla, kuten yksittäisen työvaiheen, yrityksen, yhteisön tai vaikka kokonaisen
kansantalouden näkökulmasta (Jääskeläinen, Käpylä, Lönnqvist, Seppänen & Vuolle 2008,
7).

Yrityksissä tuottavuus nähdään usein tärkeänä osana toimintaa, koska tuottavuus on se
osa toiminnasta, mihin yritys pystyy vaikuttamaan samaan aikaan, kun muiden osa-alueiden (panos/tuotos) hinta saattaa määräytyä maailmanmarkkinoiden hintojen mukaisesti (Jääskeläinen, Käpylä, Lönnqvist, Seppänen & Vuolle 2008, 17).

3.3 Tuottavuuden mittaaminen

On sanottu, että sitä tehdään mitä mitataan. Myös tuottavuutta voidaan ja tuleekin mitata.
Tuottavuus on usein yksi osa-alue yrityksessä tapahtuvassa seurannassa, mittaamisessa. Hyvin yleisesti on käytössä niin sanotut suorituskykymittaristot, jotka pohjautuvat
laajalle levinneeseen ajatukseen tasapainotettuun mittaristoon, joka taasen pohjautuu
Balanced Scorecard -ajatteluun. Tällaisessa mittaristossa taloudellinen osa-alue on yksi
mitattavista alueista yhdessä asiakkuuksiin, sisäisiin prosesseihin sekä oppimisen ja
kasvun alueen mittaamiseen (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 17).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | JUHANI KERMINEN
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Tuottavuuden mittaamisessa on otettava myös muut toiminnan osa-alueet huomioon.
Näitä ovat laatu ja toimituskyky. Ei ole tarkoituksenmukaista, että mahdollisimman tuottavalla toiminnalla tuotetaan heikkolaatuisia tuotteita, tai toimitusajat ja ehdot olisivat kilpailutilannetta heikentäviä (Lehtonen 2002, 113).
Yritykset mittaavat tuottavuutta erilaisten tunnuslukujen avulla. Seuraavassa taulukossa
on koottuna yleisimmin käytettyjä tuottavuuden tunnuslukuja.
Taulukko 1. Tuottavuuden mittaaminen (Euroopan tuottavuuskeskustenliitto 2006, 13).

Ensimmäisellä sarakkeella tunnusluku perustuu tuotokseen, toinen ja kolmas sarake
koostuu taloudellisista tunnusluvuista, joihin vaikuttaa mm. yrityksen saama voitto/tappio. Suhdeluvut M/I ja T/I kuvaavat pääomasta saatua tuottoa. Näitä käytetään lähinnä
talouden raportointiin. Viimeinen sarake (lisäarvo) tarkoittaa myyntituloja vähennettynä
toimintakuluilla. Se kuvaa arvon lisäystä, jonka yritys saa itselleen käyttäen työvoimaa
sekä pääomaa (Euroopan tuottavuuskeskustenliitto 2006, 13-14).

3.4 Henkilötyön tuottavuus

”Henkilötyön tuottavuuteen vaikuttavat seuraavat asiat: työn kiinteys, käytettävän työmenetelmän
tehokkuus sekä joutuisuus” (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 30).

Työn kiinteys on osuus käytettävissä olevasta työajasta, joka käytetään tehokkaaseen
työntekoon sekä myös eri työpäivinä samanlaisina toistuviin tapahtumiin. Työn kiinteyttä
vähentäviä tekijöitä ovat mm. häiriöt, ylimääräiset tauot ja muut työn keskeytykset. Myös
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työnkulun uudelleen järjestelemisellä sekä rytmittämisellä voidaan parantaa prosessin
työn kiinteyttä (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 9-10).
Seuraava esimerkki kuvaa, mitä saavutetaan henkilötyön tuottavuuden osa-alueiden kehittämisellä. Tuottavuuskehitys on osatekijöiden tulo ja kuten havaitaan, pienetkin muutokset kullakin osa-alueella tuottavat merkittävän parannuksen kokonaisuuteen.

Kuvio 1. Esimerkki henkilötyön kehittämisestä (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki
2011, 10).
Esimerkki itsessään on hyvin yksinkertaistettu, mutta muutoksien suuruusluokasta voidaan huomata mitkä osat ovat kokemuksien mukaan merkittäviä tekijöitä tuottavuusparannuksien lähteinä sekä minkä suuruusluokan vaikutuksia voidaan oletettavasti saavuttaa (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 10).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | JUHANI KERMINEN
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4 TYÖNTUTKIMUS
4.1 Työntutkimus tuottavuuden apuvälineenä

Työntutkimuksen perusteella saadaan selkeä kuva yrityksen tai prosessin nykytilanteesta, jonka avulla realistiset tulevaisuuden tavoitteet on mahdollista asettaa. Työntutkimus on hyvä väline toiminnan kehittämisessä. Ilman todellista tietoa yrityksen resursseista ei voida tietää mihin nykyisien resurssien avulla voidaan päästä ja tarvitaanko
mahdollisesti lisätyövoimaa, uudempaa teknologiaa tai tehokkaampia työmenetelmiä
(Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 7-8).

Työntutkimuksen avulla saavutettujen havaintojen avulla voidaan kiinnittää huomiota
tuotteiden valmistettavuuteen. Aikaa vieviä työvaiheita tai tuotteiden käsittelyä on mahdollista poistaa tuotesuunnittelun ja menetelmäkehityksen keinoin. Tuotetta suunniteltaessa valmistettavuuden ja työmenetelmien huomioimisella saavutetaan tuotannossa parempi tuottavuus ja poistetaan hankalia ja aikaa vaativia työvaiheita (Ahokas, Tiihonen,
Neuvonen & Suikki 2011, 8).

Kun suunnitellaan koneinvestointeja, layout-muutosta tuotantoon tai materiaalin käsittelyyn liittyvää työtä, on tärkeää tuntea valmistuksen materiaalivirrat, käytössä oleva kapasiteetti, käyttökustannukset sekä vaihe-/työajat. Tuotannon virtauttaminen vaatii tuotannossa myös tasapainottamista, joka vaatii luotettavaa tietoa vaihe- ja asetusajoista ja
käytössä olevista resursseista. Tuotannon tasapainotuksella tasataan työntekijöiden ja
koneiden kuormitusta, lisätään joustavuutta ja helpotetaan materiaalin hallintaa (Ahokas,
Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 8).

Todellisten vaihe- ja läpimenoaikojen tuntemus on tärkeää henkilöille, ketkä työskentelevät tuotannonohjauksen parissa. Näiden perusteella kuormitus pystytään jakamaan tasaisesti, sekä pystytään ehkäisemään pullonkaulojen syntymistä tuotannossa. Luotettavat ja asiakkaan toivomat toimitusajat ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta. Jos tämä luottamus rikkoutuu myöhästyneen toimituksen myötä, saattaa se pahimmillaan tarkoittaa asiakkaan menettämistä. (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011,
9).

Oleellinen osa tuotteiden kustannuksista muodostuu erilaisten resurssien käyttämisestä.
Nämä käytettävät resurssit on kyettävä arvioimaan riittävän tarkasti, jotta yritys pystyy
rakentamaan tuotteiden hinnoittelun, sekä kustannuslaskennan luotettavalle pohjalle. Eri
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työvaiheiden normaalit suoritusajat tuleekin olla luotettavasti mitattuna, jotta tuote pystytään hinnoittelemaan oikein jo tarjousvaiheessa. (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki
2011, 9).

Työntutkimuksen tavoitteena on selvittää ja kehittää tutkittava työ. Tutkimuksella voidaan
tutkia työn ergonomiaa, menetelmiä, ajankäyttöä sekä turvallisuutta. Yleisesti tutkimuksen alussa selvitetään nykyisellään käytössä olevat menetelmät ja pyritään alkaa kehittämään näitä entistä tehokkaammiksi. Tehokkain näistä menetelmistä vakioidaan ja ohjeistetaan työntekijöille. Työntutkimuksella selvitetään myös ajankäyttöä ja häiriöiden
syitä. Tarkkailtavia näkökulmia ovat työntekijä, käytössä oleva teknologia sekä kustannustehokkuus (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 6).
Työntutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esim. kehitystyössä, työn vakionnin työkaluna
sekä prosessiaikojen selvitykseen. Esimerkkinä, jos varastossa tiedetään yhden työntekijän keskimääräinen keräilyteho, pystytään seuraavan päivän keräilyihin tarvittava henkilömäärä mitoittamaan oikein. Tällöin vertaillaan tilausrivejä keräilykapasiteettiin. Jos tilausrivien määrä on poikkeuksellisen suuri, voidaan jo ennen työvuorojen alkuja hankkia
lisätyövoimaa (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 6).
Useasti työyhteisöissä työntutkijoista ajatellaan negatiivisesti ilman mitään järkevää
syytä. Työyhteisöissä herää herkästi keskustelut, että tutkijan ainoana tarkoituksena on
kellottaa työntekijät, jotta rajat saataisiin nostettua niin korkealle, että työntekijöille ei jää
enää aikaa edes hengähtää. Tämä on johtanut tilanteisiin, joissa töissä on käytetty esimerkiksi tylsiä poranteriä, jotta poraamiseen on saatu kulumaan pidempi aika, tai on tarkoituksella hoidettu jalkaisin asioita, mitkä normaalisti hoidettaisiin koneiden kanssa. Eli
toisin sanottuna, ollaan yritetty ”ylimääräisen työn” avulla saada työhön kuluvaa aikaa
pidemmäksi. Näitä erilaisia harhautuksia tutkijan tulisikin pystyä huomioimaan niin joutuisuuden, kuin turhan työn poistamisen osalta tutkimuksessaan. Joskus harhautukset
kuitenkin onnistuvat ja tällöin ollaan saatu ”helpompia” urakoita. Tämä saattaa kuitenkin
kostautua yritykselle myöhemmin, koska yritys ei tällöin toimi tehokkaasti.
Joutuisuus tarkoittaa työn etenemisvauhtia. Joutuisuus on työntekijän tietyllä tunnetulla
menetelmällä tekemän työn tuloksellisuuden mitta. Se tarkoittaa työntekijän suorittamaa
suhteellista työmäärää aikayksikössä lyhyenä mittausaikana, johon ei sisälly taukoja, eli
työn etenemisvauhtia. Joutuisuus eli työn etenemisvauhti vaikuttaa suoraan työn tuottavuuteen ja tulokseen (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 31).
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Työntutkimuksessa joutuisuus määritetään, jotta havaittu työsuorituksen mitattu aika voidaan normalisoida. Normalisoinnilla saadaan selville työmäärä, jonka voidaan edellyttää
kaikkien harjaantuneiden työntekijöiden saavuttavan kyseessä olevalla menetelmällä
(Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 21).

Kansainvälisesti hyväksyttyjä normaalijoutuisuuden kuvaajia ovat seuraavat esimerkit:
Korttipakan jakaminen neljään tasaiseen kasaan puolessa minuutissa ja kävely tasaisella tiellä ilman taakkaa 4.8 km/h (Management Institute Finland 2018).

4.2 Työ mittauskohteena

Työnmittaamisen tarkoitus on selvittää tehtävään/prosessiin kuluva läpimenoaika. Ajan
tulee olla sama riippumatta tilapäisistä työolojen vaihteluista tai työntekijästä, jonka työsuoritusta mitataan. Työvauhti on jokaisella henkilöllä erilainen ja samallakin henkilöllä
suorituksen taso saattaa vaihdella eri tehtävien/päivien välillä. Täsmälleen saman työn
suorittamiseen voi näin ollen kulua eri suorituskerroilla eripituinen aika. Työn suorittamistapa eli työmenetelmä voi varioida suorituskertojen kesken esimerkiksi silloin, jos samaa työtä tehdään useassa eri vuorossa. Vaihtelun syitä ovat esim. vaihtelu edeltävissä
tai seuraavissa työvaiheissa, muutokset työpaikan järjestelyissä, työvälineissä, raakaaineissa, osien mittatarkkuudessa tai työmenetelmän/valmistusprosessin vakiintumattomuus. Näiden erilaisten vaihteluiden myötä työnmittauksesta saatu tulos on normalisoitava käyttäen työnosien tutkimuksessa joutuisuuden määrittämistä/kerrointa. Tuloksena
saadaan normalisoitu aika, jonka keskinkertaisen ammattitaidon omaava harjaantunut
työntekijä tarvitsee tietyn työtehtävän suorittamiseen työskennellessään normaaleissa
olosuhteissa ja määritellyllä työmenetelmällä (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011,
24).
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5 BASIC-MOST-LIIKEAIKATUTKIMUS
5.1 Yleistä tekniikasta

MOST-perhe sisältää seuraavat tuotteet: Mini MOST (0,01 mh = 0,036s pienin aikayksikkö), Basic MOST (0,1 mh), Maxi MOST (1,0 mh), Mega MOST (10 mh). Basic-Most,
mitä työn suoritukseen on käytetty, on työnmääritysmenetelmä, mikä perustuu toiseen
ja yleisempään liikeaikatutkimusmalliin MTM-2:een. Menetelmän kehittäminen alkoi
vuonna 1976, kun Kjell B Zandin huomasi, että tiettyjä perusliikkeitä suoritettiin aina tietyissä järjestyksissä. Kun näitä liikkeitä alettiin yhdistää, voitiin määritellä lähes kaikki
tehtävät työt (Zandin 2003, 20-25).
”Liikeaikatutkimukset, (MTM (Methods-Time Measurements) tai MOST), perustuu työn yksityiskohtaiseen analysointiin. Työn sisältö eritellään niin pieniin osiin, että niihin kuluva aika on vakio.
Vakioajat on taulukoitu. Tässä mittaustavassa ei tarvita lainkaan kelloa, vaan aika määritetään
valmiiden aikastandardien avulla. Myös tämän työnmittausmenetelmän käyttö edellyttää hyvin
koulutettua henkilöstöä”. Jos tutkittava henkilö ei ole harjaantunut oman työnsä tekemiseen

ja näin ollen hänen liikkeensä eivät ole oletetulla tasolla, on tällöin suuri mahdollisuus,
että tutkittu aika vääristyy. Tämä vaatii siis myös tutkijalta vahvaa tuntemusta tutkittavasta työstä, jotta näitä ylimääräisiä liikkeitä pystytään tarvittaessa poistamaan tutkimuksesta (Ahokas, Tiihonen, Neuvonen & Suikki 2011, 25).
MOST-tekniikan etuna muihin liikeaikatutkimusmalleihin on se, että sen avulla pystytään
vähentää työkuormaa tutkittavan datan osalta, koska liikkeet perustuvat tekijöistä riippumattomiin ja yhdenmukaisiin normeihin. Kyseessä on myös avoin ja havainnollinen järjestelmä, minkä avulla jokainen pystyy ja voi tarkistaa laskelmat. Tutkimusmalli myös
mahdollistaa laskennan ennen uusien työpisteiden tai tuotteiden valmistukseen ottamista (Zandin 2003, 9).
MOST-tekniikkaa on käytetty työssä, koska menetelmää käytettiin sisäisen logistiikan
prosessien mittaukseen Valmet Automotivella. Liikeaikatutkimuksien huonompana puolena voidaan yleisesti pitää sen tarkkaa ajanmääritystä ja prosessin päivityksen haasteellisuutta. Jos esimerkiksi prosessissa tapahtuu muutos, tulee myös liikeaikatutkimus
päivittää vastaamaan kuvausta, koska menetelmässä on kuvattu käden liikkeetkin omilla
arvoillaan. Havaittuihin haasteisiin palataan Päätelmät- osiossa.
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5.2 Arvosarjat

MOST-liikesarja käyttää muuttujien alaindekseinä ennalta määriteltyjä aika-arvoja. Arvot
on valittu sellaisesta lukusarjasta, joka täyttää tietyn tarkkuusvaatimuksen määritellyn
pituisella tasoittumisjaksolla. Arvojen valintakriteerit ovat käytännössä helposti todettavia
ominaisuuksia tai mittoja. MOST-menetelmän tarkkuus perustuu seuraavaksi esitettyihin
tosiasioihin. Yksittäisen työvaiheen analyysissä sallitaan tietty virhe. Virhe on tapauksesta riippuen joskus ylöspäin ja joskus alaspäin. Laskettaessa työvaiheita yhteen, tehdyt virheet kompensoivat toisiaan, eli summa on tarkempi, kuin yksittäiset yhteenlaskettavat luvut (Zandin 2003, 24-28).
Taulukko 2. Basic-Most-arvosarjat (Valmet Automotive, Koulutusmateriaali).

Basic-MOST-indeksit perustuvat arvosarjaan, jonka lähtökohta on/tarkkuus tasoitetaan,
että mitattava työ toistuu täysin samanlaisena korkeintaan 2400 kertaa 80 tunnin laskentajakson aikana, sallitun kokonaishajonnan ollessa ± 5% (Zandin 2003, 24-28).
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5.3 Liikesarjat

Basic-MOST perustuu erilaisiin määritettyihin liikesarjoihin. Opinnäytetyössä on otettu
kantaa seuraaviin sarjoihin: Siirtää, Siirtää ohjattuna, Käyttää työkalua, Käyttää nostinta
sekä Käyttää trukkia. Liikesarjojen aikaindeksejä voidaan tarvittaessa muokata kuhunkin
työvaiheeseen sopivaksi.
Ihmisen fyysinen työ koostuu toiminnoista, jotka noudattavat määrättyä kaavaa. Esimerkiksi kappaleen siirtäminen kuvataan liikesarjalla seuraavasti:

Kuva 2. Esimerkki liikesarjan käyttämisestä.
Liikesarja sisältää osat haku (ABG), asetus (ABP), sekä paluu (A). Annetut alaindeksit
kuvaavat joko liikutun matkan pituutta, esineen painoa ym. työn haastavuutta lisäävää
tointa. Mitä suurempi alaindeksi, sitä raskaampi/pidempi/haastavampi on käsiteltävä
matka tai esine. Suurella alaindeksillä pystytään myös havainnoimaan tehokkaasti potentiaaliset kehityskohteet (Zandin 2003, 32).
Ensimmäiseksi vaiheesta tehdään kuvaus, jossa jokainen liike/prosessi on kuvattu. Tämän jälkeen kuvauksen perusteella valitaan MOST-liikesarjoista sopivin ja tämän kirjainsarjan mukaan katsotaan taulukosta jokaiselle kirjaimelle oma alaindeksi (arvo), jonka
suuruus ilmaisee kyseisen muuttujan menetelmätasoa sekä samalla aika-arvoa (Zandin
2003, 25-35).

Esimerkiksi 𝐴𝐴3 𝐵𝐵6 𝐺𝐺 1 𝐴𝐴1 𝐵𝐵0 𝑃𝑃3 𝐴𝐴6 jakautuu seuraaviin osiin:
𝐴𝐴3 = Kävelee 2 askelta kappaleen luo

𝐵𝐵6 = Kumartuu ja nousee kumarasta

𝐺𝐺 1 = Ottaa kappaleen yhdellä kädellä

𝐴𝐴1 = Siirtää kappaleen käsin ulottuvilla
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𝐵𝐵0 = Ei kumartumista

𝑃𝑃3 = Asettaa kappaleen avitusliikkeellä
𝐴𝐴6 = Kävelee 3 askelta

Nämä alaindeksit lasketaan yhteen ja tämän myötä saadaan liikesarjalle kuluva tekemisaika.
Seuraavassa esimerkissä kuvataan yleinen menetelmä, parannettu menetelmä sekä havainnollistetaan MOST-liikesarjalaskeman käyttöä.
Yleinen menetelmä: Haetaan osa lavalta työpöydälle. Joudutaan kumartumaan ja kaivamaan osa laatikosta muiden joukosta.

Kuva 3. Yleinen menetelmä.
Tämän liikesarjalaskelma olisi esimerkkitapauksessa seuraava. 𝐴𝐴10 𝐵𝐵6 𝐺𝐺 3 𝐴𝐴10 𝐵𝐵0 𝑃𝑃1 𝐴𝐴0

= 30 x 0,1 = 3 mh  11 sekuntia. Käytetyistä indekseistä pystytään havaitsemaan, että
siirtymiseen kuluu paljon aikaa. Kehitetään työtä seuraavasti: Otetaan osa lavavaunulta
työpöydälle. Lava on vieressä ja työtason korkeudella, osa on edelleen muiden joukossa
laatikossa.

Kuva 4. Kehitetty menetelmä.
Liikesarjalaskelma kehitetylle menetelmälle. 𝐴𝐴3 𝐵𝐵0 𝐺𝐺 3 𝐴𝐴3 𝐵𝐵0 𝑃𝑃1 𝐴𝐴0 = 10 x 0,1 = 1 mh 
3,6 sekuntia.
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5.3.1 Siirtää

SIIRTÄÄ-liikesarja (ABGABPA) käsittää esineen siirtämiseen tarvittavat eri liikkeet. Käsin siirrettäessä esine liikkuu "vapaasti ilmassa". Jos esine on yhteydessä muihin esineisiin tai sen liikerata on rajoitettu liikkeen aikana, SIIRTÄÄ-liikesarjaa ei voida käyttää.
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Taulukko 3. Siirtää-arvokortti (Zandin 2003, 34).

Taulukko 4. Siirtyä-arvotaulukko (Zandin 2003, 37).

A = Siirtyminen, mikä käsittää kaikki sormien ja käsien tai jalkojen ”vapaat” liikkeet ja
toiminnot, joko kuormitettuina tai ilman kuormitusta. Mikäli ympäristö rajoittaa liikettä, on
käytettävä muita muuttujia.
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B = Kehon liike käsittää kumartumisen, istuutumisen tai muun vastaavan vartalon liikkeen sekä myös kulkemisen ovesta.
G = Tarttua käsittää sormien ja käsien liikkeet, jotka tarvitaan yhden tai useamman esineen täydelliseen hallintaan saattamiseksi. Muuttuja G voi sisältää yhden tai useamman
lyhyen siirtoliikkeen, joiden tarkoitus on esineen hallinnan saavuttaminen.
P = Asettaa käsittää kaikki liikkeet esineen paikalleen asettamiseksi sisältäen esineen
ohjauksen ja sovituksen ennen otteen irrottamista.

5.3.2 Siirtää ohjattuna

Liikesarja SIIRTÄÄ OHJATTUNA (ABGMXIA) kuvaa kohteen siirtoa käsin ohjattua reittiä
pitkin. Kohteen liikettä rajoittaa ainakin yhdessä suunnassa kosketus tai kiinnitys toiseen
kohteeseen tai liike tapahtuu ohjatun reitin mukaan. Muuttujat A, B ja G on määritelty
kuten SIIRTÄÄ-liikesarjassa.
Taulukko 5. Siirtää ohjattuna (Zandin 2003, 55).

Liikesarjassa voidaan erottaa seuraavat vaiheet:
•

Siirtää käsi tai kädet kohteen luo joko suoraan tai yhdistettynä vartalon liikkeisiin
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•

Ottaa kohde käsien hallintaan

•

Siirtää kohdetta ohjattuna

•

Pitää kohteesta kiinni "koneaikana"

•

Säätää kohde paikoilleen joko ohjatun liikkeen jälkeen tai koneajan päättyessä

•

Palata lähtöpisteeseen kävellen

M = Käyttää käsittää kaikki kohteen tai kohteiden käsin ohjatut liikkeet tai toiminnot ohjattua reittiä pitkin.
X = Koneaika on osa työstä, jota ohjaa kone ja johon työntekijän toiminnot eivät vaikuta.
I = Säätää kohteen käsin tapahtuva paikoilleen asettelu ohjatun liikkeen jälkeen tai koneajan päättymisen yhteydessä
Taulukko 6. Koneajan arvotaulukko (Zandin 2003, 64).

5.3.3 Käyttää työkalua

KÄYTTÄÄ TYÖKALUA -liikesarja (ABGAB(PAx)ABPA) on SIIRTÄÄ ja SIIRTÄÄ OHJATTUNA -liikesarjojen yhdistelmä. Liikesarja kuvaa erilaisilla työkaluilla tehtyjä toimintoja.
Sarjan muuttujat ovat muuten samat kuin SIIRTÄÄ-liikesarjassa. Kohtaan x tulee muuttuja ”Työkalun käyttö”, joka saattaa vaihdella eri liikesarjoissa käytetystä työkalusta/menetelmästä riippuen. Käytettävän arvon määrittämiseen käytetään seuraavana esitettäviä arvokortteja.
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Taulukko 7. Käyttää työkalua -arvokortti A (Zandin 2003, 76).

Taulukko 8. Käyttää työkalua -arvokortti B (Zandin 2003, 77).
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Taulukko 9. Käyttää työkalua -arvokortti C (Zandin 2003, 77).

5.3.4 Käyttää nostinta

KÄYTTÄÄ NOSTINTA -liikesarjalla (ATKFVLVPTA) kuvataan nostimella suoritettavat
kappaleiden siirrot. Nostimella tarkoitetaan tässä yhteydessä koneellisella pystyliikkeellä
ja manuaalisella vaakaliikkeellä varustettuja nostimia.
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Taulukko 10. Käyttää nostinta -arvokortti (Zandin 2003, 117).

A = Siirtyminen nostimen luo ennen nostoa ja työpisteeseen noston päätyttyä
T = Tyhjän nostimen siirto
K = Kuorman kiinnitys ja irrotus
F = Kohteen vapautus ympäristöstään noston alussa
V = Kuormatun nostimen pystysuuntainen liike
L = Kuormatun nostimen vaakasuuntainen liike
P = Kohteen asettaminen siirtoliikkeen lopussa

5.3.5 Käyttää trukkia

Trukin käyttö kuvataan liikesarjamallilla: ASTLTLTA
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Taulukko 11. Käyttää trukkia -arvokortti (Zandin 2003, 302).

Liikesarja on kehitetty vastaamaan keskimääräisiä tehdasolosuhteita ja normaaleja trukkien ominaisuuksia ja liikenopeuksia. Jos olosuhteet tai trukin ominaisuudet poikkeavat
normaaleista huomattavasti, arvokortin arvoja on tarkistettava vastaavasti. Esimerkiksi
trukin nostonopeus on poikkeuksellisen hidas, trukin ajonopeus on poikkeuksellisen alhainen epätasaisen kulkualustan takia, taakka on vaarallista tai helposti särkyvää ja on
sen vuoksi käsiteltävä poikkeuksellista varovaisuutta noudattaen. Liikesarja on muista
arvokorteista poiketen Maxi MOST-järjestelmästä.
Trukilla tai lavavaunulla tapahtuvat kappaleiden siirrot voidaan kuvata seuraavasti:
•

siirtyminen trukin luo

•

nouseminen trukkiin ja trukin käynnistäminen + trukin pysäköinti siirron päätyttyä

•

trukin siirtäminen kuljetettavan kappaleen luo

•

kuorman ottaminen trukin haarukoihin

•

kuorman siirtäminen trukilla haluttuun paikkaan

•

kuorman jättäminen trukin haarukoista

•

trukin siirtäminen pois

•

paluu trukin luota

Liikesarjassa
A = Muuttuja, mikä ilmaisee matkaa, jonka henkilö kävelee trukille tai trukilta.
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S = Trukin käynnistämisen ja pysäköimisen toimenpiteet
T = Siirtyminen trukin kanssa joko kuormattuna tai ilman
L = Kuorman haltuunoton tai jättämiseen liittyvät liikkeet

5.4 Uusien muuttujien kehittäminen

Käytännössä tulee eteen tilanteita, jolloin arvokorteista ei löydy kyseessä olevaa työkalua tai työvaihetta. Tällöin on kolme vaihtoehtoa, miten menetellä: 1. Verrataan työvaihetta taulukosta löytyviin. Jos löydetään vastaavat liikkeet sisältävä muuttuja, voidaan
käyttää sen arvoja. 2. Analysoidaan työvaihe jollakin tarkemmalla menetelmällä, ja muodostetaan muuttujan arvot analyysien avulla. 3. Määritellään työvaiheeseen kuluva todellinen työmäärä mittaamalla aika työpaikalla, ja muodostetaan muuttuja mittauksen
perusteella (Zandin 2003, 7).
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6 KOHTEEN KUVAUS JA TULOSTEN
MUODOSTUMINEN
6.1 Pienosakeruu prosessina

Pienosakeruu tarkoittaa prosessina Valmet Automotiven sisäisessä logistiikassa seuraavaa:
Osat on jaettu osakokonaisuuksittain siten, että yksi keruu on yksi osa (sisältäen sen
varioivat versiot esim. väristä tai tehosta johtuen). Tuotantolinjalta valmistuu autoja tilausjärjestyksessä, joten harvoin käy niin, että kahta täysin samanlaista autoa valmistuisi
peräkkäin. Erilaisia mahdollisia variansseja autosta on yli miljoona. Tämän johdosta tuotantolinjalla oleva tila tulee maksimoida ja tästä johtuen toteutetaan sisäisessä logistiikassa erinäisiä keruuprosesseja, jossa varioivat osakokonaisuudet kerätään vaunuun
tuotantojärjestyksessä. Tämän prosessin avulla pystytään säästämään tuotantolinjalta
tilaa siten, että sinne toimitetaan vain tarpeeseen ja oikeassa järjestyksessä, eikä siis
linjalla tarvitse säilyttää kaikkia variantteja ja näiden pakkauksia. Keruut aktivoituvat
vasta sitten, kun auto on ”noussut” linjalle, eli tämän valmistaminen on aloitettu. Tämä
tarkoittaa, että näkyvyyttä tulevaisuuteen ei voida rajattomasti ennustaa.
Yksi henkilö kerää keskiarvoisesti noin 3 eri osaa/aluetta siten, että hän siirtyy osan keruupaikalle, tarkastaa nousseiden autojen listan ja alkaa tämän jälkeen keräämään tuotteita keruuvaunuun autojen nousemisjärjestyksessä.

6.2 Tutkimuksen menetelmä sekä toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin käyttäen liikeaikatutkimuksen muotoa MOST (Maynard operation
sequence technique). Aineiston keruu hoidettiin niin kvantitatiivisesti, kuin myös kvalitatiivisesti. Ensin työtä tehtäessä tutustuttiin tutkittavaan työhön alueen tiiminvetäjän
kanssa, jotta prosessista saatiin laadittua kuvaus sille mitä työssä oli tarkoitus tutkia sekä
mitä muuttujia (yleisiä häiriötä, osan painavuutta ym.) tuli ottaa huomioon tutkimusta videoitaessa. Kun prosessikuvaus oli suoritettu, sovittiin tiiminvetäjän kanssa sopiva päivä
mennä suorittamaan mittausta ja milloin työtä oli tekemässä kokenut/harjaantunut työntekijä, jotta tulos olisi mahdollisimman todenmukainen. Tämän jälkeen sovittiin kyseisen
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työntekijän kanssa, milloin työ tultaisiin kuvaamaan, sekä sopisiko työntekijälle se, että
häntä kuvattaisiin. Vaikka työnantajalla on direktio-oikeus työn tutkimukseen, pääsee tutkija itse yleensä helpommalla, kun kuvataan vain henkilöä, joka siihen on itse suostunut.
Tutkimusaineisto kerättiin menetelmän mukaisesti kuvaamalla prosessin työvaiheet videolle ja selvittämällä näiden osuuksien toistuvuudet, joko pakkausdatan tai haastattelun
avulla. Videolle kuvaaminen toteutettiin siksi, että jokainen liike pystyttiin tarkastamaan
ja merkitä oikein tarvittavat alaindeksit. Ilman videoimista työ jouduttaisiin keskeyttämään jatkuvasti, jotta tutkijalla olisi aikaa määrittää ja kirjata oikeat arvot. Näiden pohjalta
muodostettiin prosessiajat jokaiselle vaiheelle. Aineistoa kerättiin myös haastattelemalla
kuvattavaa työntekijää sekä hänen tiiminvetäjäänsä. Tehdyssä työssä on käytetty apuna
myös kehitysryhmän aikaisemmin kuvaamia aineistoja edeltävän mallin keruista.
Ennen tutkimuksen aloittamista pidettiin tiedotustilaisuus työnjohtajien aamupalaverissa,
missä käytiin läpi mitä ollaan aloittamassa ja minkä takia. Sama tiedonanto lisättiin myös
sisäisen logistiikan omalle intranet-sivustolle, jotta tieto jalkautuisi mahdollisimman laajasti.
Kuvauspäivä aloitettiin tutustumalla jokaiseen työvaiheeseen kiertämällä keruualue läpi
ja merkkaamalla muistiin mitä osia oli milläkin keruupaikalla, sekä mittaamalla jokaisen
keruupaikan etäisyys keruuvaunusta, mihin tuotteet kerätään. Näillä tiedoilla, sekä varastonhallintajärjestelmästä saadun pakkausdatan avulla pystyttiin määrittämään alueesta askel/lavakoko -kartta. Järjestelmästä selvitettiin myös jokaisen osan tarve. Tarpeella tarkoitetaan sitä, kuinka moneen autoon keskimääräisesti menee sininen osa ja
kuinka moneen punainen osa. Esimerkiksi kun valmistetaan 100 autoa (A) ja 70:een
näistä menee sininen osa (B) (matkaa osan luo 4 askelta) tulee yhteensä 280 askelta ja
30 autoon punainen osa (matkaa on 6 askelta) tulee 180 askelta, tulee jakajana käytettäväksi arvoksi 4,6 käytettyä askelta per valmistettu auto.
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐴𝐴 𝑦𝑦ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ää𝑟𝑟ä) + (𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝐵𝐵 𝑦𝑦ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ää𝑟𝑟ä)
= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ää𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝐴𝐴 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝐵𝐵) 𝑦𝑦ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ää𝑟𝑟ä

Kun askeltieto ja osan tarvetieto per valmistettava auto oltiin selvitetty, määritettiin painotettu keskiarvo siirtymiseen käytettävästä askelmäärästä tietyllä aikavälillä. Tässä vaiheessa pystyttiin myös havaitsemaan, onko osat sijoitettu oikein ja tarvittaessa antaa
ehdotus layoutin päivittämisestä alueesta vastaavalle.
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Kuva 5. Materiaalin sijoittelu keruupaikalla.
Samaa painotettua keskiarvoa ja laskentatapaa käytettiin myös, kun haluttiin määrittää,
kuinka usein esimerkiksi kerros tyhjenee.
Aineisto kerättiin ja tutkimus suoritettiin osakohtaisesti yksi kerrallaan alusta loppuun.
Aineisto täsmäytettiin aina tutkimushetken mukaiseen tuotantotahtiin, jolloin siitä saatua
aikamäärettä voidaan simuloida muuttuvassa tuotantotahdissa. Saadut tulokset raportoitiin ja käytiin läpi prosessin esimiehen sekä tiiminvetäjän kanssa. Palaverin tarkoituksena oli käydä läpi mistä aika muodostuu, sekä varmistaa, että kaikki osa-alueet on huomioitu tutkimuksessa. Tulosten raportoinnin jälkeen siirryttiin seuraavaan osaan, kunnes
kaikki prosessin osat oli saatu tutkittua. Tutkimuksen edetessä kirjattiin mahdollisia kehityskohteita, sekä mahdollisuuksien mukaan simuloitiin niistä saatava aikasäästö, jos
kehityskohde toteutettaisiin.
Käytetyt menetelmät valikoituivat työhöni, koska yrityksessä on aikaisemminkin käytetty
kyseistä liikeaikatutkimuksen mallia. Malli on yrityksen asiantuntijoille tuttu. MOST-tutkimusmalli on nopeasti sisäistettävä malli myös uusille työnmittaajille. Itselläni oli kokemusta työnmittauksesta havainnointitutkimuksen muodossa, mutta MOST ei ollut itselleni ennestään tuttu.
MOST on mallina kuitenkin enemmän toistuvaan työhön soveltuva mittausmenetelmä,
joten saadakseni mahdollisimman tarkkaa lähdedataa työnmittaukseen, on tiettyjen prosessien apuna käytetty empiiriseen tutkimukseen perustuvia painotettuja arvoja.
Työn tuloksena muodostettiin ajat, joita pystytään käyttämään hyväksi työnsuunnittelussa, sekä erinäisissä kustannus-/kehityslaskelmissa. Tutkimustuloksia on myös
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tarkoitus käyttää, kun yrityksessä lähdetään toteuttamaan järjestelmää, missä pystytään
osakohtaisesti erottelemaan työaika.
Aineisto käsiteltiin MS Excel -järjestelmää hyväksikäyttäen. Lisäksi työssä sovellettiin
LEAN-menetelmän mukaista ABC-analyysiä (perustuu Pareto 80-20 sääntöön) eri varastotuotteille, jotta pystyttiin määrittämään tarvittavaa prioriteettia. Esimerkiksi kun kerääjä joutuu työssään omavaltaisesti priorisoimaan minkä tuotteen seuraavaksi ottaa käsittelyyn.

6.3 Työn osuudet ja ajan määrittyminen

Työaika muodostui jakamalla työ kolmeen eri osuuteen: Keruuvaiheet, Lisätyöt sekä
vaurioituneet osat (häiriö)
Keruu-vaiheen määrittämiseen kuului keruutoiminnon ja siirtymisen lisäksi myös tarvittavat komponenttien tilaamiset.
Lisätyöt-vaiheeseen kuuluivat mm. pakkaukseen kuuluva pahviristikon nosto ja toimittaminen jäteastiaan, keruupaikan tyhjentäminen, jotta uusi lava pystyttiin toimittamaan,
sekä mahdolliset osien siirtämiset (mitkä eivät kuuluneet keruuvaunuun toimittamiseen).
Vaurioituneet osat -vaiheeseen kuuluivat tapahtumat joissa havaittiin virheellinen tuote,
täytettiin virhelomake sekä toimitettiin virheellinen tuote sille kuuluvalle paikalle.
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Kuva 6. MOST-analyysi.
Indeksit-kentässä on määritetty jokaisen työvaiheen arvo käyttäen MOST-liikesarjoja,
sekä arvokorttien mukaisia liike-/työmääriä.
Krt-kentän arvoilla määritetään, kuinka monta kertaa työ toteutetaan per keruukokonaisuus.
Yht on aika basic-MOST:n käyttämässä yksikössä (mh), joka sek-kentässä muutetaan
sekunneiksi (mh * 3,6 = sekuntia).
Model-kentässä kuvataan, paljonko käytetyksi ajaksi muodostuu per valmistettava lopputuote, kun samassa keruussa kerätään kahteen automalliin kuuluvaa osaa.
Aika muodostettiin käyttämällä tuote-/keruukohtaisia jakajia. Jotta oikeita jakajia pystyttäisiin määrittämään, tuli tietoja joko hakea varastonhallintajärjestelmästä, tai haastatella
henkilöstöä (jos tietoa ei ollut mahdollista saada ulos suoraan järjestelmästä).
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Näitä tietoja kuvataan alla olevassa taulukossa, jonka määrittäminen kuului jokaisen
osan alkuselvitystyöhön.
Taulukko 12. MOST-tietoja.

Alla esitetään käytetyt kentät sekä eritellään, miten saatua tietoa käytetään hyväksi esimerkkitutkimuksessa (Kuva 6. MOST-analyysi).
Kerätään kerralla: Kuinka monta osaa henkilö keskimääräisesti kerää (varastonhallintajärjestelmästä saatua dataa) ennen siirtymistä seuraavaan osakokonaisuuteen.
•

Valitse keruuohjelma

•

Siirry keruupaikalle (keruutoimintojen välillä)

•

Vapauta rullan lukituksen ja kohdista ja lukitse (kun uusi kärry).

Telineessä paikkoja: Kuinka monta paikkaa keruuvaunussa on (esimerkkilomakkeen lukema 32 tarkoittaa sitä, että 32 osaa pystytään maksimissaan keräämään vaunuun).
(Määritys annettiin havainnoin perusteella tutkimuksen yhteydessä).
•

Tieto merkattiin muistiin, jotta saatiin selvitettyä vaunujen toteutunut täyttöaste
toimituksiin nähden.

Lokeroa per kohdistus: Jos keruuvaunua joudutaan ”kääntämään” tai uudelleen kohdistamaan tietyn osamäärän jälkeen, tähän kenttään merkittiin millä frekvenssillä tuli kääntäminen toteuttaa (Määritys annettiin havainnoin perusteella tutkimuksen yhteydessä).
•

Keruukärryn vapautus ja uudelleenkohdistaminen keruun aikana

Viedään kerralla: On keskimääräinen toteutunut keruuvaunun noutoväli. (Katso telineessä paikkoja)
Lava koko: Painotettu keskiarvo kerättävän osan toimituspakkauksesta.
•

Osan tilaaminen

•

Pahvien tyhjennykset
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•

Keruupaikan tyhjennykset

•

Vaurioituneet osat

Kerros: Jos tuotteen toimituspakkauksessa on käytetty esim. suurta pahvista välisuojaa,
niin frekvenssi sille, kuinka monta kertaa joudutaan toteuttamaan tyhjennys per täysi
lava.
Askeleet: Painotettu keskiarvo askelista, muodostettu Kuva 5. mukaisen kartan avulla.
•

Siirtyminen keruupaikalle (keruupaikka – keruuvaunu – keruupaikka)

Kun tulokset on laskettu käyttäen oikeaa jakajaa, voidaan summana muodostaa aika
sille, kuinka kauan henkilöltä kuluu keskimäärin yhden auton osien keräämiseen. Tätä
aikaa voidaan käyttää moniin tarkoituksiin työn tasapainottamista ja tehokkuutta mitattaessa. Ajalla pystytään myös määrittämään ja simuloimaan tilannetta, miten työkuorma
lisääntyy, kun tahtiaikaa nostetaan esimerkiksi 100 autosta -> 150 autoon.
Lopputyön tuloksena luotiin taulukko, jossa jokaisen osakokonaisuuden käyttämä prosessiaika on mitattu, ja sen avulla pystytään simuloimaan tahdin muutoksen vaikutuksia
työaikaan/tasapainotukseen, sekä simuloimaan mahdollisien kehityksien vaikutuksia.
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Kuva 7. Pienosakeruun työajat toiminnoittain.
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7 PÄÄTELMÄT
Lähtökohta työhön oli se, että tutkimukset aloitetaan GLC-mallin osalta täysin ilman ennakkoon toteutettuja mittauksia, koska prosessit ja osat olivat uusia. Tutkimuksessa oli
siis kyse kokonaisvaltaisesta selvityksestä, ei pelkästään päivityksestä. Tutkimuksen
myötä saatiin päivitettyä myös A-sarjan työajat nykyhetkeen, koska osat kerättiin samoissa pisteissä automallista riippumatta. Aloittaessani lopputyötä, oli GLC mallina vielä
Valmetilla aivan uusi. Osakokonaisuuden ollessa uusi, sen tutkiminen oli paikoitellen
haastavaa, koska uusien henkilöiden ja prosessien myötä vaikuttavia tekijöitä muodostui
paljon. Aikataulu venyi johtuen siitä, että kokonaisuutta ei päästy tutkimaan tavoitteen
mukaisesti, koska keruussa saattoi olla käytössä väliaikaispakkaus tai lopullinen sijainti/osat hakivat vielä paikkaansa keruualueella. Tästä johtuen tutkimus päästiin usein
aloittamaan, mutta päätökseen saattamiseksi jouduttiin usein palaamaan takaisin lähtöpisteeseen / päivittämään jo tutkittuja osa-alueita.
Törmäsin myös usein tilanteeseen, jolloin MOST-tekniikan ominaisuudet eivät olleet
eduksi. Tarkoittaen tällä sitä, että esimerkiksi trukkiliikenteen arvokorttien oletuslukemat
eivät lainkaan päteneet Valmetin toimintaan. Huomasin tutkimuksessa, että trukkien ajamat reitit vaihtelivat niin paljon, että näiden ennustaminen ei yksinkertaisesti ollut mahdollista käytössä olevien menetelmien avulla. Myös se, että oltiin siirrytty useampaan
vuoroon, näkyi siten, että työn vakioituminen oli vielä pahasti kesken. Kentällä näkyi
myös se, että henkilöstön uudistuminen ja osaaminen oli jakautunut, jolloin vuorojen lähtökohdat osaamisen kannalta eivät olleet tasaiset. Tämä aiheutti sen, että tutkimustulokset saattoivat vaihdella todella paljon vuorojen välillä. Tutkimuksen loppuunsaattaminen
saattoi kestää jopa viikkoja, jotta prosessi saatiin tutkittua jokaisessa vuorossa ja löydettyä tehokkain menetelmä minkä voi yhdistää vuorojen välille.
Ylimääräistä työtä, sekä tulkintahaasteita aiheutti myös varastonhallintajärjestelmän datan osakohtaisen tiedon paikoittainen puutteellisuus. Suurimmaksi osaksi tämä johtui uudesta tuotteesta, joten viimeistely ja lopulliset pakkaukset olivat vielä kesken. Esimerkiksi
suuren kulutuksen omaava tuote väärällä pakkauskoolla/pakkauksella saattoi aiheuttaa
huomattavasti ylimääräisiä askelia tai ylimääräistä purku-/jätetoimintaa. Kuitenkin tämän
virheen myötä sisäistin, kuinka pienistä asioista loppupeleissä muutosta syntyy ja kuinka
tarkkana tulee olla, että tietoa tulkitaan oikein. 5 väärää askelta ei kuulosta paljolta, mutta
kun se kerrotaan vuodessa 150000 kertaa, alkaa määrä jo olemaan vaikuttava.
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Jatkokehitysehdotukset
Perustuen tutkimuksen aikana saatuihin tuloksiin, ehdotetaan seuraavia aiheita: Datan
laatuun ja työn vakiinnuttamiseen tulee panostaa. Ilman vakiintunutta menetelmää,
vaikka se ei olisi edes tehokas, on mahdotonta kehittää prosessia. Selkeät ja kuvalliset
ohjeet toteutettaisiin, ja näiden ohjeiden noudattamisesta pidettäisiin työnjohdossa kirjaa. Aina, kun pienikin asia muuttuu, myös työohje tulee päivittää. Nykyisellään törmätään usein tilanteeseen, missä kehitetään yhtä vuoroa kerrallaan. Vuoroja ollessa neljä,
sen vaikutukset jäävät usein 25 %:iin sen todellisesta potentiaalista. Myös visuaalista
näkyvyyttä tulisi lisätä keruualueilla. Tällä tarkoitan henkilöstön osaamisen tason esiintuomista, jotta jokainen tietäisi, keneltä apua voi tarvittaessa pyytää. Myös mitattujen
tulosten raportoiminen henkilöstölle tuo näkyvyyttä henkilöstön läpi. Ehdotan myös, että
resursseja lisätään työnmittaukseen ja sen ylläpitämiseen. Mitä tarkempaa data on, sitä
enemmän käyttävä yritys saa siitä hyötyä.
Tutkimusmenetelmänä MOST antaa mielestäni kohtalaisen kuvan työstä, mutta oppimani perusteella ehdotan, että tutkimukset hajautetaan usean eri menetelmän malliin.
Esimerkiksi havainnointitutkimuksen pohjalta toteutettuun liike-/normaaliaikatutkimukseen. Tämän myötä saadaan selville, mihin työvaiheisiin aikaa kuluu, kun verrataan todellista ja laskennallista tulosta.
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