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1 Johdanto
1.1 Korjaamon tehokkuuden tärkeys
Kuljetusala on muutaman viime vuoden aikana kokenut kaksi suurta muutosta, joilla
on ollut ja tulee olemaan suuria vaikutuksia tiellä liikkuvan kaluston valintaan.
1.10.2013 suurimmat sallitut massat nousivat 60 tonnista 76 tonniin ja 21.1.2019 tuli
voimaan asetusmuutos, joka nosti ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun pituuden 25,25 metristä 34,50 metriin (Kyllönen & Puurunen 2013. Still 2019). Samaan aikaan ajoneuvojen teknologian kehitys on edennyt kovaa vauhtia ja kasvavat ilmastovaatimukset työllistävät autonvalmistajia jatkuvasti. Lisääntynyt teknologia on aiheuttanut sen, ettei yksittäisillä korjaamotoimijoilla ole resursseja korjata kaikkia vikoja, koska autojen korjaamiseen tarvitaan erikoistyökaluja sekä tietoteknistä osaamista. Tämä tekee sen, että yhä useampi kuljetusyrittäjä keskittää kaikki huolto- ja
korjaustarpeet maahantuojan korjaamoon eikä teetä korjauksia useassa eri paikassa.

Toinen kasvava trendi on kuorma-autoille myytävät huolto- ja korjaussopimukset.
Nämä sitouttavat asiakasta maahantuojien omiin tai niiden valtuuttamiin korjaamoihin. Sopimuksen myyjä ei sopimusta tehdessään tarkastele yksittäisen korjaamon kapasiteettia kovinkaan tarkasti, vaan on jokaisen korjaamon tehtävä sopeutua kasvavaan asiakasmäärään. Osa korjaamorakennuksista on vanhoja ja kasvaneet asiakasmäärät aiheuttavat tilanpuutetta ja siten myös laskevat tehokkuutta. Nämä trendit
aiheuttavat paineita myös Volvo Truck Center Jyväskylälle, joka on yksi osa Volvo Finland AB:ta. Volvo Finland AB vastaa Volvon kuorma-autojen myynnistä ja maahantuonnista Suomessa. Truck Centereiden lisäksi Volvo Finlandiin kuuluu esimerkiksi
Volvo Construction Equipment -maansiirtokoneet ja monia muita tuotemerkkejä.
Volvo Truck Center Jyväskylä on yksi kymmenestä Volvo Truck Centeristä Suomessa.
(Volvo, n.d.)
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1.2 Opinnäytetyön tavoitteet
Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Volvo Truck Center Jyväskylän toiminnan tehokkuutta ja tavoitteena oli löytää keinoja, joilla korjaamo pystyy optimoimaan tilankäyttönsä ja työskentelemään mahdollisimman tehokkaasti nykyisissä tiloissaan. Kaluston
kehitys ja lisääntynyt tekniikka ovat kasvattaneet Volvon asiakasmääriä sekä vaatimuksia läpimenoajalle ja laadulle. Korjaamon tilat eivät ole kovinkaan uudet, eikä
niitä ole suunniteltu nykyisille asiakasmäärille.

Jyväskylään on suunnitteilla uusi Volvo Truck Center, mutta tarkka aikataulu rakentamiselle ja valmistumiselle on vielä epäselvä. Vaikka suunnitelmat uuden korjaamon
suhteen ovatkin pitkällä, on silti nykyisissä tiloissa toimittava uuden valmistumiseen
saakka. Uudet korjaamotilat eivät automaattisesti ratkaise ongelmia, vaan vanhoissakin tiloissa voidaan toimintaa kehittää sekä luoda uusia toimintamalleja, joita sitten
käytetään uusissa tiloissa alusta alkaen.

Keski-Suomessa lakimuutokset ovat muuttaneet ajoneuvokantaa kohtalaisen nopeasti. Reilu viiden vuoden takainen massojen korotus näkyy selkeästi puu- ja metsäteollisuuden kuljetuksissa, kun pystyttiin vanhalla 25,25 metrin kokonaismitalla kuljettamaan 76 tonnin kokonaismassoja. Äänekosken Biotuotetehdas on vain lisännyt
näitä kuljetuksia alueella. Tammikuussa voimaan tulleet uudet ajoneuvoyhdistelmien
mitat näkyvät kaikista eniten pitkien kuljetusmatkojen runkoliikenteessä, joissa Jyväskylä on joko väliterminaalien sijaintipaikkana tai vähintäänkin kauttakulkupaikkana.
Käyttöasteen maksimoimiseksi huollot ja korjaukset saatetaan suorittaa Jyväskylän
Volvolla, vaikka auton asemapaikka olisikin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Kummassakin edellisessä kappaleessa käytetyssä esimerkissä sekä runkoliikenteessä
että puu- ja metsäteollisuuden kuljetuksissa suoritteet ovat suuria niin kilometreissä
kuin tunneissakin, jolloin autojen huoltovälit ovat lyhyitä ja myös kaluston kierto on
nopeampaa. Uudemmat Volvo kuorma-autot sisältävät paljon tekniikkaa, jota ei ole
mahdollista korjata muualla kuin Volvo Truck Centereissä. Kun tähän yhdistetään
vielä Volvon asiakaslupaus, että asiakkaan on mahdollista saavuttaa 100 prosentin
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käyttöaste ajoneuvolleen, niin korjaamon tulisi saada lyhennettyä läpimenoaikoja samalla kun volyymi kasvaa.

2 Tutkimusasetelma
2.1 Tutkimuskysymykset
Tutkimusta varten asetettiin kolme päätutkimuskysymystä, joihin vastaamalla löydettäisiin ratkaisuja Volvoa vaivaaviin ongelmiin.
•
•
•

Onko korjaamotiloissa käyttämättömiä koneita, laitteita tai tarvikkeita?
Millä keinoin korjaamon toimintaa voitaisiin tehostaa?
Kuinka 5S -menetelmää voitaisiin korjaamolla hyödyntää?

Korjaamolla ei ollut juurikaan tyhjää tilaa ja siksi oli selvitettävä, olivatko kaikki
tuotteet, tavarat ja koneet aktiivisessa käytössä. Käyttämätön tavara varastoituna
aiheuttaa ketjureaktion tilojen täyttymisessä, kun uusille saapuville tavaroille on
myös löydettävä paikka. Työskentelytilojen ahtaus vaikuttaa työpaikan viihtyvyyteen
ja siten myös työntekijöiden motivaatioon tehdä töitä. Lisäksi aikaa käytetään
turhaan työhön, jos joudutaan ensin järjestelemään paikkoja, että päästään
tekemään itse työtä.

Korjaamon toiminta ei ollut kovinkaan tehokasta, sillä materiaalivirrat olivat pitkiä ja
tarvittavat työkalut sekä laitteet hajanaisesti sijoiteltu. Työtekijät joutuvat
menemään työn luokse, sen sijaan että työ olisi tullut heidän luokseen. Tämän myötä
työntekijät käyttivät aikaansa omien henkilökohtaisten työkalujensa siirtämiseen
paikasta toiseen.

Ylimääräinen tavara, järjestyksen puuttuminen, epäsiistit olosuhteet, standardoinnin
ja säilyvyyden puute sekä työpaikan heikko turvallisuus ovat kaikki 5S -järjestelmän
pahimpia vihollisia. Korjaamolla oli jo otettu joitakin ominaisuuksia 5S -järjestelmästä
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käyttöön, mutta ei kuitenkaan suurempana kokonaisuutena. Opinnäytetyön tarkoitus
oli selvittää, kuinka 5S-järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön kokonaisuutena.

2.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksella on aina jokin tarkoitus, joka ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan luonnehtia neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi olla
kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Yhteen tiettyyn tutkimukseen voi sisältyä useampi kuin yksi tarkoitus ja se voi myös muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 137-138.)

Tutkimukset jaotellaan kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen. Kvantitatiivinen on määrällistä tutkimusta ja kvalitatiivinen on laadullista tutkimusta. Ne ovat
lähestymistapoja, joita on käytännössä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan.
Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus nähdään tutkimuksen toisiaan täydentäviksi lähestymistavoiksi. (Hirsjärvi ym. 2010, 135-136.)

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa teorian merkitys on tärkeä. Laadullisessa tutkimuksessa teoreettisuus voi näkyä konkreettisena ja käytännönläheisenä,
kuten esimerkiksi havainnointina. Tällaisia havaintoja voivat olla muun muassa yksilön käsitys tai merkitys jostain ilmiöstä. Tässä työssä on käytössä teoreettinen analyysi, jolloin aineistoa ei kerätä vaan sillä pyritään epäselvien asioiden ja näkemysten
selkeäksi tekemiseen, erittelyyn sekä uudelleen muotoiluun. Teoreettinen analyysi
on eräänlainen ongelmaratkaisuessee, jossa lopuksi pohditaan saatujen ratkaisujen
pätevyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2017.)

Kvantitatiivinen tutkimusprosessi alkaa tutkimusongelman muotoilulla ja asetelman
valinnalla. Menetelmällä pyritään etsimään riippuvuussuhteita usean eri tekijän vaikutuksista toisiinsa, esimerkiksi muuttujan X vaikutus muuttujaan Y (KvantiMotv,
2013.). Tässä työssä oli tarkoitus tarkastella Volvo Truck Centerin vuoden 2018 työti-
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lauksista tehtyä taulukkoa, josta pyrittiin selvittämään korjaamon toimintaan vaikuttavia asioita. Taulukko sisältää eri työtilauksia ja niihin kuluvia aikoja, jotka vaikuttavat korjaamon suunnitteluun.

Työssä tutkittiin sekä itse mitattuja että valmiina saatavilla olleita tietoja. Itse mitatuista tehtiin tilastoja ja osa valmiina saaduista tiedoista oli tilastoina. Valmiit tilastot
vaativat suodattamista ennen käyttöä. Tutkimusaineisto sekä lähtötilanteen kartoitus
perustuu myös havaintoihin, joita tutkimuskohteessa on itse tehty paikan päällä.
Työn teoreettisen osuuden aiheista, 5S-menetelmästä, tuotantojärjestelmistä sekä
layoutin suunnittelusta saatua tietoa verrataan kerättyyn tutkimusaineistoon ja tällä
perusteella laadittiin suunnitelma tulevista toimenpiteistä.

2.3 Työn rajaus
Työtä rajattiin siten, että johtopäätökset sekä muutosehdotukset toimitetaan toimeksiantajalle ja vastuu muutoksien toteuttamisesta jää heille. Työssä ja layoutissa ei
myöskään määritelty tarkkoja paikkoja yksittäisille työkaluille, vaan määritykset tapahtuivat laajemmin työkaluryhmittäin. Työssä tutkittiin vain korjaamohallin toimintaa eikä varaosavarastoa sisällytetty tähän työhön.

Työtä rajattiin myös niin, että korjaamon tehokkuutta tutkittiin kokonaisuutena eikä
yksittäisten työntekijöiden tasolla. Toimeksiantajalle jää päätöksenteko siitä, mitataanko työntekijöitä erikseen. Työssä käytetty tutkimusmateriaali työtilauksista ei sisältänyt tietoja yksittäisen työtilauksen tekijästä tai siitä, osallistuiko siihen useampi
työntekijä.

3 5S-järjestelmä
5S-järjestelmä on osa isompaa Lean management -kokonaisuutta. 5S on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä me-
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netelmä, jonka tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta (Vastamäki, 2019). 5S-järjestelmän avulla muutetaan työntekijöiden ajattelumaailmaan sekä rakennetaan perustukset jatkuvalle parantamiselle ja laadukkaammalle työlle tulevaisuudessa (Sarkar 2005). 5S-järjestelmää voidaan käyttää erikseen tai osana kokonaisuutta, esimerkiksi osana lean-järjestelmää, jolloin se myös tukee muita käytettäviä toimintamalleja. 5S-järjestelmä tukee esimerkiksi Total productive maintenance (TPM) ja just-intime (JIT) -malleja. Samalla tavalla kuin Lean managementissa kokonaisuutena, 5Sjärjestelmässä perustana ovat standardit ja peruskysymys: mitä on tarkoitus tapahtua? (Dennis 2015, 39-40) Kuviossa 1 havainnollistetaan 5S-järjestelmää viitenä vaiheena, ja kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että vaiheet suoritetaan oikeassa järjestyksessä. 5S-järjestelmällä on paljon hyötyjä. Se
•
•
•
•
•

parantaa yrityksen siisteyttä, järjestystä ja työturvallisuutta
helpottaa ja nopeuttaa työn tekemistä
lisää viihtyvyyttä työpaikalla
vähentää työvälineiden hukkumista ja kustannuksia
parantaa työn tuottavuutta

Kuvio 1. 5S -järjestelmän vaiheet. (GoLeanSixSigma.com n.d.)
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Nykypäivän kehittyneemmissä yrityksissä lähes kaikki tarpeeton on poistettu, tavarat
ovat oikeilla paikoillaan ja järjestyksessä. Läheltä piti -tapaukset ovat seurannassa ja
niitä pyritään aktiivisesti vähentämään. Nolla tapaturmaa -periaatetta pidetään tänä
päivänä mahdollisena saavuttaa käytännössä eikä pelkästään teoreettisena tavoitteena. Siisteydestä ja järjestyksestä on tullut laadukkaan sekä organisoidun yrityksen
tunnusmerkkejä. Hyvin järjestetyt toimitilat antavat hyvän kuvan yrityksestä kumppaneille ja asiakkaille. (Vastamäki, 2019)

1S – Sort eli lajittelu
Ensimmäinen S, sort eli lajittelu, on vaihe, jossa tarkoituksena on löytää tavarat, joita
ei tarvita. Työpaikalle helposti kerääntyy kaikenlaista tavaraa, jotka eivät ole välttämättömiä työn suorittamiseksi. Kerääntyessään tavarat vaikuttavat työn kulkuun ja
siten pidentävät työvaiheisiin tarvittavia aikoja, koska työntekijät käyttävät aikaa tarvittavien työkalujen etsimiseen sekä työpisteen siistimiseen. Kerääntyminen myös
vaikuttaa arviointikykyyn ja tulee vaikeammaksi nähdä, mitä oikeasti tarvitaan. Tavaramäärän täyttäessä lattia- sekä hyllytilan, on yleensä ensimmäinen johtopäätös, että
tarvitaan lisää tilaa. Lisätila vain nopeuttaisi lisätavaran kertymistä ja samalla loisi turvallisuusriskejä, kuten liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen.

Lajittelun avaintyökaluna on Red Tagging, jossa yksinkertaisella menetelmällä jokainen työntekijä voi vaikuttaa tavaroiden hävittämiseen. Red Taggingissä tuote merkataan lapulla, jossa on seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•

tuotteen luokka
tuotenumero ja määrä
syy merkitsemiseen
työvaihe tai asema, josta peräisin
päiväys

Laput kiinnitetään tuotteisiin, jotka halutaan poistaa lajittelun yhteydessä. Laputtamisen jälkeen voidaan hyödyntää kuutta aputyökalua, joilla Red Tagging tulee säännölliseksi osaksi työpaikan toimintaa.
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1. Sovitaan paikka, johon merkityt tuotteet tulee toimittaa. Se voi olla hyllykkö tai merkattu alue lattialla.
2. Aikataulutetaan merkitsemiseen tauko, jolloin esimiehet käyvät merkatut tavarat
läpi ja tarkastavat, onko niillä enää käyttöä. Samalla tehdään järjestelyjä kierrätystä
tai hävitystä varten, ennen kuin alue alkaa taas täyttyä.
3. Tutkitaan eri kierrätysvaihtoehtoja. Voidaanko joitain tavaroita myydä tai lahjoittaa
eteenpäin? Pitääkö koneita purkaa, jotta kaikki materiaalit saadaan kierrätettyä oikein.
4. Eritellään sellaiset poistettavat tavarat, jotka ovat käyttöomaisuutta, eli tavaroita,
joilla on vielä taloudellista arvoa. Tarkoituksena on luoda toimintamalli, jolla tavaroista voitaisiin taloudellisesti hyötyä hävittämisen yhteydessä.
5. Mitataan hävitettävää tavaramäärää eri tavoin. Voidaan mitata kappalemääriä, tilavuutta, painoa sekä säästettyä hylly- ja lattiatilaa.
6. Sitoudutaan merkitsemiseen. Voi olla yksi viikko vuodessa, jolloin tähän keskitytään
tai se voidaan tehdä useamminkin, esimerkiksi joka vuosineljännes.

2S – Set in order eli järjestykseen asettaminen
Toinen S, set in order eli järjestykseen asettaminen, on looginen askel ensimmäisestä
kohdasta. Kun turhat tavarat ja tuotteet on saatu pois, tulee jäljelle jäävät tavarat
asettaa järjestykseen, jolla minimoidaan kaikki turha liike. Yksi vaihtoehto uuden järjestyksen luomiseen on rationalisoida tavaroille paikat. Rationalisointi voidaan toteuttaa esimerkiksi pilotoinnin avulla. Pilotoidaan yksi alue ja alueesta piirretään
kaksi karttaa, toinen kuvaa aluetta sen tämän hetkisessä tilassa ja toinen sitä, mitä se
voisi parhaimmillaan olla.

Piirroksen avulla pyritään havainnollistamaan nykyisen alueen toimintaa ja materiaalivirtoja esimerkiksi punaisten nuolten tai lankojen avulla. On tärkeää ottaa kaikki
työntekijät projektiin mukaan. Toimintaa kuvaava kartta laitetaan esille ja kaikki saavat antaa kommentteja, palautetta ja parannusehdotuksia. Työjohdon omien näkemysten ja työntekijöiden ehdotusten mukaan tehdään uusi toinen kartta kuvaamaan
mitä alueen toiminta parhaimmillaan voisi olla. Sen tulee olla selkeä ja ymmärrettävä
kaikille osapuolille. Toimivuutta voidaan kokeilla erilaisilla mallinnuksilla, mikäli resurssit sen vain sallivat ennen kuin muutoksia otetaan käyttöön. Järjestelyä tehdessä
tulee koko ajan pitää mielessä kolme kysymystä, mitä, missä sekä kuinka paljon.
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Lattialle asetettavien koneiden ja hyllyköiden paikat voidaan määrittää esimerkiksi
teippaamalla tai maalamalla paikat lattiaan, työkaluille tehdään ns. varjopaikat hyllyihin tai seinälle ja osille sekä materiaaleille selkeä järjestys ja yksinkertainen hyllypaikka tai osoite. Isommilla kylteillä tai viitoilla merkitään eri työpisteet tai alueet. Lisäksi kulkuväylät merkitään, jolloin ymmärretään olla varastoimatta mitään niille.
Lopputulemana pitäisi olla, että kuka tahansa, voi löytää mitä tahansa, koska tahansa
ja sen lisäksi kaikille tulisi olla selvää se, miten poikkeustilanteissa toimitaan.

3S – Shine eli kiillotus
Kolmannen S:n, shine, tarkoituksena on pitää paikat siistinä järjestämisen jälkeen.
Siisteys parantaa työskentelymukavuutta ja siten myös työmotivaatiota, koska kukaan ei halua tehdä töitä lian keskellä. Työntekijöiden tulee yhdessä päättää seuraavista asioista:
•
•
•
•

Mitä siivotaan?
Miten siivotaan?
Kuka siivoaa?
Mikä on riittävän siistiä?

Siivouskohteita ovat varastointialueet, työpisteet, koneet ja laitteet sekä alueet niiden ympärillä. Seurannassa voidaan hyödyntää listoja, joista ilmenee siivouskohteet
sekä niiden siivoaja ja siivouksen ajankohta. Vastuut ja vuorot tulee määritellä selkeästi ja niin, että kukaan ei pääse poistamaan tai siirtämään vastuuta. Siivousta varten
tarvittavien välineiden tulee olla kaikkien saatavilla keskitetyssä paikassa. 5S - minuutin siivouksesta tulisi tehdä osa jokaista työtehtävää. Aina työtehtävän päättyessä
katsotaan, että paikat ovat siistissä kunnossa ja kaikki tarvikkeet paikoillaan ennen
uuden tehtävän aloittamista.

Kolmas S ei tarkoita pelkästään siivoamista kirjaimellisesti, vaan myös huolenpitoa
käytettävistä koneista ja työkaluista. Työntekijät koulutetaan tunnistamaan häiriöt ja
siten ennakoimaan vikoja. Tarkastamalla koneita säännöllisesti voidaan ehkäistä pidempiä käyttökatkoja.
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4S – Standardize eli standardoiminen
Kolmen ensimmäisen S-kohdan jälkeen työpaikan tai -pisteen pitäisi olla hyväkuntoinen ja valmiina työntekoon:
•
•
•
•
•

Kaikki ylimääräinen on poistettu ja loput järjestelty.
Kaikki on määritellyillä paikoilla.
Työpiste tarpeen mukaan värikoodattu.
Paikat on siistitty aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti.
Koneiden ja laitteiden toiminta on parantunut lisääntyneiden tarkistusten ansiosta.

Nyt toiminta työpaikalla tulee standardoida niin selkeällä, yksinkertaisella ja näkyvällä tavalla, että kaikki osaavat siellä toimia niin normaaliolosuhteissa kuin poikkeustilanteissakin. Standardien taustalle tulee kehittää mittaustapoja, joilla 5S-järjestelmän toteutumista voidaan helposti seurata. Seurannan tulee olla avointa ja sitä varten laitetaan keskeiselle paikalle taulu, jossa näkyvät seurannan tulokset sekä tilan
kunto. Säännöllisesti päivitettynä taulu kertoo kaikille työpaikalla työskenteleville visuaalisen tilannekatsauksen 5S-järjestelmän tuomista parannuksista.

5S – Sustain eli säilyttäminen
Viides ja viimeinen S on sustain ja tarkoittaa säilyttämistä tai pysyvyyttä. Millä tavoin
pystytään varmistumaan, että työpaikalle varta vasten sovellettu 5S-järjestelmä säilyy jatkossakin ja siitä tulee osa päivittäistä rutiinia ja että jokainen työntekijä vaatii
sitä niin itseltään kuin muiltakin. 5S-järjestelmän tulee olla koko työpaikan yhteinen
asia ja siitä tulee pystyä keskustelemaan sekä tarpeen vaatiessa sitä pitää harjoitella.
Työnjohdon tulee hyvällä tavalla pystyä markkinoimaan järjestelmää ja saada työntekijät kiinnostumaan aiheesta. (Dennis 2015, 45-52)

6S – Safety eli turvallisuus
Turvallisuus (safety) ei varsinaisesti kuulu alkuperäiseen 5S-järjestelmään, mutta käytännössä se on osa sitä ja tavallaan seuraus siitä, kun kaikki viisi edellistä kohtaa on
saatu toimimaan. Nykyään usein käytetäänkin 6S-järjestelmiä, joissa turvallisuus on
mukana kirjattuna omana vaiheenaan.
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Ylimääräisen tavaran poistaminen ja lisätilan luominen jättää enemmän tilaa itse
työskentelylle ja samalla vähemmän paikkoja, johon työntekijä voi kompastua tai
muuten satuttaa itseään. Samoin huolehtiminen työkaluista ja koneista parantaa turvallisuutta niiden kanssa työskenneltäessä, jonkin rikkoutuessa kesken työnteon voi
vastaan tulla ikäviä ja yllättäviäkin tilanteita. Tavaroiden järjestäminen oikeille paikoille minimoi liikettä ja materiaalivirtaa, jolloin ylimääräinen liikenne eri työpisteillä
vähenee ja sitä kautta onnettomuusriskitkin pienenevät. (Plenert 2006, 258.)

4 Tuotantojärjestelmät
Maailman kehittyessä ja haasteiden muuttuessa yritykset joutuvat kehittämään omia
toimintojaan pysyäkseen kilpailukykyisenä. Näistä haasteista merkittävimpiä ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•
•

palvelu-, tavara- ja työvoimamarkkinoiden globalisoituminen
maailmanlaajuisen tuotanto- ja jakelujärjestelmien syntyminen
ympäristökysymysten merkityksen lisääntyminen
kilpailukyvyn painopisteen siirtyminen kustannustekijöistä innovatiivisuuteen ja räätälöintikykyyn
siirtyminen massatuotannosta räätälöityihin valikoimiin ja laatutuotantoon
tiedonhallinnan tärkeys tietoyhteiskunnassa.

Tuotantojärjestelmä on teknisen välineistön ja ihmisten muodostama kokonaisuus,
jonka tehtävänä on tuottaa tuotanto-ohjelman mukaisesti tuotteita hankituista
raaka-aineista ja puolivalmisteista. Tuotantojärjestelmän toiminta edellyttää materiaalivirtauksen järjestämistä sekä hallinnollisen informaatiojärjestelmän muodostamista. (Ojanen 2008, 47)

Tuotantojärjestelmän muodostavat kolme osajärjestelmää:
•
•
•

tekninen järjestelmä – tekniikka – tapa toimia
työtehtävät – ihminen – joustavuus
ohjausjärjestelmät – organisaatiot – tieto.
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Tuotannollisen toiminnan tehokkuus syntyy työn organisoinnista, osaavista ihmisistä,
oikeasta tiedosta sekä tarpeellisesta materiaalista. Nämä on järjestettävä myös toimimaan oikein, koska vasta siinä vaiheessa taataan tuotannon jatkuva virta.

Tuotantojärjestelmät voidaan ryhmitellä perusmallien mukaan
•
•
•
•
•
•
•

paikkajärjestelmään
linjajärjestelmään
jatkuvaan prosessijärjestelmään
toiminnalliseen eli funktionaaliseen järjestelmään
solujärjestelmään
tuoteverstasjärjestelmään
tuotetehdasjärjestelmään

Tuotantojärjestelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tuotantomäärät, eräsuuruus sekä tuotteiston valmistusjärjestelmälle asettama joustavuusvaatimus eli tuotevalikoiman suuruus, hajanaisuus ja tuotteiston pysyvyys. (Ojanen 2008, 7-9)

4.1 Paikkajärjestelmä
Paikkajärjestelmässä tuote valmistetaan alusta loppuun samassa paikassa. Yleensä
paikkajärjestelmää käytetään, kun työkohde on niin suuri, ettei sitä voida liikutella tai
työsisällöltään niin suppea, ettei työtä kannata jakaa osiin. Paikkakokoonpano soveltuu yksittäis- ja pienerätuotantoon. Siinä kokoonpanon hoitaa joko yksi henkilö tai
työryhmä. Perinteisen paikkakokoonpanon ongelmana ovat usein pitkät läpimenoajat. Työ tehdään paikallaan pysyvään tuotteeseen, samanlaista työtä tehdään jokaisessa kokoonpanopisteessä ja samoja osia ja työkaluja tarvitaan kaikkialla. Kaikkien
on osattava kaikki työvaiheet, harjaantumisajat venyvät tai vaihtoehtoisesti on käytettävä apuna ammattialoittain jaettua työryhmää, jolloin joustavuus ja työn tuottavuus saattavat kärsiä. Paikka kokoonpanolle on tyypillistä, että menetelmätaso on
kohtalaisen alhainen. Toisaalta se mahdollistaa tuotteiden suuret malli- moduulivaihtelut ja se on luonteeltaan erittäin joustavaa. Lisäksi sen avulla voidaan tehdä isojakin
asennuskokonaisuuksia. (Ojanen 2008, 48)

16

4.2 Linjajärjestelmä
Linjavalmistuksessa koneet ja työpaikat sijoitetaan peräkkäin tietyn tuotteen tai
työnvaiheiltaan samankaltaisten tuotteiden työvaihejärjestyksen mukaisesti. Koneiden kapasiteetti ja työnvaiheiden kestoajat suunnitellaan mahdollisimman tarkoin
yhtä pitkiksi. Linjajärjestelmälle ominaista ovat seuraavat piirteet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menetelmätaso on yleensä sama.
Tuote valmistuu kulkiessaan linjan vaiheiden läpi keskeytyksettä ja läpäisynopeus on
suuri.
Välivarastoja ei sanottavasti ole.
Kuljetukset vaiheesta toiseen ovat usein automaattisia tai ne sisältyvät työnvaiheisiin.
Henkilöstö on pitkälle erikoistunut.
Jokaisen työntekijän työtulos on sama ja työmäärät pyritään tasapainottamaan.
Valmistuksen valvonta on yksinkertaista.
Järjestelmä on häiriöaltis ja häiriö yhdessä pisteessä pysäyttää tavallisesti koko linjan.
Työ voi olla yksitoikkoista.
Pitää määrittää reservihenkilöstön tarve poissaolojen varalta.

Linjavalmistusta on sen tehokkuuden ja pienen tilantarpeen vuoksi käytetty suurten
sarjojen valmistuksessa. Linjassa olevien työstökoneiden asetusaikojen lyhetessä voidaan linjassa valmistaa jopa suhteellisen pieniä sarjoja. (Ojanen 2008, 48-49)

4.3 Jatkuva prosessijärjestelmä
Muun muassa kemian teollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa on kehitetty massatuotantomenetelmiä, joissa tuote valmistuu keskeytyksettä. Myös linjavalmistusta
on voitu kehittää siten, että se muuttuu prosessiluontoiseksi. Siihen liittyvä työ on
suurimmaksi osaksi valvontaa ja säätämistä, koska valmistus on automaattista.
Raaka-aineen täyttö tai tuotteen vastaanotto voivat olla käsityötä. Prosessille tyypillistä on, että läpäisyaika on lyhyt, prosessi hoitaa valmistuksen ja ihminen valvonnan,
työtulos ja työmäärät eivät ole toisistaan riippuvaisia sekä häiriö yhdessä osassa keskeyttää yleensä koko tuotannon. (Ojanen 2008, 50)
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4.4 Toiminnallinen eli funktionaalinen järjestelmä
Toiminnallisessa järjestelmässä kaikki samantyyppiset toiminnot on sijoitettu konkreettisesti samalle alueelle tai samaan tilaan. Tarkoituksena toiminnallisessa järjestelmässä on saavuttaa mahdollisimman suuri käyttöaste pitkien työjonojen avulla. Seurauksena läpäisyajat ovat pitkiä ja ohjattavuus vaikeaa. Tuotannonohjausta pitää jatkuvasti ohjata uudelleen. Ohjaus tapahtuu työvaihe kohtaisesti.

Toiminallisen järjestelmän etuja:
•
•
•
•

Työnjohto ja työntekijät ovat erikoistuneita ja työn tekninen tehokkuus on hyvä
Korkea käyttöaste
Jokaisen työntekijän tulos on erikseen mitattavissa
Järjestelmä sopeutuu helposti tuoteohjelmien muutoksiin

Toiminnallisen järjestelmän haittoja:
•
•
•
•
•
•
•

Pitkät läpäisyajat
Jonoista keskeyttävät tuotannon
Vaikea ohjattavuus
Tuotteiden valmistus tapahtuu monella työnjohtoalueella
Sekavat materiaalivirrat
Paljon keskeneräisten osien etsintää
Paljon kuljetuksia

Toiminallinen järjestelmä soveltuu sekatuotantoon, jossa on paljon työvaihejärjestykseltään erilaisia tuotteita ja joissa käytetään kalliita erikoiskoneita. Nykyiseen kilpailutilanteeseen, jossa asiakkaat tarvitsevat yksilöllisesti varioituja tuotteita lyhyessä
ajassa, ei toiminnallinen järjestelmä sovi kankeutensa ja pitkien läpäisyaikojensa johdosta. (Ojanen 2008, 50-51)
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4.5 Solujärjestelmä
Solu muodostetaan siten, että osan, osaperheen, komponentin tai kokoonpanon vaatimat työpisteet sijoitetaan valmistusvaiheiden mukaiseen järjestykseen. Solut vaihtelevat suuresti eri teollisuuden aloilla, mutta yhteistä kaikille on esimerkiksi solun
sijainti konkreettisesti samalla alueella, oma tuotantokalusto, solu valmistaa tuotteet
mahdollisimman valmiiksi itse, solu on organisatorisesti oma yksikkönsä ja työntekijät ovat monitaitoisia sekä siirtyvät tehtävästä toiseen solun sisällä. (Ojanen 2008,
51-52)

Solujärjestelmän etuja ovat:
•
•
•
•
•

tuottavuuden kasvu
parantunut laatu
joustava ja helppo tuotannonohjaus
nopeampi häiriöiden havaitseminen ja niihin reagoiminen
parempi työtyytyväisyys ja työmotivaatio

Solujärjestelmän huonoja puolia ovat:
•
•
•

joustamattomuus
suurempi häiriöalttius toiminnalliseen järjestelmään verrattuna
henkilökapasiteetin lievä ylimiehitys

4.6 Tuoteverstasjärjestelmä
Tuoteverstasjärjestelmässä erotetaan tietyn tuotteen tai tuoteryhmän valmistuksessa tarvittavat tuotantoresurssit tuoteverstaaksi, joka toimii suhteellisen itsenäisesti. Tuoteverstaassa voi olla useita soluja tai toiminnallisen järjestelmän mukaan
järjestettyjä tuotantoresursseja. Sopiva tuoteverstaan koko on 20-60 henkeä, sillä
tuoteverstaan henkilökunnalla tulee olla jatkuva käsitys oman ja muiden toiminnan
vaikutuksesta tuotannon tuloksiin.
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Tuoteverstaassa koneet ja työpaikat sijoitetaan niin, että tuotteen materiaalivirta on
mahdollisimman selkeä ja lyhyt sekä visuaalisesti hahmotettava eli tuotanto on virtautettu. Tällöin saavutetaan samoja etuja kuin solujärjestelmässä. Tuoteverstaassa
ne kohdistuvat kuitenkin kokonaiseen tuotteeseen tai tuoteryhmään, jolloin läpäisyaika lyhenee, laatu paranee, ohjattavuus paranee, asiakasohjautuva tuotanto mahdollistuu ja henkilökunta valmistaa tuotteen tietylle asiakkaalle. (Ojanen 2008, 52-53)

5 Prosessi- ja layout suunnittelu
Prosessilähtöinen ajattelutapa ja toimintojen mallintaminen poistaa turhan suunnittelun ja työn sekä kohdentaa resurssit oikeaan tuottavaan toimintaan. Tämä on kaiken perusta, miksi tuotteiden ja toimintojen työnkulku on tunnettava ja miksi prosessien läpimenoaikoja on lyhennettävä. Kuviossa 2 esitetään, miten muutosprosessi on
monen tekijän summa ja optimaalisen lopputuloksen saamiseksi kaikki on otettava
huomioon. Layout- ja työpaikkasuunnittelu kuuluu myös perusosaamiseen, kun halutaan ylläpitää ja kehittää tuottavuutta. (Ojanen 2008, 9)

Kuvio 2. Kaavio muutosprosessista (Taidolla tuottavuuteen, 2008)
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5.1 Tuotantoprosessin suunnittelujärjestelmä
Tuotantoprosessin suunnittelujärjestelmä eli Systematic Layout Planning (SLP) on
päätöksentekojärjestelmä, joka liittyy tuote- ja tehdassuunnitteluun. Se koostuu tuotantoprosessin suunnittelusta ja eri työvaiheiden teknisestä suunnittelusta. Tuotantoprosessin suunnittelussa tehdään työvaiheiden valinta ja tutkitaan työvaiheiden
riippuvuuksia keskenään. Työvaiheiden teknisessä suunnittelussa selvitetään jokaisen
prosessiin kuuluvan työvaiheen menetelmä ja sisältö. Päätöksentekojärjestelmä on
toistava, joten järjestelmän elementtien välillä esiintyy takaisinkytkentöjä edellisiin
vaiheisiin. Prosessisuunnittelun tavoitteena on laatia malli, johon sisältyy työnkulku
ja täydelliset kuvaukset työnvaiheista. Mallin avulla selvitetään, miten tuotteelle asetetut tekniset ominaisuudet saadaan toteutettua mahdollisimman pienin kustannuksin.

Suunnittelussa tarvitaan SLP-avaintietoja, jotka ovat samalla prosessin ja layoutin tavoitetietoja. Avaintietoja ovat tuotteet, volyymi, läpimenoaika, henkilömäärä (pystytään laskemaan tuotevolyymin ja vaadittavan kokonaisajan perusteella), laatuvaatimukset, kannattavuus sekä toiminnanohjaus. (Ojanen 2008, 55-57)
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Kuvio 3. Systematic Layout Planning -menetelmän tasot (Taidolla tuottavuuteen,
2008)

Layoutin karkeasuunnittelussa valitaan minkä tyyppistä ratkaisua lähdetään hakemaan perustuen tuote- ja määräanalyysiin, materiaalin kulkuun, tilantarpeeseen sekä
ottamalla huomioon tuotannon ulkopuoliset tekijät ja käytännön rajoitukset. Layoutin detaljisuunnittelu tehdään pääsääntöisesti projektin toteutusvaiheen alussa. Detaljisuunittelussa huomioidaan rakennuskysymysten yksityiskohdat, koneiden sijoittelu, lvis-laitteiden sijoittelu, mahdolliset hoito- ja kulkusillat, aputilat ja niiden kalustaminen sekä tekijät, jotka muuttavat aikaisempaa karkeasuunniteltua layoutia. (Ojanen 2008, 62)

5.2 SLP-prosessit
Prosessit jaetaan kahteen osaan, valmistusprosessiin ja materiaaliprosessiin. Prosessien jakaminen mahdollistaa yksityiskohtaisemman suunnittelun.
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Valmistusprosessissa suunnittelu aloitetaan tuotetietojen analysoinnilla. Siinä lasketaan määrävolyymit, suunnitellaan työnkulku jokaiselle tuotteelle sekä analysoidaan
eri tuotteiden yhteisiä työnkulkuja. Näiden perusteella voidaan tehdä mm. tiimi- ja
verstaspäätöksiä. Valmistusprosessiin kuuluu;
•
•
•

•
•

Tuotteet ja tuoteosat
Volyymi; kappalemäärä/aikajakso
Työprosessi/tuote
o työnkulku
o työvaiheet/tuote tai osa
o yksikköaika/työvaihe
o volyymin yhteisaika/kuormitusjakso
Valmistus
Tiimit ja tuoteprosessi, työprosessin perusteella
o henkilömäärä/tiimi
o koneet, laitteet, siirtovälineet/tiimi
o tahtiaika tiimien välillä, onko se jatkuva virta vai puskuroitu
o tiimien tai työpisteiden työtila, n. m2/tiimi
o laadunvarmistus ja palaute
o kuormituspisteet ja aikajakso

Materiaaliprosessia varten selvitetään tarkasteltavan kohteen materiaalitarpeet tietyillä toteutusjaksoilla. Materiaalin jatkuvalla yhdensuuntaisella virtauksella saadaan
aikaan tehokas ja nopea tuotantojärjestelmä. Myynnin ja oston sekä mahdollisen valmistusverkoston yhteydet ja vastuut on myös määritettävä. Samoin tulee tilannetta
seurata ja varata materiaalille tarvittava säilytystila, jos bulkkitavaran toimittaja lähettää täydennyksiä suoraan valmistustiimeille.

Toiminnanohjausjärjestelmän kautta voidaan seurata ja tilata tarvikkeet, joten tuotetietojen oikeellisuus sekä toimitusajat vaikuttavat tuotannon läpimenoaikaan. Linjavalmistuksessa koko linja pysähtyy, jos jokin seuraavista tekijöistä on puutteellinen
tai puuttuu kokonaan. (Ojanen 2008, 58)
•
•
•
•
•
•

tarvittavat osat, komponentit tai pakkaukset
varastotäydennykset
tuleva materiaali
lähtevä materiaali
laadunvarmistus
palaute
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5.2.1 Prosessien riippuvuussuhteet
Prosessin eri toimintojen väliset riippuvuussuhteet ja niiden vaikutukset toisiinsa selvitetään esimerkiksi vuorovaikutuskaavion avulla. Siihen merkitään toiminnot, vaikutus muihin toimintoihin sekä materiaalin konkreettisuus olla samassa työtilassa,
työnvaiheiden riippuvuus toisistaan ja työnkulkuselvitys.

Tuotantoprosessia kuvaavista kaavioista nähdään materiaalin virtaus sekä toimintojen sopivuus toisiinsa nähden. Nämä saadaan selville käyttämällä apuna
•
•
•
•
•
•

kokoonpanokaaviota
työnvaihekaaviota
työnkulkukaaviota
työnkulkupiirrosta
työnvaiheluetteloa
työneräluetteloa

Tuotannon kulku käy ilmi työnkulkukaaviosta kuitenkin vain kaavamaisesti. Siitä ei
selviä, miten työpaikat on sijoitettu toisiinsa nähden. Sen takia on usein tarpeellista
täydentää työnkulkukaaviota työnkulkupiirroksella. Joko valmistuskaaviosta tai työnkulkukaaviosta luettava työnkulku piirretään huonetilasta laaditun mittakaavan mukaiseen piirrokseen. Tarvittavat symbolit merkitään niin paikkoihin, joissa työskennellään. (Ojanen 2008, 59)

5.2.2 SLP-tehdastilan tarve ja sopeutus
Virtauskaavioiden ja riippuvuustekijöiden perusteella arvioidaan ja sopeutetaan
suunniteltu prosessi olemassa olevaan tilaan, jolloin kerättyjen tietojen perusteella
tehdään selvitykset tilojen sopivuudesta. Tällöin otetaan huomioon,
•
•
•
•
•

tilan tehokas hyväksikäyttö
materiaalikuljetusten minimointi
työn ja henkilöstön joustava liikkuminen
laajennusmahdollisuudet
prosessien valvonta.
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Tuotantoprosessin ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat layoutiin, ovat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

materiaalinkäsittelyjärjestelmät
varastot
tontti
maaperä, painorajoitukset, mahdolliset vahvistukset
korkeuserot esimerkiksi varasto- ja piha-alueella
ilmasto, lumen auraus ja sadevesien kulku
laajennussuunta
rakennus ja sen laajennusmahdollisuudet
kunnossapito, tilantarve ja yhteydet tuotantoprosessiin
henkilökunnan sosiaalitilat, paikoitusalue, liikkuminen alueella
tilantarve, nyt ja tulevaisuudessa
turvallisuustekijät. (Ojanen 2008, 60-61)

5.2.3 SLP-layoutin vaihtoehdot ja valinta
Yleensä on suositeltavaa valita 2-3 eri vaihtoehtoa ja arvioida niiden toimivuutta systemaattisesti, ennakkoon päätettyjen kriteerien perusteella. Tällöin saadaan vielä
esille vaihtoehtoja, joita yhdistelemällä saattaa löytyä hyvä ratkaisu. (Ojanen 2008,
61) Layout-suunnittelun yhteenvedossa tulisi huomioida
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suunta kokonaisuudesta yksityiskohtiin
suunta ideasta käytännön ratkaisuihin
layout prosessin ja koneiden mukaan ja rakennukset koneiden ympärille
tiimien sisäinen layout ja henkilöstö
mahdollisimman tasainen materiaalivirta
kerralla valmis työ, minimoi tuottamaton työ
tiimien sijainti, tiimien työsisältö ja työjärjestys
mahdolliset varastot, tuleva ja lähtevä materiaali
layout
laajentuminen, kasvu
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6 Muita työkaluja toiminnan kehittämiseen
6.1 Työnopastus ja -tutkimus
Hyvin suunnitellun työmenetelmän oppiminen nopeasti ja oikein on työnopastuksen
perusta. Tällä taataan elinkaareltaan lyhyidenkin tuotteiden sekä tilaustuotannon
kannattavuus valmistuksen alusta lähtien. Ihmiset myös viihtyvät työssään paremmin, kun tavoitteet ja osaaminen kohtaavat. Tuottavuus kasvaa oppimiskäyrän mukaan, eli määrän kaksinkertaistuessa tuotteen tekemisen yksikköaika laskee 15-20%.
Jokainen uusi työ tai uusi henkilö organisaatiossa vaatii oppiakseen työnopastusta,
mitä tehokkaampi opastus sitä nopeammin tuottavuus ja laatu on normaalilla tasolla.

Menetelmäkehityksen kautta varmistetut oikeat työmenetelmät opastetaan henkilöstölle, jonka jälkeen vielä seurataan suoritustasoa ja sen kehittymistä. Vasta kun
henkilö osaa työn, siitä voidaan mitata työntutkimuksella aika. Aikatietous on menetelmätyön perusta. Aikatietojen avulla voidaan analysoida työtä, verrata prosesseja
ja menetelmiä sekä kehittää tuottavuutta. (Ojanen 2008, 10-11) Aikatietoja tarvitaan
•
•
•
•
•
•

myynnin tarjous- ja tuotehinnoittelussa
tuotekehitys- ja tuotesuunnittelutoiminnoissa
tuotannon kuormitus- ja ajoitustoiminnassa
tehdastilojen, työpaikkojen ja menetelmien suunnittelussa.
työnopastuksessa
palkkauksen perusteena

6.2 Jatkuva parantaminen ja toiminnan uudelleen suunnittelu
Jatkuva parantaminen on kilpajuoksua paikallaan. Kehitetään yrityksen toimintoja
pienin askelin, jolloin ei jäädä kilpailijoista jälkeen, mutta ei mennä edellekään. Tason
säilyttämisen lisäksi saadaan ja ylläpidetään kehitysrutiinia, jolloin asioihin uskalletaan ja osataan tarttua heti virheiden ilmaannuttua. Tämä on erittäin tärkeää toimintaa, sillä muuten tuottavuus laskee samoin kuin laskee kehittämisosaaminen. Uusien
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projektien käynnistäminen on huomattavasti helpompaa ja muutosvastarinta vähäistä, kun henkilöstö osaa ja ymmärtää kehittämisen tärkeyden. Jatkuvan parantamisen menetelmät tulisi osata tiimitasolla, jolloin kehittäminen on osa päivittäistä
toimintaa.

Toiminnan uudelleen suunnittelu vaatii investointeja ja prosessien uudelleen arviointeja sekä selkeää hyppyä uudelle tuottavuustasolle. Tällöin myös saadaan etumatkaa
kilpailijoihin. Uusi toimintatapa liittyy usein tuotemuutoksiin tai täysin uusien tuotteiden ja toimintatapojen käyttöönottoon. (Ojanen 2008, 13)
•
•
•
•

kilpailukyvyn selkeä kehittyminen
luodaan uusia toimintatapoja ja malleja, riskit huomioitava
vaatii usein huomattavia investointeja
muutosjohtaminen

6.3 Toiminnan seuranta, mittarit ja palaute
Tuottavuuden parantaminen on paljon vaikeampaa kuin sen mittaaminen. Tuottavuuden parantamisessa on olennaista kasvattaa jalostusarvoa ilman, että työpanosta
tarvitsee lisätä yhtä paljon. Suurin vaikeus erityisesti hitaasti kasvavilla markkinoilla
on jalostusarvon lisääminen. Monesti jalostusarvoa voi tehokkaimmin kasvattaa kokonaan uusilla tuotteilla tai aiempien tuotteiden oheispalveluilla mm. huolto, varaosat, lisätarvikkeet.

Tuottavuuden parantaminen jalostusarvon vähentyessä vaatii työpanoksen vähentämistä vielä enemmän. Tämä tekee ulkoistamisen vaikeaksi tuottavuuden parantamisen keinoksi. Onnistuneessa ulkoistamistapauksessa jalostusarvo nousee tyypillisesti
vasta sitten, kun keskittyminen ydinosaamiseen johtaa parempaan kilpailukykyyn ja
myynnin kasvuun. Samoin ulkoistamisessa usein unohtuu prosessien kehitys ja tarkastelu, jolloin vaarana on, että toimintojen poistuessa resursseja ei sopeuteta uudelleen riittävän nopeasti ja laajasti.
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Kun prosessit on määritetty, tulee tämän jälkeen pystyä arvioimaan niiden suorituskykyä, jotta parannustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikeisiin kohteisiin. Mittaamista voidaan yleisesti ottaen pitää voimakkaana huomion kohdistamisena jollekin
asialle. Organisaatiossa mitattavat asiat voidaan jakaa koko liiketoimintaa, prosesseja, toimintoja tai tiimejä, työtehtäviä, palkanmaksukausia tai avainhenkilöitä koskeviin mittareihin. Mittarien ulottuvuudet voidaan myös jaotella ajan, laadun, kustannusten, tehokkuuden, tuloksellisuuden, vaikuttavuuden tai joustavuuden mittaamiseen.

Mittaamisen logiikka tulee ulottaa strategiselta johtamistasolta lattiatason toteumaan, tällöin vasta johdetaan ja tehdään samoja asioita läpi organisaation. Erityisesti
on varottava toisensa poissulkevia ja ristikkäisiä tavoitteita. (Ojanen 2008, 13-14)

6.4 Palkkaus ja palkitseminen
Palkkaus on ohjaus- ja palkitsemisjärjestelmä, sen avulla ohjataan henkilöitä ja tiimejä tekemään oikeita tuottavia asioita. Kun suoritustaso on tavoitteellinen, voidaan
sen avulla myös palkita, joko henkilöä tai ryhmää. (Ojanen 2008, 15)
•
•
•
•
•

palkkauksen on tuettava tavoitteita ja toimintamalleja
valmistuksen tavoiteajat, tuotteelle, tiimille, prosessille
suoritustaso = tavoite h / toteuma h
tiimipalkkio, henkilökohtainen osaaminen
palkkauksen ja palkitsemisen perusteet sovitaan yhteistyössä

6.5 Johtaminen ja yhteistyö
Työtä voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta ja liittää se ihmisen olemusta vastaavaksi.
•
•

työ ei ole vain keino johonkin, vaan tarkoitus sinänsä, ei pelkkä elinkeino, vaan myös
elintoiminta
ihminen pyrkii työssään käyttämään ja kehittämään kykyjään ja milloin se ei työssä
ole mahdollista, kohdistuu tämän suuntaista painetta vapaa-aikaan

28
•

ihmisen työssä on siten kolme toisiinsa luonnollisesti kietoutuvaa ulottuvuutta tai tasoa: aineellinen (tahtotaso), sosiaalinen (tunnetaso) ja henkinen ulottuvuus (ajattelutaso)

Nämä tasot ovat samalla hyvinvoinnin ulottuvuuksia ja ne ovat rinnasteisia ihmisen
kolmijäsennykselle fyysiseen, sielulliseen ja henkiseen. Näin ollen ihmiskäsityksillä on
määräävä asema yksilökeskeisessä lähestymistavassa työhön ja sen tekemiseen.

Ryhmätyö edellyttää ihmissuhdetaitoja. Menestykseen ei ole oikotietä. Asiaan paneutuminen ja sitoutuminen auttavat tekijöitä ja johtoa kohtaamaan toisensa ihmisinä ja osaajina. Työtä tulee lähestyä työn tarpeista käsin. Yhteiset tuumaukset auttavat löytämään toimivat keinot tavoitteen saavuttamiseksi. (Ojanen 2008, 15-16)

6.6 Muutoksen hallinta
Muutoksista on tullut pysyvä ja väistämätön osa yritysten toimintaa. Siitä on tullut
jokapäiväinen osa yrityksen henkilökunnan elämää. Ihmiset kokevat muutoksen hyvin eri tavalla. Se saa aina aikaan tunteita, joillakin voimakkaampia kuin toisilla. Ihmisen tunteet riippuvat siitä, kuinka he käsittävät muutoksen. Osa hyväksyy ja tukee,
osa vastustaa ja osa mukautuu toiminnallisesti, mutta ei henkisesti. Muutosjohtamisessa on oleellista tunnistaa eri reagointitavat ja osata toimia oikein erityyppisten reaktioiden kanssa. (Ojanen 2008, 17-18)

7 Tutkimuksen toteutus ja tulokset
7.1 Totetus
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus suoritettiin vierailemalla tutkimuskohteessa eli
Volvo Truck Center Jyväskylässä. Korjaamo kierrettiin huoltopäällikön opastuksella,
jotta saatiin mahdollisimman konkreettinen ja käytännönläheinen käsitys korjaamon
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toiminnasta sekä mahdollisista tutkimukseen vaikuttavista tekijöistä. Kierroksen aikana tehtiin havaintoja korjaamon nykytilanteesta ja ongelmakohdista sekä tavaroiden ja työpisteiden nykyisestä järjestyksestä. Havainnoinnin tarkoituksena oli hahmottaa, minkälaisia koneita, laitteita, työkaluja ja muita tavaroita korjaamolla on ja
mikä on niiden merkitys jokapäiväisessä työskentelyssä.

Kvantitatiivista tutkimusta tehtiin Volvolta saatujen vuoden 2018 työtilausten avulla.
Tarkoituksena oli selvittää, minkä tyyppisiä työtilauksia korjaamolla eniten tehdään ja
voitaisiinko työpisteiden sijoittelulla pienentää materiaalivirtoja. Soveltamalla XYZanalyysia työtilauksiin, voitiin sitä hyödyntää uuden layoutin suunnittelussa.

7.2 Nykytila-analyysi
7.2.1 Havainnointi
Korjaamoon tutustuessa pystyttiin havaitsemaan ahtautta ja epäjärjestystä ilman tarkempaa tutkimistakin. Monille päivittäin käytettäville tarvikkeille ei ollut omaa paikkaa ja vaikutti siltä, että niiden paikka on siellä, missä niitä on viimeksi käytetty. Monia tarvikkeita, kuten tunkkeja ja pukkeja, käytetään päivittäin ympäri korjaamoa, ja
koska aina ei ole mahdollista tehdä samoja töitä samalla paikalla, joutuvat työntekijät
siirtämään tarvikkeita paikasta toiseen. Lyhyemmissä töissä valmisteluun käytetty
aika nousee turhaan suureksi osuudeksi kokonaisajankäytöstä.

Korjaamon lattialle on maalattu keltaisella maalilla ruutuja, joissa olisi tarkoitus säilyttää tavaraa ja viivojen ulkopuoliset alueet on varattu kulkuväyliksi. Kuviosta 4 nähdään, että viivojen sisäpuolella ei aina pysytä, varsinkaan jos tavaroiden asetteluun ei
ole käytetty aikaa. Tavaramäärä on myös kasvanut viivojen maalaamisen jälkeen, joten hyvä asettelukaan ei auta, jos kaikki tavarat halutaan omille paikoilleen samanaikaisesti.
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Kuvio 4. Työkalujen ja tarvikkeiden säilytyspaikka.

Kuviossa 5 näkyvälle työntekijän omalle työkalupakille ei ole omaa säilytyspaikkaa.
Omia pakkeja korjaamolla on tällä hetkellä 20 kappaletta ja ne ovat yleensä siellä
missä työntekijäkin. Päivän päätteeksi ne jäävät viimeiselle työpisteelle tai johonkin
muuhun satunnaiseen säilytyspaikkaan.
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Kuvio 5. Työkalujen säilytyspaikka tarvikekaapin edustalla.

Havainnoimalla pystyttiin huomaamaan, että korjaamolla oli paljon käyttämätöntä ja
osittain vanhaakin tavaraa, joilla ei enää korjaamon toiminnassa käyttöä ollut. Käyttämätön tavara ei ollut kerääntynyt pelkästään yhteen paikkaan, vaan sitä oli useammassakin paikassa. Esimerkkinä jarrusorvi, jonka merkitys korjaamon toiminnassa on
vähentynyt, koska rumpujarrut ovat vaihtuneet levyjarruiksi, eikä sorvaaminen ole
enää tarpeen.

Osa korjaamon kulkuväylistä oli kapeita ja vanhoista lattiaan maalatuista viivoista
pystyi kertomaan, että aikaisemmista rajoista on jouduttu tulemaan yli työskentelyja säilytystilan kasvattamiseksi. Kulku ei ollut esteetöntä joka kohdassa, etenkin jos
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siirrettiin osia tai tarvikkeita, esimerkiksi kuormalavoja, öljytynnyreitä, työkalupakkeja tai nostureita. Kaikki tavarat eivät olleet säilytysalueiden rajojen sisäpuolella (ks.
kuvio 6).

Kuvio 6. Havainnollistava kuva alkuperäisestä layoutista.
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Taulukko 1. Korjaamon ongelmat kootusti.
Korjaamon ongelmat
Ahtaus

Kaikki kulkuväylät ei täysin vapaana, tavaroiden
siirto hidasta ja kasvaneet työturvallisuusriskit

Ylimääräinen tavara

Monessa paikassa työkaluja ja tarvikkeita, jotka eivät olleet käytössä.

Tavaroilla ei omia paikkoja

Työkaluja ja tarvikkeita säilytettiin pääasiassa siellä,
missä niitä oli viimeksi käytetty

Saman tyyppiset työt

Asiakasohjautuva tuotanto haastava, mutta saman
tyyppisen työn tekeminen useassa eri paikassa vaatii enemmän resursseja

Tehoton toiminta

Toiminta kasvanut yli tilojen kapasiteetista ja turhan suuri osa työajasta menee työtehtävän alustukseen

7.2.2 Työtilaukset
Volvolta saadusssa materiaalissa oli kaikki vuoden 2018 työtilaukset. Materiaalissa oli
tuotenumero työtehtävälle, työn kuvaus ja sille myydyt tunnit. Prosenttiosuudet
lasketiin, niin määristä kuin käytetystä ajastakin realistisemman kuvan saamiseksi.
Työtilauksiin käytetyt ajat sekä töiden kategoriat eivät toimeksiantajat pyynnöstä ole
julkisia tietoja, vaan esillä on vain prosenttiosuus käytetystä kokonaisajasta.
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Taulukko 2. Työtehtävien määrät ja osuus kokonaisajasta.
Kategoria
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3
Kategoria 4
Kategoria 5
Kategoria 6
Kategoria 7
Kategoria 8
Kategoria 9
Yhteensä

Määrä
%
406
10,14 %
1014 25,32 %
569
14,21 %
388
9,69 %
460
11,49 %
274
6,84 %
340
8,49 %
458
11,44 %
95
2,37 %
4004 100,00 %

Kumulatiiv.
10,14 %
35,46 %
49,68 %
59,37 %
70,85 %
77,70 %
86,19 %
97,63 %
100,00 %

%-osuus
ajasta
19,73 %
23,44 %
13,90 %
7,55 %
12,05 %
5,95 %
6,25 %
8,58 %
2,54 %
100,00 %

Kumulatiiv.
19,73 %
43,17 %
57,07 %
64,62 %
76,67 %
82,63 %
88,88 %
97,46 %
100,00 %

Taulukosta 2 nähdään, kuinka kategoriaan 2 liittyvät työtehtävät vievät sekä
määrällisesti että ajallisesti selkeästi eniten aikaa. Täytyy kuitenkin huomioida se,
että kaikki tämän kategorian työt eivät ole mekaanista työtä, vaan siihenkin kuuluu
paljon tietokoneella tehtävää vianetsintää, järjestelmien tarkastusta sekä antureiden
vaihtoa. Toinen ajallisesti merkittävä osio on kategoria 2, jonka kasvanut osuus
perustuu Volvon myytyjen autojen sekä niihin myytyjen jälkimarkkinasopimusten
kasvun määrästä. Näiden ansioista Volvon on helpompi ennakoida autojen kulumista
etukäteen ja tarvittavat vara-osat ovat saatavilla oikea-aikaisesti.

Kokonaisuutena voidaan nähdä, kuinka paljon autojen kasvanut tekniikkamäärä
näkyy korjaamon toiminnassa vuositasolla. Uusimman sukupolven Volvo FH -kuormaautossa on 30 tietokonetta ja lähes kaikki tapahtuu noiden tietokoneiden ohjaamina.
Tämän lisäksi nykyiselle Euro 6 -standardin vaatimille päästötasoille pääseminen
vaatii mittavaa päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmää, joissa vikoja on ilmennyt jonkin
verran. Karkeasti noin 15 prosenttia moottoriin liittyvistä korjauksista liittyy jollain
tavalla päästöjen jälkikäsittelyjärjestelmään.
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8 Tulokset ja johtopäätökset
8.1 5S-järjestelmän sovellusmahdollisuudet
5S-järjestelmä on osittain käytössä korjaamolla, mutta kaikki 5 kohtaa olisi mahdollista ottaa mukaan päivittäiseen toimintaan. Käyttöönotto vaatii hieman järjestelyjä
ja ylimääräistä työtä kaikilta työntekijöiltä aloitusvaiheessa. Koko korjaamon henkilökunnan pitäisi omaksua järjestelmä ja sovittaa se omiin työrutiineihinsa, koska kaikkien osallistuminen ja hyvä yhteishenki ovat tärkeitä järjestelmän toimivuuden kannalta. 5S -järjestelmälle iso uhkakuva onkin se, että yksi tai useampi ei halua järjestelmän sääntöjä noudattaa ja siten omalla toiminnallaan aiheuttaa muille lisätöitä.
Huoltopäälliköllä ja työnjohtajilla on suuri merkitys siinä, kuinka asia saadaan esitettyä niin, että kaikki ymmärtävät sen olevan tärkeää kokonaisuuden kannalta.

1S – Sort eli lajittelu
Korjaamolla on useammassakin paikassa kertynyt tavaraa, jonka käyttöaste ei ole kovinkaan suurta. Ylimääräinen tavara on pääasiallisesti sellaista, jota on käytetty vuosien varrella, mutta nyt niille ei enää ole tarvetta. Työkalut ja -menetelmät ovat
muuttuneet samalla kuin autotkin ovat uudistuneet. Vanhoja korjaamotarvikkeita ei
ole heitetty pois, vaikka uusia on tullut. Syitä tavaran kertymiseen on monia ja henkilökuntakin vaihtunut varmasti muutamaan kertaan, eikä nykyisistä kukaan osaa jokaisen tavaran historiaa kertoa. Tällä hetkellä kaikista tarvikkeista ja työkaluista ei ole
tarkkaa lukumäärää.

5S -järjestelmän käyttöönotto tulisi aloittaa perusteellisella lajittelulla. Lajitteluun
voidaan hyödyntää Red Tagging -menetelmää yksinkertaistettuna versiona. Red Tagging voi olla joko jatkuvaa toimintaa viikoittain tai se voidaan tehdä tietyin säännöllisin väliajoin, kuten kerran kuukaudessa tai kerran kolmessa kuukaudessa. Suositeltavaa olisi kuitenkin suorittaa Red Tagging vähintään neljä kertaa vuodessa. Nimensä
mukaisesti poistettavaksi esitettävät tavarat tulisi merkitä punaisella lapulla. Väri voi
olla mikä tahansa muu, kunhan se on erikseen sovittu ja tarkoitukseen sopivia lap-
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puja on kaikille saatavilla. Kun tuote tai tavara laputetaan, tulisi samalla lappuun kirjoittaa tavaralle luokittelu (moottoriin, voimansiirtoon liittyvä tms.), nimi/numero
(jos saatavilla), syy merkitsemiseen, mistä työpisteeltä se on ja päiväys, jolloin merkitty. Kuviossa 8 on korjaamon oikeassa reunassa merkitty alue säilytystä ja kaasupulloja varten, jonne merkatut tuotteet voidaan toimittaa odottamaan päätöstä poistamisesta. Poistettaville tuotteille voitaisiin harkita myös erillistä varastointia rakennuksen ulkopuolella, mutta alueen sijainti sisällä on todennäköisesti parempi aktiivisen merkkaamisen kannalta. Red Tagging tapahtuu kuudessa vaiheessa.

1. Paikka, johon tavarat toimitetaan. Esimerkiksi tulityöalueen edustalle. Alueella voi
olla hyllyjä tai se voidaan muuten rajata.
2. Aikataulutus. Sovitaan millä aikavälillä tavaraa voi alueelle jättää. Sovitun ajan jälkeen huoltopäällikkö työnjohtajien avustuksella käy tavarat läpi ja päättää onko sille
käyttöä. Jos ei, niin tehdään tarvittavat toimenpiteet kierrätystä tai hävitystä varten.
3. Eri kierrätysvaihtoehdot. Onko mahdollisuutta myydä tai lahjoittaa tavaroita eteenpäin. Kierrättäminen saattaa vaatia jonkin poistettavan tavaran purkamista, mikäli
useita eri materiaaleja.
4. Eritellään tavarat, jotka voidaan luokitella käyttöomaisuudeksi eli tavaralla on vielä
taloudellista arvoa. Pyritään luomaan toimintamalli, jossa tavaroista voidaan hyötyä
taloudellisesti hävittämisen yhteydessä. Myynti pienille yksityisille korjaamoille tai
yrityksille, jotka itse korjaavat vanhempaa kalustoaan.
5. Mittaaminen. Hävitettävän tavaramäärän mittaaminen eri tavoin, esimerkiksi kappalemäärän tai säästetyn hylly- ja lattiatilan perusteella.
6. Sitoutuminen toimintamalliin. Päätetään, kuinka usein merkitsemistä tehdään. Yksi
viikko 4 kertaa vuodessa vai useammin.

Mikäli ensimmäisellä kerralla systeemi lähtee toimimaan, kohdat 3 ja 4 eivät juurikaan tuota ylimääräistä työtä. Kokonaisuutena vaaditaan ylimääräistä työtä, että ensimmäinen kerta saadaan järjestettyä, mutta sen avulla saatu lisätila tekee korjaamon toiminnasta päivittäisellä tasolla tehokkaampaan, kun oikeasti tarpeelliset tavarat eivät huku ylimääräisten sekaan. Liitteessä 1 on malli Red Tagging -lomakkeesta.

2S – Set in order eli järjestykseen asettaminen
Korjaamon kaikille koneille, laitteille ja tarvikkeille tulisi löytää säilytyspaikka. Säilytyspaikka tulee valita niin, että kaikki turha liike saadaan pois ja liike ylipäätään saadaan minimoitua. Alustavalla suunnitelmalla ja layoutilla tulevaa toimintamallia voidaan hahmotella sekä esitellä henkilökunnalle. On tärkeää myös kuunnella työntekijöiden ajatuksia ja toiveita ennen lopullista päätöstä.
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Järjestyksen luominen perustuu kolmeen kysymykseen, mitä, missä ja kuinka paljon.
Korjaamolla on maalattuna lattialle alueita jo ennestään, joita pystyy hyvin hyödyntämään. Tarpeen mukaan niitä voidaan maalin tai teipin avulla laajentaa tai tiivistää.
Korjaamolla on paljon isoja koneita, kuten pesukone, jonka paikka on kiinteä ja määrittää paljon sitä, millä tavalla alue suunnitellaan. Tärkeimmät kohdat järjestelyä varten:
•
•
•
•
•

Lattialle merkataan alueet tai paikat tarvikkeille ja koneille
Työkaluille varjopaikat hyllyille ja seinille
Tarvikkeille selkeä järjestys ja yksinkertainen paikka- tai osoitejärjestelmä
Isommilla kylteillä tai viitoilla alueiden merkitseminen
Kulkuväylien selkeä merkitseminen, ei tavaroiden säilytystä niillä

Osoitejärjestelmän ei tarvitse olla monimutkainen ja tarvikkeiden järjestys säilytysalueen sisäpuolella saattaa elää päivän mukaan. Merkatut säilytysalueet voidaan numeroida alkaen 1 ja jatkuen alueiden lukumäärään mukaan. Silloin tarvike tarvitsee
ainoastaan merkata yhdellä numerolla, joka kertoo sen säilytyspaikan. Mikäli säilytysalue jaetaan osiin, riveihin tai jonoihin, paikkaosoitetta jatketaan pisteellä ja yhdellä
numerolla, esimerkiksi 1.1. Ensimmäinen numero kertoo säilytysalueen ja toinen
osan, rivin tai jonon.

Järjestämisen tukena voidaan käyttää kuvia tai piirroksia siitä, miltä alueen tulisi
näyttää. Kuvat voivat olla myös varoittavia esimerkkejä ei toivotusta järjestyksestä.
Lopputulemana halutaan, että kuka tahansa, voi löytää mitä tahansa ja koska tahansa. Järjestelmän ja ohjeistuksen tulee olla niin selkeää, että jokainen työntekijä
tietää miten pitää toimia poikkeustilanteessa.

Työpisteet ja suurin osa säilytyspaikoista sijaitsee keskellä korjaamoa ja kummallakin
puolella on korjaamopaikkoja autoille. Samankaltaisten tarvikkeiden, joita käytetään
kummallakin puolella, ei kannata olla samassa paikassa vaan työskentelyalueen kum-
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mallakin laidalla olisi vastaavanlaiset alueet. Sama koskee työntekijöiden omia työkalupakkeja, kummallakin puolella tulisi olla niille varattu alue. Jos työntekijä tietää
kummalla puolella hän seuraavaksi työskentelee, voi hän viedä pakin valmiiksi sen
puolen säilytysalueelle. Mahdolliset erikoistyökalut tulisi sijoittaa niille työpisteille,
joissa niitä tarvitaan. Tällöin työntekijän ei tarvitse työtä aloittaessaan viedä kuin
oma työkalupakkinsa mukanaan työpisteelle.
•
•

Erikoistyökalujen sijoittaminen oikeille paikoille
o Vaihteistopukkien läheisyyteen kaikki mahdolliset tarvikkeen vaihteistokorjauksia varten
Tuulilasien vaihtopaikan sijoittaminen vanhaan pesuhalliin
o Kaikki tarvikkeet siellä ja tarvikkeille säilytyspaikat seinille tilansäästön vuoksi

3S – Shine eli kiillotus
Kun paikat ja tavarat on laitettu järjestykseen, tulisi ne myös pitää siistinä. Siisteys tekee työskentelyolosuhteista mielekkäämpiä ja siten nostaa myös työmoraalia korjaamolla. Kuten järjestyksen luomisessa, siivoussuunnitelmassakin työntekijöiden mielipide on tärkeä. Pitää löytää luontevin tapa hoitaa siivoukset ilman, että siihen kulutetaan iso osa arvokkaasta työajasta. Työntekijöiden kanssa tulee sopia seuraavista asioista:
•
•
•
•

Mitä siivotaan ja kuinka usein?
Miten eri alueet siivotaan?
Miten siivousvastuut ja -vuorot määräytyvät?
Mikä määritellään riittävän siistiksi?

Korjaamo jaetaan korjauspaikkojen ja työpisteiden mukaan siivousalueisiin (ks. Kuvio
7). Alueita tulee yhteensä kahdeksan kappaletta ja jokaisessa on useampi korjauspaikka tai työpiste. Kahdeksan siivousaluetta mahdollistaa nopeamman kierron siivousvuoroissa sekä lyhentää siivoukseen käytettyä aikaa. Tällöin työntekijät eivät
myöskään tunne olevansa jonain päivänä pelkästään siivoamassa. Näille alueille määritetään siivoaja sekä ajankohta, jolloin kohteen tulee olla siivottuna. Siivouslistojen
avulla määritellään vuorot ja vastuut niin, ettei vastuun siirtäminen tai poistaminen
ole mahdollista ilman esimiehen päätöstä. Kaikki tarvittavat siivousvälineet pitää olla
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kaikkien saataville mahdollisimman keskitetyssä paikassa, jolloin siivous ei jää tarvikkeista tai niiden saatavuudesta kiinni. Korjaamolla on jo entuudestaan siivousvälinevarasto, jonne kaikki tarvittava varastoidaan.

Kuvio 7. Siivousalueet korjaamolla.

Sen lisäksi, että korjaamolla suoritetaan säännöllisiä siivouksia, tulisi jokaiseen työtehtävään kuulua 5S minuutin siivous. Aina työtehtävän päättyessä varmistetaan,
että paikat ovat siistissä kunnossa ja ettei mitään tarvikkeita tai roskia jäänyt mihinkään. Tämän helpottamiseksi pitää huolehtia, että korjaamolla on riittävästi erilaisia
roska-astioita hyvin saavutettavissa. Hyvin suoritetut 5S minuutin siivoukset myös vähentävät varsinaisiin siivouksiin kuluvaa aikaa. Siisteyttä saadaan parannettua
•
•
•
•

hankkimalla seka- ja energiajäteastiat, vähintään joka toiselle ovelle
asettamalla sähkö- ja elektroniikkaromulle astiat kummallekin puolelle korjaamoa
viedään öljyiselle jätteelle astiat rasvamontun läheisyyteen ja yksittäiset astiat kahteen eri paikkaan eri puolille korjaamoa
hankkimalla pienet roska-astiat jokaisen työntekijän työkalupakkiin
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Kolmas S eli shine olisi suoraan käännettynä kiillottaminen ja siten siihen kuuluu
muutakin kuin korjaamon siivoaminen. Myös kaikki koneet, laitteet ja työkalut tulee
pitää siisteinä ja hyväkuntoisina. Työntekijöille tulee kouluttaa tunnistamaan häiriöt
kaikissa käytössä olevista laitteista ja siten ennakoimaan vikoja. Tarkastamalla laitteiden toimintaa säännöllisesti, vältytään tilanteilta, joissa tärkeä työtehtävä viivästyy
odottamattoman laitevian takia. Viivästymisiä saadaan vähennettyä kouluttamalla
henkilökunta laitteiden oikeaoppiseen käyttöön, tilaamalla tarkastuksen ja huollot
valtuutetuilta tahoilta sekä poistamalla rikkinäiset laitteet käytöstä.

4S – Standardize eli standardoiminen
Kun kolme ensimmäistä S-kohtaa on otettu käyttöön, tulisi korjaamon olla vapaa ylimääräisistä tavaroista, kaikilla jäljelle jääneillä on oma määritelty paikka, paikat on
siistitty aikataulun ja ohjeistuksen mukaan sekä koneiden ja laitteiden toiminta on
parantunut lisääntyneiden tarkistusten ansiosta. Kaikki suoritetut toimenpiteet tulee
nyt standardoida osaksi korjaamon toimintaa.

Standardoinnin tulee olla selkeä, yksinkertainen ja näkyvä. Standardoinnin ideana on,
että kaikki työntekijät osaavat toimia korjaamolla, niin normaali- kuin poikkeusolosuhteissakin. Standardien taustalle tulee kehittää tapoja mitata ja seurata toimintaa.
Standardien vaatimustaso tulee asettaa riittävän korkealle, muuten todellinen hyöty
jää saavuttamatta ja 5S -järjestelmään käytetyt resurssit menevät hukkaan. Alhaiset
standardivaatimukset taas aiheuttavat sen, että järjestelmää kohtaan ollaan välinpitämättömiä ja helposti aletaan oikoa tehtävissä. Mikäli laiminlyönteihin ei puututa tai
mitään sanktioita ei ole, niin juuri luotu 5S-järjestelmä hajoaa ja ollaan taas lähtöpisteessä.

Standardien toteutumista pitää seurata ja seurannan oltava näkyvillä kaikille työntekijöille. Seurantaa voidaan tehdä perinteisen valkotaulun avulla, jossa kaikki sovitut
standardit ja niiden toteutuminen näkyvät kaikkien ymmärtämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti taulu voi olla digitaalisessa muodossa erillisellä näytöllä tai jokaisessa käytössä olevassa tietokoneessa.

5S – Sustain eli säilyttäminen
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5S -järjestelmän haastavin osuus on saada siitä pysyvä osa korjaamon toimintaa ja
saada jokainen työntekijä vaatimaan sitä itseltään sekä kaikilta muilta. Useassa edellisessä vaiheessa on painotettu työntekijöiden mielipiteiden keräämistä, sillä järjestelmän toteutuminen on koko työpaikan yhteinen asia ja yksi työntekijä pystyy halutessaan helposti estämään järjestelmän toimivuuden.

5S -järjestelmän tulee olla avoin asia korjaamolla, eikä vain ohjeita esimiehiltä työntekijöille. Järjestelmästä pitää pystyä keskustelemaan ja tarpeen vaatiessa myös harjoittelemaan eri vaiheita, mikäli huomataan ongelmia toiminnassa. Työnjohto on
isossa roolissa järjestelmän markkinoimisessa työyhteisölle, työntekijät tulee saada
kiinnostumaan järjestelmästä kokonaisuutena. Ei pelkästään yhden kohteen siivoamisena, vaan korjaamon tekemiseksi paremmaksi työpaikaksi.

6S – Safety eli turvallisuus
5S -järjestelmän tavoitteena on tehostaa korjaamon toimintaa ja kaikkien viiden vaiheen onnistumisen seurauksena työpaikan turvallisuus kasvaa. Turvallisuuden paraneminen esiintyy usein päivittäisessä työskentelyssä:
•
•
•
•
•

Tavaran väheneminen vapauttaa tilaa työskentelyyn ja esteettömään kulkemiseen
Hyväkuntoiset työkalut vähentävät riskejä kesken työskentelyn
Tavaroiden järjestely minimoi liikettä ja vähäisempi liike tarkoittaa pienentynyttä
loukkaantumisriskiä siirryttäessä korjaamon sisällä
Siivoaminen pitää lattiat puhtaana roskista ja öljyistä, jolloin liukastumisriski vähenee
5S -järjestelmällä voidaan säästää useita työtehoa vähentäviä sairaslomapäiviä vuositasolla

8.2 Layout
Kuorma-auto korjaamo ei suoranaisesti sovi yhteen tiettyyn tuotantojärjestelmään,
vaan se on yhdistelmä useampaa ratkaisua. Korjaamolla on enemmän käytännön rajoitteita kuin jonkin pienemmän tuotteen tai komponentin valmistuksessa. Korjaamolla tehdään töitä useamman tyyppisten tuotteiden kanssa ja valinta ei useimmiten
ole korjaamon oma, että mitä seuraavaksi tehdään, vaan se on pääsääntöisesti asiakaslähtöistä. Korjaamolla voitaisiin hyödyntää paikkajärjestelmän ja toiminnallisen

42
järjestelmän yhdistelmää. Suurimmilta osin voitaisiin toimia pelkällä paikkajärjestelmällä, mutta muutamat erityisluonteiset työt kuten kaasukäyttöiset ajoneuvot, tuulilasien vaihdot sekä moottori- ja vaihteistoremontit aiheuttaisivat järjestelmälle turhan paljon rajoitteita, jotka näkyisivät heikentyneenä tehokkuutena ja ylimääräisenä
työnä.

Taulukossa 3 on esitetty paikkajärjestelmän sekä toiminnallisen järjestelmän keskeisimmät edut ja haitat korjaamon kannalta. Paikkajärjestelmä toimii suurimassa osissa
tapauksia, sillä korjattava ajoneuvo, etenkin jos ollaan vielä vian diagnosointivaiheessa, voidaan sijoittaa mille tahansa korjauspaikalle, riippumatta ajoneuvon mallista. Ongelmat alkavat, kun samanlaisia töitä tehdään useassa eri paikassa. Kaikille ei
riitä työkaluja ja erikoisosaamisalueet eivät välttämättä kohtaa kaikilla. Toinen ongelmia aiheuttava tilanne on, jos jokin erityisluonteiselle työtehtävälle suunniteltu
paikka on muussa käytössä ja keskeneräistä työtä ei voida siirtää.

Taulukko 3. Tuotantojärjestelmien edut ja haitat.
Käytettävä tuotantojärjestelmä

Paikkajärjestelmä

Edut ja haitat

+
+
+
+
+
-

Tuote valmistetaan samassa paikassa alusta loppuun
Soveltuu yksittäistuotantoon
Kokoonpanon hoitaa yksi henkilö
tai työryhmä
Mahdollistaa suuret malli- moduulivaihtelut tuotteiden välillä
Luonteeltaan erittäin joustava
Työkohde on niin suuri, ettei voida
liikutella
Työsisällöltään niin suppea, ettei
kannata jakaa osiin
Samanlaista työtä tehdään jokaisessa työpisteessä
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-

Toiminnallinen järjestelmä

+
+
+
+
+
-

Samoja osia ja työkaluja tarvitaan
kaikkialla
Kaikkien osattava kaikki työvaiheet
Samantyyppiset toiminnot sijoitettu
samalle alueelle
Pitkien työjonojen avulla saavutetaan suuri käyttöaste
Työnjohto ja työntekijät erikoistuneita
Järjestelmä sopeutuu tuoteohjelmien muutoksiin
Soveltuu sekatuotantoon
Tuotantoa pitää jatkuvasti ohjata
uudelleen
Jonoista tulevat keskeyttävät tuotannon
Sekavat materiaalivirrat
Turhan jäykkä asiakkaiden yksilöllisesti varioituja tuotteita ajattelen
lyhyellä aikavälillä

Toiminnallisessa järjestelmässä päästään hyödyntämään työnjohdon ja työntekijöiden erikoisosaamisia, mutta niitä hyödyntääkseen vaatii tuotannonohjaus usein uudelleenohjausta. Toiminnallinen järjestelmä ei toimi kovinkaan tehokkaasti, jos tiettyä autoa ei saada tietylle paikalle. Tällöin materiaalivirta menee helposti sekavaksi ja
yksittäiseen työtehtävään käytetty aika pitenee. Oikeanlaisella ohjauksella korjaamon käyttöaste saadaan korkeaksi ja jokaisen työntekijän vahvuudet hyödynnettyä.
Kehitysideoita pohjautuen paikkajärjestelmään ja toiminnalliseen järjestelmään:
•

•

Työntekijöiden vahvuuksia tulisi hyödyntää mahdollisuuksien mukaan
o Vaati työnjohdolta jatkuvaa tuotannon uudelleenohjausta, mutta kokonaisuuden kannalta tehokkaampi ratkaisu
o Saadaan käyttöastetta nostettua, kun tietylle työntekijälle laitetaan tietyn
tyyppisiä työtehtäviä jonoon
o Vähemmän samankaltaisia töitä samaan aikaan eri paikoissa, vähäisempi
tarve erikoistyökaluille
Kokonaisvaltainen ajattelu ajoneuvoja sijoitettaessa eri paikoille
o Pidempiaikaiset työt paikoille, joissa ei ole jotain tiettyä toiminnallisuutta
o Kaasuauton ja tuulilasinvaihto paikoille vain sellaisia töitä, jossa ajoneuvoa
on mahdollista liikuttaa suht nopeasti
o Moottori- ja vaihteistotöissä, joissa korjattava tuote siirretään työtasojen läheisyyteen, auto tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle, mitä lyhyempi siirtomatka sen parempi
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Koska korjaamon toiminta ohjautuu pitkälti asiakkaiden tarpeiden mukaan, on ymmärrettävää, että optimaalisia olosuhteita harvoin saavutetaan. Kuitenkin työnjohtajan ottaessa vastaan työtilaus asiakkaalta, tulisi tiedustella asiakkaan mahdollisuuksia
joustavuuteen. Mikäli asiakkaan tarve ei ole erittäin kiireellinen ja hän joustaa muutamalla päivällä, saattaa hän arvostaa, mikäli työjohtaja sillä tavoin saa kyseiseen korjaukseen erikoistuneen työntekijän tekemään sitä. Vahvuuksillaan toimiva työntekijä
todennäköisesti selviää työstä myös tavallista nopeammin ja kerkeää siten tehdä
enemmän työvuoronsa aikana.

Kuviossa 8 näkyy paranneltu layout. Layout sinänsä ei muutu radikaalisti, mutta pienillä siirroilla saadaan maksimoitua säilytystila sekä säilytettyä riittävä tila myös työskentelyyn. Muutamat toiminnot pidettiin samassa paikassa toimeksiantajan pyynnöstä, sillä kiinteiden asennuksien takia siirto tulisi liian työlääksi. Tästä esimerkkinä
kolarikorjauksille ja runkojen oikaisulle tarkoitetut paikat ovilla 11 ja 12. Ratkaisu toimii myös käytännössä, sillä kummatkin työt ovat yleensä pidempiaikaisia ja siten
niille paras paikka onkin korjaamon laidalla. Paikkoja voidaan hyvin hyödyntää myös
uusien autojen varusteluissa. Ovelle 9 on asennettu tarvittavat poistoilmalaitteet
kaasukäyttöisiä ajoneuvoja varten ja tarpeen vaatiessa on ajoneuvoja siirreltävä, mikäli sellainen huoltoon tai korjaukseen tulee.
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Kuvio 8. Uusi layout.

Ovella 10 ja 11 olisi paras tehdä moottori- sekä vaihteistokorjaukset, joissa korjattava
osa joudutaan poistamaan ajoneuvosta ja varsinainen työ suoritetaan työtasoilla. Tällöin osien liike saataisiin minimaaliseksi. Samoin osakokonaisuuksien vaihdoissa liike
pysyy vähäisenä takuu osille tarkoitetun varaston sijaitessa vieressä. Takuuosat todennäköisesti eivät kaikki aina mahdu varastoon, vaan niitä säilytetään myös seinustalla. Tilan puutteen vuoksi takuuosille voitaisiin harkita ulkovarastointia merikontin
tai muun vastaavan lukittavan säilytystilan muodossa.

Uudessa layoutissa on panostettu säilytystilan lisäämiseen useaan eri paikkaan. Työskentelyalueen laidoilla sijaitseville säilytysalueille voidaan sijoittaan samantyyppisiä
tarvikkeita, joita tarvitaan kummallakin puolella. Näin kaikki tarvikkeet eivät liikkuisi
puolelta toiselle. Samoja säilytysalueita voidaan hyödyntää työntekijöiden omien työkalupakkien säilytykseen. Kaikki 20 kappaletta eivät mahdu samalle alueelle, eivätkä
kaikki työskentele samalla puolella korjaamoa. Layoutiin on merkattu alustavia sijoi-
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tuspaikkoja eri tarvikkeille. Sijoittelu on tehty tarvikkeiden nimiketasolla eikä yksittäisten tarvikkeiden mukaan. Esimerkiksi työntekijän omalla työkalupakilla ei ole
omaa säilytyspaikkaa, on vain alueet, joilla työkalupakkeja säilytetään. Säilytystilan
lisäksi layoutiin on merkattu hallin seinustalla tulityötilan läheisyydessä sijaitseva palaverialue. Siinä ennestään olleet istumapaikat pitäisi asettaa siistiin järjestykseen
aina, kun siinä ei ketään ole. Palaverialue on tärkeä säännöllisiä vuorojen alussa pidettäviä työnjakoja varten, sekä siinä voidaan käydä työnjohdon ja työntekijöiden välisiä keskusteluita sekä ohjeistuksia liittyen 5S-järjestelmään.

Uuteen layoutiin on 5S-järjestelmän siisteystavoitteita tukemaan, on asetettu erityyppisiä jäteastioita säännöllisesti ympäri korjaamoa. Mikäli työntekijällä on aina läheisyydessään tarvittavat jäteastiat, nousevat todennäköisyydet sille, että työpiste
siivotaan heti suoritetun työn jälkeen, eikä esimerkiksi jätetä odottamaan erillistä siivousta tai siirretä siivousta jonkun toisen vastuulle.

Taulukko 4. Työtilaukset jaoteltuna XYZ-analyysin mukaan.
Kategoria
Kategoria 2
Kategoria 1
Kategoria 3
Kategoria 5
Kategoria 9
Kategoria 4
Kategoria 8
Kategoria 6
Kategoria 7
Yhteensä

Aika (h)

%-osuus
ajasta Kumulatiivinen
23,44 %
23,44 % X
19,73 %
43,17 % X
13,90 %
57,07 % Y
12,05 %
69,13 % Y
8,58 %
77,71 % Y
7,55 %
85,26 % Z
6,25 %
91,51 % Z
5,95 %
97,46 % Z
2,54 %
100,00 % Z
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Kuvio 9. Layout XYZ-analyysillä

Taulukossa 4 ja kuviossa 9 nähdään XYZ-analyysi sovellettuna työtilauksista saatuihin
tietoihin sekä layoutiin. Taulukosta neljä on jätetty julkaisematta työtilauksia kategoriat sekä niihin käytetty aika. XYZ-analyysia sotkevat samat rajoitteet kuin tuotantojärjestelmääkin. Vihreät X-alueet on sijoitettu mahdollisimman lähelle korjaamon
keskiosaa kaiken liikkeen minimoimiseksi. Yksi erillinen X-alue on sijoitettu rasvamontulle, sillä yleisimpiin kategorian 1 töihin kuuluvat tehtävät on helpointa suorittaa
montun kautta. Korjaamon pyrkimys mahdollisimman suureen käyttöasteeseen ei
aina tue XYZ-analyysin lopputulosta, sillä autoja ei useimmiten kannata kesken työn
siirtää. Keltainen Y-alue hallin kulmassa on tuulilasin vaihtojen takia, jotka siirrettäisiin tehtäväksi vain ja ainoastaan sillä paikalla.
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8.3 Jatkokehitysehdotuksia
5S -järjestelmän käyttöönoton ja layoutin uudistamisen lisäksi korjaamon toimintaa
voidaan tehostaa myös muilla työkaluilla. Näitä työkaluja ovat työnopastus, työntutkimus, jatkuva parantaminen ja toiminnan uudelleen suunnittelu, toiminnan seuranta, palkkaus ja palkitseminen, johtaminen ja yhteistyö sekä muutoksen hallinta.

Kaikkia näistä voidaan käyttää yksittäin tai erilaisina kokonaisuuksina. Lähes kaikkia
pystytään käyttämään aputyökaluina 5S-järjestelmän käyttöönoton eri vaiheiden aikana. Samoin kaikki toimivat myös tukityökaluina layoutia tai muuta järjestelyä tehdessä.

Kun käytetään paljon resursseja toiminnan muuttamiseksi tehokkaampaan suuntaan
ja luodaan uusia toimintamalleja 5S-järjestelmän muodossa, on tärkeää huomioida
se opastettaessa mahdollisia uusia työntekijöitä. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää,
että hyvin suunniteltu työmenetelmä opitaan nopeasti ja oikein. Tällöin uusikin työntekijä pystyy nopeasti työskentelemään tuottavalla tasolla laatuvaatimuksista tinkimättä. Sopeutuminen työpaikalle nopeutuu ja viihtyminen työssä paranee, kun tavoitteet ja osaaminen kohtaavat. Perehdytyksen pitää olla perusteellinen, silloin uudelle työntekijälle saadaan kerralla kattava paketti korjaamon toiminnasta. Jokainen
uusi työntekijä vaatii työnopastusta riippumatta siitä, oliko hänellä aikaisempaa kokemusta alalta. Kouluttavan henkilön tulisi omata hyvät kommunikointikyvyt, paremmalla kommunikoinnilla saadaan enemmän tietoa uudesta työntekijästä. Tarvittaessa
voidaan laatia jonkinasteinen Uusi työntekijä -kirjallinen ohjeistus yleisimpien tilanteiden varalle, tällöin kenenkään muun ei tarvitse keskeyttää omaa työtään jonkin
pienen asian takia.

Parantuneet työmenetelmät opastetaan henkilöstölle ja sen jälkeen seurataan suoritustasoa ja sen kehittymistä. Suoritustasoa voidaan mitata työntutkimuksella aika,
vasta kun henkilö osaa työn. Aikatietojen avulla voidaan analysoida työtä, verrata

49
prosesseja ja menetelmiä sekä kehittää tuottavuutta. Aikatietoja tarvitaan esimerkiksi tuotannon kuormitus- ja ajoitustoiminnassa, työpaikkojen ja menetelmien suunnittelussa, työnopastuksessa sekä palkkauksen perusteena.

Jatkuvassa parantamisessa kehitetään yrityksen tai yksikön toimintoja pienissä vaiheissa kerrallaan. Se, että 5S-järjestelmä on otettu käyttöön tai saavutetaan jokin
tietty taso tehokkuudessa, ei tarkoita, etteikö toimintaa voitaisi edelleen kehittää.
Toiminnan kehittäminen ja uusien projektien aloittaminen on helpompaa ja muutosvastarinta vähäisempää, kun kaikki ymmärtävät kehittämisen tärkeyden kokonaisuuden kannalta. Muutosjohtaminen onkin tärkeässä roolissa toimintoja kehitettäessä.
Esimiesten tehtävä on motivoida työntekijöitä sekä auttaa ymmärtämään kehittämisen ja muutosten tärkeyden. Eri ihmiset kokevat muutoksen eri tavoin ja on oleellista
tunnistaa eri reagointitavat ja osata toimia niiden kanssa. Kehitysrutiinia tulee ylläpitää ja uusia tavoitteita pitää asettaa jatkuvasti. Virheisiin pitää puuttua ja selvittää
onko kyse kertaluontoisesta tapahtumasta vai systemaattisesta virheestä toiminnassa. Tapahtuneesta tulee ottaa opiksi ja kehittää korjauskeino, ettei sama pääse
toistumaan. Toimintaa voidaan aina kehittää, sillä täydellisyyden saavuttaminen on
vaikeaa.

Toiminnan tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen on vaikeampaa kuin niiden
seuranta ja mittaaminen. Mittaamalla toimintaa voidaan jatkuvasti seurata kehitystä
ja tavoitteiden saavuttamista. Mittaamisella voidaan voimakkaasti kohdistaa huomio
jollekin tietylle asialle. Mittaamisen onnistumisen kannalta on tärkeää, että koko organisaation tavoitteet ovat samat. Toisensa poissulkevat ja ristikkäiset tavoitteet vahingoittavat toimintaa enemmän kuin hyödyttävät. Mittarit voivat olla koko liiketoimintaa, prosesseja, yksittäisiä toimintoja ja työtehtäviä tai avainhenkilöitä koskevia.

Taulukko 5. Esimerkkejä mittareista
Mitä mitataan
Tehokkuus
Kustannustehokkuus
Tehdyt työt
Toimitusvarmuus
Asiakastyytyväisyys

Miten mitataan
Käytetty aika/Työtehtävä
Palkkakustannukset/Myydyt palvelut
Työtilaukset/kk
Takuu työt/Työtehtävät
Reklamaatiot/Työtehtävät
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Taulukossa 5 on esitetty muutamia esimerkkejä mittareista. Taulukon mittareilla halutaan parantaa tehokkuutta niin kustannusten kuin työnteon osalta, varmistaa työn
laadun säilyttäminen korkealla ja pitää huolta, että työmoraali pysyy korkealla. Ajankäyttöä voidaan soveltaa kokonaisuutena kaikkiin työtehtäviin tai halutessaan voidaan valita yksittäisiä työtehtäviä seurattavaksi. Valitsemalla yksittäisiä tehtäviä voidaan kokeneempien työntekijöiden avulla määritellä suoritustaso per tehtävä, jolla
kaikkien tulisi pystyä olemaan. Ajankäytöllä ja tehtyjen töiden avulla voidaan määrittää tarvittavaa kapasiteettia. Toimitusvarmuudesta ja asiakastyytyväisyydestä saadut
prosentit kertovat suoraan korjaamon tuottamien palveluiden laadusta.

Kun korjaamolla tehdään muutoksia, lisätään työtehtäviä ja parannetaan prosesseja,
tulee työntekijöille monesti ajatuksia siitä, että mitä he hyötyvät tehokkuuden parantamisesta. Asetetut tavoitteet ja mittaaminen mahdollistavat palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän luomisen. Järjestelmän on tuettava tavoitteita ja toimintamalleja.
•
•

Palkkio tavoitteiden saavuttamisesta
o Henkilökohtaisella tai ryhmän tasolla
Realistiset tavoitteet
o Työmoraali kärsii, mikäli tavoitteet koetaan liian vaikeiksi saavuttaa
o Työntekijät kannustavat toisiaan saavuttamaan tavoitteet

9 Pohdinta
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, kuinka 5S-järjestelmää voitaisiin hyödyntää
toimeksiantajan kuorma-autokorjaamolla. 5S-järjestelmällä haetiin ratkaisua tilojen
ahatauteen sekä pyrittiin saamaan korjaamolla käytettävät välineet selkeämpään
järjestykseen. Lisäksi tutkittiin pystyisikö korjaamon layoutia muuttamalla saada
toimintaa tehokkaammaksi nykyisissä toimitiloissa.
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Layoutin suunnittelussa käytettiin apuna saatuja edellisen vuoden työtilaustietoja
sekä paikan päällä tehtyä havainnointia. Työtilaustiedoissa merkittävin saatu tieto oli
jokaiseen myytyyn työtehtävään käytetty aika. Tiedoissa oli eriäviä aikoja samoille
työtehtäville, eikä tiedoissa ollut tarkempaa erittelyä yksittäisestä tehtävästä.
Tulokset olivat kuitenkin luotettavia ja erot eivät olleet niin suuria, että olisivat
vaikuttaneet työkategorioihin käytettyihin kokonaisaikoihin.

Opinnäytetyössä onnistuttiin luomaan toteuttamiskelpoisia kehitysehdotuksia,
joiden avulla toimeksiantaja psytyy tehostamaan korjaamon toimintaa. Työ rajattiin
niin, että tämä työ toimi ehdotuksena toimeksiantajalle ja jää heidän harkintaansa,
milloin ja miten mahdollisia muutoksia toteutetaan ja korjaamon järjestystä
muutetaan. 5S-järjestelmänsekä uuden layoutin toimivuudesta saadaan tietoa
muutamia kuukausia sen jälkeen, kun toimeksiantaja on tehnyt päätöksen
toimenpiteistä.

Kuorma-autokorjaamolla on enemmän rajoitteita kuin monissa muissa tehtaissa ja
tuotantolaitoksissa. Ovien sijainnit ja isokokoiset tuotteet määrittelevät suuren osan
korjaamon tilankäytöstä ja rajoittaa paljon layoutin suunnittelua. Korjaamon toiminta
on hyvin pitkälti asiakasohjautuvaa ja tuotannonohjaukseen tulee paljon muutoksia
nopealla aikataululla, joten korjaamo ei suoraan sovi mihinkään yksittäiseen
tuotantojärjestelmään. Näistä johtuen opinnäytetyön teoriapohjainen
kirjallisuuskatsaus käsittelee aiheita laajemmin verrattuna opinnäytetyön
ratkaisuehdotuksiin.

Mikäli 5S-järjestelmä ja layoutin muutokset otetaan käyttöön sellaisenaan tai suurilta
osin, on toimintaa mahdollista kehittää vielä lisää. Työn seurantaa sekä mittaamista
voidaan tehdä eri näkökulmista ja tarkentaa esimerkiksi yksittäisen työntekijän
tasolle. Saatua lisädataa pystyy hyödyntämään prosessien uudelleen suunnittelussa
sekä uusien työntekijöiden kouluttamisessa. Jatkokehitysten lisäksi kaikki muutokset
nykyiseen korjaamoon toimivat pilotteina ajatellen uutta korjaamoa ja sen toiminnan
suunnittelua. Minkälaisia asioita kannattaa nykyisestä korjaamosta ottaa mukaa, että
tulevaisuudessa vältytään vastaavilta ahtaus- ja tehottomuusongelmilta.
Laajemmassa mittakaavassa Volvo Truck Center Jyväskylän tehtvävät muutokset
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saattavat vastata samalla myös muiden yhdeksän Volvo Truck Centerin
muutostarpeisiin. Yksikään korjaamo ei ole kopio toisesta, mutta toimintamalli on
sama ja kaikkien taustalla sama yritys.
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