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JOHDANTO
Nykypäivän työntutkimuksella tarkoitetaan paljon muutakin kuin työajan
määritystä kellon avulla. Työntutkimuksella kerättyä aineistoa voidaan
käyttää hyvin monipuolisesti. Aineiston perusteella voidaan laatia uusia
työohjeita, kehittää ja standardoida uusia työmenetelmiä, parantaa työergonomiaa. Aineistosta saadaan selville luotettava tieto ajasta, jonka työsuoritus vaatii. Erimuotoisia ja -laajuuksia työntutkimuksia on suoritettu
ympäri maailmaa jo useiden kymmenien vuosien ajan. Työntutkimuksien
tulokset pidetään usein yrityksen sisäisenä tietona, joten tutkimuksien tuloksia ja vertailukohtia ei ole saatavilla. Tämä perustuu myös siihen että
kahta samanlaista työntutkimusta ei ole tehty. Jokainen yritys tekee parhaaksi näkevällään tavalla työntutkimuksen.
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan ensin työntutkimuksen teoriasta, työtutkimuksen tärkeimmät käsitteet ja ajan määrityksen tavat. Teoriaosuuden
tavoitteena on antaa selkeä kuva työntutkimuksen suorituksesta, käyttökohteista ja hyödyistä.
Opinnäytetyön aiheena on tuotannon kehitys. Työntutkimuksen tavoitteena on saada selville asennuksien ajan käytöt ja selvittää, miksi harvoin
asennukset menevät tavoite aikaan. Samalla selvitetään tärkeimmät kehityskohteet asennuksista. Kohdeyrityksen tiedossa on osa ongelmista
mutta nyt halutaan selvittää tarkasti käytettävät ajat, jolloin saadaan luotettavat aikatiedot. Tutkimuksen tuloksista voidaan myös selvittää pitävätkö tavoiteajat paikansa vai mikä aiheuttaa tavoiteaikojen reilun ylittämisen.

1.1

Kohdeyritys
VTA Tekniikka on perustettu vuonna 1959 V. Tunturin autoliike -nimellä.
Yrityksen alkuvuosina päätoimintana oli autojen ja kuorma-autojen huoltotyöt ja perävaunujen rakennus ja huolto. (VTA Tehnika, n.d.)
Vuonna 1980 tieliikennesäännösten muuttuessa tuli tarpeen asentaa
kuorma-autoihin lisäakseleita, jotta kantavuutta voitiin lisätä. Yritys kehitti
ensimmäisenä omat lisäakselirakenteet, joiden asennus on nykyäänkin osa
yrityksen toimintaa. Lisäakseleita asennetaan Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan meneviin kuorma-autoihin, mutta niitä voidaan asentaa myös muihinkin maihin. Yrityksen akselisto ja ohjaus järjestelmä rakenteet ovat tieliikenne hyväksyttyjä. (VTA Tehnika, n.d.)
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Vuonna 1986 Motoral konserni halusi laajentaa toimintaansa kuorma-auto
puolelle, jolloin Motoral yhtiöt ostivat koko yhtiön osakekannan ja toimitilat henkilökunta siirtyi tuolloin Motoral yhtiöiden palveluksen. Samalla yhtiön nimi muuttui VTA Tekniikka Oy:ksi. (VTA Tehnika, n.d.)
Vuonna 1991 Yhtiö alkoi maahantuomaan Thermo King lämmönhallinta
järjestelmiä, jotka kuuluvat nykypäivänakin yrityksen maahan tuomiin
tuotteisiin. (VTA Tehnika, n.d.)
Vuonna 1993 yrityksestä tuli yksin oikeudella Palfinger-nostolaiteiden
maahantuoja. Tänä päivänä nämä nostolaiteet ovat markkinajohtaja Suomessa. (VTA Tehnika, n.d.)
Tänä päivänä yrityksellä on kaksi toimipistettä Vantaalla ja Pirkkalassa. Yrityksen liikevaihto (2019) oli noin 35 miljoonaa euroa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 75 henkilöä. Päätoimialana kuorma-autojen muutos- ja päällirakennetyöt. Yritys harjoittaa myös myynti-, asennus-, huolto, sekä suunnittelu- ja varaosamyyntiä.
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TYÖNTUTKIMUS
Työntutkimuksen tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta. Työntutkimuksella voidaan tutkia mitä tahansa työhön liittyvää asiaa esim. henkilöä,
konetta, ajankäyttöä, työvälineitä, ergonomiaa, kuvia, ohjeita. Yleensä
työntutkimus aloitetaan tutkittavan työnkokonaisuuden havainnoimisella
ja kuvaamisella. Käytettävät työmenetelmät kartoitetaan, kehitetään ja vakiinnutetaan kaikille työntekijöille. (EK-SAK tuottavuusryhmä, 2011, 6;
Konsultointi Welldone)
Taloudellisesta näkökulmasta työntutkimuksella tarkastellaan työn ja työmenetelmän kustannusvaikutuksia. Voidaan selvittää tuotannon pullonkaulat, kustannuksia, laatuongelmia aiheuttavat työt, lisäarvoa tuottavat
työt, toistuvat pitkäkestoiset paljon työtä vaativat työt. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 6)
Työntutkimuksen tuloksia voidaan käyttää työohjeiden- ja järjestyksen laatimiseen, menetelmäkehitykseen, ajankäytön selvittämiseen ja työn standardointiin. Menetelmätutkimuksella voidaan selvittää tehokkain, turvallisin ja halvin työmenetelmä. Työn standardisoinnilla tehokkain ja turvallisin
menetelmä vakiinnutetaan koko henkilöstölle ja vakioidaan yleiseksi toimintaohjeeksi, jota työntekijät noudattavat. Työnmittauksella selvitetään
työhön tarvittava aika, jota voidaan käyttää tuotannon suunnitellussa, läpimeno aikojen selvittämisessä ja tuotannon kuormituksen selvityksessä.
(EK-SAK tuottavuusryhmä, 2011, s. 6)
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Työntutkimusta käytetään enää harvoin urakkapalkkauksen pohjaksi.
Urakka palkkauksella tehdään nykyään alle 10 % teollisuuden työtunneista.
(EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 5)
2.1

Aikalajit
Työpäivä, -jakso tai -vaihe voidaan jakaa erilaisiin aikalajeihin. Kuvassa 1 on
kuvattu yleisemmin käytössä olevat aikalajit, jotka kohdistuvat työjaksoon.
Tekemisaika sisältää tuotteen tai työn jalostan osuuden. Tekemisaika voidaan jakaa moneen eri alaryhmään vaiheaikaan ja valmisteluaikaan. Apuaika sisältää toistuvia ja välttämättömiä toimenpiteitä työn edistämistä
varten kuten kahvitauot, työsiisteyden yläpitäminen ja työsuoritusten kirjaaminen työnseurantajärjestelmiin. Häiriöaika tarkoittaa työn keskeytymistä jonkun seurauksen takia joka ei johdu työn tekijästä. Ylimääräinen
taukoaika on taas työntekijän itse aiheuttama työn keskeytyminen. Näitä
ovat esimerkiksi työn liian aikainen lopettaminen tai työn liian myöhäinen
aloitus. Kaikkien muiden paitsi jalostava työn osuuden pitäisi olla mahdollisimman pieni, koska nämä eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa ja kuluttavat
resursseja. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 11)

Kuva 1.

Henkilötyön aikalajit. Työpäivän tai työjakson aikana. (EK-SAK
tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 11)

”Tyypillinen ajankäytön jakautuma kone- ja metallituoteteollisuudessa on
esitetty alla olevassa kaaviossa. Tyypillisesti jalostavan vaiheajan osuus jää
jopa alle puoleen työpäivän kestosta.” (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011,
s. 13)
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Kuva 2.

Tyypillinen ajankäytön jakautuminen kone- ja metalliteollisuudessa (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 13)

2.1.1 Tekemisaika
Tekemisajalla tarkoitetaan sitä osaa työpäivästä tai työtehtävästä, joka lisää suoraan työn jalostusarvoa. Tähän aikaan kuuluvat työt voivat olla pituudeltaan ja toistuvuudeltaan erilaisia. Nämä kaikki asiat edistävät suoraan työn valmistumista. Tekemisaika voidaan jakaa kahteen erilaiseen
osaan, vaiheaikaan ja valmisteluaikaan. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä
2011, s. 11)
Vaiheaikaan kuuluvat sellaiset työt, jotka edistävät suoraan työn valmistumista. Vaiheaika on riippuvainen tehtävästä työstä. Tähän vaikuttavat valmistettavan erän suuruus ja toistuvuus. Vaiheaika voidaan ilmoittaa sarjaa,
kappaletta tai työtä kohden. Vaiheaika voi sisältää joutuisuuden kannalta
kahdenlaisia työvaiheita koneaikaa ja käsiaikaa. Koneajalla tarkoitetaan
koneen tekemää sykliä. Käsiaikaan vaikuttaa suoraan työntekijän joutuisuus. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä 2011, s. 11)
Valmisteluaikaan kuuluvat kaikki sellaiset työn osiot, jotka esiintyvät sarjaa
tai kappaletta kohden vain kerran. Tällaisia ovat esimerkiksi koneen asetusten teko työtehtävän alussa ja lopussa. Sarjan suuruus vaikuttaa suoraan valmisteluajan suuruuteen. Mitä pienempi sarja sitä suurempi on valmisteluajan suuruus kappaletta kohden. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä,
2011, s. 11)
2.1.2 Apuaika
Osa työajasta menee välttämättömien aputehtävien suorittamiseen sekä
henkilökohtaisiin tarpeisiin ja muuhun elpymiseen. Nämä eivät varsinaisesti edistä työn valmistumista, mutta niiden hoitaminen on kutenkin välttämätöntä. Apuaika määritetään työpäivää kohden. Apuaikaan huomioidaan seuraavat asiat, päivävakio, henkilökohtainen apuaika ja muu elpymisaika. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 11)
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Muu elpymisaika huomioidaan silloin kuin työ on niin kuormittavaa, ettei
henkilökohtainen apuaika riitä elpymiseen. Muun elpymisajan suuruus
määritetään teknologiateollisuus liiton taulukosta. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 11)
2.1.3 Häiriöaika
Häiriöaikoihin kuuluvat erilaiset odottamattomat keskeytykset, joiden kestoa ei voida etukäteen ennustaa. Häiriö aikoihin kuuluvat myös ylimääräinen työ, joka johtuu odottamattomista asioista. Yleensä häiriöaikojen kestot ovat epämääräiset. Tutkimuksen yhteydessä häiriöaikojen syyt ja kestot on syytä kirjata tarkkaan ylös, että näitä asioita voidaan parantaa. (EKSAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 12)
2.1.4 Ylimääräinen taukoaika
”Ylimääräistä taukoaikaa on sellainen taukoon käytetty aika, joka ylittää
apuajassa mukana olevan henkilökohtaisen apuajan ja niiden lisäksi muut
elpymiseen tarvittavat ajat. Ylimääräinen taukoaika johtuu esimerkiksi
työn tekemisen liian aikaisesta lopettamisesta ennen vuoron vaihtoa.” (EKSAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 12)
2.1.5 Päivävakio
Päivävakioon kuuluvat työt eivät varsinaisesti kuulu tuotteen tai työn varsinaiseen tekemisaikaan. Nämä työt ovat pakollisia asioita, jotka toistuvat
päivittäin. Esimerkiksi päivävakioon kuuluvat työpisteen siisteyden ylläpito, työsuoritusten kirjaus tuotannon ohjaus järjestelmiin, koneiden ja
laitteiden säännölliset huoltotyöt ja muut vastaavan laiset työ tehtävät.
(EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 11-12)
2.1.6 Henkilökohtainen apuaika
Henkilökohtaisen apuajan muodossa työntekijälle varataan aikaa henkilökohtaisia tarpeita ja työstä johtuvasta kuormituksesta elpymistä varten.
Henkilökohtaisen taukoajan suuruus perustuu sovittuun käytäntöön. Tähän vaikuttavat matkat erilaisiin palvelu- ja huoltokohteisiin. Sovitut kahvit
ja muut tauot ovat osa henkilökohtaista taukoaikaa. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 12)
2.2

Työnmittausmenetelmät
Ajanmääritystapoja on useita. Menetelmää valittaessa on huomioitava
tutkimuksen kohde, käyttötarkoitus ja haluttu tarkkuustaso. Ajanmäärityksellä selvitetään työhön tarvittavaa tai käytettyä aikaa, joten tarkkuuteen
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vaikuttavat menetelmän kuvaus tarkkuus ja ajanmääritys tarkkuus. Usein
riittävä tarkkuus voi olla tuotannonohjausjärjestelmistä saatava tieto. (EKSAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
Varsinaisia mittausmenetelmiä ovat havainnointitutkimus, kelloaikatutkimus, liikeaikatutkimus, aikalaskelmat ja standardiaika järjestelmät. (EKSAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
Ajankäytön selvittämiseen sopivat parhaiten havainnointi ja ajankäyttötutkimus. Standardi työtehtävän mittaamiseen sopivat parhaiden liikeaikatutkimus ja normaaliaikatutkimus. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
2.2.1 Havainnointitutkimus
Havainnointitutkimuksella työtapahtuman aikana tapahtuneet toimenpiteet jaotellaan aikalajeihin. Yleensä toimenpiteet jaotellaan seuraaviin aikalajeihin tekemisaikaan, apuaikaan, taukoaikaan, häiriöaikaan ja edelleen
tutkimuksen käyttötarkoituksen mukaisesti tarkempiin aikalajeihin. Havainnointitutkimuksessa tutkija havainnoi työtä ja kirjaa havainnointi hetkellä olevan tapahtuman. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
Havainnointitutkimuksella pystytään helposti tutkimaan useaa työvaihetta
useissa työpisteissä. Tällöin saadaan selkeä kuva koko osaston ajan käytöstä. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
Havainnointitutkimus on monikäyttöinen, se on erittäin laaja, helppo ja
nopea suorittaa. Tällä tutkimuksella voidaan selvittä mitä tahansa mm.
työaikaa, ajankäyttöä, ergonomiaa, ryhmätyöskentelyä, ongelmia ja yms.
(EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24)
2.2.2 Normaaliaikatutkimus
Normaaliaikatutkimuksella selvitetään kohdetyöhön tarvittavaa aika kellon avulla. Työ suoritetaan vakiomenetelmällä, vakio-olosuhteissa, normaalilla joutuisuudella eli työskentelynopeudella. Henkilö, joka suorittaa
työn, omaa tavanomaisen ammattitaidon. Käsin tehtävän työn ajan määrityksessä on huomioitava työntekijän joutuisuus eli työtahti, jotta voidaan
työlle määrittää normiaika. Tämä prosessi sopii käsin tehtäville lyhytkestoisille työvaiheille. Tarvittaessa tutkittava työ voidaan jakaa useampiin
työvaiheisiin, joille voidaan määrittää normiajat erikseen. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 24-25)
2.2.3 Jatkuva ajankäyttötutkimus
Jatkuvassa ajankäyttötutkimuksessa työtä tai työntekijää seurataan jatkuvasti. Parhaiten menetelmä sopii pitkäkestoisiin harvemmin tehtävien töi-
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den seuraamiseen, joiden työjärjestystä ei ennalta tiedetä. Tämä tutkimusmuoto vaatii paljon resursseja, koska tutkijan pitää jatkuvasti seuranta paikalla ja kestää pidempään kuin muut menetelmät. Tässäkin tutkimus muodossa on paljon hyötyjä. Saadaan luotettavaa tietoa työjärjestyksestä, ongelmista ja muusta mitä halutaan tietää. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä,
2011, s. 30)
2.2.4 Aikalaskelmat
”Aikalaskelmissa aika voidaan laskea koneen tai prosessin suoritusarvojen
perusteella. Vakioitujen aikatekijöiden mukaan lasketaan työvaiheen
kesto.” (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 25)
2.2.5 Standardiaikajärjestelmä
”Standardiaikajärjestelmien avulla työhön kuluva aika voidaan määrittää
laskennallisesti. Standardiaikajärjestelmä on tietylle käyttöalueelle tarkoitettu työnosien kokoelma, johon kuuluvien työnosien sisältö, menetelmä
ja aika on määritelty. Sen avulla laaditaan kuvaus tehtävästä työstä, ja
työnosiin tarvittavien aikojen perusteella voidaan laskea työhön tarvittava
aika. Standardiaikajärjestelmät ovat erittäin käyttökelpoisia määritettäessä työhön tarvittavaa aikaa esimerkiksi tarjouslaskennan tarpeisiin suunnitelmien pohjalta.” (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 25)
2.3

Työntutkimuksen hyödyt
Työntutkimuksen avulla saadaan selkeä kuva yrityksen nykytilanteesta, joiden perusteella voidaan asettaa realistiset tulevaisuuden tavoitteet. Pelkästään tieto siitä mihin tuotannon resurssit käytetään, ei enää riitä vaan
tarvitaan luotettavaan tietoa mihin niiden avulla voidaan päästä ja tarvitaanko mahdollisesti lisätyövoimaa tai uusia työmenetelmiä. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 8)
Tuotannon ohjauksessa työskentelevien henkilöiden on syytä tietää tuotteen todelliset vaihe- ja läpimenoajat. Vaiheaikojen perusteella hallitaan
tuotannon kuormitusta. Vaiheajat on syytä tietää, jolloin voidaan välttää
tuotantoon kohdistuvaa kuormitusta ja estää tuotantoon kohdistuvat pullonkaulojen syntymistä. Asiakkaan näkökulmasta tuotteen läpimenoaika
on tärkeä, koska nopeaa ja läpimeno ja toimitusaikaa voidaan pitää kilpailu
etuna, mutta myöhästyneet toimitusajat aiheuttavat asiakkaalle epäluottamusta ja jopa asiakkaiden menetyksiä. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä,
2011, s. 9)
Tuotannon layout-suunnitelmaa tehdessä on syytä tietää materiaalivirrat,
käytössä oleva kapasiteetti ja vaihe- ja läpimenoajat. (EK-SAK tuottavuustyöryhmä, 2011, s. 8)
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TYÖNTUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tässä luvussa tutustutaan työntutkimuksen suoritusvaiheisiin. Tutkimus
osuus suoritetaan kohdeyrityksen alustarakenneosastolla. Tutkimuksen
tarkoituksena on selvittää osaston yleinen ajan käyttö ja projekteissa eniten aikaa vaativat työtapahtumat. Tällä hetkellä työtapahtumia ei ole vakioitu, joten työjärjestys ja menetelmät vaihtelevat työntekijän mukaan.
Tämä johtuu myös siitä että harvoin projektit ovat samanlaisia, mutta perus työjärjestys pitäisi olla aina sama.
Tutkimuksen laajuus rajataan kohde yrityksen kuorma-autojen akselistojen asennusvaiheeseen. Asennusvaihe sisältää mekaanista asennusta, hydrauliikka, paineilma ja sähkötöitä. Tutkimusvaihe alkaa siitä, kun kuormaauto otetaan asennuspisteelle ja loppuu siihen, kun lopputarkastus ja koeajo on suoritettu.
Työntutkimuksen voi jakaa neljään eri vaiheeseen: tutkimuksen valmistelu
ja suunnittelu, työn mittaus ja havainnointi, tulosten analysointi sekä kehityskohteiden ja toimintasuunnitelman laadinta. Tutkimuksen valmisteluja suunnitteluvaiheessa tehdään tutkimuksessa käytettävät lomakkeet ja
tutustutaan työmääräinlomakkeeseen, piirustuksiin ja ohjeisiin. Mittausja havainnointi vaiheessa suoritetaan työnseuranta vaihe kellon, havainnoin, ja seurantalomakkeiden avulla. Samalla havainnoidaan työmenetelmiä, häiriöön johtavia syitä ja materiaalivirtaa. Tulosten analysointivaiheessa tulokset analysoidaan Excel-laskentatyökalun avulla, jolloin saadaan projektien yleinen ajan käyttö selville. Tässä vaiheessa voidaan myös
tarkastella erikseen työvaiheisiin käytettyä aikaa.
Työsuorituksen jälkeen tulokset olisi syytä käydä yhdessä koko osaston
henkilökunnan kanssa läpi, jolloin saadaan työntekijät sitoutumaan kehittämään työtä tai työntekemistä. Työntekijöiden käyttäminen kehitysvaiheessa on tärkeää, heillä on usein paras tieto työntekemisestä ja työvaiheista.

3.1

Tutkimuksen suunnittelu
Tutkimuksen suunnittelu ja valmistelu aloitettiin marras-joulukuussa 2019,
jolloin minulle ehdotettiin tämän aiheen opinnäytetyötä. Ennen kuin hyväksyin tämän opinnäytetyön aiheen, perehdyin työntutkimuksen suoritukseen ja teoriaan, sekä tutkin vastaavanlaisia opinnäytetöitä Theukseuksesta.
Työntutkimuksen teoria tiedon hankkimisen jälkeen päätimme yhdessä
osaston vastaavan ja tuotantopäällikön kanssa, mihin tutkimus kohdistuisi.

9
Tämä tutkimus kohdistuisi kohdeyrityksen akselisto asennusosastolle ja
siellä asennusvaiheeseen. Kohdeyrityksellä on noin 20 kpl erilaisia akselistorakenteita, joten kaikkia akselimalleja on mahdoton tutkia tässä opinnäytetyössä. Tutkimuksen aloitus ajankohdaksi päätimme viikon 8, kun tilauskantaan saapuu kerralla useita kuorma-autoja, jolloin tutkimus päästään suorittamaan tehokkaasti.
Tutkimusmenetelmäksi päädyimme havainnointitutkimukseen, jolloin
pystytään seuraamaan useaa projektia samaan aikaan. Tässä tutkimuksessa seurattiin neljää projektia samaan aikaan.
Tutkimuksen aikana tapahtuneet toimenpiteet jaotellaan aikalajeihin.
Tässä tutkimuksessa päädyimme seuraaviin aikalajeihin vaiheaikaan, häiriöaikaan, henkilökohtaiseen taukoaikaan, ylimääräiseen taukoaikaan ja
päivävakioon.
Työjärjestys ja työvaiheet tiedetään mutta niitä ei ole vakioitu kaikille työntekijöille. Tämä johtuu myös siitä että harvoin on samanlaisia projekteja.
Perusasennus on aina samanlainen riippuen tietenkin akselityypistä, mutta
komponenttien sijainnit vaihtelevat suuresti tilan ja käyttötarkoituksen
mukaisesti.
Teoriatiedon hankkimisen jälkeen laadittiin tutkimuksessa käytettävät lomakkeet. Lomakkeiden laadinnassa käytin apuna Theukseuksessa julkaistua opinnäytetyötä (Valta 2013) Tuotannon kehitys työntutkimuksen
avulla. Lopulta päädyin kuitenkin luomaan kokonaan omanlaisen Exceltaulukko lomakkeen (taulukko 1), johon työn suoritukset kirjasin. Taulukkoon kirjasin päivämäärän, aikalajin, aloitus-, lopetusajan ja työtapahtuman muutamalla sanalla ylös. Ruokailun kirjasin taulukkoon helpottamaan
tutkimustulosten analysointivaihetta. Tutkimuksen aikana tehdyt huomiot
kirjoitin Word-tiedostoon ylös. Tein myös asennusvaiheet-taulukon helpottamaan analysointi- ja tutkimusvaihetta. (kuva 3)
Taulukko 1. Esimerkki työnmittaus taulukon täyttämisestä Exel tiedostoon.
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Kuva 3.

Asennusvaiheet. Tämä helpotti asennusvaiheiden aikojen analysointia ja mittausta.

Tiedotus työntutkimuksen tekemisestä tehtiin tammikuun kuukausipalaverin yhteydessä, jossa tutkimukseen osallistuville henkilöille kerrottiin
työntutkimuksen tekemisestä ja tarkoituksesta. Tiedotus työntutkimuksen
tekemisestä on tärkeää ja pitää tehdä oikein ettei työntekijöille jää mitään
epäselväksi. Työntekijöiden on oikeus nähdä tutkimuksessa tehdyt aika
merkinnät jos työntekijä haluaa.
3.2

Havainnoinnin suoritus
Havainnointitutkimus päästiin aloittamaan viikon 7 loppupuolella, jolloin
tutkimukseen valituista kuorma-autoista ensimmäinen saapui kohdeyritykselle. Tutkimuksen kohteiksi valittiin kuusi kappaletta kuorma-autoja,
joista viisi oli samanlaisia. Tällöin tutkimuksesta saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia aikatietoja. Molemmat akselimallit, joita tässä tutkimuksessa
käsitellään, ovat kohdeyrityksen tuotantokannassa yleisiä.
Ennen tutkimuksen aloitusta kävin tutkimukseen osallistuvien henkilöiden
kanssa tutkimukseen aiheen ja tavoitteen läpi. Kerroin heille myös tutkimustavasta ja miten heidän pitäisi työskennellä. (Normaalilla työskentely
tavalla ja joutuisuudella.)
Tutkimuksen alussa keskustelimme vielä tuotantopäällikön kanssa tutkimuksen tarkkuudesta. Tutkimuksen tarkkuudeksi päädyimme noin 10 minuuttiin, jolloin tutkimus onnistuisi joutuisasti ja häiritsemättä työntekijöitä mahdollisimman paljon. Jos tutkimuksen tarkkuutta olisi pienennetty,
tutkija ei olisi enää pysynyt tutkimuksessa mukana ja tutkijan olisi pitänyt
häiritä koko ajan työntekijöitä.
Havainnointitutkimuksen tekeminen oli helppoa. Tutkija havainnoi tietyn
ajan välein tutkittavaa kohdetta ja kirjaa sillä hetkellä olevan työtapahtuman ylös. Tässä tutkimuksessa seurattiin neljää projektia samanaikaisesti.
Tutkimukseen osallistui noin 8 henkilöä kerralla.
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3.3

Tutkittavat kohteet
Tutkimuksen kohteiksi valittiin kohdeyrityksen akseliston asennusvaihe.
Asennusvaiheeseen kuuluu mekaanista asennusta, sähkö-, hydrauliikka- ja
paineilmakytkentöjä.
Mekaanisessa asennusvaiheessa kuorma-autoon asennetaan akseliston
rakenne, joka sisältää akselin nosto yksikön, akseliston tukirakenteen, akselin ja muut akseliin liittyvät mekaaniset osat.
Sähkövaiheessa kuorma-autoon asennetaan akseliston kääntymistä ohjaava tietokone, anturit, akseliston käyttökytkimet ja muut tarvittavat
komponentit. Sähkökytkennät tehdään kytkentäkaavion mukaan.
Paineilmavaiheessa tehdään paineilma kytkennät kytkentäkaavioiden mukaan ja asennetaan tarvittavat komponentit ja paineilmaputket.
Hydrauliikkavaiheessa asennetaan akseliston ohjausta varten tarvittava
hydrauliikkajärjestelmä. Tämä järjestelmä voi toimia, joko sähköllä tai auton moottorin ulosoton perässä olevalla hydrauliikkapumpulla. Tässä vaiheessa tehdään myös tarvittavat hydrauliikkaputket ja asennetaan ohjausjärjestelmään liittyvät hydrauliikkakomponentit.
Kuorma-auton omia komponentteja joudutaan usein siirtämään, jotta tarvittava tila lisäakselille saadaan. Komponentit joita usein joudutaan siirtämään, ovat akkulaatikko, ad-blue säiliö, dieselsäiliö, ilmankuivain ja rungon
välipalkkien siirrot. Näille komponenttien siirroille pyrin määrittämään tutkimuksen avulla vaiheajat. Tällä hetkellä asennukselle on ilmoitettu yksi
asennusaika ja siihen ei ole huomioitu tarvittavien komponenttien siirtoja.

4

TULOSTEN ANALYSOINTI
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksella saatuja tuloksia. Tutkimusaineisto
kerättiin Excel-taulukkoihin työnmittauksen ja havainnoinnin aikana. Tutkimuksen aikana kerättyjen tietojen perusteella esitetään ajan käytön jakautuminen aikalajeihin. Aikajakaumat esitetään ympyrädiagrammeilla,
joissa aikalajien suhteelliset osuudet ovat havaittavissa. Työn mittaus aloitettiin ensimmäisestä työvaiheesta ja se loppui valmiiseen tuotteeseen.

4.1

Projektikohtainen ajankäyttö
Valmistustilaukset 21494, 21503, 21511, 21667 ja 21682 ovat samanlaisia
projekteja. Ohjeajaksi projekteille on annettu 90 tuntia (akseliasennus 80
h ja telinkevennin 10 h). Akseliasennuksen lisäksi kuorma-autoihin asennettiin telinkevennin ja ad-blue ja ilmankuivaimen paikat vaihdetaan, jotta
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tarvittava asennustila saadaan. Asennukset tehdään yleensä asentajapareina: toinen asentaa mekaaniset osat ja toinen tekee sähkö-, hydrauliikkaja paineilmakytkentöjä.
Valmistustilaus 21614 on kohdeyrityksen yleisin akselimalli. Ohjeajaksi
tälle akseliasennukselle on annettu 80 h ja telinkeventimelle 10 h. Tämä
projekti toteutettiin sähköisellä ohjauspumpulla, jolloin moottorin ulosottoon ei asennuttu olenkaan hydrauliikkapumppua vaan asennettaan sähkömoottorilla toimiva hydrauliikkapumppu.
Seuraavaksi esitellään projektikohtaiset ajankäytön diagrammit. Näitä diagrammeja voidaan verrata tyypilliseen kone- ja metalliteollisuuden ajan
käytön jakaumaan, joka esitetään tässä työssä sivulla 4 (kuva 2).
4.1.1 Valmistustilaus 21503
Valmistustilauksen 21503 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan
kymmenen työpäivää alkaen auton ja osalaatikon siirrosta työpisteelle ja
loppuen koeajoon. Tältä ajan jaksolta laadittiin ajankäytön diagrammi
(kuva 4), jossa esitetään ajan käytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.

Kuva 4.

Valmistustilauksen 21503 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.

Kokonaisuudessa projektiin meni noin 105 työtuntia, jolloin projekti ylitti
tavoiteajan 15 tunnilla. Asennuksessa oli mukana harjoittelija, jonka tunteja ei huomioitu ollenkaan asennusaikaan eikä tutkimukseen. Samalla,
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kun tein tutkimusta, neuvoin harjoittelijalle oikeita työmenetelmiä ja tapoja. Harjoittelija keskeytti useasti myös työntekijän, jolloin häiriöajan
osuus nousi jonkun verran ylöspäin.
4.1.2 Projekti 21494
Projektin 21494 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan yhdeksän
työpäivää alkaen auton ja osalaatikon siirrosta työpisteelle ja loppuen koeajoon. Tältä ajanjaksolta laadittiin myös ajankäytön diagrammi (kuva 5),
jossa esitetään ajankäytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.

Kuva 5.

Valmistustilauksen 21494 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.

Kokonaisuudessa projektiin meni 93 tuntia, jolloin asennus ylitti vain kolmella tunnilla tavoiteajan. Tätä projektia teki kaksi kokeneinta asentajaa,
joiden ei tarvinnut miettiä mihin osia laitetaan vaan kaikki asiat tehtiin suoraan muistin varasta.
4.1.3 Projekti 21511
Projektin 21511 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan kymmenen
työpäivää alkaen auton ja osalaatikon siirrosta työpisteelle ja loppuen koeajoon. Tältä ajanjaksolta laadittiin ajankäytön diagrammi (kuva 6), jossa
esitetään ajankäytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.

14

Kuva 6.

Valmistustilauksen 21511 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.

Kokonaisuudessa projektiin meni noin 115 tuntia, jolloin 25 tuntia ylittää
annetun asennusajan. Tutkiessa kuvaa kuusi huomataan jo selkeitä eroja
muihin asennuksiin. Ylimääräinen taukoajan ja henkilökohtaisen taukoajan
osuudet ovat nousseet selkeästi ylöspäin. Näiden syitä käsitellään tässä raportissa myöhemmin.
4.1.4 Projekti 21667
Projektin 21667 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan yhdeksän
työpäivää alkaen auton ja osalaatikon siirrosta työpisteelle ja loppuen koeajoon. Tältä ajan jaksolta laadittiin ajankäytön diagrammi (kuva 7), jossa
esitetään ajan käytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.
Kokonaisuudessa projektiin meni noin 105 tuntia, jolloin 15 tuntia ylittää
annetun asennusajan. Tutkiessa kuvaa seitsemän ei huomatavissa ole selkeitä eroja, häiriöajan osuus on hieman noussut mutta sekin hyvin vähän.
Tarkemman aikatietojen tarkastelun jälkeen huomataan että asentajat
vaihtuivat kesken asennuksen. Tämä johtui siitä kun asentaja jäi talvilomalle. Asentajan vaihtuminen kesken projektin hidastaa aina projektin valmistumista.
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Kuva 7.

Valmistustilauksen 21667 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.

4.1.5 Projekti 21682
Projektin 21682 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan kahdeksan
työpäivää alkaen auton ja osalaatikon siirrosta työpisteelle ja loppuen koeajoon. Tältä ajanjaksolta laadittiin ajankäytön diagrammi (kuva 8), jossa
esitetään ajan käytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.

Kuva 8.

Valmistustilauksen 21682 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.
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Kokonaisuudessa projektiin meni noin 114 tuntia, jolloin 24 tuntia ylittää
annetun asennus ajan. Diagrammia tarkasteltaessa huomataan että henkilökohtainen taukoaika ja ylimääräinen taukoaika ovat koholla verrattuna
muihin diagrammeihin.
4.1.6 Projekti 21614
Projektin 21614 asennusvaiheeseen meni kokonaisuudessaan kahdeksan
työpäivää alkaen auton siirrosta työpisteelle ja loppuen koeajoon. Tältä
ajan jaksolta laadittiin ajankäytön diagrammi (kuva 9), jossa esitetään ajan
käytön jakautuminen eri aikalajeihin prosentuaalisesti.

Kuva 9.

Valmistustilauksen 21614 käytetyn ajan suhteellinen jakautumien eri aikalajeihin.

Kokonaisuudessa projektiin meni noin 104 tuntia, jolloin 14 tuntia ylittää
annetun asennusajan. Jos diagrammia verrataan sivulla 4 olevaan tyypilliseen ajankäytön jakaumaan kone- ja metalliteollisuudessa niin ylimääräisen taukoajan osuus 8 % nousee esille. Tähän projektiin ei tehty ennakko
keräiltyä, jolloin osat haettiin aina hyllystä kun niitä tarvittiin tai asentaja
keräili tarvitsemansa osta valmiiksi ennen asennusta. Tämä on yleinen toimintatapa kohde yrityksessä.
4.2

Häiriöaikojen syyt
Häiriöaikojen syitä on monia. Pääasiassa häiriöajat syntyivät yllättävistä
keskeytyksistä, jotka eivät johtuneet osien sopimattomuudesta. Tutkimuksen aikana ainoastaan yhteen samaan osaan jouduttiin poraamaan kaksi
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kappaletta 14mm halkaisijalta olevia reikiä. Tähänkin osaan oli tehty muutos variantti vuonna 2018, mutta osat ovat tilattu vanhalla piirustuksella.
Kohdeyrityksen itsesuunnittelemat osat ovat joko plasma-, laser- tai CNCkoneistettuja osia. Osien sopimattomuudessa en tutkimuksen aikana huomannut ongelmia.
Häiriöajat koostuivat ensisijaisesti pienistä keskeytyksistä, joko osa puutteista tai muusta osien hakemisesta tai osien väärästä keräilystä. Osa häiriöajoista kertyi myös uudelleen tekemisestä, joka johtui puutteellisesta
tiedosta tai komponenttien virheellisestä sijoittelusta.
Häiriöaikoihin laskettiin myös asennusvirheiden korjaaminen. Tämmöisiä
ovat hydrauliikka- ja paineilmavuotojen korjaaminen ja vikojen etsiminen.
Häiriöaikoihin en huomioinut työnjohdon aiheuttamia keskeytyksiä. Tällaisilla keskeytyksillä tarkoitan huoltotilauksia tai vastaavia asioita, jotka keskeyttävät asennuksen tekemisen. Näissä tapauksissa asentajan pitäisi leimata itsensä pois valmistustilaukselta. Vaikka nämä eivät kasvata häiriöajan osuutta, mutta nämä viivästyttävät asennuksen läpimenoaikoja.
Nämä huoltotilaukset voivat myös viivästyttää muitakin kun vain yhtä
asennusta. Tämä johtuu siitä kun huoltotilaukset tehdään asennusosaston
käytävällä. Tällöin trukki hyllyille pääsy estyy kokonaan ja tavaraa ei saada
hyllyistä. Huoltotilauksiin käytettiin tutkimuksen aikana noin 30 tuntia aikaa, joka oli yllättävän vähän.
4.3

Henkilökohtainen taukoaikojen kertyminen
Henkilökohtainen taukoaika kertyy sovituista tauoista ja henkilökohtaisten
tarpeiden tekemisestä. Kohdeyrityksessä on sovittu taukojen pituuksiksi
15 minuuttia ja samalla on sovittu käsien pesuaikaa 5 minuuttia ennen ruokailua ja kotiinlähtöä.

4.4

Ylimääräisten taukoaikojen kertyminen
Kun edellä esitettyjä ajankäytön diagrammeja tarkastellaan ja verrataan sivulla 4 olevaan tyypilliseen ajankäytönjakaumaan kone- ja metalliteollisuudessa (kuva 2) huomataan että ylimääräisen taukoajan osuus on selkeästi
isompi kohdeyrityksessä. Oman arvioinnin mukaan arvioisin kuvassa 2 olevan ylimääräisen taukoajan osuudeksi noin 3 %.
Ylimääräinen taukoaika kertyy hyvin nopeasti pienistä ja suurista tauoista.
Yrityksessä on sovittu että työt aloitetaan aamuisin klo 7.00 ja loppuvat
15.30. Aamut kuitenkin alkavat asentajien yhteisellä kahvitauolla, joka kestää noin 15 minuuttia, tällöin juodaan kahvia ja istutaan. Myös kahvitauot
venähtävät usein noin 20-25 minuuttiin ennen kuin työpisteelle palataan.
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Ruokatauon ajaksi on sovittu 11.15-11.45, kun tähän huomioidaan sovittu
käsien pesuaika alkaa ruokatauko 11.10. Jos ruokatauon aikana lähtee talon ulkopuolelle lounaalle, pitäisi henkilöiden leimata itsensä ruokatunnille. Tätä ei kuitenkaan kukaan tällä hetkellä noudata kohdeyrityksessä.
Muutamia asentajia ei kiinnosta yhteiset säännöt. He lähtevät lounaalle
noin 10.50-10.55 ja palaavat lounaalta noin 11.30. He eivät kuitenkaan tällöin jatka töitä vaan pitävät taukoa noin klo 12.00 asti. Nämä kaikki kun
lasketaan yhteen ja huomioidaan, milloin jotkut asentajat lopettavat
työnsä niin ylimääräisen taukoajan osuus kasvaa erittäin nopeasti hyvin
suureksi.

5

KEHITYSIDEAT
Tässä luvussa käydään läpi muutamia kehitysideoita, jotka tulisi ottaa huomioon kohdeyrityksessä.

5.1

Standardiaikajärjestelmä
Mielestäni kohdeyrityksen asennusten ajanmääritys tavaksi sopisi parhaiten standardiaikajärjestelmä. Tällöin saataisiin kaikille projekteille todellinen asennusaika. Tällä hetkellä tavoiteaikoihin ei huomioida komponenttien siirtoihin meneviä aikoja. Tällöin yleisempien komponenttien siirroille
määritettäisiin omat asennusajat. Asennusaika katsottaisiin taulukosta, johon on määritelty komponenttien siirroille omat asennusajat. Tutkimuksen aikana tehdyissä projekteissa komponenttien siirtoihin meni kokonaisuudessa aikaa noin 10-15 % käytetystä asennusajasta.

5.2

Työohjeet ja piirustukset
Työohjeita on jonkin verran tehty kohdeyrityksessä. Harvoin asentajat kuitenkaan niitä käyttävät. Kokeneet asentajat tekevät asiat lähestulkoon
muistin varasta. Tällöin virheitä pääsee syntymään koska asentajat eivät
juurikaan katso rakennelistoja tai kuvia, jos johonkin on vaikka tapahtunut
muutos.
Työohjeet olisi hyvä tehdä ainakin akselistojen kokoonpanovaiheesta. Lähestulkoon kaikista akselimalleista on tehty 3d mallit ja täydelliset osapiirustukset. Rakenteista ei kuitenkaan ole tehty ollenkaan kokoonpanopiirustuksia. Asentajat saavat vain alustakuvan ja sivumittakuvan akselityypistä. Kaikista akselimalleista kannattaisi tehdä kunnolliset kokoonpanopiirustukset. Toisessa kuvassa voisi näkyä vain runkoon kiinnitettävät osat ja
niiden mitoitus. Samassa kuvassa voisi olla tärkeimmät huomiot. Esimerkiksi kuinka paljon kardaani vaatii tilaa. Toisessa kuvassa voisi näkyä akselin
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esivarusteluvaihe. Tämä vaihe tapahtuu erillisessä telineessä. Tässä kuvassa voisi näkyä esivarusteluun tarvittavat osat ja niiden kiristysjärjestys.
Samalla voisi olla maininta, mitkä osat pitää kiristää kun akseli on autossa
kiinni. Kiristysjärjestys helpottaa akselin alle asennusta, kun jousivarsissa
on pieni muotoinen pelivara. Tämän vaiheen huomasin tuottavan eniten
ongelmia nuoremmille asentajille, he yleensä turvautuvat suoraan kokeneemman asentajan apuun tässä vaiheessa.

5.3

Tuotannon layout
Layoutin vaikutus materiaalin virtaan on merkittävä. Tuotannon layout tulisi suunnitella siten, että materiaalien kuljetusmatkat läpi valmistusprosessin olisivat mahdollisimman lyhyitä ja esteettömiä. Käytännössä tuotteet tulisi jaotella tuoteperheisiin, joiden mukaan layout tulisi suunnitella.
Työpisteiden suunnittelussa tulisi huomioida materiaalien virtaussuunta,
tarvittavien laitteiden sijoittelu, tuotteen valmistamiseen tarvittavan tilan
tarve, materiaalilavojen tilojen tarve ja mitä standardituotteita ja tarvikkeita työpisteellä tarvitaan päivittäin.
Kohdeyrityksellä on tulossa muutto uusiin tiloihin tulevaisuudessa. Toivoisin todella, että tuotannon layout suunnitteluun käytettäisiin aikaa ja varsinkin työpistesuunnitteluun. Esimerkiksi tällä hetkellä on paljon tarvikkeita, jotka voisivat olla suoraan työpisteellä. Tällä hetkellä työpisteeltä on
matkaa noin 25-30 m tarvikehyllyille, joissa on päivittäin tarvittavia tuotteita. Näissä hyllyssä on asennuksissa eniten käytetyt pultit ja muita samanlaisia tuotteita, jotka voisivat olla suoraan työpisteillä omissa laatikoissa. Tällä hetkellä useilla asentajilla on laatikoita, joissa näitä tuotteita
on sekaisin.

5.4

Ennakkokeräily
Tutkimuksen aikana suoritettuihin asennuksiin tehtiin ennakkokeräily,
kaikki tarvittavat osat keräiltiin valmiiksi. Yleensä kohdeyrityksessä ei
tehdä ennakkokeräilyä, syynä on varaston henkilökunnan kiireellisyys.
Tässä tapauksessa ennakkokeräilyn hoiti asentaja, joka keräili osat keräyslistojen mukaan osalaatikkoihin.
Kohdeyrityksessä kohtaa usein ongelman, että osia puuttuu. Ennakkokeräilyllä tähän asiaan voitaisiin saada pienimuotoinen pelivara, kun osat kerättäisiin noin viikkoa ennen projektin aloitusta, vaikka jonkun asentajan
toimesta. Vaikka ennakkokeräilyyn käytettäisiin tässä vaiheessa noin 2 tuntia aikaa, tämä ei silti vaikuttaisi juurikaan asennusten läpimenoaikoihin.
Tuotannon layout on tällä hetkellä ongelmallinen asennustiloissa olevien
hyllyjen kohdalla. Kun osastolla tehdään huoltotyötä tai kuorma-autoa säilytetään osaston käytävällä, estyy osahyllyille pääsy kokonaan trukilla. En-
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nakkokeräilystä olisi tältä osin todella iso hyöty. Varsinkin töiden häiriöaikojen kannalta, koska osa asentajista hakevat osia silloin kuin he niitä tarvitsevat.
Mielestä ennakkokeräilystä olisi paljon hyötyä, varsinkin kun ennakkokeräilyn yhteydessä selviäisi jos jotain osia puuttuu. Tällä hetkellä kohdeyrityksen erp-järjestelmä ei anna automaattisia ostoehdotuksia, kun tehdään
valmistustilaus, jolle lisätään käytettävät tuoterakenteet. Ennakkokeräilyn
yhteydessä kun käytäisiin varastosaldoja läpi, jolloin varastosaldojen heittoja saataisiin pienemmäksi.
5.5

Osastojen välisen yhteistyön kehittäminen
Kohdeyrityksen asennustilat ovat jakautuneet kolmeen osastoon. Yhdessä
huolletaan ja asennetaan kylmälaitteita, toisessa huolletaan nostolaitteita
ja kolmannessa asennetaan ja valmistetaan akselistoja.
Osastojen välillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista yhteistyötä. Jollain osastolla asentajat voivat olla ilman töitä, ja toisella osastolla on töitä liikaa
henkilökuntaan nähden. Sitä en osaa sanoa millä ihmeellä tämä osastojen
välinen yhteistyö saataisiin kuntoon, kun osalla asentajista on todella isoja
asenneongelmia.

6

YHTEENVETO
Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin työntutkimuksen teoriaan ja toteutukseen. Työntutkimuksella tutkittiin kohdeyrityksen kahden akselimallin
asennusajan käyttöä. Tutkimuksella mitattuja aikatietoja verrattiin tyypilliseen kone- ja metalliteollisuuden ajankäytön jakaumaan. Tutkimuksessa
havaittiin, että kohdeyrityksessä ylimääräisten taukoajan osuus on suuri:
noin 10 % kokonaisajan käytöstä.
Tutkimuksen tuloksena kohdeyritykselle syntyi käsite asennusten ajankäytöstä, sekä luotettavat aika tiedot tuotannon toimenpiteistä. Työntutkimuksen aikatiedot luovutetaan Excel-tiedostoina kohdeyritykselle.
Opinnäytetyön tekemistä hankaloitti tämän hetkinen maailmantilanne
(Covid-19). Materiaalien hankkiminen oli jonkun verran hankalaa, koska
mitkään kirjastot evät olleet auki. Tämä tilanne vaikuttaa myös kohdeyrityksessä, sillä kun kuorma-auto tehtaat ovat olleet suljettuina, kaikkia
asennuksiin tulevia kuorma-autojen saapumispäivämääriä on lykätty
eteenpäin.
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