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1 Johdanto
Toiminnan jatkuva kehittäminen on monen yrityksen elinehto koko ajan uudistuvassa
yhteiskunnassa. Organisaatioilta odotetaan jatkuvasti tehokkaampaa toimintaa, parempaa laatua ja isompia tuotantomääriä, samalla kun kustannuksia ja päästöjä pyritään vähentämään. Tätä ideologiaa tukee Fladkjær Nielsenin, Kyntäjän ja Pejstrupin
(2018, 8) mukaan myös Lean-ajattelu, jossa pyritään tunnistamaan ja poistamaan organisaation toiminnasta kaikki hävikit, jotta olemassa olevat resurssit voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

Organisoimattomassa työympäristössä yhtenä merkittävänä hukkana on arvoa tuottamaton, tarpeeton liike ja varastointi (Ahlsén, Lehtimäki & Petersson 2018, 33-34).
Nämä kaksi ongelmaa ruokkivat toisiaan: jos ei ole strategisesti sovittu mitä tuotteita
työtilassa tulee säilyttää, eikä tilan tarvikkeilla ole omia nimettyjä paikkoja, alkaa työtilaan herkästi kerääntyä tarpeettomia asennustarvikkeita ja -osia sekä samalla tilasta
häviää siellä tarvittavaa kalustoa vääriin paikkoihin. Hyllyille kerääntyy liikaa turhaa
tavaraa, jolloin oikeiden asennustarvikkeiden etsimiseen kuuluu tarpeettoman kauan
työaikaa.

Lean-ajattelun 5S-menetelmän tavoitteena on luoda hyvin organisoitu ja toimiva työpaikka ja ohjata organisaatioon oikeanlaiset käytösmallit, järjestyksen ylläpitämiseksi.
Tähän tavoitteeseen pääseminen on tärkeää, koska hyvin organisoitu ja toimiva työympäristö lisää työnsujuvuuden lisäksi viihtyvyyttä ja työhyvinvointia. Työpistekohtaiset standardisoinnit ovatkin usein hyvä aloituskohta koko työtilan standardisoimiseksi. Standardisoinnin tarkoitus on tehdä työtilan käyttäjille epäkohtien havaitseminen mahdollisimman helpoksi. (Ahlsén ym. 2018, 80-81.)

Opinnäytetyön tavoitteena oli organisoida toimeksiantajan, Äänekosken Energia
Oy:n, työpaja toimivammaksi kokonaisuudeksi, Lean-ajattelun 5S-menetelmää hyödyntäen. Lähtötilanteessa kehitettävällä työpajalla oli paljon sinne kuulumatonta tavaraa ja vastavuoroisesti merkittäviä puutteita työtarvikkeissa ja työkaluissa, jotka
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ovat välttämättömiä asennustöiden saumattomassa toteuttamisessa työpajalla. Mihinkään ei ollut kartoitettu mitä tilassa tulisi säilyttää, eikä siellä olleilla asennustarvikkeilla ollut omia nimettyjä paikkoja.

1.1 Äänekosken Energia Oy:n työpaja
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Äänekosken kaupungin omistaman energiayhtiön,
Äänekosken Energia Oy:n, työpajalle. Äänekosken Energia Oy on perustettu vuonna
1993. Se toimii sähköntuottajana ja vastaa Äänekosken kaupungin ja lähiseutujen
kaukolämpö- ja vesihuollosta. Yhtiön viimeisimmässä tilinpäätöksessä, vuonna 2019,
Äänekosken Energian liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 1,81 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 1,8% ja liikevoittoprosentti oli 11,4%. Joulukuussa
2019 päättyneellä tilikaudella yhtiöllä oli 34 työntekijää. (Äänekosken Energia Oy.
N.d.)

Yhtiön työntekijät ovat jakautuneet niin, että varastolla työskentelee yksi varastotyöntekijä, sähköverkon ylläpitotehtävissä on työnjohtaja, verkostoinsinööri ja käytönjohtaja sekä seitsemän sähköasentajaa ja automaatioasentaja, joka työskentelee
myös muille käyttöpuolille. Varaston esimieheksi on nimetty yhtiön vesi- ja kaukolämpöpuolella toimiva huolto- ja kunnossapitoinsinööri. Vesiliiketoiminnan muut virat ovat vesihuoltoinsinööri, työnjohtaja, tuotantoinsinööri, kaksi lvi-asentajaa, joista
toinen työskentelee myös kaukolämmön puolella, oppisopimustyöntekijä, laitoshuoltaja sekä kolme henkilöä jätevesipuhdistamoilla ja -pumppaamoilla sekä kunnossapitotehtävissä. Kaukolämmön puolella työskentelee käyttömestari sekä kaukolämpöasentaja. Äänekosken Energia Oy:n asiakaspalvelussa on kolme työntekijää, asiakaspalveluvastaava, yksi maksujärjestelyistä vastaava sekä asiakkuus-/myyntipäällikkö.
Muita toimihenkilöitä yrityksessä on tuotantopäällikkö, talous- ja hallintopäällikkö ja
yhtiön toimitusjohtaja.

Työ toteutettiin Äänekosken Energia Oy:n työpajalle, jossa pääasiassa yhtiön automaatioasentaja sekä sähköasentajat tekevät sisätiloissa suoritettavia asennus- ja
huoltotöitä. Tilassa myös varastoidaan asennustöissä tarvittavia asennustarvikkeita ja
työkaluja. Kaukolämmön ja lvi-puolen sisätiloissa tehtävät alustavat asennustyöt sekä
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vain niissä tarvittavat tarvikkeet tulisi säilyttää osastojen omiin käyttöihin ohjatuissa
työtiloissa, jotka sijaitsevat eri rakennuksissa kuin opinnäytetyössä kunnostettava
työpaja. Työpaja on pohjapinta-alaltaan 87,7 m².

1.2 Työn tavoitteet
Opinnäytetyön tavoitteena oli energiayhtiön työpajan järjestäminen kokonaisuudessaan toimivammaksi tilaksi. Työ oli ajankohtainen yhtiölle osana koko varastorakennuksen uudistamista. Äänekosken Energia Oy oli tehnyt juuri ennen opinnäytetyön
alkamista varaston esimiehen vaihdoksen varastotoiminnan kehittämiseksi. Uudistamisprojektin ensimmäinen askel oli asennusosien varastointiratkaisujen ja tilojen päivittäminen paremmin toimivimmiksi. Työpaja on osana yhtiön päävarastoa, joten
koko varastorakennuksen työtilojen siisteyden ylläpidon ja toimivuuden kannalta
myös työpajan puolen tulee olla oikein suunniteltu ja toiminta organisoitua, että
työskentely rakennuksen kaikissa eri tiloissa olisi tehokasta ja turvallista.

Työ toteutettiin Leanin 5S-menetelmää käyttäen, jonka tavoitteena oli ohjata työpajan ylläpitoa myös jatkossa. Toimeksiantaja sai uudistetun ympäristön lisäksi eväitä
siihen, miten työpaja ei palaisi enää lähtötilanteeseen organisoinnin valmistuttua.
Resurssien puutteen takia siisteyden ylläpidon suunnitteluun ja itse organisointiin
vaadittava aika olivatkin olleet toimeksiantajan suurin haaste työpajan kehitystyössä.
Näihin ongelmiin haettiin ratkaisua opinnäytetyön toteuttamisella.

Työn aluksi kartoitettiin mitkä ovat opinnäytetyön tavoitteet. Päätavoitteeksi muotoutui työpajan organisointi 5S-menetelmää hyödyntäen. Tämän jälkeen muodostettiin työn alatavoitteet, joiden avulla päätavoitteeseen päästäisiin. Alatavoitteista
muodostettiin tutkimuskysymykset. Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Mitä työpajalla tulisi säilyttää?
2. Millainen työpajan layoutin tulisi olla?
3. Mitkä olisivat työpajalle parhaat säilytysratkaisut?
4. Miten järjestys saataisiin ylläpidettyä?
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Aluksi tuli selvittää mitä tarvikkeita työpajalla tulisi säilyttää, jotta voitiin suunnitella
toimiva layout ja parhaat säilytysratkaisut työpajan tarvikkeille. Selkeiden säilytysratkaisujen tavoitteena oli tarvikkeiden löydettävyyden lisäksi jatkuvan siisteyden ylläpidon helppous ja sitä kautta pysyvyys. Tavoitteeseen pääseminen oli tärkeää koska
järjestyksellä voidaan parantaa esimerkiksi Tuomisen (2010, 7-8) mukaan työtilan
viihtyvyyttä, työturvallisuutta, toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja hukan vähenemistä.

Tutkimuskysymyksistä nostettiin esiin aihekokonaisuudet, joiden pohjalle työn teoriaosuus rakennettiin niin, että se auttaa vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Työssä
käytetyt tietoperustat:
•

Varastointi

•

Lean

•

5S-menetelmä

2 Varastointi
Varastoinnilla tarkoitetaan varastorakennuksia, -tiloja sekä -toimintoja. Varastointia
ja sen tarvetta on kannattavaa miettiä etenkin yrityksen perustamis- tai laajennusvaiheessa, jolloin voidaan välttyä turhalta varastoinnilta. Varastointi tulisikin pitää minimissään, koska varastoihin sitoutuu pääomaa, joka olisi taloudellisesti kannattavampaa vapauttaa organisaation tuottavampiin tarpeisiin. (Bell, Inkiläinen, Ritvanen &
Santala 2011, 79.)

Sitoutuneen pääoman lisäksi varastosta koituu muitakin kustannuksia, esimerkiksi
varastotila, käsittelykustannukset kuten henkilökunta ja varaston kalusto, tuotteiden
vanhentuminen ja vahingoittuminen sekä varkaudenriski (Müller 2011, 13). Hokkanen ja Virtanen (2016, 72) toteavat lisäarvoa tuottamattoman varaston olevan hyödytön, joten sen on tuotettava palvelua organisaatiolle ja asiakkaalle. Varaston pää-
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tehtävä on asiakastilausten kustannustehokas ja ajantasainen käsittely niin, että toimitukset suoritetaan määrällisesti ja laadullisesti oikein, oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

2.1 Varastoinnin ja varastonhallinnan syyt
Mitä laajempi tuotevalikoima ja asiakastarpeet organisaatiolla on, sitä enemmän sille
aiheutuu varastointipaineita. Bell ym. (2011, 80) luettelevat, että varastoinnin syitä
ovat taloudellinen eräkoko, saatavuuden turvaaminen, tarve ostettujen tavaroiden
säilytykselle, hyvän asiakaspalvelun takaaminen, kuljetuksesta aiheutunut välivarastointi, tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajuus, toimittajan epäluotettavuus, raakaaineiden tulevan hinnan nousun ennakointi tai raaka-aineiden rajallinen saatavuus.

Lähes jokaisella yrityksellä on tarve ainakin jonkinnäköiselle varastoinnille ja kun organisaatiolla on varastoa, tulisi sen panostaa myös varastonohjaukseen. Hokkanen ja
Virtanen (2016, 72) selventävät, että varastonohjauksella tarkoitetaan varastoihin sitoutuvan pääoman hallintaa ja materiaalivirtojen ohjausta, joka pitää sisällään informaation, rahavirran, palveluasteen, henkilöstön, koneet ja laitteet. Onnistuneella varastonohjauksella voidaankin suoraan vaikuttaa positiivisesti yrityksen taloudelliseen
kannattavuuteen.

Varastonhallinnan pääsyitä on Vialen (1996, 3) mukaan:

1. Palvelutason maksimointi (Maximizing customer service)
2. Hankintojen ja tuotannon tehokkuuden maksimointi (Maximizing efficiency of
purchasing and production)
3. Varastoihin sitoutuneen pääoman minimointi (Minimizing inventory investment)
4. Voiton maksimointi (Maximizing profit)

Viale (1996, 4) tarkentaa, että varastoinnilla pyritään vastaamaan mahdollisimman
hyvin asiakkaiden tarpeisiin korkealla palvelutasolla. Yksi tärkeimpiä hyvän asiakaspalvelun merkkejä onkin tuotteen saatavuus ajallaan. Jos yritys ei kykene tarjoamaan
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asiakkaan tarvitsemaa tuotetta tai palvelua vaaditussa ajassa, kärsii ensimmäisenä
organisaation imago ja pahimmassa tapauksessa asiakkaat täyttävät tarpeensa kilpailijan kautta. Jotta varaston investoinnit saadaan kuitenkin pidettyä mahdollisimman
matalina varastointiin sitoutuvan pääoman vuoksi, Bellin ym. (2011, 79) mielestä ei
ole kannattavaa pitää 100% palvelutasoa, vaan joskus voidaan myös asiakkaalle ilmoittaa, ettei tuotetta ole saatavilla tai sopia tuotteelle kohtuullinen toimitusaika
myöhemmäksi.

Hankintojen tehokkuuden maksimoinnin tavoitteena on osto- tai kuljetuskustannuksiltaan kannattavimpien hankintaeräkokojen valinta. Tuotannon tehokkuuden maksimoinnilla pyritään isompien tuotantoerien yhtäjaksoiseen läpiajoon, jolloin tuotanto
ei katkea materiaalikatkojen vuoksi. Yleisesti ottaen isompien erien valmistaminen
on yrityksille taloudellisesti kannattavampaa kuin pienempien tuotantoerien. Yksinkertaisin keino voiton maksimoimiseksi onkin kulujen minimoiminen, johon varaston
hallinnalla pyritään. (Viale 1996, 4-5.)

2.2 Varastotyypit
Organisaatiolle sopivin tai sopivimmat varastointityypit muotoutuvat toimialan, varastoitavan tuotteen vaatimusten sekä varaston rajoitusten ja valittujen teknisten
ominaisuuksien mukaan. Viale (1996, 8) esittää, että teoriassa jako kaikelle varastoinnille voidaan tehdä kierto-, eli eräkokovaraston (cycle stock) ja varmuusvaraston (safety stock) mukaan. Kiertovarasto edustaa sitä varastoa, jolla ylläpidetään tietyn
ajanjakson keskimääräinen kysyntä. Varmuusvarastolla turvataan varaston palvelutaso ja se voidaan optimoida paremmilla kulutuksen ennusteilla, vaihtelun minimoinnilla ja onnistuneemmilla toimittajayhteistöillä. Fyysisesti näitä kahta varastointityyppiä ei kuitenkaan ole eroteltu toisistaan.

Müller (2011, 15) jakaa eri varastotyypit lähtökohtaisesti kolmeen kategoriaan:
raaka-ainevarasto, keskeneräisen tuotannon (KET) varasto ja valmistuotevarasto.
Muut varastotyypit edustavat toiminnan ylläpitoon liittyvää varastointia, kuten käyttötarvikkeet, pakkaustarvikkeet, varaosat, kaupintavarasto, komponenttivarasto,
kunnossapitovarasto, varmuusvarasto, lajitteluvarasto ja läpivirtausvarasto. Bell ym.
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(2011, 82) lisäävät kaupanalalla käytetyiksi varastotyypeiksi: tukkuvaraston, keskusvaraston, jakeluvaraston ja noutovaraston.

Tuotteiden mukaan varastotyypit jaetaan kylmä- ja pakastevarastoihin, lämmin varastoihin sekä kuormalava- ja pientarvikevarastoihin. Teknisiä toteutuksia eri varastoille on korkea-/matalat varastot, ulko-/sisävarastot, kapeakäytävävarastot, puoliautomaattivarastot, lattia-/pihavarastot sekä manuaali-/automaattivarastot. (Bell ym.
2011, 82).

Varaston säilytysratkaisuihin vaikuttavat käytettävissä oleva tila, tuotevalikoima,
tuotteiden käsiteltävyys, käsittelykalusto, tavaravirran määrä ja suunta sekä olosuhteet, kuten valaistus ja varastolattian kantavuus. Varastohyllyvalinnoissa tulee huomioida hyllyjen rakennemateriaalit, sijoittelu, käytettävyys, kuormitus, korkeudet,
kantavuus ja muunneltavuus sekä varmistaa hyllystöjen huollot ja varaosien saatavuus. (Bell ym. 2011, 84).

2.3 Varaston layoutin suunnittelu
Varaston suunnittelussa on tärkeää huomioida oikea mitoittaminen: liian ahtaat käsittely- ja säilytystilat aiheuttavat turhia materiaalisiirtoja ja kasvattavat virheiden todennäköisyyttä. Varaston layoutin, rakennuksen muodon ja koko varastoprosessin
suunnitteluun vaikuttavat varastoitava tuotevalikoima, varastointitekniikka, varastotyyppi, hyllystöt, laitteet, tontin koko ja muoto sekä varaston tavaravirtausmalli. (Bell
ym. 2011, 84-85.)

2.3.1 ABC-analyysin hyödyntäminen layoutin suunnittelussa
Richards (2011, 70) toteaa, että koko varaston suunnittelun tavoitteena tulisi olla tehokas varastointiprosessi, jota voidaan edesauttaa mahdollisimman lyhyillä keräily- ja
hyllytysetäisyydet, joihin pyritään ABC-analyysin avulla. ABC-analyysillä tarkoitetaan
tuotteiden jaottelujärjestelmää, jota käytetään kahden tai korkeintaan kolmen muuttujan välisessä luokittelussa (Hokkanen & Virtanen 2016, 74-75). Hokkanen ja Virta-
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nen (2016) kuvaavat yleisten muuttujien suhteellisiksi osuuksiksi 80%, 15% ja 5%. Varastoitavat tuotteet voidaan luokitella esimerkiksi myyntivolyymin, saatavuusvarmuuden, kustannusten, myyntikatteen tai asiakasmäärän perusteella. ABCluokittelulla voidaan parantaa tuotteiden saatavuutta sekä laskea varaston kokonaisarvoa. (Bell ym. 2011, 91).

ABC-analyysissä kartoitetaan mitkä tuotteista on nopeimmin kiertäviä ja arvoltaan
merkittävimpiä organisaatiolle. A-tuotteet edustavat noin 80 prosenttia organisaation nimikkeistä ja niiden varastotasoja ja kirjanpitoa on tärkeä seurata tarkasti ja varastonohjauksen tulee olla tiukka. Täydennysväli on tiheä ja varmuusvaraston on oltava jatkuvasti ajan tasalla, jolloin sujuvan toimittajayhteistyön merkitys korostuu. Btuotteet kattavat noin 15 prosenttia yrityksen nimikkeistä ja niiden tarkkailu voi olla
hieman väljempää ja tilauserät voivat olla suurempia. Loput nimikkeet ovat C-tuotteita, joille ei tarvita jatkuvaa seurantaa ja niiden tarve katetaan esimerkiksi muutamalla vuosittaisella toimituksella. C-nimikkeille riittää löyhempi kontrolli ja niille voidaan hyödyntää yksinkertaisia varastonohjausjärjestelmiä, kuten automaattisia täydennyksiä. (Bell ym. 2011, 91.)

A-tuotteet sijoitetaan mahdollisimman helposti keräiltäville varastopaikoille, kuvio
1:n mukaisesti niin, että ne ovat lähinnä lähtevää tavaraliikennettä. C-tuotteet voidaan hitaasti kiertävinä ja vähemmän merkittävinä nimikkeinä sijoittaa varastolla ylähyllyille, kuten kuviossa 2 on kuvattuna sekä varastopaikoille, jotka ovat kauempana
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keräilypisteistä. Ylähyllyjä voidaan myös hyödyntää täydennyserien varastoinnissa.

LÄHTEVÄ

B-TUOTTEET

Kuvio 1 Layout, jossa tuotteet sijoitettuna ABC-analyysin mukaisesti

C-TUOTTEET
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B-TUOTTEET

C-TUOTTEET

Kuvio 2 Sivuleikkaus hyllystä, jossa tuotteet aseteltu ABC-analyysin mukaisesti

Optimoidun lyhimmän keräilyreitin lisäksi varaston layoutin suunnittelussa tulee huomioida varastorakennuksen korkeuden hyödyntäminen. Hyllyjen päällekkäisellä sijoittamisella saadaan hyödynnettyä varaston lattiatila mahdollisimman tehokkaasti.
Monikerroksisessa varastoinnissa on kuitenkin tärkeää huomioida kantavien pilareiden ja välipohjien kantokyky sekä kerroksellisuuden luoma lisätyö keräilyssä. Korkeimmille varastopaikoille ei kannatakaan sijoittaa raskaita taakkoja eikä nopeasti
kiertäviä tuotteita. (Richards 2011, 70-72.)

2.3.2 Tavaravirtausmallit
Layoutilla ja tuotesijoittelulla voidaan merkittävästi vaikuttaa varaston toiminnan tehokkuuteen. Tuotesijoittelu ja keräilypisteet, johon ABC-analyysillä luokitellut nimikkeet kannattaa sijoittaa, riippuu tavaravirran suunnasta. Tavaravirtausmallit voidaan
jakaa suoran virtauksen ja U-virtauksen periaatteisiin.
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Suoralla virtauksella tarkoitetaan kuvion 3 mukaista materiaalivirtaa, jossa tuotteet
otetaan sisään varaston toiselta puolelta ja ohjataan läpivirtauksena ulos vastakkaiselta puolelta. Suoravirtauksen etuna on melko vapaasti määritettävä varaston pituus ja leveys. Haittapuolena on trukkien vaatima mahdollisimman leveä pääkäytävä
sekä suuren tontin tarve, koska varaston molemmissa päissä tulee olla ajopiha. (Bell
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SAAPUVA

ym. 2011, 85.)

Kuvio 3 Suoravirtausperiaate
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Kuvio 4 U-virtausperiaate

LÄHTEVÄ
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Kuviossa 4 on kuvattu U-virtauksen periaate. U-virtauksessa sisään tuleva ja uloslähtevä tavara kulkee samalta puolelta varastorakennusta, jolloin varastotontti voi olla
pienempi. U-virtaus periaatteen mukaisessa varastossa hyllyjä voidaan sijoittaa usealla eri tavalla ja se mahdollistaa useita pääkäytäviä, jolloin keräilymatkat ovat lyhyempiä. Useammat käytävät tarvitsevat kuitenkin enemmän käytävätilaa. (Bell ym.
2011, 85-86.)

3 Lean
Lean-ajatusmalli on Kortejärven ja Saaren (2018, 14) mukaan Jamen Womackin ja Daniel Jonesin 1990-luvun alussa kehittämä tuotantofilosofia, joka perustuu Toyotan
tuotantomalliin. Fladkjær Nielsen ym. (2018, 11) toteavat Leanin kehittäneitä tutkijoita kiinnostaneen japanilaisessa Toyotan autotehtaassa sen paremmuus muihin autonvalmistajiin verrattuna. Tutkijat huomasivat, että Toyotalla oli vähemmän työntekijöitä kehittämässä, tuottamassa ja huoltamassa tuotteita, vähemmän investointeja
tuotantokapasiteetin yksikköä kohden, vähemmän virheitä ja korjaustöitä sisäisessä
prosessissa, vähemmän alihankkijoita, joilla taas oli enemmän alan asiantuntemusta,
pienemmät varastot koko prosessin aikana, tuotannosta asiakkaalle ja huoltotöihin
sekä vähemmän työtapaturmia. Koko Toyotan tuotantoa kuvasikin sanonta vähemmän on enemmän, joka kiteyttää hyvin Lean-filosofian ydinajatuksen.

Kortejärvi ja Saari (2018, 19) nostavat Leanin yhdeksi merkittävimmistä tavoitteista
henkilöstön osaamisen kehittämisen. Sillä on todettu olevan suora vaikutus organisaation toiminta- ja kilpailukykyyn. Myös työn mielekkyys ja sen myötä viihtyvyys
kasvaa, kun työntekijät saavat monipuolisia työtehtäviä ja koko työyhteisö kykenee
joustavuuteen vaihtelevissa työtilanteissa. Työntekijöiden monipuolinen osaaminen
takaa myös töiden saumattoman jatkuvuuden, vaikka joku henkilökunnasta olisi
poissa. Jokaisen prosessin työntekijän tulisi myös tuntea kaikki prosessin työvaiheet
ja ymmärtää niiden merkitys toimitusketjun lisäarvon tuojana. Ymmärryksen kasvaessa saavat työntekijät myös merkityksellisyyttä omalle työlleen.
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3.1 Viisi Lean-periaatetta
Womack ja Jones esittelivät vuonna 1996 kirjassaan Toyotan tuotantojärjestelmän
käsitteellä ”Lean Thinking” ja kiteyttivät sen viiteen perusperiaatteen: arvon tuottaminen asiakkaalle, hukan vähentäminen arvoketjujen tunnistamisella ja kuvaamisella,
työn sujuvuuden lisääminen, työnnön korvaaminen imulla sekä toiminnan jatkuva
parantaminen, joka on koko Lean-filosofian ydin (Fladkjær Nielsen ym. 2018, 12).

Vuorinen (2013, 73-74) tarkentaa näitä perusperiaatteita seuraavasti:

1. Arvo asiakkaalle: Asiakasarvon tulee ohjata koko kehitystyötä, koska asiakas
määrittää kaikkien tuotteiden ja palveluiden arvon. Organisaation täytyy tietää mitä asiakas haluaa ja mistä ominaisuuksista asiakas on valmis maksamaan.
2. Tunnista ja kuvaa arvovirrat: Arvoketjut tunnistamalla ja kuvaamalla voidaan
määritellä asiakasarvoa luovat toiminnot sekä hukat, eli lisäarvoa tuottamattomat toiminnot, jotka tulee poistaa. Arvoketju tulee arvioida aina raaka-aineista ja suunnittelusta tuotteen luovuttamiseen asti - toimittajayritykset tarkastelussa huomioiden.
3. Lisää sujuvuutta työntekoon: Työnteon sujuvuuteen vaikutetaan materiaalivirtojen, mutta myös informaatiovirtojen sujuvuudella ja virheettömyydellä.
Materiaalivirtojen tulee olla jatkuvia, selkeitä ja lyhyitä. Turhat odottelut, käsittelyt ja siirtelyt tulee tunnistaa ja poistaa. Koneiden kunnossapito ja toimintavarmuus vaativat erityishuomiota.
4. Korvaa työntö imulla: Imuohjauksella tarkoitetaan tuotteiden ja sen komponenttien valmistusta vasta asiakastilauksen perusteella, eli tuotteiden varastoon valmistamista tulisi välttää. Imuohjauksen edellytyksenä on asiakasarvoa
parhaiten lisäävän arvoketjun määrittäminen ja sujuva virtaus. Asiakkaan ostosignaali tulisi kulkea tuotantoketjun läpi toimittajayrityksille asti.
5. Paranna jatkuvasti: Organisaation tulee panostaa jatkuvaan prosessin kehitykseen yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Päävastuu laadun ja tuottavuuden kehittämisestä on työntekijöillä.

3.2 Hukka
Hukkaa on arvovirrassa kaikki mikä ei luo asiakkaalle lisäarvoa. Torkkola (2015, 2627) luokittelee hukkatyypit seitsemään kategoriaan ja esimerkiksi Vuorinen (2013,
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72) lisää listaan kahdeksannen hukan, joka on myöhemmin lisätty keskeiseksi kehittämistyötä estäväksi hukaksi:

1. Ylituotanto: Tehdään liian paljon, liian aikaisin tai varmuuden vuoksi. Syynä
voi olla asioiden väärä priorisointi. Ylituotanto lisää toimitusaikoja ja turhien
asioiden siirtelyä tai käsittelyä. Esimerkiksi asentajat saattavat tehdä ylläpitohuoltoja turhan usein tai kuluvat osat vaihdetaan liian aikaisin. Asiantuntijatyössä ylituotantoa voi olla turha mittaaminen tai tarpeettomat palaverit. Ylituotanto on pahin hukka, koska se aiheuttaa lisäongelmia ja muita hukan
muotoja.
2. Kuljetus: Toimimaton logistiikka aiheuttaa turhia kuljetuskustannuksia. Väärin
mitoitetut kuljetuslaitteet, tyhjällä ajo toiseen suuntaan tai tarpeettoman pitkät matkat lisäävät siirtoja ja kuljetuskustannuksia. Myös esimerkiksi työautot
tulisi varustella vain oikeasti tarvittavilla materiaaleilla ja työkaluilla.
3. Odottaminen: Huonosti organisoidussa työympäristössä aikaa voi tuhlaantua
tarvikkeiden, osien tai työkalujen etsimiseen. Myös materiaalien loppuminen
voi aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä. Tuotteen tai tehtävän siirtyessä ihmiseltä toiselle, se joutuu usein jokaisen siirron yhteydessä jonoon odottamaan
käsittelyä, jolloin työ odottaa tekijäänsä ja asiakas palvelua.
4. Ylilaatu: Epätarkoituksenmukaista käsittelyä saattaa ilmetä, jos oikeita töitä ei
ole tarpeeksi tai jos työn riittävää laatutasoa ei ole yhdessä sovittu. Asiantuntijatyössä ylilaatua voivat olla esimerkiksi turhan tiedon kerääminen, hyödyttömät raportit ja tarkistuksen.
5. Varastot: Liian vähäinen varastointi voi alentaa palvelutasoa, mutta liiallinen
varastointi voi aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Asiantuntijatyössä varastoinnin hukalla tarkoitetaan esimerkiksi aloitettuja keskeneräisiä töitä.
6. Virheet: Jos työ palautuu takaisin uudelleen tehtäväksi se vie käytännössä kapasiteetin kahteen kertaan, mikä vaatii lisää työtunteja ja mahdollisesti lisää
materiaaleja. Uudelleen tekeminen aiheuttaa myös työnkeskeytyksen, häiriötä ja mahdollisia väärinkäsityksiä. Työketjun katkeamattomuuden takaamiseksi, virheettömyys etenkin ketjun alkupäässä on kaikkein tärkeintä.
7. Liike: Ylimääräinen työntekijän tai materiaalin liike voi johtua huonosta
layoutista tai useiden järjestelmien tai sovellusten käytöstä. Tähän hukkaan
voidaan laskea esimerkiksi tiedon lajittelu ja etsimiseen kuluva aika.
8. Hyödyntämätön tieto: Käyttämättä jätetty työntekijän luovuus. Kaikki työntekijät tulisikin ottaa mukaan parannusten tekemiseen, jotta heidän ideansa eivät jäisi kuulematta. Työntekijän taidot voivat mennä myös hukkaan väärissä
tehtävissä.
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Vuorisen (2013, 72) mukaan nämä hukat tunnistamalla ja poistamalla organisaatio
voi tuottaa pienemmillä resursseilla lisäarvoa, kuten parempaa laatua, optimoitua valikoimaa, kilpailukykyisempää hintaa ja lyhyempiä toimitusaikoja.

3.3 Lean-työkalut
Leanin toteuttamiseen on useita työkaluja, joista Fladkjær Nielsen ym. (2018, 94) luettelevat yhdeksän: viikkosuunnitelma, Kaizen, PDCA, arvovirtakuvaus, standardisointi, Kanban, TPM, SMED ja 5S. 5S-menetelmä on käsitelty omana osionaan luvussa
4. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään lyhyesti Fladkjær Nielsenin ym. (2018, 94-149)
kuvaus muista Lean-työkaluista.

3.3.1 Viikkosuunnitelma
Seuraavan viikon työt näyttävä viikkosuunnitelma on kaikkien työntekijöiden nähtävillä ja muokattavissa oleva valkotaululle kirjattu suunnitelma. Viikkosuunnitelma tulisi esittää kaikille työntekijöille yhteisesti ja se toimiikin hyvänä lähtökohtana työntekijöiden kanssa pidettyihin viikkopalavereihin. Sillä täydennetään ja hienosäädetään
pysyvää työsuunnitelmaa. Viikkosuunnitelman tavoitteena on säästää aikaa ja parantaa organisaation viestintää, kun kaikki työntekijät kuulevat samanaikaisesti mitä ollaan tekemässä ja he voivat keskustella mitä viikon aikatauluun kuuluu sekä osallistua
mahdollisiin muutossuunnitelmiin. Viikkosuunnitelma antaa kaikille työhön rakennetta ja suunnitelmallisuutta, mikä tekee ihmisistä itseohjautuvampia ja aloitteellisempia.

3.3.2 Kaizen
Kaizen tarkoittaa viikkopalaveria parannustauluineen. Nimi Kaizen on japania ja tulee
sanoista kai=muutos ja zen=parempi. Palaverin tulisi olla kestoltaan lyhyt, työpisteiden lähellä oleva keskustelu, joka suoritetaan mieluiten seisten. Nopealla palaverilla
tavoitellaan sujuvuutta, kun yhteenveto ja päätökset voidaan tehdä välittömästi.
Viikkopalaverissa voidaan keskustella parannusehdotuksista ja tavoitteista sekä siitä,
ollaanko tavoitteisiin pääsemässä tällä hetkellä. Valkoiseen parannustauluun voidaan
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myös lisätä esimerkiksi töiden priorisointitaulukko ja toimintasuunnitelma. Viikkopalaverit lisäävät työntekijöiden motivaatiota, työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta.
Kun työntekijöitä kuunnellaan ja he tietävät tavoitteet sekä saavutetut tulokset, työt
hoidetaan koko ajan paremmin ja tiimihenki paranee.

3.3.3 PDCA
PDCA, eli parannusympyrä, on ongelmanratkaisutyökalu, jolla pyritään jatkuvaan
standardien ja työprosessien parantamiseen. PDCA nimi tulee sanoista: Plan: Suunnittele parannustoimenpide, Do: Kokeile toimenpidettä (mieluiten rajatulla alueella),
Check: Tarkasta toimiiko parannustoimenpide myös jälkeenpäin, Act: Vie toimenpide
käytäntöön ja luo sille oma standardi. PDCA parannusympyrä on systemaattinen lähestymistapa parannusehdotusten työstämiseen ja sillä voidaan hyvin havainnollistaa kaikille työntekijöille missä vaiheessa käsittelyprosessi on milloinkin. Järjestelmällisellä suunnittelulla ja testaamisella löydetään useita ratkaisuja eri ongelmiin ja ratkaisuista voidaan valita paras.

3.3.4 Arvovirtakuvaus
Arvovirtakuvauksella kartoitetaan kaikki arvoa tuottavat ja tuottamattomat työtehtävät. Kartoituksella selviää kustannuksia lisäävät poistettavat hukat sekä saadaan yhteinen käsitys nykytilanteesta. Työntekijät kehitysprosessiin mukaan ottamalla saadaan heille lisää motivaatiota ja joustavuutta, kun laajempi tietoisuus työtehtävistä ja
niiden merkityksestä kasvaa. Usein tietoisuuden lisääntyessä myös työntekijöiden
asenne kehittyy ja he tekevät itsekin parannusehdotuksia.

3.3.5 Standardisointi
Työtehtävien standardisoinnin tarkoitus on kuvata kohta kohdalta, miten työ tulisi
suorittaa, varmistaen, että se suoritetaan aina samalla ja parhaalla mahdollisella tavalla. Standardeja voidaan aina muokata parempien työntekotapojen löytyessä. Standardit tulisi löytyä juuri sieltä missä niitä käytetään, esimerkiksi riippuvana kansiona
työpisteen luona ja niissä olisi hyvä olla myös selkeästi tulkittavat kuvituskuvat työ-
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prosessista. Standardoimalla saadaan yhdenmukaistettua laatua ja tehostettua toimintaa, kun paras työtapa on kaikkien opittavissa. Standardit luodaan yhdessä työntekijöiden kanssa, mikä lisää heidän sitoutuneisuuttansa. Perehdyttämisessä säästyy
aikaa, kun uudet työntekijät voivat tarkistaa työtehtävien yksityiskohtia myös itsenäisesti ohjeista. Helposti saatavilla olevat ohjeet vähentävät myös virheitä, kun työntekijät voivat nopeasti tarkistaa mitä työssä tuli tehdä.

3.3.6 Kanban
Sana Kanban on japania ja tarkoittaa kylttiä. Kanban on hankintojen ohjausjärjestelmä, jolla pyritään optimoimaan tilauskoot niin, että kaikkea on tarpeeksi, mutta ei
yhtään liikaa varastossa. Kanban-kortti on varastossa, esimerkiksi keräilylaatikossa
tilauspisteen kohdalla merkkinä, kun tuotetta tarvitaan lisää. Kortilla informoidaan
toimittajaa tai hankkijaa tilaustarpeesta. Kanbania voidaan käyttää myös tuotannonohjauksessa valmistusmäärien hallinnointiin. Kanban-kortti huolehtii, että tilauskoot
ovat ajantasaisia kulutukseen nähden, määrien vaihtelusta huolimatta ja sillä voidaan
tyypillisesti pienentää varastomääriä jopa 20 %. Kaikki hankinnat ovat kirjallisena,
mikä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja järjestelmän systemaattisuus vapauttaa hankinnan ja varastohallinnan resursseja organisaation muihin toimiin.

3.3.7 TPM
TPM nimi tulee sanoista Total Productive Maintenance, joka voidaan suomentaa ennakoivaksi huolloksi. Ennakoivalla huollolla pyritään poistamaan hukkaa, seisokkeja,
virheitä ja onnettomuuksia. Onnistuneen TPM-konseptin edellytyksenä on työntekijöiden mukaan saaminen, jolloin työntekijät ylläpitävät laitteiden kuntoa omassa
työssään päivittäin. TPM merkitsee myös jatkuvaa parannustyötä, joka edesauttaa
organisaation tuotannon tehokkuutta ja pienempiä kustannuksia. Laitteiden suunnitellut ylläpitohuollot vähentävät: yllättävän huollon aiheuttamia käyttökatkoja, kapasiteetti voidaan hyödyntää paremmin, kun laitteet eivät rikkoudu, pärjätään pienemmällä kalustolla, kun ei tarvitse hankkia varakalustoa rikkoutuneita korvaamaan ja
huoltokustannukset pienenevät, kun työntekijät koulutetaan itse huoltamaan ja ottamaan vastuu kaluston kunnosta.
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3.3.8 SMED
SMED tulee sanoista Single-Minute Exchange of Die, joka on suomennettu nopeaksi
vaihdoksi. SMED-työvälineen tarkoitus on koittaa minimoida asetusten vaihtoon käytettävä tyhjäkäynti ja hukka-aika. Lyhyemmillä asetusajoilla työaikaa säästyy, koneet
ehtivät tuottamaan enemmän ja samalla työntekijöiden tehokkuus paranee.

4 5S-menetelmä
5S on yksinkertainen ja kaikkialle soveltuva visuaalinen toimintamalli, jonka tavoitteena on luoda pysyvät käytännöt työympäristön siisteydelle, järjestykselle sekä yleiselle puhtaudelle ja turvallisuudelle. Se on Lean-toimintamallista tuttu kehitystyökalu, jossa keskitytään erityisesti arvoa lisäämättömien hukkien eliminoimiseen. 5Sohjelman tavoitteena on parantaa organisaation kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä
samalla kehittää henkilöstön hyvinvointia ja viihtyvyyttä. (Kortejärvi & Saari 2018, 1819.)

4.1 5S-menetelmän tuomat hyödyt ja tavoitteet
5S-menetelmän avulla voidaan Fladkjær Nielsenin ym. (2018, 128) mukaan saavuttaa
ajansäästöä, tilansäästöä, parempaa työpisteiden varustelua, työympäristöä ja työturvallisuutta. Aikaa säästyy, kun kadonneita tarvikkeita ei tarvitse enää etsiä, mikä
lisää tuottavuutta. Kun tarpeettomat tavarat siirretään pois tai sivummalle, jäljelle
jää vain tarpeelliset tarvikkeet ja tilaa säästyy. Työpisteet ovat siistejä ja niiden varustelu on juuri oikea, kun tavarat ovat juuri niillä paikoilla, joissa niitä todella tarvitaan.
Vallitseva järjestys sekä hukatun ajan ja turhautumisen aiheuttaman ärtymyksen vähentyminen luovat paremman työympäristön ja lisäävät työntekijöiden viihtyvyyttä.
Työturvallisuus paranee, kun tavarat ovat omilla paikoillaan, eivätkä ne enää ole lattioilla työntekijöiden kompasteltavina tai nojaile hyllyihin, kaatumisriskejä luoden.

Organisaatio voi 5S-menetelmällä edullisesti parantaa laatua, kun tuotantoseisokit,
virheet ja ohjausongelmat vähenevät. 5S kannustaa pienillä askelilla jokapäiväiseen

22
toiminnan parantamiseen ja ehkäisee ongelmien syntyä. Sen avulla luodaan edellytyksiä JIT-ohjauksen toteuttamiselle: oikea määrä oikeaa tuotetta, oikeassa paikassa
oikeaan aikaan. Menetelmällä minimoidaan päästöjen ja jätteiden syntymistä sekä
turhan tavaran kerääntymistä, jolloin tilan koko kapasiteetti voidaan hyödyntää sille
tarkoitetulle tavaralle ja toiminnalle. (Tuominen 2010, 8-9.)

4.2 Mitä ovat viisi ässää?
Kortejärvi ja Saari (2018, 18) kuvailevat, että 5S-menetelmä on japanissa kehitetty
viisi vaiheinen, kuvion 5 mukainen työkalu, jonka viisi S-kirjainta muodostuvat sanoista: sortteeraus (seiri), systematisointi (seiton), siivous (seiso), standardisointi
(seiketsu) ja seuranta (shitsuke). Jälkeenpäin osa toimijoista ovat alkaneet kutsua 5Smenetelmää nimellä S+5S tai 6S-menetelmä. Kuudes S-kirjain edustaa turvallisuutta –
safety. Siisteyden ja järjestyksen sekä työympäristön vakioinnin on todettu lisäävän
työtilojen ja toiminnan turvallisuutta, joten monet toimijat ovat halunneet lisätä sen
omana osa-alueena.

Kuvio 5 5S-menetelmän vaiheet
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Prosessin aluksi tulisi 5S-menetelmällä kehitettävä alue rajata Fladkjær Nielsenin ym.
(2018, 128) mukaan riittävän pieneen tilaan ja vasta kun standardit ovat saatu kunnolla käyttöön valitulla alueella, voidaan menetelmää laajentaa muihin tiloihin. 5Smenetelmän onnistumiseksi täytyy osa-alueet käydä järjestelmällisesti läpi vaihe kerrallaan, Tuominen (2010, 25) painottaa. Osaa vaiheista voidaan yhdistellä, mutta järjestystä ei voi muuttaa eikä mitään vaihetta voi ohittaa.

4.3 Sortteeraus – Sort – Seiri
Sortteeraus eli nimikkeiden luokittelu ja erottelu on 5S-prosessin ensimmäinen vaihe.
Sortteerauksessa poistetaan aluksi työtilasta kaikki selkeästi tarpeettomat tuotteet.
Ylimääräisten tavaroiden poistamisella vapautuu tilaa ehjille ja hyödyllisille työkaluille, prosessin ja työtilan toiminta selkeytyy, näkyvyys paranee koko työalueella ja
siivoamisen määrä vähenee. (Tuominen 2010, 26.)

Tarpeellisten ja tarpeettomien nimikkeiden erotteleminen voidaan systematisoida
työntekijöitä käyttämällä. Fladkjær Nielsen ym. (2018, 129) neuvovat yhdeksi tavaroiden lajittelukeinoksi värikoodilaputuksen. Työntekijöille annetaan kolmen värisiä
muistilappuja, jotka ilmaisevat työkalun tai tarvikkeen käyttömäärän. Vihreä lappu
kiinnitetään nimikkeeseen, jota työntekijä tarvitsee joka päivä ja joka täytyy siis sijoittaa helposti saataville. Keltainen lappu laitetaan viikoittain tarvittaviin tuotteisiin,
jotka voidaan sijoittaa pois työskentelyalueelta, esimerkiksi toiseen huoneeseen tai
muuhun varastointijärjestelmään. Punainen lappu kiinnitetään vuosittain tarvittaviin
tarvikkeisiin. Vuosittain tarvittavat nimikkeet voidaan siirtää kaukovarastoon tai
muuten haastavimmille keräilypaikoille. Tavarat, joille ei ole mitään käyttöä tai joita
säilytetään vain varmuuden vuoksi, tulee hävittää kokonaan. Lopuksi vihreiden ja keltaisten tuotteiden sijoittelusta keskustellaan tilan käyttäjien kanssa.

Toinen keino tarpeettoman tavaran erottelulle on Tuomisen (2010, 27-30) mukaan
punalaputus. Punalaputuksessa kaikkiin tavaroihin, joiden tarpeellisuus pitää määritellä laitetaan punainen lappu. Kun tavara on tunnistettu ja tarpeellisuus on arvioitu,
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voidaan päättää, jätetäänkö se tarpeellisena nykyiselle paikalleen, hävitetäänkö se,
siirretäänkö se jonnekin muualle, jossa sitä tarvitaan vai siirretäänkö se toistaiseksi
punalappualueelle, jossa sen tarpeellisuus ja toimenpiteet voidaan päättää jälkikäteen. Aluksi tarpeelliselta tuntunut tarvike voi olla pitkään punalaputusalueella, jolloin voidaan todeta, että se kannattaa hävittää.

Tuominen (2010, 27-30) selventää punalaputusprosessin etenemistä seitsemällä askeleella:

1. Punalaputusohjelman käynnistäminen: Jokaiselle työalueelle nimetään vastuuhenkilö ja laputusryhmä sekä missä ajassa tehtävä tulee suorittaa.
2. Punalaputettavien kohteiden määrittely: Kohteina voi olla esimerkiksi koneet ja materiaalit (koneet, työkalut, mittausvälineet, tuotantomateriaalit,
osavalmisteet, tuotteet, käyttöaineet) sekä tilat (lattia-alueet, kulkuväylät,
työpisteet, seinät, hyllyt, varastot, lähtevän/saapuvan tavaran alueet).
3. Punalaputuksen kriteerien suunnittelu: Kolmella kysymyksellä päästään alkuun tavaran tarpeellisuuden arvioimisessa
- Onko tämä tavara tarpeellinen? Jos tarvetta ei ole, se pitää poistaa.
- Onko tämä määrä tarpeellinen? Määrää voidaan ehkä vähentää.
- Pitääkö sen sijaita tällä paikalla? Jos tavaraa tarvitaan vain harvoin tai
käyttökohde on toisaalla, voidaan se mahdollisesti siirtää muualle.
4. Punalappujen hankinta: Punalapuilla tulisi olla kohteen nimi ja numero (sekä
mahdollisesti valmistusajankohta), mihin luokkaan tuote kuuluu (raakaaine/puolivalmiste/lopputuote/kone/työkalu/mittalaite/asiakirja/käyttöaine),
määrä, arvo, syy punalaputukselle (ei tarvita/viallinen/harvoin tarvittava/hylky/tarve tuntematon/muu syy), käsittelytapa (käytetään/varastoidaan/romutetaan/palautetaan/siirretään punalappualueelle) sekä vastaaja
(kuka vastaa päätöksen tekemisestä).
5. Ylimääräisten tavaroiden punalaputus
6. Punalaputettujen tavaroiden arviointi: 3. kohdassa määriteltyjen kriteerien
mukaisesti punalapputuote voidaan säilyttää nykyisellä paikallaan, siirtää toiseen paikkaan samalla työalueella tai varastoon työalueen ulkopuolelle, hävittää jätteenä/myydä/palauttaa/lainata/vuokrata/siirtää yrityksen toiselle osastolle tai siirtää punalappualueelle myöhemmin arvioitavaksi.
7. Punalaputuksen tulosten arviointi: Koneet, työkalut, materiaalit ja käyttöaineet sekä muu punalaputettu omaisuus tulisi kirjata kustannuksiin, tuloihin ja
omaisuuden siirtoihin kustannuspaikasta toiseen.
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Sortteerauksen jälkeen voidaan siirtyä 5S-menetelmän seuraavaan vaiheeseen, eli tilojen systematisointiin.

4.4 Systematisointi - Set in order – Seiton
Fladkjær Nielsenin ym. (2018, 129) mielestä luokitellut tavarat tulisi saada systemaattiseen loogiseen järjestykseen niin, että kaikki löytävät tarvitsemansa tavarat. Jokaisella tarvikkeella tulee olla oma paikka ja jokaisen tavaran tulee olla omalla paikallaan. Systematisoinnin tavoitteiksi Kortejärvi (2018, 18) on kuvannut parhaiden varastointitapojen löytämisen, kuten lattioiden maalauksen, työpisteiden ja muiden
alueiden rajaamisen, selkeät tyhjät käytävät, erilaiset säilytysjärjestelmät ja jätteiden
kierrätyspisteet. Järjestetyssä työympäristössä kenen tahansa on helppo löytää tavarat, ottaa käyttöön ja laittaa pois käytöstä.

Järjestelyn suunnittelu ja toteutusprosessi
Tuominen (2010, 37-40) ohjeistaa käyttämään Hajme Yamashinan antamia ohjeita
järjestelyn suunnittelussa ja toteutuksessa seuraavalla tavalla:

1. Tarpeettoman tavaran poistaminen: Toimitaan sortteerausosion vaiheiden
mukaan.
2. Varastopaikkojen järjestely: Tyhjentyneet tilat, hyllyt ja kaapit järjestellään.
Tarvittaessa säilytysratkaisuja voidaan lisätä tai muokata sopivammiksi.
3. Jokaiselle tavaralle määritellään helppokäyttöiset varastointitavat, joissa
huomioidaan: tarvikkeiden säilyvyys rikkoontumattomana, naarmuuntumattomana, suojassa pölyltä ja ruosteelta, tavaroiden tulee olla niiden käyttäjää
lähellä, jatkuvassa käytössä olevat tarvikkeet sijoitetaan olkapään ja kyynärpään väliselle korkeudelle, harvoin käytetyt tuotteet eri paikkaan ja tiettyyn
valmistusvaiheeseen tai samanlaiseen työhön tarvittavat työkalut sijoitetaan
samaan säilytyspaikkaan.
4. Varastointipaikkojen merkkaaminen osoitelapuilla: Varastopaikat nimetään
ja merkitään lattiaan tai hyllyihin.
5. Osoitelappujen kiinnittäminen varastoitavaan tavaraan: Varastoitu tavara ja
työkalut nimetään ja merkitään selkeästi. Tavaran ja hyllypaikan nimellä on
oltava joku helposti tulkittava yhteys, jotta jo tuotteen nimestä nähdään,
onko se oikealla paikalla.
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6. Jokaisen tavaran numeron ja varastointipaikan dokumentointi: Jokainen varastopaikka ja sen tavarat kirjataan työ-, asetus-, tarkastusohjeeseen tai erilliseen luetteloon.
7. Varaston käytön opastus ja järjestyksen säilymisen seuraaminen: Jokaisen
tulee ymmärtää oma merkitys järjestyksen ylläpitämiseen. Sääntöjen noudattamista valvoo esimies ja muut tilan käyttäjät. Epäjärjestyshavainnoista tulee
ilmoittaa ja asia pitää korjata välittömästi sekä ottaa selvää onko syynä huolimattomuus vai puute merkintäjärjestelmässä.

Tarvikkeiden sijaintien tunnistaminen
Kun tavaroille on määritelty paras paikka, tulee niille tehdä Fladkjær Nielsenin ym.
(2018, 130) mielestä merkintäsysteemi, joka auttaa kaikkia näkemään yhdellä silmäyksellä onko tavara oikealla paikalla tai puuttuuko jotain. Tuominen (2010, 42)
neuvoo toimiviksi sijainnin merkintämenetelmiksi seuraavia tapoja:

1. Sijaintitaulut: Taulu kertoo monta ja mitä kuuluu millekin paikalle. Tauluun
voidaan kirjata tarvikkeen nimi ja sijaintipaikka. Varaston sijainti voidaan merkitä tuotantotilojen piirustuksiin ja varastopaikka hyllymerkinnän mukaan.
2. Värilliset merkinnät: Lattioiden ja työpisteiden rajaaminen voidaan toteuttaa
eri värisillä maaleilla ja teipeillä. Eri värit voivat ilmaista esimerkiksi työalueita,
käytäviä, laitteiden sijainteja tai kulkusuuntia.
3. Työpaikkakuvaukset: Työpisteelle asennettu kuvaus kertoo työn kulun sekä
koneen, työkalujen, materiaalien ja valmiiden tuotteiden sijainnit.
4. Värikoodaus: Eri väreillä voidaan merkitä samaan tehtävään käytettävien työkalujen, mittalaitteiden ja aineiden keskinäinen yhteys.
5. Ääriviivat: Työkalutauluun merkatut työkalujen ääriviivat kertovat mikä tavara kuuluu millekin paikalle.

4.5 Siivous – Shine – Seiso
Kaikki tavarat tulee laittaa sellaisille paikoille, että siivoaminen on mahdollisimman
helppoa. Lattioille ei saa laittaa mitään, edes tilapäisesti, ellei poikkeuksellisesti tuote
sitä erikseen vaadi, vaan kaikki asetellaan omille paikoilleen tai kierrätyslaatikoihin
työn ohessa. Mitään tavaraa ei pidä joutua siirtämään siivouksen yhteydessä. Siivoamiselle tulee tehdä pysyvä suunnitelma ja aikataulu, vastuuhenkilöineen. Työtilan
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siisteydelle täytyy asettaa tietty standardi, mitä tulee noudattaa. (Fladkjær Nielsen
ym. 2018, 130.)

Tuominen (2010, 49) ohjeistaa, että kaikki työpaikan laitteet tulee pitää aina kunnossa ja käyttövalmiina. Säännöllisten puhdistustoimenpiteiden aikana voidaan koneen yleinen kunto myös samalla tarkastaa, mikä on osa Leanin (alaluvussa 3.3.7
mainittua) työkalua TPM, eli ennakoivia huoltotoimenpiteitä. Tuominen (2010, 56)
kiteyttää siivouksen 7 vaiheeseen:

Siivouksen vaiheet
1. Siivousta ennen ja sen jälkeen otetaan valokuvat
2. Puhdistamisvaiheelle asetetaan tavoitteet
3. Siivousalueesta sekä siivouksen ja puhtauden velvoitteista sovitaan
4. Siivoukselle ja puhtaanapidolle kehitetään menetelmiä
5. Koneet, työpisteet ja muut työskentelyalueet siivotaan ja puhdistetaan sovittujen velvoitteiden mukaisesti
6. Puhdistaminen ja tarkastaminen yhdistetään käyttäjäkunnossapitoon
7. Siivoamalla ja puhdistamalla saavutetut tulokset arvioidaan

4.6 Standardisointi – Standardize – Seiketsu
Jotta sortteerauksen, systematisoinnin ja siivouksen tulokset saadaan pysyviksi, tulee
Kortejärven ja Saaren (2018, 18-19) mukaan työpaikan asioille ja toiminnoille tehdä
vakiointi, eli standardoida parhaat ratkaisut yhdessä työntekijöiden kanssa. Standardoinnilla mahdollistetaan 5S-menetelmillä saavutettujen tulosten ylläpito ja jatkuva
parantaminen sekä toimenpiteiden vaikutusten mittaaminen. Standardoinnissa mietitään esimerkiksi mitä työkaluja millekin työpisteelle kuuluu, käytävien paikat sekä
aikataulu jätteiden poisviennille ja siivoukselle sekä kuka on vastuussa mistäkin toimenpiteestä.
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Tuominen (2010, 71, 73) listaa standardisoinnin ratkaisuksi muun muassa seuraavia
toimenpiteitä:

1. Sortteeraus, systematisointi ja siivous -vaiheille määritellään tärkeimmät menettelyt ja niiden toistuvuus
2. Kerätään ja dokumentoidaan tärkeimmät sortteeraus, systematisointi ja siivous -vaiheiden käytännöt, materiaalit, tarvikkeet ja työvälineet sekä niiden
käyttömäärä
3. Tunnistettujen ja kirjattujen parhaiden käytäntöjen avulla kehitetään ja dokumentoidaan standardit
4. Tehdään tehtävä- ja vastuujako
5. Järjestyksen ylläpito, siivous ja puhtaus liitetään päivittäisiin tehtäviin
6. Henkilökunta koulutetaan ja uudet työntekijät perehdytetään toimimaan
standardien mukaisesti
7. Varmistetaan, että poikkeamat standardista ilmenee välittömästi tai mielellään ennaltaehkäisevästi jo ennen kuin poikkeama syntyy
8. Standardisoinnilla saavutetut tulokset arvioidaan

Fladkjær Nielsen ym. (2018, 130) neuvovat yhtenä hyvänä keinona järjestyksen ylläpitämiseksi valokuvien esille laiton: valokuvat otetaan standardien mukaisista työpisteistä ja säilytysjärjestelmistä ja kuvat kiinnitetään vertailtavan työtilan yhteyteen,
jolloin kaikki voivat nähdä helposti millä paikoilla kuuluisi olla mitäkin.

4.7 Seuranta - Sustain – Shitsuke
Kun tarpeettomat tavarat on poistettu, tila on systematisoitu sekä siivottu ja standardit on luotu, täytyy organisaation seurata, että sovittuja toimintaperiaatteita noudatetaan jatkuvasti (Kortejärvi & Saari 2018, 18). Tilan järjestyksen ylläpitäminen onnistuu vain työkulttuurin muutoksella, joka on Fladkjær Nielsenin ym. (2018, 130) mielestä tärkein ja haastavin osa 5S-menetelmää. Työyhteisön täytyy huolehtia, ettei tila
vähitellen ala taas sotkeentua ja järjestys hävitä. Pieniä päivittäisiä muutoksia on vaikea huomata, minkä takia standardeja edustavat valokuvat työpisteistä ja työtilasta
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ovat selkeitä visuaalisia suunnannäyttäjiä, mitä puuttuu, mikä ei kuulu kuvaan ja
miltä tilan tulisi näyttää.

Vaikka viides S-kirjain on ”väkisin” suomennettu seurannaksi, on ylläpitoon viittaava
englannin kielen sana sustain, luultavasti parempi kuvaus 5S-menetelmän viimeiselle
vaiheelle. Organisaation johdon tulee toki seurata kuinka 5S-menetelmät: siisteys,
järjestys, puhtaus ja vakiointi kehittyvät sekä tehdä toimenpiteitä, jos standardeista
ja sovituista toimenpiteistä aletaan lipsumaan. Kuitenkin seuranta on ehkä turhan
passiivinen ilmaus jatkuvaa aktiivista ylläpitoa vaativalle kehitys- ja ylläpitotyölle.

5S-menetelmän saavutettujen ja suunniteltujen hyötyjen ylläpitämiseksi Tuominen
(2010, 75-80) on nostanut esiin seuraavia toimenpiteitä:

-

Tietoisuuden ylläpitäminen: Kaiken tarpeellisen tulee olla standardoitua ja
henkilökunnan koulutettuja ohjeistuksen noudattamiseen. Uusien työntekijöiden perehdytyskoulutuksen tulee olla 5S-menetelmien osalta ajantasainen.
Jokaisen tulee tietää omat vastuunsa ja velvoitteensa 5S-ohjelman tulosten
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

-

Aika: Varataan riittävästi aikaa jokaiselle 5S-menetelmien ylläpitämiseksi ja
jatkuvaan kehitykseen.

-

Ohjelman rakenne: Suunnitelmien toteuttamiseksi organisaation tulee sitoutua 5S-ohjelmaan halliten sen sisältö, toteutustavat ja käytäntö, jotta tulokset
ovat pysyviä ja niitä voidaan jatkuvasti kehittää. Ohjelmaa tulee pitää elossa
koko ajan, että siitä tulee jatkuva prosessi. Standardien rikkomisiin tulee
puuttua välittömästi.

-

Tuki: Riittävistä johtamis- ja asiantuntijaresursseista sekä tarpeellisten kehittämismenetelmien osaamisesta tulee huolehtia.

-

Palkitseminen: Siisteyden, järjestyksen ja puhtauden ylläpidosta sekä niiden
jatkuvasta kehityksestä voidaan antaa tunnustusta sekä arviointeja ja sen tueksi voidaan suunnitella palkitsemisjärjestelmä, joka koskee johtoa, esimiehiä
ja koko henkilökuntaa.

-

Tyytyväisyys ja innostuneisuus: 5S-tulosten yritykselle ja henkilöstölle tuomia
hyötyjä tulisi tuoda jatkuvasti esille, esimerkiksi johdon katselmuksissa. Henkilökunnalle kannattaa antaa kannustavaa palautetta, koska ohjelman työteliäisyydestä huolimatta, tavoitteena on, että koko henkilökunta voi olla ylpeä
sekä itsensä, että työyhteisönsä tekemästä työstä.
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4.8 + Safety
Kuten aiemmin mainittiin, niin 5S-ohjelman onnistumisen edellytyksenä on sen kaikkien vaiheiden systemaattinen läpikäyminen ja sama pätee Kortejärven ja Saaren
(2018, 19) mukaan 6S-menetelmästä puhuttaessa. Toimintatavoissa ja työpisteiden
suunnittelun yhteydessä tulee tunnistaa vaaratekijöitä tai tehdä toiminnan riskien arviointia safetyn lisäämiseksi 5S-ohjelmaan.

Kortejärvi ja Saari (2018, 19-20) jatkavat, että monissa organisaatioissa turvallisuuteen panostaminen on lisännyt työtehtäviin työohjeiden lisäksi huomattavan määrän
turvallisuussääntöjä ja -ohjeita, jotka on koettu jopa häiritsevän perustehtävien selkeyttä sekä haittaavan ja hidastavan työn tekemistä. Safety-toimintamallilla pyritään
virtaviivaistamaan ja selkeyttämään työn suorittamista ja sen ohjeistusta, yhdistämällä niissä työtehtävän oleelliset asiat ja työn oikean suorittamistavan vakiointi.

Työ- ja turvallisuusohjeet yhdistävän työtehtäväkuvauksen tulee olla riittävän tarkka
niin, että sen avulla voidaan opastaa uudet työntekijät ja työ voidaan suorittaa oikein. Kuvauksessa hyödynnetään ja sisällytetään riskien arviointi oikeaan suoritustapaan. Työtehtäväkuvaus tehdään yhdessä kyseistä työtä tekevien henkilöiden kanssa
sisällön tarkkuuden takaamiseksi. Kuvauksessa tulee ilmetä tekemiseen liittyvät
laatu- ja muut standardivaatimukset sekä oikeat toimenpiteet turvallisuuden takaamiseksi, ilman erillisiä turvallisuusohjeita. Työohjeiden avulla työntekijä tunnistaa
normaalin ja poikkeavan tai vaarallisen työn ja niiden avulla myös esimies voi valvoa
suoritusta. (Kortejärvi & Saari 2018, 23.)

Tuominen (2010, 45) yhdistää työturvallisuuden huomioimisen 5S-menetelmän 2.
vaiheen, sortteerauksen, eli järjestelyn yhteyteen. Turvallisuuden osalta järjestelyssä
tuleekin kiinnittää huomiota, että suojat estävät loukkaantumisilta, tietyt alueet ovat
aidattuja, kulkureitit ovat tyhjiä, raskaita esineitä ei saa pinota vaarallisiin paikkoihin,
pyörivät osat tulee olla suojattuina, vaaran paikat täytyy merkitä, hätätiet täytyy olla
avoimia tavaroista, palosammuttimien pitää sijaita tarkoin valituilla paikoilla sekä niiden täytyy olla helposti käyttöön otettavissa eikä helposti syttyviä tuotteita saa
tuoda eikä säilyttää sisätiloissa.
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5 Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen lähtökohtana oli päätös siitä, mitä haluttiin tutkia, minkälaista aineistoa
tutkimusta varten piti kerätä sekä millainen lähestymistapa tutkimukselle tarvittiin.
Tutkimusmenetelmän valintaa tehdessä täytyi Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran
(2010, 123-124) ohjeistuksen mukaan kartoittaa, miten valittuihin tutkimuskysymyksiin saataisiin parhaiten vastaukset, jonka edellytyksenä oli täsmällisesti jäsennelty
ongelman asettelu, oma ymmärrys tutkimuskohteesta sekä ongelman teoreettinen
ymmärtäminen. Menetelmää valitessa piti myös pohtia mitä vaihtoehtoja tulisi kyseeseen, kuinka valinta perusteltaisiin sekä mitä ja miten aineistoa tutkimukseen täytyisi kerätä.

5.1 Tutkimustyypin valinta
Hirsjärvi ym. (2010, 132-134) jakavat tutkimusstrategiat eri tyyppeihin tutkimustavan
ja tutkimuksen piirteiden mukaan. Perinteiset tutkimusstrategiat jaotellaan tyypillisesti kolmeen ryhmään: kokeellinen tutkimus, survey-tutkimus ja tapaustutkimus,
joita Hirsjärvi ym. (2010, 134-135) kuvailevat seuraavalla tavalla:

Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan valitun muuttujan vaikutusta toiseen muuttujaan. Tyypillinen kokeellinen tutkimus on laboratorio-olosuhteissa suoritettava tutkimus, mikä mahdollistaa vaadittujen muuttujien ja olosuhteiden kontrolloinnin sekä
näytteiden analysoinnin valituilla koejärjestelyillä, harkitusti ja systemaattisesti olosuhteita muunnellen. Kokeellisessa tutkimuksessa tavallisesti testataan valittua hypoteesia ja pyritään selvittämään, kuinka yhdessä tai useammassa muuttujassa saadaan
aikaan muutosta. Tulokset mitataan numeerisesti.

Survey-tutkimuksessa kerätään standardoitua tietoa joukolta ihmisiä. Tyypillisesti
tutkimukseen valitaan otanta ihmisjoukosta, joilta jokaiselta kerätään aineistoa kuvaamaan, vertailemaan tai selittämään jotain ilmiötä. Yleensä survey-tutkimuksessa
käytetään kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua.
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Tapaustutkimuksessa (case study) kerätään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta, tilanteesta tai pienestä tapausten joukosta, joilla on keskinäinen yhteys. Tapaustutkimuksen kohteena voi olla yksilö, ryhmä tai yhteisö, josta aineistoa kerätään useilla tavoilla, kuten havainnoimalla, haastatteluilla ja dokumentteja tutkimalla. Tavoitteena on tyypillisesti jonkin ilmiön kuvaaminen ja usein tutkimusaiheena on prosessit tai yksittäistapaukset yhteydessä ympäristöönsä.

Tutkimusten lähestymistavat erotellaan karkeasti kvantitatiiviseen (määrälliseen) ja
kvalitatiiviseen (laadulliseen) tutkimukseen, joissa tahattomasti on aseteltu vastakkain numeroita käsittelevä ja merkityksiä käsittelevä suuntaus. Hirsjärvi ym. (2010,
135) toteavatkin, ettei jaot itsessään auta käytännön tutkimuksessa, vaan ne enemmänkin vain hahmottelevat tutkimuksen yleislinjoja. Monissa tutkimuksissa saattaakin olla piirteitä useammista tutkimustyypeistä, koska mittaaminen sisältää aina sekä
kvalitatiivisia, että kvantitatiivisia puolia, jolloin tutkimustyypin rajaaminen yhteen
strategiaan on haastavaa, ellei jopa mahdotonta.

Hirsjärvi ym. (2010, 136-137) luonnehtivatkin kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa toisiaan täydentäviksi, eivätkä kilpaileviksi suuntauksiksi. Tutkimuksia voidaan myös käyttää rinnakkain, esimerkiksi laskennallisilla tekniikoilla voidaan kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia laajentaa koskemaan koko aineistojoukkoa tai kvalitatiivista tutkimusta voidaan käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen esikokeena, jonka
avulla taataan tutkimuksien mielekkyys tutkimushenkilöille ja varmistetaan, että mitattavat seikat ovat valideja tutkimukselle. Kvantitatiivisella kyselytutkimuksella voidaan myös luoda pohja mielekkäästi vertailtaville kvalitatiivisille haastatteluille. Numerot ja merkitykset ovatkin vastavuoroisesti toisistaan riippuvaisia, jotta tutkimukset voitaisiin tehdä riittävän laajasti ja laadukkaasti.

Opinnäytetyön tutkimustyypiksi valittiin tapaustutkimus ja lähestymistapana tutkimukselle käytettiin lähtökohtaisesti kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, yhdistettynä
kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa työpajan organisoinnin ja järjestyksen ylläpitoon liittyen yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa, ymmärtäen ja tulkiten syvällisesti sen merkitystä kontekstiinsa. Tutkimuksessa ei siis py-
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ritty sellaiseen yleistettävyyteen kuin survey-tutkimuksella, eikä tutkimuksessa mitattu kokeellisen tutkimuksen tavoin minkään muuttujan vaikutuksia muihin muuttujiin. Kehitystyössä haettiin tietoa ilmiöön liittyvien toimintojen dynamiikasta, mekanismeista, prosesseista ja sisäisistä ’lainalaisuuksista’ niin, että tutkimuksen tuloksilla
voitiin osoittaa yleistettävyyttä vastaaviin tutkimuksiin. Kvantitatiivisen tutkimuksen
piirteitä työhön tuli työpajalla säilytettyjen tarvikkeiden tietojen listaamisesta ja analysoinnista.

5.2 Aineiston keruu- ja analysointimenetelmät
Opinnäytetyöhön valittiin aineiston keruumenetelmät, joiden tavoitteena oli vastata
jokaiseen tutkimuskysymykseen. Aineistoa kerättiin jo olemassa olevista tietolähteistä kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista, aiemmista tutkimuksista, erilaisilla
havainnointimenetelmillä, haastatteluilla, mittaamalla ja piirtämällä layout kuvia AutoCAD-ohjelmalla. Merkittävimmistä haastatteluista tehtiin kattavat muistiinpanot.
Aineiston keruun jälkeen kerätty materiaali käytiin läpi ja tietojen oikeellisuus tarkistettiin. Tarkistuksen aikana aineistoa täydennettiin tarpeen vaatiessa. Lopuksi aineistot järjestettiin tiedon tallennusta ja analyysejä varten mielekkäimpään muotoon.
Taulukkoon 1 on kerätty tutkimuskysymykset sekä valitut aineiston keruu- ja analysointi menetelmät.

Taulukko 1 Tutkimuskysymysten ja -menetelmien liittyminen toisiinsa
Tutkimuskysymys

Aineiston keruumenetelmä(t)

Aineiston analysointi menetelmä(t)

Mitä työpajalla tulisi säilyttää?

Haastattelut: asentajien ja esimiehen
avoimet yksilö- ja ryhmähaastattelut.
Haastatteluista tehdään kattavat
muistiinpanot

Haastatteluiden pohjalta päätetään
mitä tarvikkeita varastolla tarvitaan
ja mitkä voidaan siirtää pois tai hävittää

Havainnointi: tarkkaillaan mitä työpajalla tapahtuu sekä mitä ja miten
tarvikkeita tilassa käytetään ja mitkä
käytänteet eivät toimi

Havainnoinnin tulokset kirjataan ja
niihin perustetaan lähtötilanne sekä
pyritään ymmärtämään tarvittavat
kehitystoimenpiteet

Havainnointi ja haastattelut: kaikista
työpajan lähtötilanteen tavaroista
tehdään Excel lista, johon kirjataan
tuote, mahdolliset lisähuomautukset,
määrä, nykyinen/tuleva sijainti, säilytettävyyden havainnointitapa

Työpajan lähtötilanteen Excel-taulukon aineisto järjestetään ja analysoidaan tarpeettomien ja tarpeellisten
tuotteiden määrä ja sijoituskohteet
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Millainen työpajan
layoutin tulisi olla?

Havainnointi: piirretään pohjakuvat
sekä seinälayoutit lähtötilanteesta ja
suunnitelmasta

Piirustuksista nähdään lähtötilanteen
ongelmat, visuaalinen suunnitelma ja
saavutettu muutos sekä hyödyt

Havainnointi: tallennetaan ottamalla
valokuvia lähtötilanteesta ja lopputuloksesta

Ennen ja jälkeen kuvista voidaan analysoida tilan visuaalinen muutos
5S-menetelmä aineiston analysointi

Kirjallisuuskatsaus: varastointiin,
Lean ja 5S-menetelmistä kirjoitetut
kirjat, tieteelliset artikkelit sekä
aiemmat tutkimukset

Mitkä olisivat parhaat säilytysratkaisut työpajalla?

Haastattelut: asentajien ja esimiehen
avoimet yksilö- ja ryhmähaastattelut.
Haastatteluista tehdään kattavat
muistiinpanot
Kirjallisuuskatsaus: varastointiin,
Lean ja 5S-menetelmistä kirjoitetut
kirjat, tieteelliset artikkelit sekä
aiemmat tutkimukset

Miten järjestys
saataisiin ylläpidettyä?

Kirjallisuuskatsaus: Lean ja 5S-menetelmistä kirjoitetut kirjat, tieteelliset
artikkelit ja aiemmat tutkimukset

Analysoidaan kirjallisuusaineistoa hyväksikäyttäen lähtötilanteen puutteet sekä tehdään kehityssuunnitelma. Pyritään ymmärtämään toimivan layoutin suunnitteluprosessi
Vaihtoehtoisten säilytysratkaisujen
pohdinta teorioiden ja tutkimusten
pohjalta
Analysoidaan millaisia varastointiratkaisuja Excel-listaan kirjatut työpajalla varastoitavat tarvikkeet tarvitsevat

5S-menetelmäaineiston analysointi
Pyritään ymmärtämään, millaisilla
vaihtoehdoilla saadaan aikaan kulttuurin muutosta ja miten aiemmissa
tutkimuksissa on saavutettu järjestys

Tutkimuskysymykseen Mitä työpaikalla tulisi säilyttää? etsittiin vastauksia keräämällä tutkimusaineistoa haastatteluilla ja eri havainnointimenetelmillä. Haastatteluja
tehtiin työpajalla työskenteleville eri osastoiden asentajille sekä yhtiön kaikkien osastoiden esimiehille, kenen alaisuuteen mikäkin tarvike kuului. Haastatteluja käytettiin
apuna koko kehitysprosessin ajan ja niiden pohjalta analysoitiin mitkä tarvikkeet tulee säilyttää työpajalla ja mitä voitiin hävittää tai siirtää muualle säilytettäväksi. Myös
havainnoimalla voitiin suoraan nähdä mitä työpajalle ei kuulu, kuten tyhjät pakkaukset, rikkinäiset osat, kuormalavat ja erinäiset asennusjätteet. Kaikki selkeästi poistettavatkin tuotteet myös kirjattiin lähtötilanteessa Excel-taulukkoon, jotta voitiin analysointivaiheessa päästä täyteen ymmärrykseen nimikkeiden määrästä ja tehdystä
työstä.

Excel-taulukkoon kirjattiin taulukon 2 mukaisesti, jokaiselle työkalulle, osalle ja irtotavaralle numero, tuotteen nimi, koko/tyyppi, luokka, tuotteen kunto, kappalemäärä,
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sijainti lähtötilanteessa, käsittelytapa (mitä tavaralle tehtiin/mihin sijoitettiin) sekä
miten/kenen toimesta jatkosäilytettävyys todennettiin.

Taulukko 2 Ote Työpajan nimikkeet -taulukosta
Koko /
tyyppi

Tuotteen
kunto

Tuotteen
nimi

414

Kaapelinkatkaisupihdit

240m²

Työkalu

Rikki

1

Työpöytä: alla
laatikko 4

Kierrätetään

Sähköasentajan toimesta

415

Kaapelinvetopihdit

6-35m²

Työkalu

Normaali

1

Työpöytä: alla
laatikko 4

Käytetään aktiivisesti Työpöydän vetolaatikko 1

Sähköasentajan toimesta

416

Sulakekahva

00-3, 440V

Asennusosa

Normaali

1

Työpöytä: alla
laatikko 4

Varastoidaan muualle Sähköpuolen B-varasto

Sähköasentajan toimesta

417

Sähkökaapinavain

Kaksoisbittinen SZ kaapin
avain nro 5

Työkalu

Normaali

1

Työpöytä: alla
laatikko 4

Varastoidaan muualle –
Varaston työkaluseinä

Varastotyöntekijän toimesta

418

Antennikaapelinkuorintatyökalu

SDT

Työkalu

Normaali

1

Työpöytä: alla
laatikko 4

Varastoidaan työpajalla Työpöydän vetolaatikko 6

Sähköasentajan toimesta

Luokka

Määrä

Sijainti lähtötilanteessa

Miten säilytettävyys on
todettu

Nro

Käsittelytapa

Millainen työpajan layoutin tulisi olla? tutkimuskysymykseen kerättiin aineistoa havainnointimenetelmillä ja kirjallisuuskatsauksilla. Työpajasta piirrettiin pohjakuvat
sekä seinälayoutkuvat lähtötilanteessa ja suunnitelmista AutoCAD piirustusohjelmalla. Kirjallisuusaineistoa hyväksikäyttämällä pyrittiin ymmärtämään toimivan
layoutin suunnitteluprosessi ja 5S-menetelmän aineiston pohjalta voitiin analysoida
lähtötilanteen puutteet ja kehitystoimia vaativat kohdat sekä tehdä suunnitelmat,
miten haluttuun lopputulokseen päästäisiin. Tilasta otettiin myös valokuvat ennen
kehitystoimia ja projektin päätyttyä, jotta voitiin visuaalisesti ymmärtää saavutettu
muutos ja analysoida työntuloksia.

Tutkimuskysymykseen Mitkä olisivat parhaat säilytysratkaisut työpajalla? kerättiin
tutkimusaineistoa haastatteluilla ja kirjallisuuskatsauksilla. Haastattelut tehtiin jälleen työtilan käyttäjille sekä esimiehille yksilöinä ja ryhmissä. Säilytysratkaisuvaihtoehtojen pohdinnan aineistona käytettiin myös varastointiin, Leaniin ja 5S-menetelmiin liittyvää kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleja ja aiempia tutkimuksia. Haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta pyrittiin analyysissä ymmärtämään mitkä säilytysratkaisut olisivat parhaat juuri kyseisen työpajan toiminnan ylläpitämisessä, Exceltaulukkoon kirjatuille säilytettäville tuotteille. Saatavilla olevia säilytysvaihtoehtoja
kartoitettiin eri yritysten verkkosivuilta ja myyjiltä.
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Viimeiseen tutkimuskysymykseen Miten järjestys saataisiin ylläpidettyä? kerättiin
tutkimusaineisto pääasiassa kirjallisuuskatsauksella. Aineistoa kerättiin Lean ja 5Smenetelmistä kirjoitetuista kirjoista, tieteellisistä artikkeleista ja aiemmista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyrittiin ymmärtämään,
millaisilla vaihtoehdoilla voidaan saavuttaa työkulttuurin muutosta, jotta työpajan
järjestys sataisiin ylläpidettyä, sekä analysoimaan miten aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa lopputulokseen päästiin.

6 Tutkimustulokset
6.1 Nykytila-analyysi
Lähtötilanteessa työpaja oli melko epäkäytännöllinen ja heikosti organisoitu. Tilassa
oli paljon sinne kuulumattomia tarvikkeita ja työskentelytilaa sekä tavaroiden säilytystilaa oli liian vähän, suhteessa lähtötilanteen tavaramäärään. Olemassa olevia säilytysjärjestelmiä ei ollut hyödynnetty niiden täyden kapasiteetin mukaan ja tarvikkeita ja työkaluja sijaitsi myös lattioilla ja työtasoilla kuten voidaan nähdä lähtötilannetta kuvaavissa kuvioissa 6 ja 7.

Kuvio 6 Työpajan yleisnäkymää lähtötilanteessa. Tavaraa lattioilla ja käyttämätöntä
varastointitilaa hyllyillä.
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Kuviossa 7 voidaan myös nähdä, ettei työpajaan kuuluvia työkaluja ollut merkattu
sinne kuuluviksi, eikä asennustarvikkeille ollut merkitty omia säilytyspaikkoja, jolloin
ne helposti jäivät paikkoihin, jonne ne eivät kuuluneet tai ne kulkeutuivat asentajien
omien työkalujen mukana pois työpajalta. Lopputuloksena oli se, ettei työpajassa ollut riittävästi työkaluja kaikkien tarvittavien asennustöiden suorittamiseen ja asentajilla meni tarpeettoman paljon työaikaa työvälineiden etsimiseen ja mahdollisesti lopulta niiden muualta hakemiseen.

Kuvio 7 Työpöytä ja työkaluseinä lähtötilanteessa.

Ylläpidon merkittävimmäksi haasteeksi ilmeni lähtötilanteessa työpajan useat käyttäjät ja selkeiden pelisääntöjen puuttuminen. Asentajat suorittivat pajalla työnsä, jonka
jälkeen usein työkalut ja asennuksista jääneet pakkaustarvikkeet sekä ylimääräiset
osat saattoivat päätyä epähuomiossa niille kuulumattomille paikoille. Kun tilan siisteyden ylläpidosta huolehtimiselle ei ollut nimetty ketään tiettyä henkilöä, eikä aikataulua, ei lopulta kukaan ottanut siitä mitään säännöllistä vastuuta. Työpajan yhtey-
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dessä työskentelevä varastonhoitaja siivosi satunnaisesti pajalle jääneitä lavoja, pahveja ja muita asennuksista jääneitä roskia pois. Ulkopuolinen siivouspalvelu siivosi tavarasta avoimet lattiapinnat kerran viikossa.

6.2 Aineiston keruu
Tutkimus aloitettiin tutustumalla toimeksiantajan kehityskohteeseen, eli työpajaan ja
sen käyttäjien työskentelymenetelmiin tilassa, havainnoimalla ja varaston esimiehen
sekä asentajien haastattelujen avulla. Nykytilakartoituksessa havaittiin epäjärjestyksen aiheuttama työnteon hankaloituminen ja työturvallisuusriskit, joiden eliminoimiseksi valittiin parannusmetodiksi Leanin kehitystyökalu 5S-menetelmä. Kun kehityssuuntaus oli valittu, kerättiin kehitysmetodeista tietoa varastointiin, Leaniin ja 5Sohjelmaan liittyvästä kirjallisuudesta ja tieteellisistä artikkeleista. Aineistoa haettiin
kirjastosta sekä internetistä, eri sivustoille julkaistuista tieteellisistä teoksista.

5S-menetelmään syventymisen jälkeen alettiin työpajan kehitysprojekti. Lähtötilanteen kartoittamista varten tilasta otettiin valokuvat ennen työn aloittamista sekä piirrettiin layoutit työpajan pohjakuvasta ja kaikista neljästä seinästä, sisältäen kiinteät
kalusteet ja säilytysjärjestelmät. Layoutpiirustukset esitettyinä kuvioissa 8-12. Seinät
nimettiin työpöydän seinästä lähtien, myötäpäivään kiertäen nimillä Seinä 1-4.

Kuvio 8 Seinä 1 layout lähtötilanteessa. Nimikkeet merkittynä numeroina paikoilleen
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Kuvio 12 Seinä 2 layout lähtötilanteessa

Kuvio 11 Lähtötilanteessa Seinä 3 layout

Kuvio 10 Seinä 4 layout lähtötilanteessa

Kuvio 9 Työpajan pohjan layout lähtötilanteessa
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Jotta lähtötilanteesta saatiin mahdollisimman oikeellinen kuva ja muutosprosessia
voitiin analysoida riittävällä tarkkuudella, luotiin kaikille työpajalla olleille tarvikkeille
Excel-taulukko, johon nimikkeille annettiin numerotunnus juoksevassa numerojärjestyksessä lähtösijainnin mukaan. Eri nimiketietoja kertyi lähtötilanteessa eri varastopaikoilta 1062 riviä ja koska monia tarvikkeita oli enemmän kuin yksi, oli tarvikemäärä yhteensä 2120 kappaletta. Excel-taulukkoon merkittiin tarvikkeiden paikkatiedot mahdollisimman tarkasti, jota varten hyllyt numeroitiin myötäpäivään liikkuneessa kirjaamisjärjestyksessä (Hylly 1, Hylly 2, jne.) sekä millä hyllytasolla tuote oli,
esimerkiksi Hylly 3: taso 4. Näin jokainen tuote voitiin jälkeenpäin paikantaa nimen
perusteella työpajasta ja nähtiin mikä tuote oli milläkin paikalla ennen sortteerausta
ja systematisointia. Tuotteet merkittiin layouteihin nimikenumeroilla.

Kun aineisto oli kerätty Excel-listaan, materiaali käytiin läpi analysointia varten. Työpajan tarvikkeiden luokat ja käsittelytavat standardisoitiin ja järjestettiin tiedon tallennusta ja analyysejä varten. Nimikkeet luokiteltiin kymmeneen luokkaan: asennusosa, kone, työkalu, suojaväline, turvallisuustarvike, toimintaa ylläpitävätarvike,
varastointitarvike, jäte, asiakirja ja käyttöaine. Eri luokkien osuus koko työpajan nimikkeistä lähtötilanteessa nähtävissä kuviossa 13. Jokaisen nimikkeen yhteyteen kirjattiin myös tuotteen kunto ja käsittelytapa, eli käytetäänkö tarviketta aktiivisesti
työpajalla, tuleeko se varastoida pajan hyllyille vai siirretäänkö se muualle varastoitavaksi tai kierrätykseen.

Kuvio 13 Työpajan tarvikkeiden eri luokkien osuudet lähtötilanteessa
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6.3 5S-menetelmän käyttöönotto
6.3.1 Sortteeraus
Tavarat käytiin läpi yhdessä varastotyöntekijän, asentajien ja eri osastoiden esimiesten kanssa. Ensin kaikki selkeästi tarpeeton poistettiin tilasta kierrätykseen tai muualle varastoitavaksi. Seuraavaksi käytiin läpi työpajalle jääneet tavarat, joiden tarpeellisuus vaati määrittelyä. Määrittelyä vaativat tarvikkeet tyhjennettiin työpöytä ja
hylly kerrallaan työpajan lattialle, josta ne siirrettiin loppusijoituspaikkaan vasta kun
jokaisen nimikkeen kohdalla oli esitetty asiantuntijoille Tuomisen (2010, 27) ohjeistuksen mukaan kolme kysymystä:

1. Onko tämä tavara tarpeellinen?
2. Onko tämä määrä tarpeellinen?
3. Pitääkö sen sijaita tässä paikassa?

Jos tarvike oli jatkossakin tarpeellinen juuri kyseisellä paikalla, se asetettiin takaisin
paikalleen tai jos tavaraa tarvittiin myös jatkossa pajalla, mutta eri paikalla, jota ei
vielä ollut siivottu se siirrettiin hyllytettävien tavaroiden joukkoon lattialla. Jos todettiin, että tavaraa ei tarvittu työpajalla tai se ei kuulu sinne varastoitavaksi se siirrettiin
suoraan kierrätykseen tai pois lähtevien sektorille. Poistettavat tarvikkeet kasattiin
loppusijoituspaikan mukaan omiin ryhmiin ja niiden yhteyteen kirjattiin, mikä tulee
viedä minnekin. Esimerkiksi isommat metallijätteet vietiin yhtiön metallinkeräyslavalle, tiettyjä asennusosia sähköverkon ulkovarastoon ja LVI-tarvikkeita vesipuolen
omille varastoille ja niin edelleen. Näin tarvikkeiden kuljetukset voitiin keskittää, jolloin säästyttiin mahdollisimman vähillä ajoilla.

Kaikista tuotteista kirjattiin työpajan tarvikkeille luotuun Excel-listaan sille tehty käsittely sekä merkintä siitä, kuka säilytettävyyden on todentanut. Kuviosta 14 voidaan
havaita tarvikemäärien muutos työpajalla sekä mitkä olivat yleisimmät käsittelytavat
eri tuoteluokittain. Esimerkiksi suurin osa työpajalla olleista asennusosista olivat
käyttökelpoisia, mutta ne eivät kuuluneet työpajalle säilytettäväksi. Työkalujen suuren määrän takia, niiden kohdalla tapahtui eniten hajontaa käsittelytavan suhteen.
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Yli 38% työkaluista määriteltiin aktiivisesti käytettäväksi ja yhteensä yli 63% työkaluista jäikin työpajan käyttöön. Sortteerauksella saatiin vastaus tutkimuskysymykseen
mitä työpajalla tulisi säilyttää.

Kuvio 14 Käsittelytapojen jakaantuminen eri tarvikeluokittain

6.3.2 Systematisointi
Kun kaikki tarpeeton oli saatu poistettua, voitiin työpajalle jääneille tarvikkeille tehdä
säilytysjärjestelmä- ja layoutsuunnitelma. Systematisoinnissa tuli pohtia tutkimuskysymyksiä: mitkä olisivat työpajalle parhaat säilytysratkaisut sekä millainen työpajan
layoutin tulisi olla, mutta onnistuneella järjestelmällä voitiin myös osaltaan edesauttaa järjestyksen ylläpitämistä jatkossa, joka oli viimeinen tutkimuskysymys. Työpajan
tarvikkeille luodusta Excel-taulukosta kävi analysoinnin jälkeen ilmi, että työpajalle
jääneet nimikkeet kattoivat 50,47 % lähtötilanteen nimikkeistä ja 64,97 % tavaroiden
kappalemäärästä, joten vaikka lattiat tyhjennettiin tavaroista, osa varastohyllyistä oli
lähes tyhjillään.

Varastolavoilla säilytettäviä tai vastaavan tilan vaativia tarvikkeita oli vain kymmenen
kuormalavan tilavuudelta, mutta lähtötilanteessa työpajan kuormalavahyllyjen kapasiteetti oli 24 kuormalavalle. Tämän takia puolet hyllypaikoista oli joko kokonaan
käyttämättä tai pienempiä asennustarvikkeita oli hyllytetty isoille kuormalavahyl-
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lyille, jolloin tarvikkeita hukkui helposti hyllytason takaosaan pois näkyvistä, mikä aiheutti lisätöitä yksittäistä tuotetta etsittäessä. Niiltä osin taas missä työkalupakit ja
muut tarvikkeet oli asetettu selkeämmin järjestykseen, jäi hyllyn takaosan tila täysin
hyödyntämättä.

Kuvioissa 15-19 on kuvattuna työpajan layoutsuunnitelma. Suunnitelmassa haluttiin
poistaa Seinä 2:lla sijainneet kuormalavahyllyt kokonaan pois työpajalta ja siirtää
Seinä 4:n kolme pientavarahyllyä niiden tilalle. Seinä 4:n pientavarahyllyt suunniteltiin korvattavaksi seinätelineillä, joihin saataisiin ripustettua aiemmin lattioilla, hyllyjen edessä ja seinän varsilla lojuneet lapiot ja muut pitkävartiset koneet ja asennustarvikkeet niin, että jokaiselle tarvikkeelle olisi oma helposti löydettävä, kirjattu
paikka – poissa lattialta. Työpajalla varastoidut tikkaat, suunniteltiin myös säilöttäväksi Seinälle 4, mutta nosto-oven toiselle puolelle, johtotelineiden yläpuolelle. Ylös
sijoitettuna ne eivät veisi yhtään enempää työpajan käyttötilavuudesta kuin kaapelitelineetkin vaativat. Layoutsuunnitelman käyttöönotolla laskettiin työpajan tyhjän
lattiatilan kasvavan pelkkien kiinteiden kalusteiden siirrolla 8,3 m².

Kuvio 15 Seinä 1 layout suunnitelma

Kuvio 16 Seinä 2 layout suunnitelma
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Kuvio 17 Seinä 3 layout suunnitelma

Kuvio 18 Seinä 4 layout suunnitelma

Kuvio 19 Työpajan pohjakuvasuunnitelma

Pientavarahyllyt suunniteltiin jaettavaksi tuotteiden käyttökohteen mukaan tai muuten loogisella tavalla, jotta kaikkien työntekijöiden olisi helppo löytää etsimänsä tar-
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vikkeet. Esimerkiksi Hylly 1:een haluttiin sijoittaa työlaitteiden latauspiste, hyllyn takana sijainneen pistorasian vuoksi, sekä lämmityslaitteet, työvalot ja muut työmaaturvallisuus tarvikkeet. Hylly 2 suunniteltiin työmaalla tarvittavien siivoustarvikkeiden
hyllyksi, jolle sijoitettiin esimerkiksi painepesurit, öljynimetysliinat ja ämpärit.

Työpajaan haluttiin asentaa teräksinen pesuallas jo olemassa olevan hanan yhteyteen, mikä mahdollistaisi työpajalla tarvittavat puhdistustyöt niin, ettei lika siirtyisi
varaston muihin tiloihin. Tilan säästämiseksi vesipiste kannatti kuitenkin sijoittaa lähtötilanteeseen nähden lähemmäksi nurkkaa, jolloin myös hana täytyi siirtää lähtöpaikastaan. Asennustehtävä annettiin yhtiön LVI-asentajan toteutettavaksi.

Suunnitelmassa huomioitiin myös asennustöissä tarvittavat pientarvikkeiden, kuten
mutterien ja ruuvien tuominen työpajalle. Aiemmin nämä olivat sijoitettuna varaston
puolelle, saapuvan ja lähtevän tavaran alueelle, tilaan, jossa asennustöitä ei ole tarkoitus suorittaa. Pientarvikkeet haluttiin siirtää helposti saatavaksi sinne missä niitä
eniten tarvittaisiin. Säilytysratkaisuksi suunnitelmaan valittiin Seinälle 1 sijoitettava
ruuviteline, johon jokaiselle ruuville ja mutterille voitaisiin luoda omat varastopaikat
malli- ja kokojärjestyksessä.

Työpajan työpöydän laatikoissa ja sen yhteydessä olevalle reikälevyseinälle haluttiin
sijoittaa vain aktiivisessa käytössä olevia nimikkeitä, eli työkaluja ja koneita, joita tarvitaan aina tai lähes aina työpajalla työskenneltäessä. Työpajalle tuotiin yhtiön entuudestaan omistama, mutta aiemmin toisaalle sijoitettu reikälevytaulu.

Muita säilytysvaihtoehtoja aktiivisessa käytössä oleville työkaluille olisi voinut olla
työpöydän vetolaatikot tai erilliset lokerikot, mutta helpon saatavuuden ja löydettävyyden vuoksi usein tarvittavat työkalut haluttiin saada näkyviin työpöydän seinälle.
Perinteisen reikälevytaulun lisäksi vaihtoehtoina olisi voinut olla puusta rakennettu
säilytystaulu tai esimerkiksi muovinen työkalutaulu, jossa jokaiselle tarvikkeelle olisi
oma muotoiltu paikka. Muotoillun taulun etuna olisi ollut sen ehdottomuus sille, että
jokainen tuote on omalla paikallaan ja puutteet huomattaisiin välittömästi. Haittana
olisi kuitenkin ollut huono muokattavuus, jos esimerkiksi joku työkalu korvattaisiin
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uudella mallilla tai jotain haluttaisiin lisätä tai poistaa aktiivisesti käytettävistä työkaluista. Muotoiltu taulu olisi myös huomattavasti hintavampi ratkaisu, kuin jo olemassa oleva työkalutaulu.

Suunnitelmat esitettiin varaston esimiehelle ja hyväksynnän jälkeen aloitettiin muutostöiden toteuttaminen sekä tarvittavien uusien säilytysjärjestelmien kartoittaminen. Hankintatarpeen määritystä varten työpajan käyttäjiä haastateltiin mitkä tarvikkeet tulisi olla heti käden ulottuvilla, eli mitkä työkalut tulisi sijaita työkaluseinällä
sekä mitä ruuveja ja muttereita heidän asennustöissään tarvittaisiin yleisimmin. Työpajan säilytykseen ja siisteyden ylläpitoon liittyviä hankintoja olivat pitkävartisille työvälineille seinätelineet, ruuvi-/mutteritelineen keräilylaatikot ja työkaluseinän ripustimet. Työkaluseinälle halutuissa työkaluissa oli muutamia puutteita, kuten hylsysarjassa ja jakoavaimen välikokoja, jotka hankittiin täydellisen työkaluvarustelun saavuttamiseksi. Hankintoja varten tehtiin selvitystyö mitkä yritykset tarvittavia tuotteita
tarjosivat ja vaihtoehdoille tehtiin hintaselvitys sekä kilpailutus ennen ostopäätöstä.
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Tarvittavien säilytysjärjestelmien hankinnan jälkeen ne asennettiin työpajalle suunnitelman mukaisille paikoille. Työkaluseinälle ripustettavat työkalut merkattiin punaisella, iskunkestävällä akryylimaalilla, kuvion 20 mukaisesti, jotta jokainen tilan käyttäjä tunnistaa miltä paikalta esine on peräisin ja palauttaa sen paikoilleen. Loput tarvikkeet aseteltiin omille paikoilleen ja jokaisen tarvikkeen varastointipaikkaan kirjattiin mitä hyllyyn tai ripustimeen kuuluu.

Kuvio 20 Työkaluseinän työkalujen merkintämaalausta
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Kun uudet säilytysjärjestelmät oli asennettu ja kaikki tarvikkeet olivat niille tarkoitetuilla paikoillaan, mitattiin avoimen lattiatilan muutos AutoCAD-ohjelmalla. Lähtötilanteessa tyhjää liikkumatilaa oli 87,7 m² kokoisessa työpajassa noin 28 m², kun taas
sortteerauksen ja tilan uudelleen organisoinnin jälkeen tyhjää lattiatilaa oli yli 64 m².
Asennustöissä hyödynnettävä tila kasvoi siis 227 prosenttia.

6.3.3 Siivous
Työpajan siivous toteutettiin isolta osin systematisoinnin yhteydessä. Kun tavarat oli
purettu hyllyiltä ja työpöydältä, roskat poistettiin ja pinnat puhdistettiin, ennen tarvikkeiden takaisin asettelua. Systematisoinnin jälkeen lattioilla ei ollut enää tavaraa,
mikä mahdollisti loppujenkin pintojen huolellisen puhdistuksen. Kuvioissa 21-26
voidaan nähdä työllä saavutetut muutokset valokuvina. Siisteyden ylläpitämisestäkin
tuli helpompaa, kun tarvikemäärää vähennettiin ja jäljelle jääneet osat saatiin siististi
paikoilleen.

Kuvio 21 Työtilan työpöytä ja sen ympäristö ennen
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Kuvio 22 Pientarvikehyllyt lähtötilanteessa

Kuvio 23 Työpajan työpöytä ja sen edusta sekä pientarvikehyllyt 5S-menetelmän
käyttöönoton jälkeen
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Kuvio 24 Työpajan varastointitilat ennen

Kuvio 25 Työpajan varastohyllyt 5S-menetelmän käyttöönoton jälkeen
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6.3.4 Standardisointi
5S-menetelmän saavutettujen hyötyjen ylläpitämiseksi tilan käyttäjiä informoitiin
mitä työpajalle oli tehty ja mitkä siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon liittyvät tehtävät
kuuluvat jokaiselle tilan käyttäjälle. Siivotusta tilasta otettiin valokuvat standardointia
varten. Standardoinnissa määriteltiin vaadittu siisteystaso ja seurannassa sen vastuuhenkilöt. Työpajan seinälle 1 kiinnitettiin Liitteen 1 mukainen työohje, joka mukailee
5S-menetelmää päivittäisessä käytössä. Samalle seinälle laitettiin myös valokuvat tilan standardin mukaisesta näkymästä, joista jokainen tilankäyttäjä näkee missä kunnossa tila tulisi pitää. Kuvista on myös helppo havaita mikä poikkeaa kuvasta.

Siisteys- ja puhtausongelmien ehkäisemiseksi otettiin Tuomisen (2010, 69-70) ohjeistuksen mukaan seuraavia keinoja: työpajaan otetaan vain tarvittava määrä, sitä mitä
siellä tarvitaan ja silloin kuin sitä tarvitaan, kaikki tarvikkeet tulee palauttaa oikealle
paikalleen ja jokaisen tehtävä on siivota omat jälkensä työn tehtyä sekä nostaa mahdolliset irtoroskat kierrätysastioihin.

6.3.5 Seuranta
Kuten teoriaosuudessa mainittiin, on seurantavaihe 5S-menetelmän haastavin osuus.
Standardoinneilla ja seurantametodeilla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen:
miten järjestys saataisiin ylläpidettyä. Ilman jatkuvan mielenkiinnon ylläpitämistä ja
ajantasaisia hyllytietoja, alkaa toiminta helposti lipeämään lähtötilanteen mukaiseksi.
Seurannan kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 4.7 (s. 28) on lueteltu eri keinoja järjestyksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Järjestyksen ylläpidon takaamiseksi koitettiin Äänekosken Energia Oy:n työpajalla
saada mahdollisimman moni asentaja osallistumaan mukaan jo 5S-ohjelman ensimmäisiin vaiheisiin. Äänekosken Energia Oy:llä on käytössä palkkiojärjestelmä, jonka
osaksi on otettu varaston ja työpajan siisteys, järjestys ja puhdistus. Arviointi suoritetaan esimiehen visuaalisena katselmuksena. 5S-menetelmän käyttöönotolla voitiin
edesauttaa lähtökohtia millaisena työtila tulisi pitää.
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Varastonhoitajan kanssa sovittiin päivittäinen katselmus työtilaan, jolloin hän voisi
välittömästi huomioida mahdolliset poikkeamat työpajan työohjeista ja ilmoittaa
niistä suoraan työpajan esimiehelle. Työpajaan sovittiin säännölliset auditoinnit toteutettavaksi työpajan esimiehen toimesta kerran viikossa. Esimiehen tehtävänä on
valvoa järjestyssääntöjen noudattamista ja seurata, että työpaja pidetään siistinä ja
puhtaana sekä korjata mahdollista virhekäyttäytymistä. Auditointien pohjaksi luotiin
liitteen 2 mukainen viikoittainen tarkistuslista. Edellisen viikon auditointilista tulisi
aina säilyttää, jotta sitä voitaisiin verrata mahdollisiin parannuksiin tai havainnoida
jatkuva laiminlyönti ja selvittää laiminlyönnin syy.

7 Pohdinta
7.1 Tavoitteiden saavuttaminen
Työn tavoitteena oli Äänekosken Energian työpajan järjestäminen kokonaisuudessaan toimivammaksi tilaksi 5S menetelmää hyödyntäen. Päätavoitteeseen pääsemiseksi asetettiin ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi työpajalla säilytettävien tarvikkeiden selvittäminen. Selvitystyö saatiin tehtyä 5S-menetelmän sortteerauksen
yhteydessä, kun jokainen pajan 2120 tarvikkeesta kirjattiin, käytiin läpi asiantuntijoiden kanssa ja tilaan jäi vain sen käyttäjien mielestä jatkuvassa käytössä olevat nimikkeet. Työpajalta poistettiin kaikkiaan yli 35 prosenttia lähtötilanteen tuotteista, mikä
vapautti tilaa tarpeellisten tarvikkeiden systemaattiseen järjestelyyn.

Seuraavan tutkimuskysymykseen, millainen työpajan layoutin tulisi olla, saatiin vastaus tutkimalla AutoCAD piirustuksia ja sovittelemalla sen avulla työpajan lähtötilanteen hyllyt tilan käytöltä järkevämmin sekä lisäämällä muutamia säilytysratkaisuja.
Työpajan parhaat säilytysratkaisut selvitettiin havainnoimalla jäljelle jääneitä tarvikkeita ja niiden varastointiin vaikuttavia ominaisuuksia sekä tutkimalla eri säilytysjärjestelmiä myyvien yritysten tuotevalikoimaa, josta valittiin parhaat ratkaisut työpajalle.
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Viimeinen tutkimuskysymys koski järjestyksen ylläpitämistä myös tulevaisuudessa,
jonka tarkoitus oli, että sovittuja siisteyden ja järjestyksen ylläpitomenetelmiä noudatetaan jatkuvasti. Työn toteutuksen rajallinen aika vaikeutti tämän osion onnistumisen arviointia pidemmältä aikajaksolta. Äänekosken Energia Oy:n työntekijät ja työpajalle nimetty esimies saivat kuitenkin ohjeistuksen, kuinka järjestys voitaisiin ylläpitää. Ylläpidon avuksi annettiin työpajalle työohjeet ja auditointilomake sekä neuvoja,
kuinka siisteys voitaisiin lisätä osaksi palkkiojärjestelmää. Onnistumista voitaisiin mitata auditointien yhteydessä pisteyttämällä tarkistuslistan tavoitteiden saavuttaminen.

Tutkimuskysymyksiin saatiin työssä siis hyvin tai melko hyvin vastaukset ja tutkimuksessa päästiin sen päätavoitteeseen, eli työpajasta saatiin järjestettyä kokonaisuudessaan toimivampi työtila 5S-menetelmän avulla. Työn päätyttyä työpaja oli paljon
avarampi, tehokkaampi, selkeämpi ja siistimpi tila, jossa asentajilla oli riittävästi tilaa
tehdä omat työnsä.

7.2 Tulosten merkitys Äänekosken Energia Oy:lle
Kuten tutkimusten tietoperustoissa Tuominen (2010, 7-8) ja Fladkjær Nielsen ym.
(2018, 128) luettelevat 5S-menetelmän eduiksi, myös Äänekosken Energia Oy:lle tehdyssä työssä saavutettiin tilansäästöä, ajansäästöä, tuottavuutta, työturvallisuutta,
parempaa varustelua, hukkien vähenemistä sekä työviihtyvyyttä.

Työn tuloksena Äänekosken Energia Oy:n työpajalle saatiin 227 % enemmän tyhjää
lattiatilaa, kun lattioilla lojuneet ja hyllyihin nojanneet tarvikkeet poistettiin tai siirrettiin hyllypaikoille ja telineisiin. Myös sortteerauksen yhteydessä yli kolmanneksella
vähentynyt tavaramäärä vapautti lisää tilaa, jolloin tarpeettomat tavarat eivät enää
häirinneet tuottavaa toimintaa. Tilan kapasiteetin tehokkaampi käyttö helpotti työpajalla työskentelyä ja säästi aikaa, kun kaikki tarvittavat välineet olivat heti saatavilla
ilman edessä olevien tavaroiden pois siirtoa. Siisteys lisäsi näkyvyyttä tarvikkeita etsittäessä sekä vähensi tuotteiden vaurioitumisen, kompastelun ja tarvikkeiden päälle
kaatumisen riskiä. Merkityiltä hyllyiltä oli helpompi kohdentaa mitä tarvikkeita hyllyltä löytyy ja mille hyllylle takaisin laitettava tarvike kuuluu palauttaa.
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Työpöydän yhteyteen sijoitetut, kaikissa työpajalla tehtävissä asennustöissä tarvittavat työkalut ja kiinnitystarvikkeet, aseteltuna niin, että ne kaikki oli helposti nähtävissä, kerättävissä ja takaisin laitettavissa, säästävät aikaa tuottavan työn tekemiselle. Asentajien jälkihaastattelujen perusteella voidaan todeta, että myös tilan käyttäjät kokivat työpajan selkeämmäksi ja mielekkäämmäksi käyttää.

5S-ohjelman käyttöönotolla voitiin siis mahdollisesti parantaa yhtiön kannattavuutta,
tuottavuutta ja työviihtyvyyttä – edulliseen hintaan.

7.3 Sovellettavuus
Tulokset 5S-menetelmän hyödyistä ovat hyvin kansainväliset ja toimialasta riippumattomat. 5S-ohjelma voidaankin toteuttaa yrityksen koosta riippumatta esimerkiksi
varastoilla, tuotannossa ja jopa asiantuntijatehtävissä datan hallinnassa. Äänekosken
Energia Oy:n työpajalle tehty työ osoittaa samankaltaisia hyötyjä kuin 5S-menetelmän useat tietoperustat kuvailevat sekä mitä aiheesta tehdyissä aiemmissa tutkimuksissa on saavutettu.

Esimerkiksi Gomes da Silvan, Pereiran, Pinto Ferreiran, Pombalin ja Sán Irlannissa,
29th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing
konferenssissa esittämä työ koski Leanin käyttöönottoa teollisuusyrityksen työpajalla, jossa tulokset olivat monin paikoin hyvin vastaavat kuin Äänekosken Energia
Oy:n työpajalla. Gomes da Silvan ym. tutkimuksessa 5S-menetelmällä voitiin poistaa
useita hukan muotoja, kuten materiaalien ja varaosien riittämätöntä hallintaa ja odotusaikoja, kun materiaalin etsimiseen käytetty aika lyheni ja vältyttiin toiminnan keskeytyksiltä tarvittavien osien ollessa aina saatavilla. Tutkimus osoitti etsimiseen käytetyn ajan vähentyneen 70 % 5S-menetelmän käyttöönoton jälkeen. Lisäksi onnistuttiin minimoimaan kuljetuksesta ja liikkeestä syntyvät hukat, kun tarvikkeet voitiin ohjata oikeisiin varastoihin ja työpisteille. Varastomäärien optimoimisella parannettiin
myös tilankäyttöä ja tarvikkeiden näkyvyyttä. (Gomes da Silva, Pereira, Pinto Ferreira,
Pombal & Sá 2019, 975–982.)
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Vastaavasti työtyhmä Al-Akel, Marian, Moica ja Veres, esittelivät vuonna 2017, Romaniassa 11th International Conference Interdisciplinarity in Engineering, konferenssissa tapaustutkimuksen 5S-metodin käyttöönotosta autoteollisuuden yrityksessä.
Tutkimuksessa osoitettiin 5S-metodin ja standardien käyttöönotolla ja niiden ylläpidolla olevan suora positiivinen yhteys yrityksen tuottavuuteen. Kehitystyön tuloksena
tutkimuskohteen tehtaasta tuli siistimpi, työturvallisuus kasvoi, ongelmat oli helpompi havaita ja ehkäistä, tuotteiden laatu parantui ja jätteet sekä kustannukset vähenivät. (Al-Akel, Marian, Moica & Veres 2018, 900–905.)

Äänekosken Energia Oy:n työpajalle toteutetun tapaustutkimuksen tulokset vastaavatkin hyvin 5S-menetelmään liittyvän kirjallisuuden ja kansainvälisesti toteutettujen
vastaavien tutkimusten saavutettuja hyötyjä. Kyseisen tapaustutkimuksen tulokset
eivät synnytä aiempiin tutkimuksiin nähden uutta teoriaa, vaan ne ennemminkin tukevat ohjelman hyötyjä ja sen yleistettävyyttä. 5S-menetelmänä soveltuu hyvin laajemmin. Kuitenkin tämän tutkimuksen laajempi käyttö on haastavaa, koska kyseessä
on tapaustutkimus, joka kohdentuu yhteen yritykseen.

7.4 Tulosten luotettavuus
Käytetyillä tutkimusmenetelmillä saatiin riittävät tiedot kolmen ensimmäisen tutkimuskysymyksen selvittämiseksi ja kehitystoimien analysoimiseksi. Käytettyjen tutkimusmenetelmien ja tulosten reliabiliteetti oli melko hyvä. Ne ovat yleistettävissä ja
toistettavissa useille eri toimialoille ja tulokset ovat hyvin yhdenmukaiset vastaaviin
tutkimuksiin ja tietoperustaan nähden.

Ajankohta tutkimustyön toteuttamiselle antaa kuitenkin hieman vääristäviä tai vajavaisia tuloksia. Työn aikana vallinneet, asennustöitä haittaavat talvisääolosuhteet
sekä kansainvälinen tautiepidemia vaikuttivat myös toimeksiantajan toimintaan, jolloin tilan käyttö ei ollut normaalilla tasolla. Tämän takia tilan käytön havainnointi oli
joltain osin vaillinaista, kun käytön aktiivisuus oli tavallista vähäisempää.
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Tapaustutkimuksessa olisikin voitu paremmin mitata esimerkiksi 5S-menetelmällä
saavutettua ajan säästöä, kun keräily- ja hyllytysajat olisi voitu kellottaa ennen ja jälkeen menetelmän käyttöönottoa. Ajan mittaamisella olisi työpajalla saavutettuja tuloksia voitu konkreettisesti verrata eri kirjallisuuksien ja esimerkiksi Gomes da Silvan
ym. (2019, 981) tutkimuksen väitteeseen 5S-menetelmän tuomasta ajansäästöstä.

Myös menetelmien noudattamista ja ylläpitoa sekä merkintöjen mahdollisia puutteita olisi ollut helpompi havainnoida, jos työpaja olisi ollut kehitystyön aikana täydessä toiminnassa. Sen ajan, kun työtä tehtiin ja kun se oli saatu päätökseen, pysyi
järjestys yllä, mutta koska 5S-prosessin päätteeksi ei työhön saatu ajallisesti sisällytettyä tarpeeksi pitkää seurantajaksoa, ei järjestyksen pysyvyyttä voitu arvioida riittävällä luotettavuudella.

7.5 Jatkokehitys
Jos vastaava tapaustutkimus toistettaisiin, voitaisiin ajan mittaamiseen liittyvät puutteet korjata. Tutkimuksen aloitus ja lopetus tulisikin pyrkiä ajoittamaan sellaiseen
ajankohtaan, jolloin tutkittava ympäristö olisi mahdollisimman normaalissa tilassa aktiivisuustasoltaan. Silloin voitaisiin riittävällä luotettavuudella havaita 5S-menetelmällä saavutetut mahdolliset muutokset työpajalla käytettyyn aikaan.

Tämän lainen mittaus voitaisiin suorittaa niin, että tutkija on työtilassa, mutta ei
puutu työnkulkuun. Tutkijalla voisi olla esimerkiksi kolme ajanottokelloa, joista ensimmäinen käynnistettäisiin, kun asentaja tai asentajat tulevat työtilaan ja aika pysäytettäisiin vasta kun asentaja olisi valmis, eli työ olisi tehty päätökseen. Toisen kellon aika laitettaisiin juoksemaan aina kun asentaja suorittaisi tuottavaa työtä, eli
asennustyötä ja pysäytettäisiin aina kun asennus keskeytyisi. Kolmas kello käynnistettäisiin, kun asentaja etsisi, ottaisi tai palauttaisi työvälineitä ja muita työssä tarvittavia tarvikkeita. Kellotuksia tulisi toistaa mahdollisimman usein ja pitkältä ajanjaksolta
eri asentajien työskennellessä ja eri asennustöiden yhteydessä ja sama tiedonkeruu
tulisi toistaa yhtä monta kertaa kehitystyön toteutuksen jälkeen. Tämänlaisella ajan-
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ottomenetelmällä voitaisiin mitata 5S-menetelmän tai muun vastaavan prosessin parannuksen vaikutus tuottavuuteen. Mitä pidempiaikaisia tutkimusjaksot olisivat, sitä
luotettavampaa ja vertailukelpoisempaa kerättyaineisto olisi.

Pidempi tutkimusajanjakso tutkimustyön päättymisen jälkeen olisi myös antanut tietoa järjestyksen ylläpidon onnistumisesta. Aineisto järjestyksen mittaamiseksi voitaisiin kerätä taulukko 3 mukaisella järjestyksen arviointilomakkeella, johon voitaisiin
lisätä samat asiaryhmät kuin työpajan viikoittaisessa tarkistuslistassa, joka on nähtävissä liitteessä 2. Aineiston analysoimiseksi järjestykselle voitaisiin Tuomisen (2010,
101) kaavaa mukaillen mitata järjestysindeksi. Järjestysindeksillä mitattaisiin kunnossa olevien havainnointikohteiden osuus kaikkiin tarkastettuihin kohteisiin.:

järjestysindeksi =

asiat jotka ovat "kyllä"
%
asiat jotka ovat "kyllä"+"ei"

Taulukko 3 Järjestyksen arviointilomake

Asiaryhmä
Kyllä
Kulkeminen
avoimet kulkureitit
avoimet työskentelytilat
sammutuskaluston edusta tyhjä
avoimet poistumistiet
lattiapintojen puhtaus
Materiaalit
paikoillaan
oikea määrä
.....

Ei

Järjestysindeksi voi vaihdella nollan ja sadan prosentin välillä. Samalla arviointilomakkeella ja järjestysmittarilla voitaisiin mitata kehitettävän työalueen lähtötaso, saavutettu taso sekä mihin suuntaan järjestys kehittyy. Järjestysindeksiä voitaisiin myös
käyttää ylläpidon seurannassa siisteyden mittaamiseen ja maksettavan tulospalkkion
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laskennan työkaluna. Työtilan seinälle aseteltava järjestysmittari ja sen näyttämä kehityssuunta olisi myös työntekijöille konkreettinen esimerkki puutteista ja saavutetuista tuloksista.

Näillä ajansäästöä ja järjestyksen pysyvyyttä mittaaville tutkimusmenetelmillä saataisiin vastaavasta tapaustutkimuksesta vielä luotettavampaa tutkimustietoa.
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Liitteet
Liite 1. Työpajan 5S-menetelmää mukaileva työohje

TYÖPAJAN TYÖOHJE
LAJITTELE:
• Käy työpaja ja työpöytä läpi ja tarkista onko sinne kertynyt tarpeetonta tavaraa tai
työkaluja – poista roskat ja ylimääräiset tarvikkeet
• Huolehdi, että työkaluseinällä päivittäin käytössä olevat työkalut ja välineet on
merkattu riittävän selkeästi

JÄRJESTÄ:
• Aseta työkalut oikeille paikoilleen, työpöydän nimettyihin vetolaatikoihin tai
yhteiseen työkaluvarastoon
• Vie asennusosat omille paikoilleen varaston puolelle ja kiinnitystarvikkeet työpajan
omiin lokeroihin
• Työn päättyessä vie valmis työ varaston lähtevän tavaran alueelle tai muulle omalle
paikalleen

SIIVOA:
• Siivoa työn päätteeksi alue, jolla olet työskennellyt roskista ja muusta ylimääräisestä
materiaalista
• Poista rikkinäiset työkalut
• Ilmoita puutteet työnjohdolle korvaavan työkalun hankintaa varten
• Huolehdi, että uusi työkalu merkitään välittömästi oikealla värillä
• Perussiivous suoritetaan joka työpäivän jälkeen tai työtehtävän vaihtuessa
• Perusteellisempi siivous perjantaisin viimeisen tunnin aikana

YLLÄPIDÄ:
• Suorita edellisen vaiheen tehtävät ja ohjeistukset säännöllisesti
• Viikoittainen tarkastuslista käydään läpi joka maanantai
• Tarkastuksen suorittaa tehtävään nimetty henkilö, joka huolehtii myös siitä, että
puutteet tulevat korjatuiksi, joko ohjeistamalla suoraan työntekijää tai kysymällä
lisäohjeita työnjohdolta

61

Liite 2. Työpajan viikoittainen tarkistuslista 5S-menetelmän
ylläpitämiseksi
VIIKOITTAINEN TARKISTUSLISTA
PVM:
Tarkastaja:
Asiaryhmä
Kyllä
Kulkeminen
avoimet kulkureitit
avoimet työskentelytilat
sammutuskaluston edusta tyhjä
avoimet poistumistiet
lattiapintojen puhtaus
Materiaalit
paikoillaan
oikea määrä
ylimääräinen
turvallinen varastointi
kuormalavat
palavat ja myrkylliset aineet
Työvälineet
paikoillaan
järjestyksessä
puhtaana
Jäte ja siivous
jäteastiat paikoillaan
onnistunut lajittelu
siistiä
puhtaat koneet
Muuta huomioitavaa

Ei

Huomautettavaa
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Liite 3. Listaus työpajan tavaroista lähtötilanteessa
Liite 3 on 17 sivuinen ja salassa pidettävä. Se on poistettu julkisesta työstä.

