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ABSTRACT

The target of research was to find out the operation modes of employees who
work at Automaa Tampere Ford –car body garage.

Every employee has done satisfaction questionnaire and concerning that
questionnaire they have participated in personal interview. By the aid of
questionnaires and interviews I found out the real points of problems. At the car
body garage work three foremans, six car body mechanics and four painters.

Development targets turned up plenty like foremans, carbodymechanics as
painters point of view. The most improvement needed targets were among other
things the necessity of repair costs, work arrangements, the long delivery times
of spare parts, the tightness of premises and communication between two place
of business. There is no possibility to clear up all the problems immediately and
achieve improvements.

ALKUSANAT
Neljä vuotta elokuussa 2004 kuulosti pitkältä ajalta, kun aloitin opiskeluni
Tampereen ammattikorkeakoulussa. Nyt alkaa olla taas yksi tutkintotyö
lopuillaan ja uudet haasteet elämässä odottavat. Voi vain todeta neljän vuoden
opiskeluajan kuluneen hyvin nopeasti.
Ajatus tutkintotyön aiheesta sai alkunsa, käydessämme keskusteluja
jälkimarkkinointipäällikön kanssa tulevasta tutkintotyöni aiheesta syksyllä 2007.
Yhtenä vaihtoehtona oli korikorjaamon kehittäminen, koska oli havaittavissa
korjaamon tuottavuuden heikentyminen. Hänellä ei ollut selkeää kuvaa Automaa
Tampere Ford -korikorjaamon toiminnasta ja tuottavuuteen vaikuttavista
ongelmista. Työ aiheena kiinnosti itseäni varsin paljon, koska työskentelen
huoltokorjaamon huoltoneuvojana ja teemme korikorjaamon kanssa päivittäin
yhteistyötä.

Kiitos kaikille Automaa Tampere Ford -korikorjaamon työntekijöille, jotka
osallistuivat kyselyhin ja haastatteluihin. Lisäksi erityiskiitos kuuluu
avopuolisolleni Sanna-Marille, joka on ollut tukemassa ja kannustamassa minua
tätä työtä tehtäessä.

Tampereella 5. toukokuuta 2008
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1 JOHDANTO
Nykyään ajoneuvojen korikorjaaminen on monimutkaista ja ammattitaitoa
vaativaa työtä. Jokaiselta korikorjaamon osastolta vaaditaan yhteistyön
toimivuutta, jotta korjausprosessi onnistuu täydellisesti. Hyvin toimiva yhteistyö
ja korjausprosessi ovat edellytyksiä työntekijöiden viihtyvyyteen työpaikalla.

Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa tämänhetkinen toimintamalli
korikorjaamolla ja löytää ongelmakohdat, jotka hidastavat kolarikorjauksen
prosessia. Tavoitteena on löytää jokaiseen ongelmakohtaan kehitysehdotus.
Tärkeimpien ongelmien poistuessa korikorjaamon tuottavuutta pystytään
parantamaan.

Työssä keskitytään ainoastaan yrityksen sisäisiin ongelmiin työntekijöiden
näkökulmasta. Ongelmia asiakkaiden näkökulmasta ei tulla erikseen
käsittelemään.
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2 AUTOMAA TAMPERE FORD

Automaa Tampere Ford syntyi yrityskauppojen seurauksena vuonna 2006, kun
aikaisemmin perheyrityksenä toiminut Auto-Kivitila Oy myi
autoliiketoimintansa ja vuokrasi toimitilat viiden vuoden sopimuksella Sryhmälle. (S-ryhmä on yritysverkosto, joka koostuu 1500 vähittäiskaupan ja
palveluiden toimipaikasta). Auto-Kivitila Oy:llä oli pitkä ja maineikas historia
takanaan, toimiessa Suomen suurimpana yksittäisenä Ford-piirimyyjänä 32
vuoden ajan.

Yritys sijaitsee Tampereen Nekalan kaupunginosassa Kuokkamaantie 6-10.
Alueella on kolme erillistä rakennusta, joissa toimii eri osastoja. Henkilöauto- ja
hyötyajoneuvomyynti ovat erillään omissa rakennuksissaan alueen eri laidoilla
(kuvat 1-2). Näiden kahden rakennuksen välissä sijaitsee kolmekerroksinen
rakennus, jossa useampi osasto toimii eri kerroksissa. Huoltokorjaamo ja
varaosamyymälä sijaitsevat keskimmäisessä kerroksessa (kuvat 3-5),
korikorjaamon päätoimipiste alakerroksessa (kuva 4) ja yrityksen johto
työskentelee ylimmässä kerroksessa varaosamyymälän yläpuolella (kuva 5).
Lisäksi uusien ajoneuvojen varustelu ja korikorjaamon toinen toimipiste
sijaitsee Nekalassa Vihiojantiellä (kuva 6).

Yrityksen liikevaihto vuonna 2007 oli 44,3 miljoonaa euroa. Markkinaosuus
Pirkanmaalla 2007 henkilöautoissa 7,3 % ja hyötyajoneuvoissa 29,2 %.
Henkilöautojen asiakaskunnasta suurin osa koostuu yksityishenkilöistä ja
hyötyajoneuvojen yritysasiakkaista. Tärkeimpinä asiakkaina yksityishenkilöiden
lisäksi mainittakoon YIT, Konecranes, Hertz, Itella, Lähettipirkka ja Poliisi.
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Kuva 1. Henkilöautomyymälä

Automaa Tampere Ford työllistää yhteensä noin 75 henkilöä, joista 9
työskentelee henkilöautomyynnissä (kuva 1). Henkilöautomyynnin toiminnasta
vastaa myyntipäällikkö, jonka alaisuuteen kuuluvat vaihtoautopäällikkö, uusienja käytettyjen autojen myyjät sekä autosihteeri. Toimintaan kuuluu uusien Ford
henkilöautojen ja käytettyjen autojen myynti.

Kuva 2. Hyötyajoneuvomyymälä
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Hyötyajoneuvo-osaston toimintaa johtaa myyntipäällikkö, jonka alaisena
työskentelee 3 automyyjää, autosihteeri ja myyntiavustaja. Hyötyajoneuvoosasto myy uusia Ford ja Peugeot ajoneuvoja ja vaihtoautoja.

Kuva 3. Huoltokorjaamo

Huoltokorjaamo on osastoista suurin ja työllistää 33 henkilöä. Toiminnasta
vastaa jälkimarkkinointipäällikkö. Huoltokorjaamolla tehdään henkilö- ja
hyötyajoneuvojen huollot ja korjaukset. Henkilö- ja hyötyajoneuvo-osasto on
eriytetty toisistaan. Huoltoneuvojia on henkilöautopuolella 5 henkilöä, joilla on
käytettävissään 18 asentajaa. Hyötyajoneuvo-osastolla työskentelee yksi
huoltoneuvoja ja 6 asentajaa, tarvittaessa hyötyajoneuvo-osastolla voi
työskennellä henkilöauto-osaston asentajia työtilanteesta riippuen. Lisäksi
huoltokorjaamolla työskentelee 1 takuukäsittelijä.
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Kuva 4. Korikorjaamo Kuokkamaantiellä

Korikorjaamolla on kaksi toimipistettä, joista päätoimipiste sijaitsee
Kuokkamaantiellä ja sivutoimipiste Vihiojantiellä. Korikorjaamoilla
työskentelee yhteensä 13 henkilöä. Kolmen työnjohtajan alaisuudessa toimii 6
korimekaanikkoa ja 4 maalaria. Korikorjaamon toiminnasta vastaa
jälkimarkkinointipäällikkö.

Kuva 5. Varaosamyymälä
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Varaosaosastolla työskentelee yhteensä 10 henkilöä neljässä eri työpisteessä.
Varaosamyymälässä työskentelee 3 varaosamyyjä, jotka myyvät varaosia
asiakkaille. Korjaamon varaosajakelussa on 2 henkilöä. He vastaavat
huoltokorjaamon varaosien tarpeesta. Korikorjaamojen ja uusien autojen
varustelun varaosatarpeista vastaa 2 henkilöä. Varastossa työskentelee 2
henkilöä, jotka vastanottavat ja paikoittavat varaosat hyllyihin. Varaosamyyjien
esimiehenä toimii varaosavastaava. Kokonaisuudessaan toiminnasta vastaa
jälkimarkkinointipäällikkö.

Kuva 6. Vihiojantien korikorjaamo ja varustelu

Uusien autojen varustelussa työskentelee itsenäisesti 3 varustelijaa. Varsinaista
erillistä esimiestä varustelijoilla ei ole, vaan he kuuluvat jälkimarkkinointitoiminnan piiriin ja osaston toiminnasta vastaa jälkimarkkinointipäällikkö.

3 KORIKORJAAMON TOIMINTAMALLI
Autoalan Keskusliitto ry teki 1990-luvun puolivälin jälkeen selvityksen autoalan
laatuohjelmista ja kartoitti eri autoalan organisaatioiden suunnitelmat ja
hankkeet laatutyön tekemiseksi. /1/
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Selvityksen tulos osoitti, että tilaa ja tarvetta on erityisesti autoalalle sovitetulle
laatuohjelmalle. Liiton hallitus teki päätöksensä toteuttaa AKL-laatuohjelma.
Ohjelma valmisteltiin liiton, konsultin ja pilot-liikkeiden muodostamassa
työryhmässä, ja se julkistettiin vuonna 1998. /1/

Auto-Kivitila Oy nykyinen Automaa Tampere Ford otti laatuohjelman
käyttöönsä vuonna 2003 Teemu Rissasen toimesta. Automaa Tampere Ford
korikorjaamon toimintatapa perustuu AKL-laatuohjelman laatukäsikirjan
normeihin.

3.1 Vaurioiden ja kustannusten arviointi
Korikorjaamolla on 2 kokopäiväisesti ja 1 opiskeluidensa ohessa työskentelevää
työnjohtajaa. Kaikki kolme työnjohtajaa pystyvät suorittamaan vaurioiden ja
kustannusten arvioinnin. Korjaamolla on käytössä vakuutusyhtiöiden
hyväksymä Cabas-ohjelma, jonka avulla tehdään kirjallinen
korjauskustannuslaskelma.

Useimmiten vakuutusyhtiö on korikorjausten maksajana. Kustannuslaskelma
tulee hyväksyttää asiakkaalla ennen neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa.
Kirjallinen korjauskustannuslaskelma annetaan aina asiakkaalle mukaan.

Korjauskustannuslaskelman tulee sisältää eriteltynä vaihto- ja oikaisutyöt, ja
varaosa- ja tarvikehinnat, alihankintahinnat ja muut kustannukset sekä maalaushinnat. Lisäksi tulee asiakkaalle antaa alustava arvio toimitusaikataulusta. /1/

Vaurioiden tarkastukset suoritetaan liikkeen alueella tai, jos vaurioiden
tarkastaminen vaatii nosturin käyttöä, on huoltokorjaamolla kaksi
ennakkotarkastusnosturia, jotka ovat korikorjaamon käytettävissä. /1/
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3.2 Ajanvaraus
Ajanvaraukseen käytetään Huva-ohjelmistoa, jonka avulla voidaan helposti
seurata jokaisen arkipäivän kuormitusastetta. Huva-ohjelmisto toimii yhdessä
korjaamon laskutusohjelmiston CD400 kanssa. Tehtäessä ajanvaraus Huvaohjelmistoon siirtyvät ajoneuvon sekä asiakkaan tiedot suoraan CD400ohjelmistoon, jolla voidaan luoda työmääräys.

Mikäli asiakas on aikaisemmin asioinut korjaamolla, ovat asiakastiedot
ajanvarausjärjestelmässä. Aikaa varattaessa ei tarvitse kuin kirjoittaa Huvaan
ajoneuvon rekisterinumero, jolloin järjestelmä tunnistaa ajoneuvon ja asiakkaan
tiedot. Asiakkaan asioidessa ensimmäistä kertaa tiedot syötetään Huvaan, josta
tiedot tallentuvat automaattisesti CD400-ohjelmistoon.

Järjestelmän asiakastietojen päivittämisestä huolehtivat työnjohtajat. He
varmistavat ajanvarauksen yhteydessä asiakastietojen oikeellisuuden.

Ajanvaraukset tehdään yleensä paikanpäällä vaurioiden tarkastuksen yhteydessä.
Puhelimitse tehtävät varaukset ovat yleensä pienehköjä korjauksia tai
uusintakorjauksia. Ajanvarauksia tekevät vain korikorjaamon työnjohtajat.
Ajanvarauksen yhteydessä varmistetaan myös asiakkaan sijaisauton käyttötarve.

3.3 Työtilaus ja varaosien hankinta
Ajanvarauksen hyväksymisen jälkeen varaus muuttuu työtilaukseksi CD400ohjelmistoon, josta se voidaan tulostaa. Työtilauksessa näkyvät asiakkaan ja
ajoneuvon tiedot, jos ajanvaraus on oikein tehty. Työtilaus ja
korjauskustannuslaskelma nidotaan yhteen kansioon, jonka korikorjaamon
työjohtaja toimittaa varaosamyyjälle.
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Automaa Tampere Ford -varaosaosastolla on kaksi henkilöä, jotka vastaavat
pelkästään korikorjaamolle tulevien autojen varaosien tilauksista. Työnjohtaja
kertoo varaosamyyjälle erikseen, jos tilaukset on tehtävä pikatilauksena.
Pikatilauksena hankintahinta on Ford-osilla n. 10 % kalliimpi kuin normaali
hankintahinta. Peugeot-osille pikatilauksesta tulee lentorahdeista lisämaksu.

Varaosamyyjä tekee osatilauksen korjauskustannuslaskelman pohjalta, jossa
näkyy eriteltynä kaikki korjauksessa tarvittavat osat. Varaosamyyjällä on
apunaan varaosien hallintaohjelmat Ford Ecat ja Peugeot Service box, joiden
avulla pystytään varmistamaan oikea varaosanumero. Ford -osat tilataan
CD400-ohjelmistolla. Peugeot -osat tilataan Automaa Tampere Peugeot liikkeestä puhelimitse.

3.4 Työn vastaanottaminen
Työn vastaanotto sijaitsee Kuokkamaantien toimipisteessä, jossa työnjohtajat
vastaanottavat työt. Työn vastaanottamisen yhteydessä luodaan työtilauksesta
työmääräys. Työmääräys on samalla korjaussopimus, joka on aina asiakkaan ja
korjaamon välinen sopimus. Vaikka vakuutusyhtiö, maksaisi korjauksen. Ennen
sopimuksen allekirjoittamista on asiakkaalle selvitettävä seuraavat asiat /1/:

-

vakuutuksen bonusmenetykset

-

vakuutuksen omavastuuosuus

-

korjaamo hankkii laskutusluvan vakuutusyhtiöltä, ei asiakas

-

mahdollisesta arvonlisäveromenettelystä.

Korjaamon pitää ilmoittaa ajoneuvon omistajalle ennen korjaustyön aloittamista,
jos ajoneuvon osien vaihtamisesta voi korjaamon käsityksen mukaan seurata
ajoneuvon uudelleen verottaminen. Ajoneuvon omistajan pitää ilmoittaa
korjaamolle tiedossaan olevat ajoneuvoon tehdyt aikaisemmat osien vaihdot. /2/
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Jos ajoneuvoon vaihdetaan korjauksen yhteydessä ajoneuvon omistajan
tilauksesta niin paljon osia, että ajoneuvo joudutaan näiden toimenpiteiden
johdosta verottamaan uudelleen autoverolain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Verovelvollinen on korjauksen tilannut ajoneuvon omistaja. /2/

Asiakkaalle selvitetään hänen velvollisuutensa maksaa korjauslasku niissä
tilanteissa, joissa korjaamo ei ole saanut vakuutusyhtiöltä laskutuslupaa. /1/

Työmääräyksessä tulee aina ilmetä seuraavat asiat /1/:

-

korjaamon yksilöintitiedot

-

asiakkaan yksilöintitiedot

-

asiakkaan yhteystiedot

-

ajoneuvon tiedot, merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero,
luovutuspäivämäärää ja matkamittarilukema

-

tilatut työt sovitulla tavalla eriteltynä, Cabas-laskelma

-

hintatieto kiinteänä hintana, enimmäishintana tai hinta-arviona

-

em. hintatiedon voimassaolorajoitukset

-

muut mahdolliset perittävät maksut, kuten esim. laskutuslisät, jäte- ja
kierrätysmaksut, säilytysmaksut jne.

-

työn valmistumisajankohta

-

luovutustapa, jos ei tapahdu korjaamon aukioloaikana tai on muuten
poikkeava

-

maksuehdot, jos maksu ei tapahdu käteisellä työtä luovutettaessa

-

käytettyjen osien palauttaminen asiakkaalle

-

poikkeamat yleisistä korjaus- ja takuuehdoista

-

työtilauksen laatimispäivä

-

sopijapuolten allekirjoitukset.

Jos korjaus on ajoneuvon valmistajan antaman takuun piiriin kuuluva
korjaustoimenpide, on työjohtajien selvitettävä ennen työn aloittamista, ettei
takuu ehtoja ole laiminlyöty.
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Edellytykset Ford-koritakuulle /3/:
-

Auto on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti, huoltoväli 1 vuosi tai 20 000
km.

-

Kori- ja maalinpinta tarkistukset on suoritettu huolto-ohjeiden mukaisesti 1
vuoden välein.

Edellytykset Peugeot-koritakuulle /4/:
-

Ajoneuvo on huolto-ohjelman mukaisesti huollettu.

3.5 Työnohjeistus korimekaanikolle ja maalarille
Kuokkamaantien toimipisteessä jokaisella korimekaanikolla ja maalarilla on
oma työlokeronsa. Työnjohtajat asettavat lokeroon korjaukseen tulevan auton
muovitaskussa olevan työmääräyksen, korjauskustannuslaskelman ja
korjausselostepaperin. Vihiojantiellä olevan toimipisteen korimekaanikolle ja
maalareille työnjohtaja toimittaa työmääräykset suoraan henkilökohtaisesti.

Työmääräykseen työnjohtaja kirjoittaa sekä, korikorjaukselle ja maalaukselle
omat työrivinsä. Työrivien alapuolelle tulee kirjoittaa selkeä työohje. Suullisen
ohjeistuksen työnjohtaja antaa korimekaanikolle ja maalarille ennen työn
aloittamista tai työn ohessa.

Korimekaanikot ja maalarit voivat tarkistaa työn laajuuden ennen korjauksen
aloittamista korjauskustannuslaskelmasta. Tällöin he saavat kuvan
työnlaajuudesta ja kulusta. Jokainen korikorjaus tarvitsee poikkeuksetta niin
korimekaanikkoa kuin maalaria. Heidän on hyvin tärkeää tietää aikataulu ja
saada selkeä työohje, jotta työ valmistuisi sovitussa aikataulussa.
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3.6 Korimekaanikkojen ja maalareiden työskentely
Korimekaanikko ajaa auton halliin sisälle, omaan tyhjään ruutuunsa tai
korinoikaisupenkkiin. Jokaisella korimekaanikolla on käytössään
korinoikaisupenkki ja erillinen vapaa lattiatila. Erillisiä nostureita ei
tilanpuutteen vuoksi ole korimekaanikoilla käytettävissä. Korinoikaisupenkki on
hallitunkin lisäksi ainoa autojen nostoväline Kuokkamaantien korikorjaamolla.
Vihiojantien toimipisteessä on kaksi erillistä ajoneuvonosturia, jotka ovat
maalareiden käytössä. Maalareille on molemmissa toimipisteissä varattu
enemmän lattiatilaa, koska heillä on usein päällekkäisiä töitä.

Korimekaanikkojen työskentely

Korimekaanikot varmistavat ensin kaikkien tilattujen osien saapumisen ja
oikeellisuuden. Jos puutteita löytyy, he ilmoittavat työnjohtoon tai
varaosamyyjälle viipymättä. Tämän jälkeen he purkavat kaikki rikkinäiset osat
autosta pois ja määrittävät vaurioiden todellisen laajuuden. Vertaavat vaurioiden
laajuutta korjauskustannuslaskelman työlaajuuteen. Jos laajuudet eivät täsmää,
ilmoittavat asiasta työnjohdolle.

Korimekaanikot tekevät korityön huolellisesti ja tehokkaasti, jotta auto
voidaan toimittaa maalaukseen. Ennen auton siirtämistä maalarille tulee
korimekaanikkojen varmistaa, että kaikki tarvittavat osat menevät maalaukseen
yhdellä kerralla. Jos ajoneuvo maalataan Vihiojantien toimipisteessä ilmoittaa
korimekaanikko työnjohdolle, kun ajoneuvo on siirtokunnossa. Työnjohtajat tai
korimekaanikot siirtävät ajoneuvon toimipisteestä toiseen.

Maalauksen jälkeen korimekaanikot asentavat irrotetut ja uudet osat
ajoneuvoon, sekä suorittavat tarvittavat säädöt ja kohdistukset. He varmistavat
ajoneuvon toimivuuden tekemällä koeajon. Valmistuneen ajoneuvon työmääräys
toimitetaan työnjohtajalle.
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Maalareiden työskentely

Automaa Tampere Ford -korikorjaamolla on yhteensä neljä maalaria, joista
kolme on Vihiojantien ja yksi Kuokkamaantien toimipisteessä. Molemmissa
maalaamoissa on maalaustarvikkeiden varasto. Maalaamoissa käytetään Spies
Heckerin maalaustarvikkeita. Molempien maalaamoiden tarvikevarastoista
vastaavat maalarit, jotka tilaavat tarvikkeita Tampereen Pintaväristä.

Työmääräyksen ja tarkemmat työohjeet työnjohtajalta saatuaan luvun 3.5
mukaan, maalarit tekevät töitään aikataulujärjestyksessä. Usein maalareilla on
kaksi tai useampi työ samaan aikaan kesken.

Vihiojantien maalaamossa tehdään isot maalaustyöt tilojen ja maalausuunin
suuremman koon vuoksi. Esimerkiksi pakettiautot maalataan siellä, koska ne
eivät korkeudestaan mahdu Kuokkamaantien maalausuuniin. Suurempi
maalausuuni mahdollistaa useamman maalarin tehokkaan työskentelyn
yhtäaikaisesti.

Kuokkamaantien maalaamossa työskentelevä maalari tekee kaikki pienemmät
maalaustyöt. Esimerkiksi maalari tekee puskureiden, peilien ja pienien
suojaläppien maalauksia. Maalarit ilmoittavat viipymättä valmistuneesta
maalauksesta työnjohdolle tai suoraan korimekaanikolle.

3.7 Toimenpiteet korikorjauksen jälkeen
Korikorjauksesta valmistuneen ajoneuvon koeajaa korimekaanikko. Hän
varmistaa ajoneuvon toimivuuden. Jos ilmenee ylimääräinen vika, joka ei kuulu
korikorjauksen piiriin. Korimekaanikon on ilmoitettava viasta työnjohdolle.
Työnjohtaja ottaa yhteyden asiakkaaseen ja kysyy korjauslupaa.
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Usein kolarikorjauksen yhteydessä tarvitsee ajoneuvosta tarkastaa ja säätää
ohjauskulmat. Mikäli toimenpiteelle on tarvetta, työnjohtaja ilmoittaa asiasta
huoltokorjaamon huoltoneuvojille. Ford huoltokorjaamolla on yksi asentaja,
joka tekee ohjauskulmien tarkastuksen ja säädön.

Ajoneuvon ollessa valmis korikorjauksesta ja ohjauskulmien säädöstä
toimitetaan ajoneuvo pesuun. Kaikki asiakkaiden, huoltokorjaamon,
korikorjaamon ja automyynnin autojen pesut tehdään alihankintatyönä Nekalan
Autopesu Oy:ssä. Autopesun toimitilat ovat lähellä, mikä nopeuttaa ja helpottaa
toimintaa. Autopesu sijaitsee hyötyajoneuvomyynnin kanssa samassa
rakennuksessa.

3.8 Valmiin työn tarkistaminen
Työ on valmis, kun ajoneuvo on saapunut pesusta ja työnjohtaja on tarkastanut
sen. Tämä on ehdottomasti ainoa oikea tapa saada käsitys ajoneuvon todellisesta
kunnosta ja siisteydestä. Ennen kuin ajoneuvo luovutetaan asiakkaalle, käydään
korjaus lävitse suullisesti korimekaanikon kanssa. Tällöin työnjohto saa
perusteellisen käsityksen, mitä on tehty tai jätetty tekemättä.

Tämänhetkinen vakituisten työnjohtajien määrä (kaksi henkilöä) ei valitettavasti
mahdollista ajoneuvojen huolellista tarkastusta pesun jälkeen, vaan usein
luotetaan korimekaanikon ja pesulan henkilökunnan ammattitaitoon.
Laadunseurannan puuttuminen heikentää asiakastyytyväisyyttä ja lisää
reklamaatioiden määrää.

3.9 Työn laskuttaminen
Työnjohtajan tehtävänä on laskuttaa valmistunut työ valmiiksi sovitulla tavalla.
Ennen laskuttamista työnjohtajien on käytävä työmääräyksen sisältö lävitse
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Tarkastettava, että kaikki tarvittavat osat ja työvaiheet on oikein kirjattu työlle.
Useimmiten korikorjauksesta asiakas maksaa vain omavastuuosuuden, mikäli
vakuutusyhtiö on korikorjauksen maksajana. Asiakkaan osuus tulee olla
valmiiksi laskutettuna, kun asiakas tulee noutamaan ajoneuvoa. Asiakas saa
maksustaan S-bonuksen maksaessaan laskun käteisellä, mikäli hänellä on esittää
henkilökohtainen S-etukortti.

Vakuutusyhtiön maksaessa korjauksen, työnjohtajien pitää olla vakuutusyhtiöön
yhteydessä ennen laskun tekemistä. Vakuutusyhtiö antaa laskutusluvan, jos
korjauksen loppusumma täsmää korjauskustannuslaskelman loppusummaan.
Laskutuslupanumeroiden pitää olla laskussa viitteenä, jotta vakuutusyhtiö
pystyy kohdistamaan ja hyväksymään laskun.

3.10 Ajoneuvon luovutus asiakkaalle
Ajoneuvon luovuttaa sama työnjohtaja, joka otti työn vastaan. Mikäli sama
työnjohtaja on estynyt luovuttamaan työtä, jättää hän toiselle työnjohtajalle
riittävät dokumentit ja ohjeet. Lasku käydään lävitse asiakkaan kanssa ja
kerrotaan ajoneuvolle tehdyistä toimenpiteistä ja vaihdetuista varaosista. Jos
ajoneuvoon on asennettu uusi lisälaite, se esitellään asiakkaalle. Tarvittaessa
työnjohtaja tarkistaa ajoneuvon asiakkaan kanssa ja näyttää kohteet, jotka ovat
korjattu. /1/

Mikäli korikorjauksen yhteydessä on havaittu huoltoa tai korjausta vaativia
kohteita. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastointilaite, ohjausnivelet, laakerit ja
pakoputket. Näistä tulee kertoa asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettävästi.

Jos asiakas noutaa ajoneuvoa korikorjaamon aukioloajan ulkopuolella,
työnjohtaja ilmoittaa asiakkaalle etukäteen. Mistä ja kuinka ajoneuvo on
noudettavissa.
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3.11 Asiakastyytyväisyyden mittaus
Automaa Tampere Ford -huoltokorjaamon ja -korikorjaamon
asiakastyytyväisyystutkimukset tekee ulkopuolinen yritys Tutkimus Delphi Oy
Vihdissä. Jälkisoittoja tehdään n. 20 %:lle korikorjaamolla käyneistä asiakkaista
3 – 5 päivän kuluttua korjauksesta. Tutkimus Delphi Oy kirjaa palautteet
tietokantaansa ja toimittaa kuukausittain yhteenvedon sähköpostilla.

Reklamaatioihin vastataan mahdollisimman pian, kun asia on ensin selvitetty
yrityksen sisällä. Selvityksen jälkeen asiakkaaseen yhteyden ottaa työnjohtaja tai
asiakaspalveluvastaava.

4 KORIKORJAAMON ONGELMAKOHDAT SEKÄ KEHITYSEHDOTUKSET
Tässä luvussa perehdytään Automaa Tampere Ford -korikorjaamon toiminnan
ongelmakohtiin. Ongelmakohtien löytäminen ei perustu täysin omiin
työkokemuksiin, sillä työskentelen itse huoltokorjaamon huoltoneuvojana.
Yhteistyötä tehdään päivittäin korikorjaamon kanssa, minkä ansiosta olen
päässyt seuraamaan korikorjaamon toimintaa.

Ongelmien selvittämiseksi on kaikille korikorjaamolla työskenteleville
henkilöille tehty tyytyväisyyskysely, jonka pohjalta järjestettiin noin 30
minuuttia kestävä haastattelu. Haastattelussa käytiin vastaukset lävitse ja
keskusteltiin ongelmista, jotka haittaavat korjaamon toimintaa. Jokainen
haastateltava sai esittää ongelmat tärkeysjärjestyksessä ja ehdottaa mahdollista
parannuskeinoa. Haastateltavien nimet ja ammattinimet ovat lähdeluettelossa.

Korikorjaamon ongelmakohdat esitetään työnjohdon, korimekaanikkojen,
maalareiden, varaosamyyjien ja jälkimarkkinointipäällikön näkökulmasta.
Ongelmia tarkasteltaessa selvitetään syy, seuraus ja kehitysehdotus.
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4.1 Ongelmakohdat työnjohdon näkökulmasta
Tyytyväisyystutkimuksen ja työnjohtajien haastatteluiden perusteella selvisi
neljä selkeää ongelmaa (kuva 7). Työnjohdon ongelmat poikkeavat hieman
muiden kyselyyn vastanneiden ongelmista. Yhteenveto tuloksista on esitetty
kokonaisuudessaan myöhemmin (liite 1-3). Ongelmakohdat käydään läpi
seuraavaksi tärkeysjärjestyksessä.

Ongelmakohdat työnjohdon näkökulmasta

Ongelmat

Huolellisuus
Töiden järjesteleminen

+/+

Varaosatoimitukset
Kustannusarviot
0

1

2

3

4

Vastausten lukumäärä

Kuva 7. Neljä tärkeintä ongelmaa työnjohdon näkökulmasta. Punainen (-)
ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+) hyvin.

4.1.1 Töiden järjesteleminen
Tuottavan ja tehokkaan korjaamon perusedellytyksenä on töiden hyvin ja oikein
hoidettu järjesteleminen. Tällä hetkellä töiden järjesteleminen on iso ongelma
Automaa Tampere Ford -korikorjaamolla. Seuraavassa kappaleessa on tehty
selvitys ongelman aiheuttavista syistä ja siitä, mitä seurauksia se aiheuttaa.
Kehitysehdotus kohdassa pyritään löytämään ongelmalle ratkaisu.
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Töiden järjestelemistä vaikeuttavat syyt

Korikorjaamolla on kaksi toimipistettä Kuokkamaantiellä ja Vihiojantiellä.
Toimipisteiden töiden järjesteleminen tapahtuu Kuokkamaantien toimipisteestä.
Vihiojantien toimipisteessä ei ole kokopäiväisesti työskentelevää työnjohtajaa.
Vakituisten työnjohtajien määrä (2) ei ole riittävä kahden toimipisteen töiden
hoitamiseen./4/

Korimekaanikkojen ja maalareiden henkilömäärä ei ole oikea toimipisteittäin.
Henkilö määrään nähden korikorjauksista 83 % ja maalauksista 25 % tehdään
Kuokkamaantiellä. Vihiojantien toimipisteessä tehdään 17 % korikorjauksista ja
75 % maalauksista.

Korikorjaamolle tulevien pienien ja isompien korjaustöiden suhde ei ole oikea.
Viikon kaikki korjaustyöt vastaanotetaan alkuviikosta.

Töiden järjestelemistä vaikeuttavien syiden seuraukset

Kahden toimipisteen hoitaminen on jokaiselle yritykselle haasteellinen työ.
Toimipisteiden hoitaminen kahdella vakituisella työnjohtajalla aiheuttaa kiirettä
ja epäselvyyttä töiden järjestelemiseen. Lisäksi se vaikeuttaa töiden seurantaa.

Kiire tilanteita tulee usein, kun toinen työjohtaja on hoitamassa töitä
Vihiojantien toimipisteessä. Tällöin Kuokkamaantien toimipisteen
töidenvastaanotto jää yhden työnjohtajan hoidettavaksi. Jos asiakkaita tulee
tällöin Kuokkamaantien toimipisteeseen, esimerkiksi näyttämään ajoneuvonsa
vaurioita. Jää töiden vastaanotto tyhjilleen työnjohtajan mennessä tarkastamaan
ajoneuvoa.

Ajoneuvoista suurin osa maalataan Vihiojantien toimipisteellä. Kuokkamaantien
toimipisteessä puolestaan tehdään suurin osa korikorjauksista. Tämä aiheuttaa
sen, että ajoneuvoja joudutaan siirtämään toimipisteestä toiseen.
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Ennen ajoneuvon siirtämistä tulee ajoneuvon olla liikennekelpoinen. Usein
korimekaanikon joutuvat irrottamaan ja asentamaan osia, jotta ajoneuvo saadaan
ajokuntoiseksi. Ajoneuvon siirtämiseen ja turhaan osien irrotukseen ja
asennukseen kuluvaa aikaa ei voida veloittaa asiakkaalta. /4/

Pienempien ja isompien korjaustöiden määrä ei ole oikea, mikä näkyy
työntekijöiden matalan kuormitusasteena. Usein puolessa välissä viikkoa
korimekaanikot ovat vailla työtä, kun alkuviikosta korjaukseen tullut ajoneuvo
on maalauksessa. Seuraava työ pitäisi aina olla valmiina edellisen työn
päätyttyä. Maalareille alkuviikot ovat päinvastoin hiljaisempia, kun ajoneuvot
ovat korikorjauksessa, tällöin ei ole maalattavaa.

Kehitysehdotus töiden järjestelemiseen

Tilavammat toimitilat ratkaisisivat paljon ongelmakohtia ja helpottaisivat
korikorjaamon henkilökunnan työskentelyä. Töiden järjesteleminen helpottuisi
huomattavasti, kun toiminta olisi yhdessä rakennuksessa. Tällöin myös
maalareiden ja korimekaanikkojen henkilömäärä toimipisteittäin saataisiin
kohdalleen kaikkien työskennellessä saman katon alla. Tulevaisuudessa uusien
toimitilojen myötä näin tulee tapahtumaan.

Töiden järjestelemistä parannettaisiin toimintamallilla, jossa työskentelee kolme
vakituista työnjohtajaa, ja heille olisi annettu selkeät vastuualueet. Jokaiselle
työnjohtajalle annettaisiin vastuualueet ja selkeä toimintamallin kuvaus, joka
tukee hänen toimintaansa. Tekemällä työtä kolmen vakituisen työnjohtajan
voimin päästäisiin eroon kiireestä. Toiminta selkeytyisi, virheiden määrä
mahdollisesti laskisi, ja pystyttäisiin järjestelemään töitä paremmin.
Työnjohtajien vastuualueet ja toiminnan kuvaus on esitetty luvussa 4.2.2
toimintaa parantava kehitysehdotus.
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Kuormitusasteen nostaminen edellyttää työnjohdolta kykyä järjestellä töitä.
Kuormitusastetta ei voi nostaa, jos työnjohtajat eivät pysty seuraamaan ja
järjestelemään töitä. Kun töiden seuranta ja järjesteleminen saadaan kuntoon,
voidaan huoletta nostaa korjaamon kuormitusastetta, koska korjaamolla on
kapasiteettiä. Optimaalinen tilanne olisi, kun saataisiin sisäistä jonoa aikaiseksi,
eli pihalla olisi seuraava työ aina odottamassa.

Sisäisen jonon kasvattaminen tarkoittaisi ajoneuvojen viipymistä korjaamolla
viikonlopun yli. Asiakkaan kynnys on varsin korkea jättää ajoneuvoa
korjaukseen viikonlopun yli. Tällöin ajoneuvo tarvitsisi tuoda korjaukseen
keskiviikkona tai torstaina. Pitäisi räätälöidä jonkinnäköinen edullinen
viikonloppupaketti sijaisauton vuokraukselle, jotta saataisiin asiakkaita
jättämään ajoneuvojaan korjaukseen viikonlopun yli. Esimerkiksi, jos ajoneuvon
saisi S-etukortilla normaalia edullisemmin viikonlopuksi käyttöön, voisi se
edesauttaa sisäisen jonon kasvattamista.

4.1.2 Varaosatoimitukset
Varaosatoimitukset ovat puhuttaneet niin kauan, kuin olen työskennellyt
Automaa Tampere Ford -korjaamolla eli vuodesta 2000 alkaen. Aina on
ihmetelty, kuinka jonkin osan tilaaminen voi kestää viikkoja, jopa kuukausia, ja
pikatilauksetkin useita päiviä. Ford -varaosien tilaaminen tapahtuu suoraan
oman liikkeemme kautta, kun Peugeot -varaosien tilaus joudutaan ensin
tekemään Automaa Tampere Peugeot -liikkeeseen, joka tekee varsinaisen
tilauksen. Hatanpäälle saapuneet varaosat noutaa Lähettipirkka Oy ja toimittaa
osat Kuokkamaantielle kerran päivässä.
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Syy varaosatoimituksien viivästymiseen

Ford -varaosien osalta viivästykset johtuu huonosti hoidetusta
logistiikkapalvelusta, joka toimittaa osia Suomeen. Ainuttakaan korin isompaa
osaa ei voi tilata pikatilauksena kuten ovia, konepeltejä ja puskureita. Kyseisiä
osia ei rahdata lentokoneella, vaan ainoastaan laivoilla ja rekoilla.

Toinen asia, mikä aiheuttaa viivästystä osien toimituksessa, on vanhentuneella
varaosanumerolla tilaaminen. Mikäli tuote on korvattu uudella
varaosanumerolla ja tilataan kuitenkin vanhalla varaosanumerolla, tilaus ei
välttämättä koskaan lähde tehtaalta eteenpäin tai osa on ajoneuvoon sopimaton.
/7/

Peugeot -osien kohdalla voidaan todeta toimituksissa olevan liian monta
välikättä, ennen kuin osat saapuvat perille. Toimitusten viivästymis- ja
katoamisprosentti kasvaa, mitä enemmän välikäsiä toimituksessa on. Lisäksi
Peugeot -varaosajärjestelmä ei ole vielä niin tuttu käyttäjilleen kuin Ford järjestelmät. /7/

Seuraus varaosatoimituksien viivästymisestä

Varaosatoimitusten viivästyminen ja väärien osien tilaaminen aiheuttaa suoraan
viivästyksen korjausaikatauluun ja ajoneuvon valmistumiseen. Pitkän
viivästyksen vuoksi voidaan joutua asiakkaan vaatiessa antamaan hänelle
sijaisauto, mikäli luvattu valmistumispäivä on ylitetty. Sijaisautosta koituvat
kustannukset maksaa näissä tapauksissa korjaamo, mikä pienentää
korikorjaamon tulosta. /4/
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Varaosatoimitusten kehittyminen

Varaosatoimituksiin on kesän – kevään aikana tulossa muutoksia S-ryhmän
puolesta, ja ne vaikuttavat myös Automaa Tampere Ford -varaosahankintoihin.
Tuleva varaosien hankinta tulee pitkälti tapahtumaan pääkaupunkiseudulle
tulevan keskusvaraston kautta, niin Ford kuin Peugeot -osat.

Varaosien tilaukset tullaan tekemään keskusvaraston kautta ja tavaraa
toimitetaan kuljetusyritysten avulla neljä kertaa päivässä Tampereelle.
Varaosien toimitusten pitäisi uuden toimintamallin avulla parantua
huomattavasti siitä, millä tasolla toimitukset ovat tällä hetkellä. Tämä edellyttää,
että uuden keskusvaraston tilat ovat tarpeeksi suuret ja että tavaraa löytyy
varastosta. Jos hankintoja edelleen joudutaan tekemään tehtaalta asti, toiminta ei
muutu miksikään nykyisestä. Paitsi, että on yksi välikäsi lisää varaosien
toimituksessa. Onnistuessaan varaosatoimituksien pitäisi nopeutua
huomattavasti nykyisestä, varsinkin peltiosien osalta, mikä helpottaisi Automaa
Tampere Ford -korikorjaamon toimintaa.

4.1.3 Huolellisuus
Huolellisuus on yksi hyvä työntekijöiden ominaisuus, jota työnantajat
arvostavat. Huolellisesti ja vaikka vähän hitaammin tehty työ korvaa aina
nopeasti virheitä sisältävän työn. Työnjohdon näkökulmasta uusintakorjauksia
joudutaan tekemään liikaa. Nämä johtuvat heidän mielestä huolimattomuudesta.
Useimmiten uusintakorjaukset eivät ole isoja työvirheitä, mutta pienikin jo antaa
ulospäin huonoa kuvaa toiminnasta. Haastatteluissa esiin nousi esimerkkinä
johtosarjojen liitoskohdat, joita ei huomioida tarkasti ajoneuvon
korjausvaiheessa. Tästä aiheutuu usein sähköliittimien irti jääminen
toimilaitteista /4/.
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Syy huolimattomuuteen

Huolimattomuuteen on vaikea antaa yhtä ainoaa syytä, se johtuu monesta eri
tekijästä. Ajoittainen kiire ja välinpitämättömyys ovat useimmiten seurausta
huolimattomuuteen. Työilmapiirikin voi osaltaan vaikuttaa tekemiseen.
Kuitenkin kyselyn perusteella kaikkien työntekijöiden mielestä Automaa
Tampere Ford -korikorjaamolla vallitsee työntekijöiden kesken hyvä
työilmapiiri. Pitkäksi venyneet työt voivat vaikuttaa huolellisuuteen, jos auton
purkamisesta on kulunut useita päiviä, ennen kuin autoa päästään korjaamaan,
esimerkiksi varaosien viivästymisen vuoksi.

Seuraus huolimattomuudesta

Huolimattomuuden seurauksena on useimmiten uusintakorjaus, joka on
lisäkuormitusta normaalikuormituksen päälle. Uusintakorjauskäynnit eivät ole
taloudellisesti kannattavaa korjaamotoimintaa eivätkä nosta asiakastyytyväisyyttä. Pahimmassa tapauksessa asiakas menettää huolimattomuuden
seurauksena luottamuksensa korjaamoa kohtaa. Tästä voi seurata asiakassuhteen
päättyminen.

Kehitysehdotus huolellisuuden parantamiseen

Tarkkuutta työn suorittamiseen usein lisää palkitseminen, josta voisi olla apua
työntekijöiden huolellisuuden parantumiseen. Seuranta puolivuosittain tai
vuosittainen sattuneista työvirheistä työntekijöittäin antaisi kuvaa virheiden
todellisesta määrästä. Tällöin saataisiin tilastoa ja taulukoituna tieto voidaan
puolivuosittain tarkastaa ja palkita ne henkilöt, joille virheitä on sattunut
vähiten. Palkkiona voisi olla esimerkiksi palkallinen vapaapäivä. Tarkoituksena
ei missään tapauksessa ole tuoda esille niitä henkilöitä, joille virheitä on
sattunut. Annetaan tunnustusta
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henkilöille, jotka ovat tehneet työnsä huolellisesti. Tällainen porkkana voisi
hyvinkin edesauttaa työntekijöitä huolellisuuteen.

4.1.4 Kustannusarviot
Asiakkaan kanssa sovittu korjaus ja etukäteen annettu kustannusarvio ei saa
ylittyä kuin 15 % sovitusta loppusummasta ilman, että ollaan yhteydessä
asiakkaaseen. Kustannusarvio on voimassa yhden kuukauden. Kustannusarvio ei
sido korjaamoa, jos työn kohdetta tutkittaessa ilmenee tarvetta korjaustoimiin,
joita ei työn vastaanottamisen yhteydessä tehdyssä tarkastuksessa ole voitu
havaita. Tällaisen seikan ilmetessä korjaamon tulee ottaa yhteys asiakkaaseen
uuden kustannusarvion antamiseksi /2/.

Vakuutusyhtiön ollessa korjauksen maksaja, pitää sitä yhtälailla informoida
kustannusarvion ylittyessä. Tällöin työnjohtajan on tehtävä korjattavalle
ajoneuvolle uusi korjauskustannuslaskelma ja lähetettävä laskelma
vakuutusyhtiölle. Uusi laskelma pitää olla vakuutusyhtiöllä tiedossa ennen
korjauksen laskuttamista.

Syy kustannusarvion ylittymiseen

Korjauskustannuslaskelmat tehdään Cabas-ohjelmistolla, josta saadaan selville
tarvittavien varaosien, maalaustarvikkeiden, korikorjauksen ja maalauksen
kustannukset. Ohjelmiston heikkoutena voidaan pitää varaosien hintatietoja.

Usein Cabas-ohjelmiston antama hintatieto on matalampi kuin ajoneuvon
valmistajan määrittämä hinta varaosalle. Varaosahinnat muuttuvat ainakin
kerran tai useammin vuoden aikana, joten ohjelmistojen tekijöiden on vaikea
seurata kaikkien varaosien uusia hintatietoja. /4/

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Ismo Ruoho

TUTKINTOTYÖ

30 ( 53 )

Seuraus kustannusarvion ylittymisestä

Hintatietojen eroavaisuus aiheuttaa korjauskustannuslaskelmien tekemisen
kahteen kertaa yhden ajoneuvon korjauksen kohdalla, ja alkuperäisen
kustannusarvion ylittymisen. Väärät osahinnat pitää syöttää manuaalisesti
Cabas-ohjelmistoon kyseiseen korjauskustannuslaskelmaan, jotta saadaan lasku
ja laskelma täsmäämään. Manuaalisesti syötetyt varaosahinnat eivät tallennu
ohjelmistoon, pelkästään korjattuun laskelmaan. Uuden laskelman tekeminen
aiheuttaa lisää puhelinliikennettä työnjohdon ja vakuutusyhtiön välillä, koska
laskutuslupa tarvitsee olla vakuutusyhtiöltä ennen laskuttamista. Edellä luetellut
kohdat lisäävät laskuttamattomien töiden kerääntymistä ja lisäävät työnjohdon
ylityön määrää. /4/

Kehitysehdotus Cabas-ohjelmistoon

Ohjelmiston jälleenmyyjään Prestia Oy:n pitää jälkimarkkinointipäällikön olla
yhteydessä ja selvittää mahdollinen Cabas-ohjelmiston linkittäminen CD400ohjelmistoon. Varaosien hintojen muutokset päivittyvät automaattisesti CD400ohjelmistoon aina kun muutoksia tulee. Linkityksen avulla muutokset CD400ohjelmistossa näkyisivät suoraan myös Cabas-ohjelmistossa Ford ja Peugeot varaosien osalta. Nykyisin linkittäminen ei voi olla mahdotonta tehdä.

Mikäli ohjelmistojen keskinäinen linkittäminen ei ole mahdollista, on
jälleenmyyjää informoitava varaosahintatietojen puutteista pikimmiten.

Ohjelmistoa myyvä yritys Prestia Oy lupaa verkkosivuillaan 6 - 7 kertaa
vuodessa päivityksiä ohjelmistoon, niin ajoneuvomalleihin kuin
varaosahintoihin /9/. Korjaus on ehdottomasti saatava aikaan ja huolehdittava,
että käytössä on aina uusi päivitetty ohjelmisto.
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Varaosien hintojen oikeellisuus Cabas -ohjelmistossa vähentäisi huomattavasti
työnjohdon turhan työn määrä, ja edesauttaisi heitä keskittymään paremmin
normaalin työpäivän rutiinitoimenpiteiden hoitamiseen.

4.2 Ongelmakohdat korimekaanikkojen näkökulmasta
Korimekaanikkojen näkökulmasta ilmeni kuusi ongelmakohtaa (kuva 8), joista
osa on samoja kuin työnjohdon, maalareiden ja varaosien mielestä. Korjauskustannuslaskelma ongelmakohtana käsitellään luvussa 4.4.1, koska
varaosamyyjille aiheutuu ongelmia huonosti tehdystä laskelmasta
ensimmäisenä, sitten korimekaanikoille ja maalareille. Osa ongelmista on toisen
ongelman seurausta. Esimerkiksi laskenut varattujen töiden määrä heijastaa
suoraan korimekaanikkojen odotusajan kasvuun.

Ongelmakohdat korimekaanikkojen näkokulmasta
Työnjohdon ammattitaito
Ongelmat

Työtilat

-

Korjauslaskelmat

+/-

Odotusajan määrä

+

Työtilanne korjaamolla
Aikatauluista tiedottaminen
0

1

2

3

4

5

6

7

Vastausten lukumäärä

Kuva 8. Kuusi tärkeintä ongelmaa korimekaanikkojen näkökulmasta. Punainen
(-) ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+) hyvin.
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4.2.1 Odotusajan määrä
Odotusajalla tarkoitettaan aikaa, jolloin työntekijä ei tee työtä, odotusaikaa
voidaan seurata CD400-ohjelmiston avulla. Aloittaessaan työpäivän työntekijät
leimaavat tietokoneella itsensä töihin tulleeksi. Aloittaessaan ajoneuvon
korjauksen he leimaavat itsensä ohjelmiston avulla työlle. Lopettaessaan työn he
leimaavat itsensä odotusajalle, seuraavalle työlle tai lopettavat työpäivänsä
leimaamalla itsensä ulos ohjelmistosta.

Syy korkeaan odotusajan määrään

Korkea odotusajan määrä useimmiten johtuu korjaamolla liian alhaisesta
kuormitusasteesta, eli on varattu kapasiteettiin nähden liian vähän töitä. Joko
töitä ei ole tarjolla tai töiden järjesteleminen ei ole onnistunut kunnolla työnjohdolta.

Toinen korimekaanikkojen odotusajan määrään vaikuttava asia on maalareiden
työskentely ja poissaolot. Maalaamoiden ruuhkautuessa eli maalaamosta ei
valmistu ajoneuvoja siinä määrin kuin korimekaanikot pystyisivät
työskentelemään. Tällöin usein korimekaanikot joutuvat leimaaman itsensä
odotusajalle, odottaessaan ajoneuvoa maalauksesta.

Seuraus korkeasta odotusajan määrästä

Useiden kymmenien tuntien odotusaika kuukaudessa korimekaanikkoa kohti
näkyy korikorjaamon tuloksessa. Lisäksi myös korimekaanikon palkassa, koska
provisio-osuus pienenee odotusajan kasvaessa. Korimekaanikkojen mielestä
muutaman tunnin yhtämittainen odotus päivän aikana vie mukanaan
työmotivaation. Kynnys nousee korkeaksi aloittaa uutta työtä iltapäivästä /5/.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU
Ismo Ruoho

TUTKINTOTYÖ

33 ( 53 )

Kehitysehdotus odotusajan laskemiseksi

Toisinaan korikorjaamoissa on hiljaisempaa, kun töitä ei ole tarjolla. Kun
työjono kasvaa 2 - 5 päivään ajanvarusjärjestelmässä. Korimekaanikoilla ei
tällöin saa olla odotusaikaa kuukautta kohden kuin 10 - 15 tuntia maksimissaan.

Työnjohdon pitää järjestellä töitä paremmin, tuottamattomat odotusajat pitää
karsia pois. Työnjohtajien pitää aktiivisesti hankkia vaikka seuraavan päivän
töitä korimekaanikoille, jos näyttää siltä, että työt loppuvat. Tietenkin on
huomioitava varaosien ja maalaamon tilanne, ennen kuin ottaa lisää töitä.

4.2.2 Työnjohdon ammattitaito
Moni korimekaanikko haastatteluissa kyseenalaisti työnjohdon ammattitaidon.
Heidän mielestään työnjohto ei suhtaudu työhönsä tarvittavalla vakavuudella.
Esimerkiksi jälkikäteen usein huomataan, että korjauskustannuslaskelmissa ei
ole huomioitu läheskään kaikkia korjattavia kohteita. Aikataulu tietoja ja
korjausohjeita annetaan ohimennen ja välinpitämättömästi. Tietynlainen
työnjohtajan jämäkkyys puuttuu toiminnasta, työntekijöiden luottamus
työnjohdon toimintaan puuttuu. /5/

Syy luottamuksen puuttumiseen

Työnjohto on kangistunut vanhoihin ja totuttuihin toimintapahoin, he hoitavat
töitään hieman huolimattomasti. Töiden hoitamisesta puuttuu esimiestehtävien
edellyttämä selkeys ja jämäkkyys. Työn mennessä pieleen jo sen ensimmäisessä
vaiheessa (korjauskustannuslaskelman tekeminen), tämä hidastaa työtä
jokaisessa työvaiheessa. Eräs haastateltava korimekaanikko oli laittanut
merkille, että 75 - 80 % korjauskustannus-laskelmista puuttuu joko osia tai
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kaikkia kohteita ei ole otettu huomioon. Työnjohdon toiminnan sekavuus
aiheuttaa kiirettä /5/.

Kiire työnjohdossa saa aikaan töiden järjestelemisen vaikeuden. Unohtuu tai jää
vähälle huomiolle työntekijöiden opastukset ja ohjeistukset. Kaikki tämä näyttää
työntekijöiden silmissä epäuskottavalta toiminnalta.

Seuraus luottamuksen puuttumisesta

Työntekijöiden luottamuksen puuttuminen työnjohtoon aiheuttaa työntekijöihin
välinpitämättömyyttä asioihin ja eikä töihin suhtauduta tarpeeksi vakavasti ja
huolellisesti /5/. Työntekijöiden välinpitämättömyys aikaansaa työvirheitä ja
uusintakorjauksien määrä kasvaa. Se lisää työnjohdon työmäärää ja kiirettä ja
pitkään jatkuneena aiheuttaa työnjohtoon stressiä.

Toimintaa parantava kehitysehdotus

Luottamuksen ansaitseminen on vaikeaa ja aikaa vievää työtä. Kuitenkin sen
takaisin saaminen pitää työnjohdon ansaita. Luottamuksen rakentaminen
kuitenkin lähtee heidän toiminnasta ja työskentelytavoista. Kaikki esimiesten
toiminta vaikuttaa alaisiin ja myötävaikuttaa heidän tekemiseen. Työnjohtajien
on hyvä muistaa, jos työntekijät kokevat, että heitä kunnioitetaan, arvostetaan ja
kohdellaan reilusti, näkevät he esimiehen hyväntahtoisena ja luotettavana.

Jokaisen työnjohtajan työnkuvaa tulisi tarkentaa ja jakaa heille omat
vastuualueet. Luovuttaisiin vanhasta toimintamallista: kaikki tekevät kaikkia
töitä. Varsinkin, kun on kaksi toimipistettä, jokaiselle työnjohtajalle löytyisi
oma vastuualue. Tällöin saataisiin työnjohtajien toimintaa selkeyttä ja helpottaisi
heitä töiden järjestelemisessä. Seuraavassa on esitetty kolmelle työnjohtajalle
jokaiselle oma vastuualueensa.
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Työnjohtaja 1. Organisoi Vihiojantielle korjaukseen tai maalaukseen
menevien ajoneuvojen siirtämisen Kuokkamaantieltä. Kertoo selkeät aikatauluja työohjeet Vihiojantiellä työskenteleville maalareille ja korimekaanikolle.

Seuraa Vihiojantien toimipisteen työntekijöiden työskentelyä ja informoi
päivittäin sen toimipisteen töiden kulkua muille työnjohtajille. Ruuhka-aikoina
vastaanottaa ja luovuttaa töitä muiden työnjohtajien kanssa. Lisäksi vastaa
normaalista puhelinliikenteestä päivisin ja tarkkailee korikorjaamoiden
kuormitusta.

Työnjohtaja 2. Ottaa vastaan päivän työt ja toimii yhteyshenkilönä asiakkaille.
Huolehtii asiakkaiden informoinnista eli toimii linkkinä korikorjaamon ja
asiakkaan välillä. Antaa Kuokkamaantien toimipisteen korimekaanikoille ja
maalarille selkeät työohjeet ja aikataulutiedot. Vastaa Kuokkamaantien
korjaamon toiminnasta. Ottaa vastaan päivän mittaan tulevia puheluita ja
huolehtii, ettei töiden vastaanottopiste jää tyhjilleen.

Työnjohtaja 3. Vastaa korjauskustannuslaskelmien tekemisestä, käytettävissä
on päivittäin yksi korimekaanikko kiertävän listan mukaisesti. Jokainen
ajoneuvo tarkastetaan sisätiloissa joko korikorjaamolla tai huollon
ennakkotarkastusnosturia hyväksi käyttäen. Tehdään korimekaanikoista
päivittäin kiertävä lista, jotka yksi kerrallaan on tarvittaessa työnjohtaja
kolmosen käytettävissä korjauslaskelmaa tehtäessä. Mikäli kyseinen
korimekaanikko on vuorollaan pois, otetaan seuraavana listassa oleva
korimekaanikko avuksi. Suorittaa ajanvarauksen, varaosien tilauksen, varmistaa
vähintään kahta vuorokautta ennen korjaukseen tulevien ajoneuvojen varaosien
saapumisen. Päivän mittaan laskuttaa laskuttamattomia töitä. Ruuhka-aikoina
auttaa työnjohtaja kakkosta ja kolmosta.
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4.2.3 Toimitilat
Automaa Tampere Ford -huoltokorjaamon ja -korikorjaamon työtilat on otettu
autokorjaamokäyttöön ensimmäisen kerran 60-luvulla. Tiloja on tietenkin ajan
mittaan korjattu paremmin autokorjaamokäyttöön soveltuviksi.

Syy toimitilojen ahtauteen

Tilat alkavat nykypäivänä auttamatta käymään ahtaaksi, eivätkä varsinkaan
korikorjaamon työskentelytilat Kuokkamaantien toimipisteessä ole enää
nykypäivän korikorjaamon tasolla. Toimitilan korkeus on paikoitellen
maksimissaan 2,5 - 3 metriä. Toimitilan mataluus aiheuttaa monia rajoituksia,
varsinkin ajoneuvonosturien käytön suhteen. Varsinaisia ajoneuvonostureita ei
voida käyttää toimitiloissa. Ajoneuvo voidaan nostaa ylös ainoastaan
korinoikaisupenkin tai vapaalla lattiatilalla hallitunkin avulla.

Tilojen korkeutta rajoittavat yläkerran lattian leveyssuunnassa menevät
tukirakenteet (kuva 9). Korinoikaisupenkillä ajoneuvoa nostettaessa
nostokorkeus jää tästä syystä ainoastaan 60 - 70 senttimetriin.

Sivusuunnassa osittain työskentelytiloja rajoittavat pystypalkit. Kuokkamaantien
toimipisteen tilat eivät mahdollista korkeiden ajoneuvojen korikorjauksien ja
maalauksien tekemistä. /5/
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Kuva 9. Kuokkamaantien toimipisteen korimekaanikon työskentelytila

Seuraus ahtaista toimitiloista

Työntekijöiden ideaalisia työasentoja ei ole mahdollista saavuttaa
Kuokkamaantien toimipisteen korikorjaamolla, koska käytettävissä ei ole
ajoneuvonostureita, joilla ajoneuvo voitaisiin nostaa ideaaliseen
työskentelykorkeuteen. Jotkut osien vaihdot ovat melkein mahdottomia
korimekaanikkojen tehdä korinoikaisupenkissä ja täysin mahdottomia
hallitunkin avulla. Varsinkin etu- tai taka-akselin vaihdot ovat mahdottomia
tehdä ajoneuvoihin. Pitkään jatkuneet hankalat työskentelyasennot aiheuttavat
rasitusvammoja, jotka varmasti jossain vaiheessa tulee näkymään
sairauspoissaoloina. /5;6;7/

Kehitysehdotus uusiin toimitiloihin

Automaa Tampere Ford tulee tulevaisuudessa muuttamaan uusiin toimitiloihin
vuonna 2011 – 2012. Tarkkaa paikkaa ja aikaa ei ole vielä S-ryhmä ilmoittanut,
uskon kuitenkin, että näin tulevaisuudessa tapahtuu. Tämän hetkisiin
kiinteistöihin ja toimitiloihin ei varmasti suuria
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muutoksia ja parannuksia enää saada vuokrasopimuksen päättymiseen vuoden
2011 loppuun mennessä.

Uusia toimitiloja suunniteltaessa on huomiota erityisesti kiinnitettävä
korikorjaamon työntekijöiden työskentelyolosuhteisiin. Jokaisella
korimekaanikolla ja maalarilla olisi hyvä olla ajoneuvonosturi työpisteellä
korinoikaisupenkin lisäksi käytettävissä. Haastatteluissa moni työtekijä toivoi
saksinostin-tyyppistä ajoneuvonosturia, joka lattiaan upotettuna ei rajoita
käyttämättömänä lattiatilaa ollenkaan /5;6;7/. Myös korinoikaisupenkit lattiaan
upotettuna vapauttavat lattiatilaa käyttämättömänä. Näitäkin seikkoja
toivottavasti otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa.

4.3 Ongelmakohdat maalareiden näkökulmasta
Ongelmat (kuva 10) maalareiden kesken hieman erosivat toisistaan
toimipisteittäin. Ilmeni kuitenkin samoja kohteita kuin korimekaanikkojen ja
varaosamyyjien näkökulmasta. Osa ongelmista on jo käsitelty aikaisemmin tai
osa käsitellään myöhemmin. Esimerkiksi työtilat luvussa 4.2.3 ja
korjauskustannuslaskelmat luvussa 4.4.1

Ongelmakohdat maalareiden näkökulmasta
Työtilat

Ongelmat

Korjauslaskelmat
-

Suullinen ohjeistus

+/-

Varaosien puute

+

Työtilanne
Töiden suorittaminen
0
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5

Vastausten lukumäärä

Kuva 10. Esittää kuusi ongelmaa maalareiden näkökulmasta. Punainen (-)
ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+) hyvin.
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4.3.1 Suullinen ohjeistus
Työntekijöille pitää selvitä työnjohtajan työmääräykseen kirjoittama
työnaikataulu, jo ennen työn aloittamista. Haastatteluissa ilmeni, että varsinkin
maalarit arvostavat muutaman korimekaanikon lisäksi suullista työnohjeistusta.
He näkevät sen todella tarpeelliseksi ja toiminnan selkeyttämisen kannalta
hyväksi asiaksi. /6/

Syy suullisen ohjeistuksen puuttumiseen

Suullisen ohjeistuksen puuttuminen johtuu siitä, että työnjohto työskentelee
kahden henkilön voimin. Hoitaen kahta toimipistettä, mikä aiheuttaa kiirettä.
Tosin suullisen ohjeistuksen puuttuminen voi aiheuttaa entisestään enemmän
kiirettä, kun työntekijät eivät tiedä tarkkoja aikatauluja. On kangistuttu
vanhoihin toimintatapoihin. Ajatellaan, että kyllä työntekijät osaavat lukea ja
tietävät mitä pitää tehdä, vähätellään suullisen ohjeistuksen merkitystä, mitä
työntekijät juuri arvostavat.

Seuraus suullisen ohjeistuksen puuttumisesta

Ohjeistuksen puuttumisesta seuraa usein tietämättömyyttä ja virheitä,
pahimmissa tapauksissa suoritetaan työ väärin. Esimerkkinä ilmeni tapauksia,
joissa oli maalattu liian laajoja kokonaisuuksia, kun ei tarkkaan ollut tiedossa
kuinka työnjohtaja on suunnitellut maalauksen tapahtuvan /6/. Useimmiten tämä
puolestaan voi tarkoittaa korjauskustannuslaskelman muuttumista ja teettää niin
maalarille kuin työnjohtajalle lisää työtä.
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Kehitysehdotus suullisen ohjeistuksen palauttamiseksi

Töiden järjestelemiseen yhtenä kohteena liittyy työnjohtajan antama työn
ohjeistus työntekijälle, jolloin virheiden ja epäselvyyksien määrä pienenee.
Jokaisen työnjohtajan pitää kirjoittaa ja antaa selkeä suullinen työnohjeistus niin
maalareille kuin korimekaanikollekin työnkulusta. Työmääräyksessä pitää aina
olla kirjoitettu ohjeistus ja aikataulu, ennen kuin työntekijä aloittaa työn
tekemistä. Suullinen ohjeistus voidaan antaa työtä tehdessä, mikä tukee ja
selkeyttää kirjoitettua ohjeistusta.

4.3.2 Suoritettavat työt
Vihiojantiellä työskentelevistä maalareista osa kokee, ettei maalaustöitä jaeta
tasapuolisesti. Tarkoittavat, että osa maalareista tekee vain pienempiä
maalauksia ja toiset pelkästään paljon pohjatöiden tekemistä vaativia
maalauksia. Ihmetyksen aiheena oli muun muassa, ettei puskureiden ja
pienempien komponenttien maalauksia tehdä juuri laisinkaan Vihiojantien
toimipisteellä. Vaikka maalaus kapasiteettiä on enemmän, vaan poikkeuksetta
kaikki pienemmät maalaustyöt tehdään Kuokkamaantiellä. /6/

Syy suoritettaviin töihin toimipisteittäin

Vihiojantien maalausuuni on huomattavasti suurempi kooltaan kaikin puolin
kuin Kuokkamaantie toimipisteessä oleva. Toimitilat ovat suuremmat
Vihiojantiellä. Tästä syystä johtuen (suuremmat toimitilat) on järkevää tehdä
suuremmat maalaustyöt Vihiojantien toimipisteellä
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Ajoneuvon tullessa esimerkiksi puskurin vaihtoon tai maalaukseen ei
maalausuuniin tarvitse viedä koko ajoneuvoa, vaan pelkästään maalattava
komponentti. Työ on nopeampaa ja järkevämpää suorittaa Kuokkamaantien
maalaamossa, josta osat saadaan nopeasti siirrettyä korimekaanikolle
asennukseen, ilman että maalattuja osia jouduttaisiin kuljettamaan paikasta
toiseen. /4/

Seuraus töiden suorittamisesta toimipisteittäin

Jatkuvasti isojen ja työläiden maalaustöiden tekeminen voi syödä työntekijän
motivaatiota työn suorittamiseen. Töiden ollessa samankaltaisia kerta toisensa
jälkeen aiheutuu siitä työntekijän tehokkuuden lasku /6/.

Maalattujen osien kuljettamisessa on aina riskinsä, että ne naarmuuntuvat
kuljetuksen aikana tai kärsivät muita vaurioita. Vaurioista aiheutuu usein
uusintamaalauksia ja lisäkustannuksia korikorjaamolle /4/. Siis on järkevää, että
suurin osa irrotetuista komponenteista maalataan Kuokkamaantien
maalaamossa.

Kehitysehdotus suoritettavista töistä toimipisteittäin

Tehdään mahdollisuuksien mukaan kuukausittain puskureiden maalauksia ja
vaihtoja Vihiojantien toimipisteessä. Edellyttäen, että Vihiojantiellä
työskentelevä korimekaanikko pystyy tekemään vaihtotyön, jotta maalattavia
osia ei tarvitse kuljetella paikasta toiseen. Tarkoituksena on saada
kuukausitasolla maalareille vaihtelevaa työtä, ettei työmotivaatio ainakaan katoa
työn yksipuolisuuden vuoksi.
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4.3.3 Maalattavat varaosat
Ajoneuvon mennessä maalaukseen tulisi korimekaanikon tarkastaa maalattavien
osien oikeellisuus aina ennen ajoneuvon tai osien toimitusta maalaamoon. Usein
tapahtuu, että huomataan jonkin pienen osan puuttuvan jälkikäteen. Esimerkiksi
ajovalopesureiden suojaläpät usein puuttuu. Pienen osan maalaaminen on
huomattavasti työläämpää jälkikäteen, kuin varsinaisen maalauksen yhteydessä.
/6/

Syy varaosien puuttumiselle

Osien puuttuminen heijastuu huonosti tehdystä korjauskustannuslaskelmasta, jos
kaikkia tarvittavia osia ei ole huomioitu tai tilattu kerralla. Osien puuttuminen
voi johtua esimerkiksi, että jotkut tilatuista varaosista ovat menneet
jälkitoimitukseen ja saapuvat myöhemmin. Korimekaanikot ja varaosamyyjät
ovat huolimattomasti tarkastaneet saapuneiden ja tarvittavien osien
oikeellisuuden, ennen ajoneuvon toimittamista maalaukseen. Työnjohtoa ei
informoida puuttuvista osista. Tällöin työnjohto voi tietämättömänä siirtää
ajoneuvon esimerkiksi Vihiojantielle maalattavaksi.

Seuraus varaosien puuttumisesta

Pikkuosien maalaus jälkikäteen on turhaa työtä, kun itse osan maalaukseen
kuluu aikaa muutama minuutti, ja välineiden puhdistaminen noin puoli tuntia.
Maalarin näkökulmasta on se todella turhauttavaa työtä ja usein tehtynä ei
vaikuta positiivisessa mielessä työmotivaatioon /6/. Työtä ei mitenkään saa
tehtyä tuottavaksi työksi.
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Kehitysehdotus varaosien puuttumiselle

Vaaditaan huolellisuutta: työnjohdolta tehtäessä korjauskustannuslaskelmia,
varaosamyyjältä kerättäessä ja tarkastaessa saapuneita varaosia ja
korimekaanikolta tarkastaessa osien sopivuutta ja oikeellisuutta ajoneuvoon.
Kun huomataan, jonkin osan sopimattomuus tai puuttuminen on asiasta
ilmoitettava työnjohdolle pikimmiten. Korimekaanikko ei toimita ajoneuvoa
maalaukseen, jos hän tietää osia puuttuva. Ajoneuvo voidaan maalata ainoastaan
työnjohtajan päätöksellä. Tarkoituksen on saada pudotettua minimiin turhat
pikkuosien maalaukset ja pyritään olla tekemättä maalauksia kahteen kertaan.

4.4 Ongelmakohdat varaosamyyjien näkökulmasta
Korikorjaamon varaosamyyjien haastattelussa ilmeni monta ongelmaa, jotka
vaikeuttavat heidän työskentelyään. Esille nousseista kohdista käydään kolme
tärkeintä ongelmaa lävitse, mitkä ovat korikorjaamon varaosamyyjien mielestä
ehdottomasti parannusta vaativia kohteita.

4.4.1 Korjauskustannuslaskelmat
Puutteellisesti tehdyt korjauskustannuslaskelmat hidastavat kaikkia työvaiheita.
Puutteelliset korjauskustannuslaskelmat vaikuttavat niin varaosamyyjien,
korimekaanikkojen kuin maalareiden työskentelyyn. Varaosamyyjät
työskentelevät korjausprosessissa heti työnjohdon jälkeen seuraavana tilaamalla
tarvittavat osat. Korikorjaamon varaosamyyjien toiminnan perusedellytyksenä
on oikein tehty ja täytetty korjauskustannuslaskelma. Oikein ja huolellisesti
tehdystä korjauskustannuslaskelmasta pitää selvitä todellinen osien tarve
varaosamyyjälle. Tarvittavat varaosat pitää olla valmiina korimekaanikon tai
maalarin aloittaessa työtä. /7/
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Syy puutteellisiin korjauskustannuslaskelmiin

Työnjohtajat tekevät korjauskustannuslaskelmat vajavaisesti ja olosuhteissa
joissa ei aina ole mahdollista nähdä kaikkia vauriota. Ajoneuvojen vaurioiden
tarkastaminen tehdään poikkeuksetta ulkona säästä riippumatta. Ulkona
tarkastaminen aiheuttaa vaikeuksia vaurioiden laajuuden määrittämiseen.
Ajoneuvoa ei juuri koskaan siirretä tarkastettavaksi sisätiloihin tai huollon
toimipisteen ennakkotarkastusnosturille. Jossa olisi edellytykset nähdä suurin
osa vaurioiden laajuudesta. /5;6;7/

Korimekaanikkojen tietotaitoa ei käytetä riittävässä määrin hyväksi vaurioita
arvioitaessa, mikä auttaisi korjauskustannuslaskelmien tekemistä. Mekaanikko
pystyisi auttamaan työnjohtoa tarkastamisessa. Varsinkin tilanteissa, joissa
työnjohdon näkemys ei riitä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi sellainen,
jossa mietitään, onko vaurio järkevintä oikaista vai vaihtaa osa. Korimekaanikot
tietävät ja tuntevat ajoneuvon koriratkaisuja. He osaavat kertoa, mitä osia
mahdollisesti jonkin osan takana on mennyt rikki. /7/

Korjauskustannuslaskelmasta ei aina tarkkaan selviä ajoneuvon todellista
korjausajankohtaa. Työnjohdon tulisi aina kertoa varaosamyyjille tai kirjoittaa
korjauskustannuslaskelmaan aikataulu. /7/

Seuraus puutteellisesti tehdystä korjauskustannuslaskelmasta

Vajavaisesti tehdyistä korjauslaskelmista useimmiten aiheutuu varaosamyyjille
epätietoisuutta varaosien todellisesta tilausaikataulusta ja tarpeesta. Aikataulua
ei tiedetä, se voi aiheuttaa, etteivät osat tule korjaus ajankohtaan nähden. On
esimerkiksi tilattu osia normaalilla viikkotilauksella, kun olisi pitänyt tehdä
pikatilaus. /7/
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Osia joudutaan tilaamana samaan ajoneuvoon uudestaan, koska vaurioiden
laajuus ja osien tarve eivät ole olleet oikein korjauskustannuslaskelmassa.
Uusintatilaus tehdään, kun ajoneuvo on jo korjauksessa. Tämä puolestaan
aiheuttaa useimmiten sovitun korjausaikataulun venymisen, korimekaniikkojen,
maalareiden työn keskeytymisen ja lisätyötä varaosamyyjille. /5;6;7/

Kehitysehdotus korjauskustannuslaskelmien tekemiseen

Luvussa 4.2.2 nimetty työnjohtaja 3 tekee vaurioidentarkastuksen ainoastaan
sisätiloissa, joko korikorjaamolla tai huollon ennakkotarkastus nosturilla.
Tällöin olisivat edellytykset nähdä vaurioiden todellinen laajuus. Tämä
edellyttää, että korikorjaamolla työskentelee 3 vakituista työnjohtajaa.

Tehdään päivittäin kiertävä lista korimekaanikoista, jotka yksi kerrallaan on
tarvittaessa työnjohtaja 3:n käytettävissä korjauslaskelmaa tehtäessä. Mikäli
kyseinen henkilö on vuorollaan pois, otetaan seuraavana listassa oleva
korimekaanikko käyttöön. Tarvittaessa korimekaanikko purkaa ajoneuvoa, jotta
todellinen vaurioiden laajuus ja varaosien tarve saadaan selville.

4.4.2 Varaosien tilaaminen
Jokaiseen korjaukseen, jonka vakuutusyhtiö maksaa tarvitsee olla
vakuutusyhtiöltä korjauslupa ennen korjauksen aloittamista. Isoja vaurioita
kärsineen ajoneuvon korjauskustannukset voivat nousta liian suureksi, jolloin
vakuutusyhtiö voi katsoa parhaaksi ratkaisuksi lunastaa ajoneuvon. Varsinkin
isoja vaurioita kärsineisiin ajoneuvoihin varaosien tilaaminen ei ole järkevää
ennen kuin korjauslupa on myönnetty.
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Syy varaosien tilaamiseen

Työnjohtajat toimittavat tarkastetun ajoneuvon tarvittavien osien listan
(korjauskustannuslaskelma) varaosamyyjälle. Ilman, että vakuutusyhtiö on
myöntänyt ajoneuvolle korjausluvan. Työnjohtajat olettavat vakuutusyhtiön
antavan korjausluvan. He varmistavat osien varman saapumisen toimittamalla
tarvittavien osien listan varaosamyyjälle hyvissä ajoin ennen korjauksen
aloitusajankohtaa. Varaosamyyjä tilaa osia tietämättä onko ajoneuvolle
myönnetty korjauslupaa. Ajoneuvolle, jolle ei myönnetä korjauslupaa, seuraa
siitä työtilauksen peruuntuminen. /7/

Seuraus varaosien tilaamisesta

Ajoneuvon korjauksen peruuntuessa tilatut osat joudutaan palauttamaan tai
varastoimaan. Palautettavista osista ei saada samaa rahasummaa takaisin, mitä
niistä on maksettu. Hyllyttämällä osat varastoon täyttyvät ahtaat varastointitilat.
Peruuntunut työtilaus työllistää varaosamyyjää kolme kertaa enemmän kuin
peruuntumaton työtilaus. /7/

Kehitysehdotus varaosien tilaamiseen

Työnjohtaja ei toimita korjauskustannuslaskelmaa varaosamyyjälle eikä varaa
ainuttakaan varaosaa ennen kuin vakuutusyhtiö on myöntänyt korjausluvan.
Korjauslupanumero tulee olla kirjoitettuna korjauslaskelmassa, kun laskelma
toimitettaan varaosamyyjälle. Varaosamyyjä ei tilaa osia, ennen kuin
korjauslupa on saatu. Tällä tavoin varmistetaan, ettei tilata ylimääräisiä osia
varastoon, ja vähennetään varaosamyyjien turhan työn tekemisen määrää.
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4.4.3 Peugeot -varaosatoiminta
Peugeot -varaosien tilaaminen tapahtuu Automaa Tampere Peugeot toimipisteen kautta. Korikorjaamon varaosamyyjät tekevät tilauksen Peugeot liikkeeseen Hatanpäälle, jonne saapuvat Peugeot -varaosat. Lähettipirkka Oy
noutaa osia yhden kerran päivässä. Muutoin korikorjaamon varaosamyyjät
noutavat osat. Lähettipirkka toimittaa Nekalaan ainoastaan ne varaosat, jotka
ovat valmiiksi pakattuna.

Syyt miksi osia ei ole pakattu

Automaa Tampere Peugeot -varaosatoiminta ei ole järjestetty kunnolla.
Henkilön, joka hoitaa Hatanpäällä Nekalaan tulevia varaosatoimituksia,
sairastuessa tai ollessa lomalla, ei hänelle ole nimetty tuuraajaa, joka hoitaisi
poissaolevan henkilön töitä. Esimerkiksi Nekalaan tulevien osien pakkauksen.
/7/

Seuraus kun osia ei ole pakattu

Varaosatoimitukset katkeavat Lähettipirkan osalta välillä Hatanpää - Nekala, jos
varaosatoimituksia ei ole valmiiksi pakattu. Lähettipirkka ei ota vastaan kuin
valmiiksi pakattuja osia. Osien pakkaamattomuus aiheuttaa sen, että
korikorjaamon varaosamyyjät joutuvat noutamaan varaosia Hatanpäältä, muiden
töiden ohessa. /7/

Kehitysehdotus Peugeot -varaosatoimituksiin

Automaa Tampere Fordin jälkimarkkinointipäällikön tulisi ottamaan ongelma
esille tulevissa Nekalan ja Hatanpään toimipisteiden yhteisissä
jälkimarkkinoinnin palavereissa, ja keskustella ongelmasta. Olisi
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tärkeää, että jokaisessa yrityksessä olisi selkeät ohjeet ja toimintamallit lomien
ja sairastapauksien ajaksi. Ettei, varaosatoimitukset katkea.

4.5 Ongelmakohdat jälkimarkkinointipäällikön näkökulmasta
Jälkimarkkinointipäällikön tehtävänä on vastata korikorjaamon vuosittaisesta
tuloksesta. Positiivisen tuloksen saavuttamiseen vaaditaan jokaisen
korikorjaamon työtekijän onnistunutta työpanosta. Tein kolmen kuukauden
seurannan aikavälillä 1.1. – 31.3.2008 (taulukko 1), josta selviää
korimekaanikkojen ja maalareiden tuottavuus-, suoritusaste- ja kuormitusasteprosentti. Taulukossa viimeisinä olevat luvut kertovat keskiarvon seurannan
ajalta.

Taulukko 1. Korikorjaamon suoritusarvoja
Asentaja

Läsnäoloaika

Odotusaika

Käytetty aika

Myyty aika

Tuottavuus%

Suoritusaste%

Kuormitusaste%

2063

427,49

132,14

295,35

291,92

68,29

98,84

69,09

2827

404,98

126,94

278,04

263,43

65,05

94,75

68,66

2845

402,92

102,44

300,48

251,53

62,43

83,71

74,58

3061

379,42

66,85

312,57

265,66

70,02

84,99

82,38

3074

399,87

139,33

260,54

249,28

62,34

95,68

65,16

3086

420,00

35,34

384,66

345,75

82,32

89,88

91,59

3084

175,18

63,23

111,95

104,27

59,52

93,14

63,91

3087

398,70

118,54

280,16

263,07

65,98

93,90

70,27

3090

442,21

38,49

403,72

369,84

83,63

91,61

91,30

4065

471,02

2,28

468,74

428,42

90,96

91,40

99,52

Ka

392,18

82,56

309,62

283,32

71,05

91,79

77,64

4.5.1 Tuottavuus
Tuottavuus on laskettu seuraavasti: myyty aika jaettuna läsnäoloajalla ja kerrottu
sadalla prosentilla. Keskimääräinen hyvä tuottavuus on n. 90 %. Seurannan
ajalta tuottavuus oli n. 71 %. Tuottavuuden jäädessä näin alhaiselle tasolle on
huolestuttavaa varsinkin, kun korimekaanikkojen ja maalareiden keksimääräinen
suoritusaste oli n. 92 %. Suoritusaste määrittää työntekijän tehokkuuden.
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4.5.2 Kuormitusaste
Kuormitusaste kertoo käytetyn ajan suhdetta läsnäoloaikaan. Kuormitusaste
saadaan laskettua jakamalla käytetty aika läsnäoloajalla ja kertomalla sadalla
prosentilla. Tällöin saadaan selville prosentuaalinen kuormitusaste. Luvun
ollessa lähellä sataa prosenttia voidaan sanoa työntekijöiden kuormituksen
olevan hyvällä tasolla. Seurannan ansioista saatiin selville keskimääräinen
kuormitusaste, joka oli 78 %. Korikorjaamo kapasiteettiin nähden luku on
ehdottomasti liian pieni.

Syy alhaiseen tuottavuuteen ja kuormitusasteeseen

Tuottavuuden jäädessä alle 90 % kertoo se liian alhaisesta kuormituksesta, kuten
seurannan keskimääräinen kuormitusaste 78 % sen hyvin ilmaisee. Alhainen
korjaamon kuormitus on seurausta siitä, että asiakastöitä ei ole tarjolla, tai
yrityksen sisäisistä syistä. Tässä tapauksessa varmasti useat syyt löytyvät
yrityksen sisältä, jotka aiheuttavat alhaisen tuottavuuden. Odotusajan määrä on
ehdottomasti liian suuri. Keskimäärin kolmen kuukauden aikana
korimekaanikoilla ja maalareilla on odotusaikaa n. 83 tuntia, mikä on
kuukausitasolla n. 28 tuntia henkilöä kohden.

Seuraus alhaisesta tuottavuudesta ja kuormitusasteesta

Alhainen tuottavuus, alhaisen kuormituksen takia, alentavat korikorjaamon
positiivista tulosta. Lisäksi vaikutukset näkyvät tulospalkkauksella
työskentelevien henkilöiden kuukautisen provisio-osuuden laskuna /8/.
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Kehitysehdotus tuottavuuden ja kuormitusasteen parantamiseksi

Pitää paneutua luvuissa 4.1 – 4.4 esitettyihin ongelmakohtiin ja pyrkiä
poistamaan niitä kehitysehdotusten perusteella. Ongelmien poistuessa
tuottavuus ja suoritusaste korikorjaamolla paranevat.

5 PÄÄTELMÄT
Korikorjauksen prosessia tutkittaessa oli tullut esiin monia parannusta vaativia
kohteita, jotka osaltaan helpottaisivat jokaisen työntekijän työskentelyä
korikorjaamolla. Työn tavoitteena oli löytää ongelmakohdat työntekijöiden
näkökulmasta. Varsinkin henkilökohtaisista haastatteluista saadut tulokset olivat
erinomaisia haastateltavien henkilöiden avoimuuden vuoksi. Tulosten avulla sai
näkemyksen työntekijöitä häiritsevistä todellisista ongelmista eri osastoittain.
Jokaisessa ongelmakohtaluvussa on esitetty kehitysehdotus. Korikorjaamon
toimintamallia ei ole tarkoitus muuttaa kokonaan uudeksi vaan pääasia on, että
jokainen työntekijä osaltaan ymmärtäisi ongelmakohtien merkityksen ja
vaikutuksen koko korjausprosessin kannalta. Kehitysehdotus toimii apuna
ongelmia poistettaessa.

Esille nousseista ongelmakohdista kaksi vaati ehdottoman pikaista korjauta,
jotta toiminta pystytään parantamaan nopealla aikataululla. Näiden kahden
ongelman poistuessa, edesauttaa se muiden ongelmien ratkaisemista.

Korjauskustannuslaskelmien puutteellisuus on tärkein ongelmakohta, joka on
listalla ensimmäisenä. Puutteelliset korjauskustannuslaskelmat aiheuttavat niin
mittavia ongelmia, että niiden vaikutukset näkyvät jokaisessa korikorjauksen
prosessissa ja lisää ongelmien määrää. Oikein tehty korjauskustannuslaskelma
on korikorjaamon toiminnan kulmakivi. Kehitysehdotuksena onkin, että
pelkästään yksi työnjohtaja tekee ja vastaa korjauskustannuslaskelmien
oikeellisuudesta.
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Työnjohtajien on kiinnitettävä erityistä huomiota töiden järjestelyihin. Töiden
järjestelyyn kuuluu muun muassa selkeiden ohjeiden ja aikataulujen kertominen,
korjaamon kuormituksen ja työnlaadun seuranta ym. Tutkimuksessa (taulukko1)
selvisi, että työntekijöiden odotusajat ovat liian suuria pelkästään
kuukausitasolla. Lisäksi työntekijöiden kuormitusaste on ehdottomasti liian
matala. Kehitysehdotus on että, työnjohtaja 1 varmistaa ja pitää huolen
riittävästä korikorjaamon kuormitusasteesta, jotta odotusajat saadaan
minimoitua.

Jatkossa korikorjaamon toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää pitää
yhteisiä kehityspalavereita korikorjaamon työntekijöiden kanssa. Palavereita
voitaisiin pitää kuukausittain ja käydä niissä lävitse ongelmakohdissa
tapahtuneita muutoksia ja edelleen parannusta vaativia kohteita. Seuraavien
kuukausien aikana on tarkoitus tehdä suunnitelma kehitysehdotusten
käyttöönotosta ja aikatauluista.
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LIITE 1

-

Työnjohtajien työtyytyväisyystutkimuksen yhteenveto

+/+

Huolellisuus
Töiden järjesteleminen
Korjattujen kohteiden selvitys asiakkalle
Laskuttamattomien töiden määrä
Reklamaatioiden määrä

Kysyttyjä asioita

Korjatun ajoneuvon tarkastaminen asiakkaan kanssa
Korjatun ajoneuvon tarkastaminen
Korjausselostuspaperin täyttäminen
Uusintakorjauksia työvirheen vuoksi
Työntekijän ohjeistus ennen työn aloittamista
Ajoneuvon tarkastaminen ennen työn aloitusta
Varaosatoimitukset
Ajanvarausjärjestelmä
Aikataulujen pitävyys
Kustannusarviot
Vaurioiden tarkastaminen
0

1

2

3

Vastausten lukumäärä

Punainen (-) ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+)
hyvin.

4

LIITE 2

-

Korimekaaanikkojen työtyytyväisyystutkimuksen yhteenveto

+/+

Työnjohdon ammattitaito
Työtä ei saa tehtyä ohjeaikaan mennessä
Työtilat
Korjauslaskelmat
Työmotivaatio (omamielipide)

K ysyttyjä asioita

Työvälineet
Työnjohtajan yhteydenpito korjaamoon 2
Odotusajan määrä
Korjauselostuspaperin täyttäminen
Suullinen ohjeistus
Työmääräyksen työohjeistus
Työ keskeytyy varaosien puuttumisen vuoksi
Työtilanne korjaamolla
Työnjohdon informointi
Laadun kärsiminen kiireen vuoksi
Aikatauluista tiedottaminen
Työhön varattu aika
0

1

2

3

4

5

6

Vastausten lukumäärä
Punainen (-) ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+)
hyvin.
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LIITE 3

Malaareiden työtyytyväisyystutkimuksen yhteenveto

+/+

Korimekaanikkojen työnlaatu
Työtehokkuus (omamielipide)
Aikatauluista tiedottaminen
Työtilat
Korjauslaskelmat
Työmotivaatio (omamielipide)

Kysyttyjä asioita

Työvälineet
Työnjohtajan yhteydenpito korjaamoon 2
Odotusajan määrä
Korjauselostuspaperin täyttäminen
Suullinen ohjeistus
Työmääräyksen työohjeistus
Varaosien puute
Työtilanne
Työnjohdon informointi
Laadun kärsiminen kiireen vuoksi
Töiden suorittaminen
Työhön varattu aika
0

1

2

3

4

Vastausten lukumäärä
Punainen (-) ilmaisee asian olevan huonosti, keltainen (+/-) ok ja vihreä (+)
hyvin.
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