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Abstract 

Lean can be understood in many ways and there are many definitions of it in literature. Lean is a trend in modern 

business and almost everyone want to improve their performance by being Lean. Lean is a strategy or philosophy – 

something greater beyond all actions. Basic principle of Lean is to gain efficient flow to process by decreasing loss, 

non-value adding actions and highlighting the value adding actions by optimizing the necessary functions. Change 

towards to a Lean organisation begins usually by 5S-tool. 5S stands for Sort, Straighten, Shine, Standardize and 

sustain. By this tool working environment can be transformed to tidy, logical and functional. During the 5S-

implementation organisation is not only implementing new tool, but also adopting new thinking philosophy and 

culture to continuous improvement. 

Goal of this master’s thesis is to implement 5S-tool to pilot-areas of outlet of Rovaniemi and to be a reference for 

implementation in other outlets. Target company Vianor Co is a substitute company of Nokian Tyres Ltd. The 

primary target of Vianor co. is to be the primary distribution channel for Nokian tyres and a high-quality vanguard 

in car service business. This master’s thesis is part of Vianor co.’s Premium Customer Journey 2020 –program.  
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the question how implementation should be done in different outlet-types, but it provides answer to which issues 

need to be considered in the implementation. Basis of Lean-philosophy is to find balance between people, processes 

and tools & technology. In the empiric part the corner-stones of 5S-implementation are defined and 5S-tool is 

implemented to the outlet of Rovaniemi. With the results of this research the implementation of 5S can be started in 

other outlet’s and this thesis functions as a guideline and as an introduction material to the subject. 

Based on literature and empiric part of this thesis it can be stated that Lean-philosophy is not only measurements and 

changing procedures. On my opinion, Lean is a change to the way of thinking and adopting PPT-model which goal 

is to create value and get rid of waste from the processes. According to the results of this research, everything 

influences to everything why finding the balance and ”the right way” can be challenging. However by 5S-

implementation and adopting the basics of Lean the organisation can influence to customer satisfaction, tidyness, 

functionality, working safety of outlets and via these also to productivity and performance of the company. 

Additional Information 

5S, Lean, Implementation, Change management  

 



 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Vianorille referenssiksi 5S:n implementoinnista sekä 

implementoinnin haasteiden tunnistamiseksi. Työ on tehty nopealla aikataululla kevään 

2016 aikana ja erityiset kiitokset Vianorin hallinnossa kuuluu Miia Pennaselle, projektin 

omistajille Petri Asikaiselle ja Tiina Toikalle, alueyksikössä esimiehelleni Vesa Laitiselle 

sekä kollegalleni Aki Nevalaiselle. Oulun yliopistolla kiitokset kuuluvat professori Harri 

Haapasalolle ammattitaitoisesta ohjauksesta ja uskon valamisesta motivaation ollessa 

hukassa, opintoasiainsihteeri Kaisu Kalliolle ymmärryksestä ja neuvoista nopean 

aikatauluni kanssa sekä opintoneuvoja Eija Vierille, jonka avulla maisteriopinnoistani 

saatiin rakennettua järkevä kokonaisuus. 

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin pitkästä pinnasta ja jatkuvasta uskomisesta avopuolisolleni 

Kati Heikalle. Tämän lisäksi myös lapsillemme Siljalle ja Viljolle, joiden ajasta jatkuva 

opiskelu töiden ohella on ollut pois. Kiitokset myös tuotantotalouden osaston 

kiltahuoneen ”tuta-perheelle” neuvoista, tuesta sekä loppumattomasta avuliaisuudesta 

kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. 

Rovaniemellä 29.5.2016  

Sampo Kirjarinta 

 

  



 

SISÄLLYSLUETTELO  

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

TIIVISTELMÄ ............................................................................................................... 10 

ABSTRACT .................................................................................................................... 11 

ALKUSANAT ................................................................................................................ 12 

SISÄLLYSLUETTELO .................................................................................................. 13 

1 TYÖN RAKENNE JA SISÄLTÖ .................................................................................. 9 

1.1 Johdanto .................................................................................................................. 9 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset .................................................... 10 

1.3 Tutkimusprosessi................................................................................................... 11 

2 5S JA LEAN MANAGEMENT................................................................................... 12 

2.1 Mitä Lean on ......................................................................................................... 12 

2.2 PPT-logiikka ......................................................................................................... 15 

2.2.1 Ihmiset ......................................................................................................... 16 

2.2.2 Prosessit ....................................................................................................... 18 

2.2.3 Työkalut ja teknologiat ................................................................................ 20 

2.3 5S........................................................................................................................... 21 

2.3.1 Seiri – Erottele ............................................................................................. 23 

2.3.2 Seiton – Järjestä ........................................................................................... 23 

2.3.3 Seiso – Puhdista ........................................................................................... 25 

2.3.4 Seiketsu – Standardisoi ................................................................................ 25 

2.3.5 Shitsuke – Ylläpidä ...................................................................................... 26 

2.3.6 5S-implementoinnin toteutus ja haasteet ..................................................... 27 

2.3.7 Mittaaminen ................................................................................................. 28 

2.4 Lean-filosofian implementoinnin haasteet ............................................................ 30 

2.5 Tuottavuus ja suorituskyky ................................................................................... 31 

2.5.1 5S-projektin hallinta .................................................................................... 32 

2.5.2 5S-päätöksenteko ja -työryhmä ................................................................... 32 

2.6 Teoriasynteesi ....................................................................................................... 34 

3 NYKYTILAN ARVIOINTI......................................................................................... 37 

3.1 Kohdeyrityksen nykytila ....................................................................................... 37 

3.2 Vianorin toiminnan vahvuudet ja heikkoudet ....................................................... 38 



 

3.3 Mikä on pilotoitavan toimipisteen nykytila 5S:n näkökulmasta, mitkä ovat kriittiset 

toiminnot, joista implementointi aloitetaan? ........................................................ 39 

3.4 Toimipaikkakohtaiset haasteet (Suuret toimipaikat, Oulu) ................................... 41 

3.5 Toimipaikkakohtaiset haasteet (Pienet toimipaikat, Kemijärvi) ........................... 42 

3.6 Lean-filosofian jalkauttaminen kohdeorganisaatioon ........................................... 42 

4 PILOTOINTI................................................................................................................ 44 

4.1 5S-implementointi pilottialueella .......................................................................... 44 

4.1.1 Seiri – Erottele ............................................................................................. 44 

4.1.2 Seiton – Järjestä ........................................................................................... 46 

4.1.3 Seiso – Puhdista ........................................................................................... 49 

4.1.4 Seiketsu – Standardisoi ................................................................................ 49 

4.1.5 Shitsuke – Ylläpidä ...................................................................................... 50 

4.2 Mittaaminen .......................................................................................................... 51 

4.2.1 Seurantalomake ............................................................................................ 52 

4.3 Tuottavuus ja suorituskyky ................................................................................... 52 

5 POHDINTA ................................................................................................................. 56 

5.1 Tutkimuksen päätelmät ......................................................................................... 56 

5.2 Tutkimuksen arviointi ........................................................................................... 59 

5.3 Johtopäätökset ja suositukset ................................................................................ 61 

6 YHTEENVETO ........................................................................................................... 63 

7 LÄHDELUETTELO .................................................................................................... 65 

 

LIITTEET: 

 

Liite 1. RFC-Raportti  

Liite 2. Happy Or Not – Seurantalaite 

Liite 3. Happy Or Not – Viikkoraportti 

Liite 4. 5S-seurantakierroksen tarkastuslomake 

Liite 5. Tiimitaulu 

 

 



 

MERKINNÄT JA LYHENTEET 

5S Lean-työkalu siisteyden ja järjestyksen saavuttamiseksi ja 

ylläpitämiseksi 

Hukka Tuotannossa tapahtuva arvoa tuottamaton toiminto, josta 

pyritään eroon  

JIT Just-In-Time-tuotanto, joka tuotetaan juuri oikeaan aikaan 

Kaizen Lean-filosofian mukainen pyrkimys jatkuvaan parantamiseen 

Kärkituotteet Nokian renkaiden tai oman maahantuonnin tuotteet 

Layout Pohjapiirros käytössä olevasta alueesta 

PDCA-Malli Demingin kehittämä Plan-Do-Check-Act –malli, jota 

käytetään toimintaa parantaessa 

PPT-logiikka Lean-tuotanto, jossa yhdistyy ihmiset, prosessit sekä työkalut 

ja teknologiat 

Pullonkaula Tuotantoa hidastava toiminto 

TPS Toyota Production System – Toyotan kehittämä 

tuotantojärjestelmä

 



9 

1 TYÖN RAKENNE JA SISÄLTÖ 

1.1 Johdanto 

Lean on muotisana nykypäivän organisaatioissa ja moni yritys haluaa olla Lean. Ajatus 

ei ole tuulesta temmattu, sillä Leanin perimmäisiä tavoitteita on virheiden minimointi ja 

pyrkimys resurssitehokkuudesta kohti virtaustehokkuutta. Tällä pyritään luomaan arvoa 

asiakkaalle ja poistamaan prosesseista arvoa lisäämättömät hukat. Mikä tahansa yritys, 

joka tuottaa jotain myytävää asiakkaalleen, voi olla Lean. Arvoa tuottavat mm. 

tehokkuus, laatu, pienemmät kustannukset (Modig & Åhlström, 2013:117-119). Lean 

nähdään usein kokoelmana työkaluja ja mittareita, mutta se on jotain aivan muuta. Lean 

on ajattelu- ja toimintafilosofia, jossa pyritään jatkuvaan parantamiseen. Yleisimmin 

Leania on sovellettu liike-elämässä – vaikka Leania voi soveltaa myös yksityiselämässä 

osana jokapäiväisiä toimiamme. (Rother, 2011.) 

5S on yksi Leanin perustyökaluista. 5S tulee japaninkielen sanoista Seiri – lajittele, Seiton 

– järjestä, Seiso – puhdista, Seiketsu – standardisoi ja Shitsuke – ylläpidä. 5S on 

järjestelytyökalu, joka oikein sovellettuna auttaa tunnistamaan arvoa lisäämätöntä 

toimintaa tuotannossa. 5S ei ole kuitenkaan itsessään Leania, mutta sen käyttöönotolla 

organisaatiossa on helppo havainnoida visualisuuden avulla niitä hyötyjä, joita Leanilla 

voidaan saavuttaa (Liker, 2004:150-152). Leanin omaksuminen ja 5S:n käyttöönotto ei 

tapahdu hetkessä. Tämän vuoksi organisaation tulee sitoutua muutokseen läpi 

organisaation ja varata prosessiin riittävät resurssit. (Bortolotti ym., 2015:194.) 

Rengasalalla kilpailu kovenee kokoajan. Kilpailuedun saavuttaminen ja ylläpit on entistä 

hankalampaa. Tutkimuksen aikana otetaan Vianorin Rovaniemen toimipaikassa ensiaskel 

kohti Leania organisaatiota. 

5S-implementoinnin tekeminen Vianorille on yhtiön moninaisien toimipisteiden vuoksi 

haastava, mutta mielenkiintoinen tutkimuskohde. Vaikka perusperiaate 

implementointiprosessille on läpi toimipaikkaverkon sama, jokaisessa toimipaikassa on 

toimipaikan koon, iän, rakenteen ja henkilöstön asettamat yksilölliset haasteensa, jotka 

implementoinnissa tulee ottaa huomioon. Tässä työssä on käyty läpi Rovaniemen 

toimipaikan 5S:n implementointi teoriasta käytäntöön toimipaikan kriittisillä osa-alueilla. 

Työ toimii tutkimuksen lisäksi myös referenssinä 5S:n implementoinnissa muille 
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toimipaikoille havainnoiden kattavasti prosessin aikana ilmenneitä haasteita sekä 

saavutettuja hyötyjä. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen päätavoitteena on luoda referenssi 5S:n implementoinnista Vianorin muille 

toimipaikoille sekä parantaa toimipisteen kannattavuutta ja asiakaskokemusta. 

Tutkimuksessa vastataan seuraavaan kolmeen tutkimuskysymykseen: 

TK1: Mitkä ovat 5S-implementoinnin kulmakivet ja mitä Vianorin organisaatiolta 

vaaditaan? 

Perehdytään kirjallisuuteen Leanista sekä implementoitavaan 5S-työkaluun. Erityisesti 

tarkastellaan siirtymistä kohti Leania organisaatiota sekä 5S:ää ensikosketuksena Leaniin 

toimintatapaan. Teorian pohjalta arvioidaan haasteita, joita Vianorissa voi 

implementoinnin aikana ilmetä. 

TK2: Mikä on esimerkki-toimipisteen nykytila 5S:n näkökulmasta, mitkä ovat 

kriittiset toiminnot mistä implementointi aloitetaan? 

Kun vaatimukset 5S-implementoinnille on määritetty, tulee selvittää implementoitavan 

toimipisteen nykytila ja käytettävissä olevat resurssit. Tässä tutkimuksessa 

implementointi tehdään valikoiduilla pilottialueilla, jotta tutkimuksella saavutetaan 

lyhyessä ajassa suurin mahdollinen hyöty. 

TK3: Miten pilotointi onnistui esimerkki-toimipisteessä? 

5S implementoitiin osaksi Vianorin Rovaniemen toimipaikan rengasliiketoiminnan 

prosessia. Rengasliiketoiminnassa tulos tehdään kesä- ja talvirengassesonkien aikana. 

Täten kesärengassesonkiin 2016 valmistuneelle implementoinnille saatiin tulokset 

kesärengassesongin jälkeen vertaamalla sesonkia vuoden takaiseen. 
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1.3 Tutkimusprosessi 

Tutkimus noudattaa konstruktiivista lähestymistapaa, jossa teorian määrittämisen 

perusteella luodaan kokonaiskuva Vianorin ja sen Rovaniemen toimipaikan nykytilasta. 

Teorian ja nykytilan perusteella luodaan ratkaisumalli tutkimuskysymyksiin huomioiden 

kohdeorganisaation tarpeet. Konstruktiivisella tutkimuksella pyritään luomaan sekä 

teoreettista, että käytännöllistä tietoa, joka palvelee kohdeorganisaatiota referenssinä 

vastaavissa projekteissa tulevaisuudessa.  

 

Kuva 1. Tutkimusprosessin looginen kulku 

Kuvassa 1 havainnoidaan tutkimuksen etenemistä graafisesti aika-akselilla. Tutkimuksen 

esivalmistelut aloitettiin joulukuussa 2016 ja tutkimus valmistui toukokuussa 2016. 

Aiheen päättämisen jälkeen prosessi alkoi teorian analysoimisella sekä yleisellä 

perehtymisellä Leaniin sekä kohdeorganisaation ominaispiirteisiin. Teorian analysoinnin 

jälkeen toimipaikan implementointialueet määritettiin. Määrittämistä seurasi helmi- ja 

maaliskuussa henkilöstön kouluttaminen tämän tutkimuksen teorian avulla 

kuukausipalaverin yhteydessä. Implementointivaihe kesti ajallisesti pisimpään, koska 

valmisteleva siivous aloitettiin jo joulukuussa ja viimeiset ylläpito-ohjeet valmistuivat 

huhtikuussa. Lopuksi toukokuun aikana arvioitiin tutkimuksen tuloksia ja suorittamista 

sekä näiden vaikutusta jatkokehittämiseen. 



12 

2 5S JA LEAN MANAGEMENT 

2.1 Mitä Lean on 

Leanin juuret ovat Japanissa ja Toyotan tuotantojärjestelmässä (TPS), jonka länsimaiset 

tarkkailijat ovat myöhemmin nimenneet Leaniksi (Modig & Åhlström, 2013:72–76). 

Toisen maailmansodan jälkeisessä Japanissa talouskasvu laahasi, poliittinen ilmapiiri oli 

vaikea ja kansainvälisillä markkinoilla oli kova kilpailu markkinaosuuksista. Nämä 

seikat tärkeimpinä ajoivat Toyotan tehostamaan toimintaansa ja kehittämään 

täydellisyyteen tähtäävän ja jatkuvaan parantamiseen perustuvan tuotantojärjestelmän. 

(Liker, 2004:7, Womack ym., 2007:48-.) Rajalliset resurssit ajoivat Toyotan myös 

uuteen tilanteeseen – sen täytyi ottaa selvää asiakkaan tarpeista ja mukautua niiden 

vaatimuksiin. Resurssipula auttoi Toyotaa huomaamaan, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, 

jonka vuoksi virtaustehokkuus ja kaikki prosessin vaiheet koko läpimenoajan pyrittiin 

saada tuottamaan arvoa lopputuotteelle ja sitä kautta asiakkaalle ja yritykselle. 

Tekemällä oikeita asioita oikealla tavalla Toyotan tuottavuus ja suorituskyky lähtivät 

nousuun ja Lean Managementista tuli yksi aikamme tavoitelluimmista 

johtamisfilosofioista. (Modig & Åhlström, 2013:72–76.) 

Lean Management on prosessi – prosessin tavoitteena on pyrkiä täydelliseen 

tuotantoprosessiin, jossa jokainen toiminto tuottaa arvoa, pystyy tehtäväänsä, on saatavilla 

oikein ja oikeaan aikaan (Womack, 2003). Lean on tietämättömän mielestä helposti 

kuvailtavissa kokoelmana työkaluja ja toimintaohjeita, Lean tulisi kuitenkin nähdä 

toimintastrategiana, jonka avulla tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lean-tuotannossa 

merkittäviksi ja tavoiteltaviksi tekijöiksi ovat nousseet tuotannon joustavuus, nopeat 

läpimenoajat, parantunut laatu ja näiden kautta tuottavuuden ja tehokkuuden 

parantuminen sekä lisääntynyt asiakastyytyväisyys. (Liker, 2004:7.) 
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Rother (2010:4-) jakaa Toyotan tuotantotavan kahteen tasoon: Näkyvään operatiiviseen 

tasoon sekä näkymättömään strategiseen tasoon. Näkyvällä tasolla ovat käytännöt, 

työkalut ja periaatteet, jotka ovat helposti toistettavissa ja dokumentoitavissa. 

Strategisella tasolla puolestaan on yrityksen ylimmästä johdosta asti alkava 

johtamisajattelutapa sekä johtamisrutiinit, jotka strategian myötä ovat onnistuneesti 

jalkautettuna koko organisaatioon. Tätä strategista tasoa ja esimerkillä johtamista ei 

pysty ulkopuolisen toimesta dokumentoimaan olematta osana organisaatiota. Lean 

managementin tulee täten olla jatkuva olotila, eikä ainoastaan keino tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Modig & Åhlström, 2013:140). Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee 

yrityksen sitoa strateginen ja operatiivinen johtamistaso tiukasti yhteen yhdeksi 

toimivaksi prosessiksi (Liker, 2004:7). 

Yrityksen vieminen kohti Leania aloitetaan yleensä jonkin näkyvän työkalun, kuten 5S:n 

implementoinnilla, jonka aikana organisaatioon pyritään tuomaan myös pääperiaatteet 

Leanin taustalla. Leanin tarkoitus ei ole kopioida työkaluja ja periaatteita, vaan muokata 

ja kehittää teorian perusteella omalle yritykselle räätälöidyt toimintamallit. Leanin 

mukainen jatkuva parantaminen edellyttää organisaatiolta parannusprosessiin 

sitoutumista sekä yhteisten periaatteiden noudattamista.  Lean-organisaatiossa johtajan 

ja koko organisaation tulee tehdä yhdessä töitä jatkuvan parantamisen ja oppimisen, 

tiimityön toimivuuden ja keskinäisen kunnioituksen hyväksi. (Liker, 2004:6-7.) TPS:ssä 

keskitytään neljään parannusprosessin vaiheeseen: Arvot kertovat, millainen 

organisaation on oltava, Periaatteet määrittävät kuinka organisaation tulee ajatella, 

Menetelmät määrittävät mitä organisaation tulee tehdä ja Työkalut määrittävät mitä 

organisaation tulee käyttää. Oleellista näiden perusperiaatteiden takana on kuitenkin se, 

että Leanissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. (Modig & Åhlström, 2013:luku 10.) 

 

Yksi Leanin perusajatuksista on saada prosessi toimimaan häiriöttömästi ja saada aikaan 

läpinäkyvä ja mitattavissa oleva prosessi koko tuotteen läpimenoajaksi. Lean-strategian 

mukainen tuotantoprosessi voidaan määrittää Womackin ja Jonesin (1996) mukaan 

viisivaiheisesti:  
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1. Arvon määrittäminen asiakkaan näkökulmasta. Luodakseen arvoa asiakkaalle, 

yrityksen tulee ensin tunnistaa toiminnastaan ne prosessit ja tuotteet, jotka tuovat 

lisäarvoa asiakkaalle. Arvojen määrityksellä pyritään keskittymään oikeisiin 

asioihin. 

 

2. Arvovirran määrittämisessä keskitytään arvon tuoton vaiheisiin. Toiminnassa 

keskitytään arvoa tuottaviin prosesseihin ja toimintoihin sekä pyritään poistamaan 

turha ja arvoa tuottamaton toiminta. 

 

3. Jatkuva virtaus tarkoittaa tuotteen keskeytymätöntä virtausta kohti 

loppuasiakasta. Virtaustehokkuuden tavoitteena on jatkuva pysähtymätön ”virta”. 

 

4. Imuohjaus tarkoittaa sitä, että pyritään tekemään mitä asiakas haluaa, silloin kun 

asiakas haluaa. Tuotteiden valmistaminen varastoon pyritään minimoimaan ja 

sellaiset tuotteet, joita ei imuohjauksella pystytä valmistamaan, tehdään erillisen 

tuotantosuunnitelman mukaisesti. 

 

5. Täydellisyys on tavoitteena kaikilla edellä listatuilla toiminnoilla. Prosesseja 

kehitetään jatkuvasti ja havaittavat mahdolliset puutteet pyritään korjaamaan. 

Lean-ajattelussa arvon määrittäminen on toiminnan kannalta kriittistä, sillä se ohjaa 

kaikkia toimintoja (Womack  &  Jones,  1996). Arvo käsitteenä on voimakkaasti 

kytköksissä kaikkiin Lean-filosofian mukaisiin toimintoihin. Arvontuotto voidaan jakaa 

kolmeen eri luokkaan (Kuva 2): 
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Kuva 2.  Arvontuoton kategoriat 

 

Arvoa tuottamattomia toimintoja voidaan pitää hukkana ja niistä tulisi pyrkiä eroon 

kaikissa yrityksen toiminnoissa ja prosessien vaiheissa (Hines & Rich, 1997:47). 

2.2 PPT-logiikka 

Morgan ja Liker (2006:16–17) toteavat, että Lean tuotanto koostuu kolmesta osa-alueesta. 

Leanissa tuotannossa yhdistyvät prosessit, ihmiset sekä työkalut ja teknologia (Kuva 3). 

Jotta Lean tuotanto olisi tuottava ja suorituskykyinen, täytyy osa-alueiden olla 

tasapainossa keskenään (Cooper ym. 2001, Morgan & Liker 2006). Monesti yrityksen 

fokus on prosesseissa sekä työkaluissa ja teknologioissa, mutta kun ihmisten vaikutus 

jätetään huomioimatta, saavutetaan yleensä ainoastaan prosessin osaoptimointi (Liker, 

2004:13). Yleisenä ohjenuorana Leanissa tuotannossa on se, että työkalut ja teknologia 

sekä ihmiset integroidaan osaksi prosessia. Ainoastaan näiden osapuolien 

kokonaisvaltaisella tasapainottamisella saadaan aikaan tuottava ja suorituskykyinen Lean 

tuotanto. (Morgan & Liker, 2006:17–18.) 

NNVA

• Necessary but Non-
Value adding, 
tarpeellinen, mutta 
arvoa lisäämätön 
toiminta, joka tulee 
optimoida.

NVA

• Non-Value Adding, arvoa 
tuottamaton toiminta, josta 
tulee pyrkiä eroon. 

VA

• Value Adding, arvoa 
tuottava toiminta, 
johon tulee keskittyä
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Kuva 3. Lean tuotanto (Muokattu Morgan&Liker, 2006:18.) 

2.2.1 Ihmiset 

Leanissa ihmiset ovat keskeisinä vaikuttajina prosessissa. Jotta Lean toteutuu toivotulla 

tavalla, on henkilöstöä tärkeää kehittää ja osallistaa prosesseissa ja niiden muutoksissa 

(Womack ym., 2007). Investoimalla henkilöstöön pyritään sitouttamaan henkilöstö 

yritykseen ja sen visioon. Mikäli tässä tehtävässä onnistutaan, henkilöstöstä tulee 

yrityksen voimavara, joka pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään ja sitä kautta yritystä. 

Leanin yksi näkyvä osa onkin työkalut, joiden avulla henkilöstö pystyy jatkuvasti 

kehittämään toimintatapojaan. (Liker, 2004:36 & 198.) 

Yritysmaailmassa työkalujen ja teknologioiden implementointi ovat keskiössä, ihmisten 

muuttaminen ja muutoksen vaikutus yritykseen kuitenkin jätetään usein huomiotta 

(Bortolotti ym., 2015:183). Muutos kohti Leania yrityskulttuuria vaatii sen, että koko 

henkilöstö ymmärtää Leanin, sekä filosofian sen taustalla. Ainoastaan tässä tapauksessa 

yrityksellä on mahdollista olla Lean, koska Leanin suurin voimavara ja vaikutustekijä 

ovat nimenomaan ihmiset. (Pekuri, 2013:2.) Mikäli henkilöstöä ei onnistuta sitouttamaan 

yritykseen ja toteuttamaan Lean-filosofiaa työskentelyssään, on onnistunut Lean-

implementointi lähes mahdoton tehtävä. Ihmiset ovat keskeisessä roolissa prosesseissa, 

työkalujen ja teknologioiden käyttöönotossa sekä jatkuvassa parantamisessa. Henkilöstön 

osallistamisessa tulee kiinnittää huomiota kaizeniin, henkilöstön jatkuvaan oppimiseen 

sekä tehokkaiden tiimien rakentamiseen. Työntekijöiden osallistaminen 

muutosprosessiin ja kehityksen edistämineen on tärkeää. Lean-kulttuurin toimiessa 

kaikki työntekijät saavat tuoda oman panoksensa yrityksen toiminnan kehittämisessä. 

(Morgan & Liker, 2006.) 

Ihmiset

Prosessi

Lean 
tuotanto

Työkalut 
ja 

teknologia
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Kaizenin vaatii koko koko henkilöstön osallistumista parannusprosessiin. Kaizenia tulee 

toteuttaa järjestelmällisesti ja säännöllisesti osana normaaleja yrityksen prosesseja, jotta 

sillä saavutetaan odotettu hyöty ja parannuksista saadaan pysyviä. Päivittäisessä 

työskentelyssään henkilöstön tulee miettiä jatkuvasti mahdollisia parannuskohteita, sillä 

Leanin ja kaizenin perimmäinen tavoite on pyrkiä täydellisyyteen (Morgan & Liker, 

2006:227.) Kaizenia voi toteuttaa monessa muodossa, mutta näkyviä esimerkkejä ovat 

prosessien, laadun, työskentelyolosuhteiden ja virtaustehokkuuden parantaminen. 

Jatkuvan parantamisen malli voidaan tuoda yritykseen esimerkiksi kuvassa 4 esitetyn 

Demingin (1986:88) PDCA-mallin mukaisesti. 

 

Kuva 4. Demingin laatuympyrä/PDCA-malli (Muokattu Deming 1986:88)  

PDCA-mallin plan-vaiheessa suunnitellaan parannustoimenpiteitä parempien 

työskentelytapojen löytämiseksi. Seuraavassa do-vaiheessa implementoidaan 

suunnitellut muutokset pilottikohteeseen, jonka jälkeen pilotin tulokset arvioidaan check-

vaiheessa. Mikäli pilotin tulokset ovat lähtötilaa parempia, otetaan muutokset käyttöön. 

Koska pyrkimyksenä kaizenilla on täydellisyys, prosessia jatketaan act-vaiheella (Kouri, 

2009:14–15.), kunnes prosessi on täydellinen. Leanissa tärkeä asia on tiedonkulku ja 

sidosryhmien välinen kommunikaatio. Kommunikointi mahdollistaa yhteistyön 

parantamisen. Jotta yhteistyö toimisi, tulee eri osastojen ja hierarkiatasojen välillä olla 

keskinäinen luottamus, kunnioitus ja ymmärrys. (Morgan & Liker, 2006:227, Rother 

2010:152.) 

DO

CHECKACT

PLAN
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2.2.2 Prosessit 

Prosessiin kuuluu kaikki ne toiminnot, joita tarvitaan inputien muuttamiseen outputeiksi. 

Prosessi voi olla muutakin, kuin tuotantoprosessi. Prosessi voi olla myös palveluprosessi 

tuotantoprosessin sisällä ja päinvastoin. Prosessin avaintekijänä on arvon lisääminen 

asiakkaalle. Prosessissa tulee täten keskittyä hukkien minimointiin, virtaustehokkuuden 

parantamiseen, tasapainottamiseen ja dynamiikkaan (Morgan & Liker, 2006:18.)  

Leanin mukainen tuottavuuden parantaminen ei perustu pelkästään virtausnopeuden 

kasvattamiseen, vaan siinä tulee ottaa huomioon myös erilaisten hukkien poistamiseen. 

Hukka prosessissa tarkoittaa kaikkea sitä, mikä ei lisää arvoa yritykselle tai asiakkaalle – 

tämän vuoksi hukkien minimointi/poistaminen on tärkeää. Kun prosessista poistetaan 

hukka aina sen ilmetessä, voidaan odottaa, että työn tuotavuus, laatu ja tehokkuus 

paranevat. (Kouri 2009:10.)  Hukkien tunnistamiseksi ja poistamiseksi TPS:ssä hukat on 

jaettu kahdeksaan eri tyyppiin (Liker, 2004:28). Kaikki hukkatyypit aiheuttavat 

virtaustehokkuuden heikkenemistä ja tuottavuuden laskua, jonka vuoksi ne pitää pyrkiä 

poistamaan. Seuraavassa listassa eritellään TPS:ssä tunnistetut kahdeksan eri 

hukkatyyppiä (Hines & Rich, 1997:47–48, Liker, 2004:28–29.): 

1. Ylituotanto: Tuotetaan tuotteita ennen tilauksen vastaanottoa tai liiallisia määriä. 

Tämä on TPS:issä yksi vakavimmista hukan tyypeistä. Ylituotanto vaikuttaa 

negatiivisesti virtaustehokkuuteen ja heikentää tuottavuutta. Ylituotanto myös on 

osasyynä varastotasojen kasvuun ja aiheuttaa turhia varastointi- ja 

kuljetuskustannuksia. Ylituotantoa voidaan rajoittaa imuohjauksella, JIT-

tuotannolla ja kanban-menetelmällä, joka auttaa määrittämään mitä pitää tuottaa, 

milloin, ja millaisissa määrissä.. 

 

2. Odottelu: Odottelu on lopputulos tehottomasta ajankäytöstä. Odottelu on kaikki 

toiminta, kun tuote ei liiku prosessissa tai sen arvo ei lisäänny. Odottelulla on 

negatiivinen vaikutus sekä arvonmuodostumiseen, että työntekijöihin, jotka eivät 

odottelun vuoksi voi tehdä arvoa lisäävää työtä. Ihannetilanteessa odottelua ei ole, 

jolloin virtaustehokkuus kasvaa. Mikäli tuotannon ollessa käynnissä odottelua 

kuitenkin tapahtuu, voidaan työntekijöiden odottelu käyttää koulutukseen, 

huoltoon tai johonkin muuhun arvoa lisäävään toimintaan. 
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3. Tarpeeton kuljettaminen: Kuljettaminen voi olla keskeneräisen tuotteen 

ylimääräistä siirtämistä tai materiaalien/tuotteiden ylimääräistä siirtämistä 

varastojen tai prosessien välillä. Tarpeetonta kuljettamista voidaan vähentää 

esimerkiksi tehokkaalla layoutin suunnittelulla. 

 

4. Ylikäsittely tai virheellinen käsittely: Toteutuu tilanteissa, joissa tehdään 

tarpeettomia työvaiheita. Myös liiallinen laatu tuotannossa on hukkaa, sillä 

asiakas ei yleensä ole halukas maksamaan siitä. Tämän tyypin hukkaa ilmenee 

myös tuotannonsuunnittelun virheiden tai väärien työkalujen käytön yhteydessä. 

 

5. Tarpeettomat varastot: Tarpeeton varasto tarkoittaa liiallisia raaka-ainemääriä, 

keskeneräistä tuotantoa tai tuotteita, jotka heikentävät virtaustehokkuutta, 

aiheuttavat ylimääräisiä kuljetus- ja varastointikustannuksia tai odottelua. 

Liialliset varastotasot voivat myös kätkeä virheitä ja aiheuttaa tuotannon 

epätasapainoa. Tarpeettomia varastoja voidaan vähentämällä säännöllisin 

inventaarioin, imuohjauksella ja JIT-menetelmällä 

 

6. Tarpeeton liikkuminen: Tarpeettomia liikkeitä ovat esimerkiksi taivutus, 

kurottaminen, pinoaminen, etsiminen ja uudelleentekeminen, jota työntekijä 

joutuu tekemään työskentelyprosessin aikana. Joidenkin lähteiden mukaan myös 

kävely on hukkaa. Tarpeettomalla liikkumisella lisätään myös tapaturmariskejä. 

 

7. Viat: Koostuvat virheellisten tuotteiden tuottamisesta ja virheiden korjaamisesta. 

Virheet ovat seurausta ihmisten ja koneiden virheellisestä työstä. Vikojen 

korjaaminen, uudelleentyöstö, tuotteiden muuttuminen jätteeksi, täydentävä 

tuotanto ja ylimääräiset tarkastukset aiheuttavat ylikäsittelyä, hukattua aikaa ja 

muuta arvoa lisäämätöntä työtä. 

 

8. Työntekijän ominaisuuksien hyödyntämättä jättäminen: Tässä tapauksessa 

voidaan menettää aikaa, ideoita, taitoja sekä parannus- ja kehitysmahdollisuuksia. 

Työntekijöillä voi olla myös omia ideoita hukkien eliminoimiseen ja toiminnan 

kehittämiseen. Tämä on hukan tyyppi, joka Lean-implementoinnissa usein 

jätetään huomioimatta. 
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Virtaustehokkuus on yksi Lean-tuotannon näkyvistä osista. Virtaustehokkuuden 

tavoitteena on saada aikaan jatkuva, tehokas ja keskeytymätön arvovirta. Jatkuvan 

virtauksen päämäärä on tuottaa vain välttämättömät tuotteet, jotta keskeneräinen tuotanto 

(KET) ja varastot voidaan minimoida. (Kouri, 2009:20.) Jotta virtaustehokkuus saataisiin 

maksimoitua, tuotantolaitteiden layout tulee suunnitella mahdollisimman 

yksinkertaiseksi. Yleisenä käytäntönä on, että tuotanto on järjestetty U-, L- tai I-muotoon, 

jolloin materiaalivirta pysyy mahdollisimman loogisena ja kuljetustarve vähenee. (Liker, 

2004:97.) Virtaustehokkuuden yksi mittari on tuotannon läpäisyaika, jonka määritelmänä 

on materiaalin matka valmiiksi tuotteeksi. KET vaikuttaa tuotannon läpäisyaikaan – mitä 

korkeampi KET:n määrä, sitä hitaampi läpäisyaika. Kun virtaustehokkuutta lähdetään 

kasvattamaan, tuotannossa tulee helpommin esille mahdolliset pullonkaulat (Kouri, 

2009:20.) 

Tuotannon tasapainottamisessa on tarkoitus tasapainottaa tuotantomäärät ja 

tuotevalikoima, jotta pystyttäisiin tuottamaan tuotteita/palveluita JIT-metodin 

mukaisesti. Tätä tasapainotettua tuotantomallia kutsutaan Heijunkaksi. Tuotannon 

tasapainottamisen tavoitteena on se, että optimoidaan eräkoot ajanjaksolle ja tuotetaan 

ainoastaan sitä tuotetta, mille asiakkaalla on tarve. Heijunkalla saavutettavat 

todennäköiset hyödyt ovat tuotannon joustavuus, pienentynyt hukan riski varastossa sekä 

optimoitu laitteiston ja työvoiman käyttöaste. (Liker, 2004:116–118.) 

2.2.3 Työkalut ja teknologiat 

Leanin näkyvin ulkoinen olemus on työkalut, joilla pyritään Lean tuotannon tavoitteisiin, 

kuten virtaustehokkuuden parantamiseen ja hukkien minimoimiseen. Työkalut ovat 

tärkeä osa Leania, sillä niiden avulla ihmiset saadaan helpommin toimimaan kohti 

yhteistä tavoitetta ja parantamaan toimintaa jatkuvasti (Morgan & Liker, 2006.) Työkalut 

ja teknologiat sitovat ihmiset osaksi prosessia. Uusia teknologioita käyttöönottaessa tulee 

kuitenkin arvioida teknologian vaikutus ihmisiin ja prosessiin, sekä muut teknologian 

mahdollistamat hyödyt/haitat. (Liker, 2004:161.) 
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Taulukko 1. Esimerkkejä Lean-työkaluista (Liker, 2004, Ohno, 1988.) 

Työkalu Työkalun kuvaus Työkalun käyttö 

5 x 

Miksi? 

Kun ongelmia havaitaa, kysytään viisi kertaa 

miksi? 

Selvitetään ongelman 

juurisyy, jotta ongelma 

voidaan ratkaista 

5S Viisiosainen organisointityökalu siisteyden ja 

järjestyksen hallintaan. 

Auttaa tunnistamaan hukkia 

sekä järjestystä ja siisteyttä 

työpaikalla. 

Gemba 

walk 

Gemba – paikka, missä arvo luodaan. Gemba 

walkissa johto kiertää aluella, missä arvo 

luodaan, ja tekee havaintoja. Tällöin 

päätösten ei tarvitse perustua saatuun tietoon 

vaan omiin havaintoihin. 

Kun yrityksen johto tekee 

gemba walk-kierroksia, 

voidaan tehdä havaintoja 

mahdollisista hukista ja 

kaizenista. 

2.3 5S 

5S on yksi Leanin perustyökalu ja sen käyttöönotto on monesti organisaation 

ensimmäinen askel kohti Leania. 5S tulee sanoista Seiri – erottele, Seiton – järjestä, Seiso 

– puhdista, Seiketsu – standardisoi ja Shitsuke – ylläpidä. 5S:n perustavoite on pitää 

työpisteet järjestyksessä ja vähentää prosessissa ilmeneviä hukkia, jotka voivat aiheuttaa 

tuotteissa, prosessissa tai tuotantolaitteissa virheitä ja vikoja. Ilman käytössä olevaa 5S-

ohjelmaa tuotanto todennäköisesti kätkee hukkia, ei paljasta piileviä virheitä ja 

mahdollistaa virheelliset toimintatavat. (Bicheno 2004:52, Liker, 2004:150.) 5S-

ohjelmalla yrityksellä on mahdollista parantaa asiakaskokemusta, järjestelmällisyyttä, 

suorituskykyä, tuotannon laatua, tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutumista sekä 

viihtyvyyttä. 5S on lisäksi kustannustehokas tapa parantaa toimintaa askel kerrallaan. 

(Tuominen, 2010b:8.) Työympäristön siisteydellä on myös psykologinen vaikutus 

työntekijöihin – siistillä työpaikalla työntekijä tuntee olonsa pirteämmäksi (Yamashina, 

1984:6–). 5S:n ulkoinen olemus on yleisesti ottaen siisteys ja järjestys. 5S:n perimmäinen 

tarkoitus on kuitenkin työn tehokkuuden maksimointi standardisoinnilla, jolloin hukat on 

mahdollista minimoida. (Bicheno 2004:53.) 5S:n käyttöönotolla luodaan myös 
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perusedellytykset Lean-toimintamallien kehittämiseen sekä muiden työkalujen, kuten 

kaizenin käyttöönotolle (Tuominen, 2010b). 

5S-ohjelman implementointi sisältää viisi erillistä vaihetta (kuva 5), joiden avulla 

minimoidaan virheet ja tunnistetaan hukat prosessissa. Nämä viisi vaihetta ovat: 1. 

Erottele. 2. Järjestä. 3. Puhdista. 4. Standardisoi ja 5. Ylläpidä. (Liker, 2004:150.) 

Ohjelma etenee vaihe kerrallaan edellä mainitussa järjestyksessä. Vaiheiden sisältö on 

kuvattu seuraavissa luvuissa.  

 

Kuva 5. 5S-prosessin vaiheet (muokattu Liker, 2004:150.) 

5S on prosessi, jossa toiminta jatkuu vaihe kerrallaan. 5S:n tavoitteena on standardisoida 

työpisteet, jotta poissaolot, työtapaturmat, virheet ja hukka saadaan minimoitua. Tällä 

pyritään saavuttamaan 5S-projektin perimmäiset tavoitteet yrityksen kannalta, eli 

tuottavuuden, suorituskyvyn, laadun ja viihtyvyyden lisääminen. 5S-prosessin päämäärät 

ja vaiheet alkavat 5S:n toteutuksesta, josta seuraa vähemmän hukkia, joka puolestaan lisää 

arvoa asiakkaalle ja yritykselle. (Tuominen, 2010b:7, Teknologiateollisuus ry, 2001:22.) 

1. Erottele

2. Järjestä

3. Puhdista
4. 

Standardisoi

5. Ylläpidä
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2.3.1 Seiri – Erottele 

5S:n ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on käydä implementointialue läpi ja 

tavarakohtaisesti arvioida niiden tarpeellisuus – tarvittavat tavarat säilytetään ja 

tarpeettomat tavarat hävitetään, tai siirretään muualle (Liker, 2004:150). Ylimääräisen 

tavaran säilyttäminen implementointialueella vie tilaa muulta arvoa tuottavalta 

toiminnalta, sekä hankaloittaa tarpeellisten tavaroiden löytämistä. Ylimääräinen tavara 

voi myös aiheuttaa ylimääräistä huollontarvetta tuotantolaitteille. Tarpeetonta tavaraa 

kertyy usein huomaamatta toimistoihin, tuotantotiloihin ja varastoihin, mikäli niihin ei 

kiinnitä huomiota (Yamashina, 1984:22–27.) 

Erottele-vaiheen toteutuksessa on mahdollista käyttää apuna punalaputusjärjestelmää. 

Punalappujen avulla pystytään tunnistamaan sellaiset tavarat, joita ei tarvitse tai niiden 

käyttötarkoitus ei ole tiedossa. Punalaputus on suurilla implementointialueilla, kuten 

toimistoissa, tuotantotiloissa ja varastoissa erityisen hyvä keino poistaa rikkinäiset, 

ylimääräiset tai muuten epäkurantit tavarat. (Liker, 2004:150.) Punalaputuksen toteutus 

tulee aloittaa punalapun ominaisuuksien määrittämisellä. Punalappuun voidaan lisätä 

tietoja siitä, kuinka usein tavaraa tarvitaan, tarvitaanko tavaraa ollenkaan, tuleeko se 

varastoida jossain muualla ym. Punalapusta tulee kuitenkin käydä ilmi seuraavat asiat: 

Mikä tuote on, tarvittava määrä, tavaran luokitus sekä tieto käsittelytavasta. Kun 

lähtötiedot on määritetty, voidaan punalaputus aloittaa. Kaikki turha ja turhaksi epäilty 

tavara tulee merkata – laputuksen tarpeellisuutta yksittäisille tavaroille voidaan arvioida 

myöhemmissä vaiheissa. (Tuominen, 2010b:28–29.) 

Erottele-vaiheen olennainen tehtävä on tarkkailla työympäristöä ja huomioida siinä 

kaikki tarpeeton. Erottele-vaiheessa pyritään määrittämään tavaroiden käyttötarve ja -

taajuus. Kaikki tarpeeton tavara punalaputetaan ja niiden käyttötarve arvioidaan. Lopuksi 

arvioidaan tuloksia sekä tavaroiden erottelemisen ja tarpeettomien tavaroiden 

poistamisen vaikutusta seuraavan vaiheen aloittamiseen (Tuominen, 2010b:30.) 

2.3.2 Seiton – Järjestä  

Järjestä-vaihe on mahdollista aloittaa jo erottele-vaiheen yhteydessä, kun tavaroiden 

poistamisen seurauksena tilaa vapautuu muuhun käyttöön. Järjestä-vaiheessa tavaroille 

määritetään oma paikkansa, jolloin niiden löytäminen helpottuu. Tämä poistaa hukkaa, 

jonka seurauksena tuotannon läpimenoaika lyhenee. (Yamashina, 1984.) 
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Tavaroiden järjestäminen tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että myös ulkopuoliset 

pystyvät näkemään missä tavaroita tulee säilyttää. Työpisteillä säännöllisesti tarvittavat 

työkalut tulee järjestää siten, että ne ovat mahdollisimman lähellä työskentelypistettä. 

Mikäli mahdollista – työkalut tulee järjestää sen mukaan, missä järjestyksessä niitä 

työvaiheessa tarvitaan. Tavaroiden ollessa sopivalla etäisyydellä työpisteestä ja oikeassa 

järjestyksessä pystytään tarpeetonta liikkumista estämään sekä parantamaan ergonomiaa 

ja työviihtyvyyttä. Kun henkilöstö saa itse suunnitella tavaroiden paikat ja niiden 

järjestyksen, on hyvällä ohjeistuksella mahdollista päästä tilanteeseen, jossa järjestys 

myös säilyy. (Tuominen, 2010b.) 

Järjestämisen tavoitteena on pyrkiä visuaaliseen ohjaukseen, jolloin työntekijät ja jopa 

ulkopuoliset pystyvät toteamaan hetken tarkastelun jälkeen onko tavarat ja materiaalit 

ohjeistuksenmukaisessa järjestyksessä (Liker 2004:152). Kun tavaroiden sekä 

varastointialueiden paikat on merkitty selkeästi, ei niiden etsimiseen kulu ylimääräistä 

aikaa. Visuaalisuutta tuotaessa käytäntöön voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tapoja 

käyttökohteen ja -tarpeen mukaan (Teknologiateollisuus ry 2001:10–11, Tuominen, 

2010b: 42.): 

 Sijaintitauluilla määritetään missä mitäkin tavaraa säilytetään ja kuinka paljon. 

 

 Lattiamerkinnöillä esimerkiksi maali- tai teippirajauksilla määritetään 

työskentely-, säilytys- ja kulkualueet. 

 

 Työpistekuvaus kertoo esimerkiksi valokuvin prosessiin tulevien materiaalien, 

työkalujen, työstökoneiden sekä valmiiden tuotteiden paikat. 

 

 Ääriviivauksella tai nimikoinnilla voidaan määrittää työkalujen paikat 

visuaalisesti. 

Järjestä-vaiheessa tavarat sijoitetaan visuaalisesti niin, että kaikkien työntekijöiden on 

mahdollista käyttää tavaroita oikealla – standardisoidulla – tavalla. Tavaroiden säilytystä 

suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hukkien minimointi, jolloin säilytettävä 

tavara/materiaali ei rikkoonnu tai muutu muulla tavalla epäkurantiksi (Tuominen, 2010b: 

35–, Yamashina, 1984:36,47.) 
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2.3.3 Seiso – Puhdista 

Puhdista-vaiheessa nimensä mukaisesti puhdistetaan implementointialueet. Puhdista-

vaiheenkin voi aloittaa jo edellisen järjestä-vaiheen yhteydessä. Siistinä pidettävä työpiste 

ja kunnossa olevat työkalut edesauttavat työviihtyvyyttä ja estävät työkalujen 

rikkoontumista. Tämän lisäksi koneiden mahdolliset häiriöt, viat ja muut poikkeukset 

ovat helpommin havaittavissa, kun työskentelyalueet ja koneet ovat siistejä. Säännöllisen 

puhdistuksen yhteydessä työntekijöillä on myös helpompi havainnoida hukkia sekä 

mahdollisia puutteita ja vikoja laitteissa. (Yamashina, 1984:93, Tuominen, 2010b:49.) 

Puhdista-vaiheessa, tai jo järjestä-vaiheen aikana tapahtuvan puhdistuksen aikana 

puhdistamiselle määritetään siisteysstandardi. Standardit määritetään erikseen jokaiselle 

implementoidulle alueelle. Tämän jälkeen sovitaan yhteisesti siitä, miten puhtautta 

ylläpidetään, milloin ja kenen toimesta. Lopuksi yhdessä sovitut standardit otetaan 

käyttöön. Huomioitavana asiana puhdista-vaiheessa on se, siivous ei ole standardisoinnin 

päämäärä, vaan pyrkimys täydellisyyteen – täydellisen siistiin työskentelytilaan. 

Likaantumisen aiheuttajat ovat yhtälailla hukkia ja niistä tulee pyrkiä eroon (Tuominen, 

2010b:49–53,   Yamashina 1984:105.) 

2.3.4 Seiketsu – Standardisoi 

Standardisointi-vaihe voidaan aloittaa myös edellisen vaiheen yhteydessä. 

Standardisoinnin tarkoituksena on se, että ensimmäisillä vaiheilla saavutettu lähtötaso 

pystytään ylläpitämään. Standardisointi on välttämätön työvaihe, sillä henkilöstöllä on 

helpompi sitoutua visuaaliseen ohjeistukseen. Standardisointivaiheen jälkeinen tila ei 

kuitenkaan ole staattinen, sillä kaizenin mukaisesti toimintatapoja tulee pyrkiä 

kehittämään jatkuvasti. Standardisointi yhdessä henkilöstön kanssa on tärkeää ja 

henkilöstö tulee osallistaa siihenkin. Osallistamisella saavutetaan se, että työntekijät 

noudattavat ohjeistusta ja muutosvastarinta pienenee. Standardisointi tulee hoitaa 

selkeästi, eikä liian muodollisesti, jotta se jättää mahdollisuuden työntekijöiden 

itsenäiselle ajattelulle ja toiminnan kehittämiselle. Kun työntekijät löytävät parhaat 

käytännöt toimintatapoihin, muutokset alkavat vaikuttaa myös tuottavuuteen, 

suorituskykyyn, laatuun ja virtaustehokkuuteen. Työskentelyohjeiden tulee olla kaikkien 

nähtävillä, niistä tulee ilmetä perustoteutustapa, ohjeet poikkeustilanteisiin ja 

laadunvarmistukseen. (Kouri 2009: 10, Liker, 2004:144.) 
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Standardoi-vaiheessa määritetään parhaat työskentelytavat ja ohjeistus niiden 

noudattamiseksi (Tuominen, 2010b:61). Tärkeää standardoinnissa on se, että se tehdään 

heti edellisten vaiheiden jälkeen tai jopa edellisen vaiheen yhteydessä (Yamashina, 

1984:115). Standardisoinnin jälkeen työntekijät tietävät jokaisella alueella erikseen 

tehtävät toimenpiteet. Toimenpiteet eivät ole ainoastaan nimettyjen henkilöiden 

vastuulla, vaan koko henkilöstön johtoa myöten tulee olla tietoisia standardeista ja olla 

sitoutuneita niihin. Standardisoinnissa apuna toimii puhdista-vaiheen tavoin visuaalisuus, 

jota voidaan toteuttaa ohjetauluin ja lattiamerkinnöin. (Tuominen, 2010b:64–66, Liker 

2004:150.) 

Standardisointivaiheen jälkeen on tärkeää, että ohjeistuksia noudatetaan. Tavaroita tulee 

käyttää ohjeistuksen mukaan ja ne tulee palauttaa käytön jälkeen takaisin sille 

tarkoitetulle paikalle. Käytetään vain sitä tavaraa mitä prosessissa kulloinkin tarvitsee ja 

oikea määrä. Standardisointi koskee kaikkia implementointialueen koneita, materiaaleja 

tavaroita ja työkaluja. Esimerkillä johtaminen ja osallistuminen ovat tässä vaiheessa myös 

johdolta tärkeää, jolloin he kannustavat henkilöstöä toimimaan oman esimerkkinsä 

mukaisesti. (Kouri, 2009:31, Tuominen, 2010b:69–70, Liker, 2004:224-225.) 

2.3.5 Shitsuke – Ylläpidä 

Lean-filosofian mukaisesti toimintaa tulee jatkuvasti kehittää. Tämä on mahdollista 

silloin, kun saavutettu parannustaso onnistutaan ylläpitämään ja sitä pystytään 

seuraamaan. Viimeisessä 5S:n ylläpidä- vaiheessa toimintaa ylläpidetään standardien 

mukaisesti osana jokapäiväistä työskentelyprosessia. (Tuominen, 2010b:75.) Ylläpito-

vaiheessa työntekijöiden tehtävänä on omaksua tehdyt muutokset rutiineiksi ja osaksi 

jatkuvaa työskentelyprosessia. Tässä vaiheessa kaizenin toteuttaminen on tehty 

työntekijöille helpommaksi. TPS:in mukaisesti Lean tarkoittaa pieniä askeleita kohti 

täydellisyyttä. Työntekijöiden ei välttämättä tarvitse löytää toimialaa mullistavia uusia 

innovaatioita, vaan jatkuvat pienet parannustoimet toimintatapojen kehittämiseksi 

riittävät, kunhan ne toteutetaan osana jokapäiväistä työskentelyä. Kun pienet muutokset 

kopioidaan muille tuotanto-osastoille, voidaan pienilläkin muutoksilla saada suuria 

säästöjä aikaiseksi (Heinilä ym., 2007:204–207.) 

Ylläpidä-vaiheessa varmistetaan, että kaikki implementointialueet on standardisoitu 5S:n 

mukaisesti. Henkilökunnalla on tarpeellinen koulutus aihealueeseen liittyen ja heillä on 

myös mahdollisuus perehdyttää uudet työntekijät 5S:ään. 5S:n toteutus on myös 
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mahdollista lisätä osaksi työntekijöiden arviointia kehityskeskusteluissa. 5S-toimintaa 

tulee jatkuvasti seurata ja toteutuksesta tulee antaa jatkuvaa palautetta työntekijöille. 

(Tuominen, 2010b:79.) Ylläpitoa voidaan seurata erilaisin toimenpitein ja palautteen 

antamisen voi integroida osaksi muita työpaikalla käytössä olevia palautejärjestelmiä, 

kuten kuukausipalavereita. Pitkän aikavälin tavoitteita, kuten kuukausisiivouksia on 

myös hyvä kerrata kuukausipalaverien yhteydessä. (Yamashina, 1984:110.) 

2.3.6 5S-implementoinnin toteutus ja haasteet 

5S-ohjelma on yleinen ensiaskel kohti Leania organisaatiota. 5S ja Lean-filosofian 

implementointi on kustannustehokas tapa parantaa organisaation suorituskykyä, 

tuottavuutta ja laatua. Kun kaizen on osa henkilöstön jokapäiväistä työskentelyä, on sillä 

positiivinen vaikutus prosesseihin – häiriötilanteet vähenevät ja hukkia saadaan 

vähennettyä. Kun työskentelyalueet ovat siistejä ja järjestyksessä, virtaustehokkuus 

kasvaa, ylimääräistä tavaraa ei kerry työpisteille ja tilat saadaan käyttöön, joka luo 

organisaatiolle ja asiakkaille lisäarvoa. (Tuominen, 2010b:8.) Jotta 5S-implementoinnista 

saadaan toivottu tai parempi hyöty, on tärkeää, että se toteutetaan ohjeistuksenmukaisessa 

järjestyksessä. 5S:n eri vaiheita voidaan toteuttaa limittäin, mutta yksittäistä 

implementointivaihetta ei voi jättää kokonaan tekemättä, koska vaiheet ovat syy-

seuraussuhteessa toisiinsa. (Tuominen 2010b:25.)   

5S-implementointia aloittaessa on tärkeää määritellä vastuut, velvollisuudet ja roolit sekä 

johdon, että henkilöstön kesken. Jokaisen työntekijän tulee tehdä oma osuutensa 

implementoinnin onnistumiseksi. (Tuominen, 2010b:19.) Projektityöryhmän valinnan 

jälkeen jokaisen työryhmän jäsenen tulee omalla panoksellaan varmistaa 

implementoinnin sujuva toteutus (Teknologiateollisuus ry, 2001:20). 5S-

implementoinnissa henkilöstön tiedottaminen ja riittävä koulutus Lean-filosofian 

omaksumiseksi ovat avaintekijöitä. Implementointi alkaa yleensä yrityksen johdon 

tahtotilasta, joten johdon täytyy olla hankkeessa mukana varaamalla sen käyttöön riittävä 

määrä resursseja, unohtamatta omaa osallistumista ja esimerkillä johtamista (Tuominen 

2010b:20.) 

Kuten kaikissa muutoksissa, muutosjohtaminen prosessin aikana on tärkeää myös 5S-

implementoinnin aikana. Muutosjohtamisessa ei johdeta ainoastaan työkalujen ja 

teknologioiden sekä prosessien muutosta, vaan PPT-mallin mukaisesti myös ihmisiä, 

jotka ovat muutoksen keskiössä. (Heiskanen & Lehikoinen 2010:22.) Henkilökunnan 
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tulee ymmärtää miksi muutoksia tehdään, mihin niillä pyritään ja mikä heidän roolinsa 

muutoksessa on. 5S-implementointia tuodessa käytäntöön on hyvä soveltaa teoriaa 

antamalla henkilöstölle käytännön esimerkkejä toteutuksesta. Henkilökunnan 

osallistamisen merkitystä täytyy korostaa muutosjohtamisessa. (Heiskanen & 

Lehikoinen, 2010:22.) Osallistamalla henkilökunta implementoinnin alusta asti osaksi 

muutosprosessia saadaan muutettua toimintatapoja helpommin ilman muutosvastarintaa. 

Osallistumisen tulee myös olla aitoa ja työntekijöistä lähtevää, jotta muutoksista saadaan 

pysyviä. (Tuominen 2010b.) 

Implementoitavan pilottialueen valinta on tärkeää ennen implementoinnin aloittamista. 

Tarkoituksena on valita pilottialueeksi sellainen tila, jossa muutosta eniten tarvitaan. 

Tällä tavoin muutoksien hyödyt saadaan nopeasti näkyviksi ja henkilöstön on helpompi 

hyväksyä muutos. On tärkeää, että henkilöstö hyväksyy muutoksen, koska tällöin 

muutosvastarinta pienenee ja heillä on helpompaa osallistua muutokseen. Kun työntekijät 

saadaan osallistumaan muutokseen, heidän on johdon sanelun sijaan helpompi kertoa 

mitä muutoksia työpisteillä ja layoutissa tulee tehdä, koska he tulevat työskentelemään 

työpisteillä muutoksen jälkeenkin. Työntekijöitä tulee myös kannustaa tekemään 

muutosehdotuksia. (Scherrer-Rathje ym., 2009:87.) Ehdotuksia voidaan arvioida 

esimiesten kanssa yhdessä esimerkiksi PDCA-mallin mukaisesti. 5S:n ja Lean-filosofian 

tavoitteiden ymmärtäminen on tärkeää, sillä se on lähtökohtana implementoinnin 

onnistumiselle. Mikäli 5S nähdään työntekijöiden näkökulmasta pelkästään 

siivoustyökaluna, eikä työkaluna yleisen viihtyvyyden ja virtaustehokkuuden 

parantamiseen sekä kaizenin mahdollistajana, ollaan implementoinnissa menossa jo 

lähtökohtaisesti väärään suuntaan. Muutokset henkilöstön ajattelutavoissa eivät muutu 

kuitenkaan yhdessä yössä, jonka vuoksi muutokseen kohti Leania organisaatiota tulee 

varata aikaa ja resursseja. (Edwards, 2015:27, Teknologiateollisuus ry, 2001:23.)  

2.3.7 Mittaaminen 

Mittaamalla toimintaa yritykset pyrkivät ymmärtämään prosesseja ja niiden syy-

seuraussuhteita. Toyotan erityisosaamista ei ole mittareiden kehittäminen, vaikka se 

käyttääkin omia mittareita perusprosessien seuraamiseen. Toyotalla suositaan 

yksinkertaisia mittareita ja niitä ei ole käytössä montaa, jotta tietomäärä ei kasvaisi 

liialliseksi (Liker, 2004:260.) Mittareista on hyötyä prosessien seurannassa, mikäli niissä 

on riittävä määrä oikeaa tietoa. Mittaamisella mahdollistetaan tavoiteasetanta sekä 

toteuman seuranta – mittarit myös mahdollistavat mm. laadun, suorituskyvyn ja 
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virtaustehokkuuden mittaamisen. Mittarit tukevat organisaatiota päätöksenteossa ja 

auttavat havaitsemaan mahdolliset epäkohdat prosesseissa. Henkilöstön tulee ymmärtää 

mittarit osana prosessia sekä niiden tarkoitus. Henkilöstön näkökulmasta mittareita tulee 

olla riittävä määrä, mutta niitä ei saa olla liikaa – niistä tulee myös käydä helposti ilmi 

olennaiset ajantasaiset seikat eikä yhtään enempää. (Kouri, 2009:28–29.) Toyotalla on 

käytössään kolmentyyppisiä mittareita, joilla mitataan suorituskykyä, operatiivista kykyä 

ja jatkuvaa parantamista. Suorituskyvyn mittaamisella Toyota seuraa sitä, miten 

yrityksellä menee. Operatiivisella mittaamisella Toyota mittaa miten yksikkötasolla 

suoriudutaan. Operatiivisia mittareita on sekä yksikkökohtaisia, että prosessikohtaisia. 

Parannusmittareilla mitataan monesti yksittäisiä työryhmiä, tämä mittari on vaatimusten 

kannalta tiukin ja haastaa työryhmiä jatkuvasti. (Liker, 2004:260.) 

5S-ohjelmaa voidaan myös seurata erilaisten mittareiden avulla. Kun ohjelman 

toteutuksen yhteydessä yleensä määritetään mittaustavat ja lähtötaso muutokselle. Tällä 

tavoin projektin edistyminen ja tulokset saadaan kaikkien näkyviin. Yrityksen tulee 

implementoinnin yhteydessä harkita, mitkä mittaustavat ovat sen toiminnan kannalta 

olennaisia. (Tuominen,  2010b:103.) 

Yleisiä mittaustapoja 5S:lle on esimerkiksi järjestysindeksi. Järjestysindeksillä mitataan 

implementointialueen järjestystä ja siisteyttä. Implementoinnin yhteydessä määritettävät 

mitattavat tarkastuskohteet ovat mm. järjestys ja siisteys sekä yksittäisillä työpisteillä että 

työskentelyosastoilla. Tarkastuslomakkeelle merkitään 5S-kierroksella järjestysindeksi 

tyylillä piste/kohta, jonka perusteella lasketaan suoriutuminen 0–100 % väliltä. Indeksillä 

mitataan standardinmukaisessa kunnossa olevien tarkastuskohteiden määrää suhteessa 

kaikkiin tarkastuskohteisiin. (Tuominen, 2010b:101.) 

Lean-implementoinnin tuloksia voidaan mitata myös keskeneräisellä tuotannolla, 

läpimenoajalla, varastotasoilla, reklamaatioiden/palautteiden määrällä, sekä 

toimitusvarmuudella. Mitattavia asioita ja mittareita on olemassa laaja kirjo, mutta 

mittareita valittaessa tulee mitattaviksi asioiksi valita ainoastaan toiminnan kannalta 

olennaiset ja riittävät – panostetaan laatuun, ei määrään. (Kouri 2009:29.) 
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2.4 Lean-filosofian implementoinnin haasteet 

Toyotan kehittämää Lean-filosofiaa pyritään kopioimaan länsimaisessa teollisuudessa 

jatkuvasti – kopioiminen on kutenkin hankalaa, sillä kokonaisuutena Lean on hyvin 

abstrakti käsite (Womack ym., 2007:10, Modig&Åhlström, 2013:luku 10). Lean-

filosofian implementointi ei ole helppoa, eikä sen omaksumiseen ole kaikkivoipaa 

ohjeistusta. Muutokset kohti Leania tapahtuvat pienin askelin kaizenin kautta. Yleinen 

väärinymmärrys Leanissa on se, että Lean ei ole mittareita ja työkaluja, vaikka ne Leanin 

ulkoisesti näkyviä osia ovatkin – Lean on ajattelutapa kaiken toiminnan taustalla. (Liker 

2004:10.) Tästä aiheutuen monesti joku implementoinnin avainkohdista jää 

huomioimatta ja tuloksena on osaoptimointi. 

Muutos kohti Leania organisaatiota ei tapahdu yhdessä yössä, eikä pelkästään johdon 

tahtotilan perusteella. Lean vaatii onnistuakseen koko organisaation sitoutumisen ja 

päätettyjen menettelytapojen noudattamisen. Esimiehellä on Leaniin siirtyessä keskeinen 

rooli – esimiesten tehtävänä on toimia katalyyttinä Leanille johdon ja työntekijöiden 

väliportaassa. (Achanga ym., 2005:467, Liker, 2004, Tuominen, 2010a:7, Worley & 

Doolen 2006:231.) Kulttuurinmuutos alkaa johtajien tahtotilasta, johtajien on tarkoitus 

toimia aidosti esimerkkinä muutoksessa. Johtajan tehtävä on jatkuvasti haastaa ja 

kannustaa henkilöstöä muutosprosessissa. (Pekuri, 2013:195–196, Tuominen 2010a:31.) 

Johdon tulee myös ymmärtää, että muutoksen onnistumiseksi organisaatiolla on oltava 

riittävä määrä resursseja ja aikaa (Achanga ym., 2005:463). Sitoutumaton johto aiheuttaa 

pahimmassa tapauksessa informaatiokatkoja, puutteellisia resursseja ja pahimmassa 

tapauksessa koko Lean-implementoinnin epäonnistumisen. (Scherrer-Rathje ym., 

2009:81.) 

Ihmisten rooli Lean-muutoksessa on erittäin tärkeä – jos ihmisiä ei saada sitoutumaan 

muutokseen, hanke epäonnistuu. Työntekijöihin tulee luottaa ja heidän panostaan 

muutokseen tulee arvostaa, johtajat ovat tärkeässä roolissa tällaisen ilmapiirin 

luomisessa. (Liker, 2004:74, Worley & Doolen 2006:231.) Jotta Lean-implementoinnilla 

on edellytykset onnistua, tulee henkilöstölle kouluttaa Leanin perusteet sekä syyt ja 

tavoitteet muutokselle. Mikäli työntekijät eivät ymmärrä filosofiaa Leanin takana, he 

eivät sitoudu muutokseen. Lean-filosofian onnistunut implementointi toteutuu useammin 

sellaisissa organisaatioissa, joissa henkilökunnan kouluttamiseen, resursseihin ja 

kommunikointiin on panostettu (Bortolotti ym., 2015:194.) 
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Kommunikaation puute voi myös johtaa implementoinnin epäonnistumiseen. 

Tiedonkulku läpi organisaation on tämän vuoksi tärkeää. Puutteellisella 

kommunikoinnilla voidaan aiheuttaa päällekkäistä, turhaa ja tehotonta työtä – aiheuttaen 

samalla erilaisia hukkia. (Morgan & Liker, 2006:260.) Tämän vuoksi organisaatiolla tulee 

olla muutokseen lähdettäessä riittävä määrä oikeaa tietoa. Puutteellinen kommunikointi 

prosessin aikana voi aiheuttaa tietämättömyyttä prosessin aikana saavutetuista hyödyistä, 

joka puolestaan heikentää muutokseen sitoutumista ja jatkuvaa parantamista. (Scherrer-

Rathje ym., 2009:82.) Muutosprosessin aikana ja sen jälkeen vuorovaikutus 

organisaatiotasojen välillä on tärkeää – henkilöstön täytyy tietää miksi muutoksia tehdään 

ja mitä muutoksia tehdään (Heiskanen & Lehikoinen 2010). 

Muutosvastarinta on yleinen reaktio muutokseen. Muutosvastarinta on odotettava reaktio, 

kun pitkään käytössä olleita toimintatapoja muutetaan. Muutosvastarinnan ilmeneminen 

on osoitus epävarmuudesta muutosta kohtaan ja se voi ilmetä useilla eri tavoilla, kuten 

mielenilmauksin, passivoitumisena tai stressinä. (Achanga ym., 2005:462.) Vaikka 

muutosvastarinta on odotettava reaktio, sitä voidaan hallita riittävällä kommunikaatiolla, 

henkilökunnan osallistamisella sekä tehokkaasti toteutetuilla pilottihankkeilla. Kun 

ensimmäiset työntekijät huomaavat ja ymmärtävät muutoksen tuomat hyödyt – leviää 

ajatus monesti muihinkin työntekijöihin. (Heiskanen & Lehikoinen 2010:21–22.) Kun 

työntekijöille selkenee, että muutos ei ole vain hetkellinen asia vaan yhteinen pyrkimys 

kohti parempaa tulevaisuutta, heidän on helpompi omaksua ja hyväksyä muutos. (Worley 

& Doolen 2006:238, 240.) 

2.5 Tuottavuus ja suorituskyky 

”Suorituskykyä on tehdä asiat oikein ja tehokkuutta on tehdä oikeita asioita.” (Drucker 

1974). Yhtiön tehokkuuden määrittää tuottaa käytössä olevalla inputien määrällä 

mahdollisimman paljon outputeja. Täten mukaan tehokkuutta voidaan parantaa 

lisäämällä outputeja, vähentämällä inputeja tai tekemällä molempia. (Farrell, 1957.) 

Suorituskykyinenkin yritys voi epäonnistua jos se ei toimi tehokkaasti ja toisinpäin, koska 

oikeiden asioiden tekeminen oikein on yrityksille elintärkeää. Tärkeä huomio 

tehokkuuteen liittyen on se, että 10 – 15 % liiketoiminnasta tuottaa 80 – 90 % tuloksista. 

(Drucker, 1974.) Suorituskyky ja tehokkuus voidaan ilmaista myös tuottavuutena ja 

suorituskykynä – tuottavuuden ollessa ”kykyä olla tehokas”. Tämä on mitattavissa 

yhtälöllä (output/unit input). (Farrell, 1957.) 
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2.5.1 5S-projektin hallinta 

Hainesin (2009: 22) mukaan Projektinhallinta on olemassa uusien, potentiaalisten 

ideoiden tuotteistamista ja kaupallistamista varten. Mutta kuinka 

Projektinhallintaprosessista tehdään entistä tehokkaampi ja suorituskykyisempi 

vähemmillä resursseilla? Jotta voit menestyksekkäästi johtaa projektia, sinun täytyy 

ymmärtää ympäristöä, jossa projekti toimii. Tämä ajatus on yleisesti kuvattu 

projektisuunnitelmassa, joka toimii myös metadokumenttina kaikessa projektiin 

liittyvässä informaatiossa. (Haines 2009: 29.) Suunnitelman on tarkoitus olla ajan tasalla 

oleva läpileikkaus projektista, sillä projektipäälliköt voivat vaihtua, mutta projekti säilyy. 

Täten projektisuunnitelma voidaan nähdä myös dokumentaationa projektihenkilöstön 

vastuista ja velvollisuuksista. Projektisuunnitelma koostuu useista osista, joita ovat 

henkilöstön protokollat, prosessin dokumentaatio, projektin kuvaus, markkinatiedot, 

asiakkaiden tarpeet, tuotestrategia, toimintasuunnitelma, tiedot suorituskyvystä, 

käyttöliittymät, markkinointimateriaali ja muut toimintaa tukevat dokumentit. 

Suunnitelma on tärkein tiedosto, kun aletaan arvioimaan projektin strategianmukaisuutta. 

Kun suunnitelma on hyvin tehty, se myös mahdollistaa nopean projektin käynnistämisen 

ja toimii samalla ohjenuorana tulevaisuudessa tehtäville toiminnoille. Haines (2009: 43) 

esittää, että standardisoimalla käytännöt, prosessit ja dokumentointi organisaatiossa 

pystytään parantamaan yleistä suorituskykyä. Nämä tiedot toimivat myös pohjana 

organisaation jatkuvaa parantamista. 

2.5.2 5S-päätöksenteko ja -työryhmä 

Kuten Murphy ja Gorchels (1996) kertovat, projektipäälliköillä on paljon eritasoisia 

vastuita ja tehtäviä liittyen projektiin ja strategiaan. Vaikka vastuita on paljon, 

projektipäälliköillä ei välttämättä riittävää päätäntävaltaa vastuihinsa nähden. 

Tärkeimmät projektipäälliköihin vaikuttavat asiat ovat tuotekehitys, projekti tuotteena, 

palvelusisällön muutokset ja jälkimarkkinointi. Murphy ja Gorchels (1996) toteavat 

myös, että projektipäälliköiden vastuu on yleensä myös monialainen, sillä työryhmään 

useimmiten kuuluu henkilöitä useista eri arvoketjun osista. 

Tehokas ja tuottoisa työskentely projektinjohtotyöryhmässä saavutetaan hyvällä 

johtajuudella ja oikealla ryhmärakenteella (Haines 2009: 81). Projektinhallinta kestää läpi 

projektin elinkaaren ja sillä tulee olla positiivinen vaikutus elinkaaren aikana. 

Monialainen työryhmä koostuu henkilöistä, joiden kokemukset eri aloilta auttavat 
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työskentelemään yhteisen päämäärän hyväksi (Krajewski and Ritzman 2005). Esimerkki 

monialaisesta työryhmästä on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Esimerkki projektipäällikön monialaisesta työryhmästä 

Saavuttaakseen maksimaalisen hyödyn monialaisesta työryhmästä, on tärkeää jakaa 

työryhmän vastuualueet oikein työryhmän sisällä (Haines 2009: 76). Tämä voidaan 

toteuttaa esimerkiksi RACI-mallilla (Responsible - Vastuullinen, Accountable - 

Tilivelvollinen, Consulted - Konsultoitu, Informed- Tiedotettu) määritetään työryhmän 

roolit tehokkaasti ja kuvataan jokaisen jäsenen vastuu eri aihealueilla (Cleveland 2006). 

Yritykset yleensä käyttävät RACI-matriisia yhdessä SMART-metodin (Specific - 

Määritetty, Measureable - Mitattava, Achieveable - Saavutettava, Realistic - Realistinen, 

Time-framed - Aikataulutettu) kanssa, jolloin SMART-mallilla määritetään tavoitteet ja 

RACI-mallilla vastuut (Haines 2009: 77). Haines (2009) myös implementoi ryhmän 

jäsenyyden merkityksen projektin elinkaareen. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista 

suunnitellessa työryhmän kokoa ja kokoonpanoa. Parhaimman suorituskyvyn 

saavuttamiseksi työryhmässä tulee olla saatavilla ainoastaan tarvittavat resurssit. 

Päätöksenteon parantamiseksi Haines (2009) esittää projektipäälliköille useita tehokkaita 

päätöksentekotyökaluja. Projektipäälliköille päätöksenteko on keskeytymätön prosessi, 

johon sisältyy ongelmanratkaisua koko projektin elinkaaren ajan (Haines 2009: 85). Kun 

puhutaan jatkuvasta prosessista, päälliköiden tulee jatkuvasti esittää itselleen 

asiakaslähtöisiä kysymyksiä liittyen resurssien allokointiin ja liiketoiminnalliseen 
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näkökulmaan. Tehokas projektipäällikkö ajattelee myös omien toimintojensa vaikutusta 

koko projektiportfolioon (Haines 2009: 86). Erilaisia päätöksentekotyökaluja, kuten 

decision matrix ja decision tree (Kuva 7.) ovat kytköksissä toiminnanohjauksen ja 

johtamisen tietojärjestelmien tehokkuuteen. Onnistuakseen päätöksenteossa 

projektipäälliköllä tulee olla käytössään riittävä tietomäärä soveltaakseen sitä eri 

päätöksentekotyökaluissa (Haines 2009: 102). Nykyään tietojenkäsittely on entistä 

tehokkaampaa, joka vaikuttaa myös päätöksentekoprosessiin. Haines (2009) kuitenkin 

huomauttaa, että tiedonpaljoudesta pitää pystyä löytämään päätöksenteon kannalta 

olennainen – käyttökelpoisessa muodossa. 

 

Kuva 7. Esimerkki desicion-tree -mallista 

2.6 Teoriasynteesi 

Lean on filosofia, jonka avulla pyritään täydellisyyteen yrityksen toiminnassa. Leanilla 

pyritään mm. poistamaan hukkia, lisäämään arvontuottoa asiakkaalle ja yritykselle sekä 

tehostamaan virtaustehokkuutta. Tällä tavoin toiminnasta tulee loogista ja 

asiakastyytyväisyys, tuottavuus ja suorituskyky paranevat. Lean pystytään jakamaan 

kahteen osaan: Operationaalinen ja näkyvä osa on kokoelma erilaisia työkaluja ja 

mittareita, joilla avustetaan muutosta, kun puolestaan kaiken taustalla olevan strategisen 

ja ulkoisesti näkymättömän osan tarkoitus on keskittyä ihmiseen ja 

kulttuurinmuutokseen. Hyvin usein strateginen osa Leanista jää huomioimatta, vaikka sen 

merkitys on paljon operationaalista osaa suurempi.  

Lean-tuotanto on yleisesti kuvattuna kolmiosainen, siinä yhdistyvät ihmiset, prosessi sekä 

työkalut ja teknologia. Jotta Leania toteutetaan oikeaoppisesti, tulee kaikki kolme osa-

aluetta huomioida ja niiden tulee olla tasapainossa. Prosessien tehostaminen on yrityksen 

Isosti? Pienesti?Miten aloitetaan?Aloitetaan

Projektin alku Ei aloiteta
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näkökulmasta tärkeää – Leanilla pyritään vaikuttamaan tehokkuuteen minimoimalla 

hukat, luomalla tuotantoon jatkuva virtaus sekä tasapainottamalla tuotanto. Ihmisten rooli 

on kuitenkin keskeinen muutosprosessissa, jonka vuoksi työntekijöiden tulee tietää 

mihin, miten ja miksi Lean otetaan käyttöön. Työntekijöiden osallistaminen on tärkeässä 

roolissa implementoinnin alusta lähtien ja heitä tulee kannustaa ja motivoida muutokseen 

koko prosessin ajan. Leanin ulkopuolisille näkyvä osa on työkalut ja niillä pyritään 

edesauttamaan Hukkien tunnistamista ja poistamista. Työkalujen avulla työntekijät 

pystyvät toteuttamaan kaizenia ja olla osana pyrkimyksessä kohti täydellisyyttä. 

5S on Leanin yksi perustyökalu, jonka avulla muutos kohti Leania organisaatiota 

aloitetaan. 5S-työkalulla pyritään järjestykseen, laatuun ja siisteyteen ja se koostuu 

seuraavista osista: Erottele-vaihe, jossa tarpeettomat tavarat ja materiaalit poistetaan 

implementointialueelta. Järjestä-vaihe, jonka aikana tarpeelliset tavarat järjestetään 

omille paikoilleen – useimmiten visualisoinnin avulla. Puhdista-vaihe, jolloin siisteydelle 

määritetään lähtötaso ja seurantamalli, jolla toimintaa voidaan mitata. Standardisoi-

vaihe, jossa tehdyistä muutoksista pyritään tekemään jatkuvia käytäntöjä. Standardisointi 

ei kuitenkaan saa olla liian kaavamaista, jotta kaizenin toteutuminen mahdollistetaan. 

Viimeisessä ylläpidä-vaiheessa toiminnasta on muodostunut rutiini, jolloin henkilöstöllä 

on mahdollisuus parantaa toimintatapojaan kohti täydellisyyttä. 

5S:n onnistumiseksi kaikki vaiheet tulee toteuttaa oikeassa järjestyksessä, tällä tavoin 

mahdollistetaan maksimaalinen hyöty organisaatiolle. 5S-implementointi aloitetaan 

yleensä pilottialueelta tai -alueilta, jolloin implementoinnin hyödyt saadaan nopeasti 

näkyviksi. Implementoinnin vaikutusta toimintatapoihin voidaan seurata jo 

muutosprosessin aikana esimerkiksi 5S-kierroksilla ja muilla mittareilla, jotta mahdolliset 

parannukset virtaustehokkuuteen, viihtyvyyteen, tuottavuuteen ja suorituskykyyn 

saadaan nähtäville. 

Lean-implementointi ei tapahdu helposti eikä hetkessä. Yrityksen tulee suunnitella 

tarkoin pilotoitavat alueet sekä kohdeyrityksessä toimivat käytännöt. Mikäli toimintaa 

lähdetään suoraan kopioimaan muista organisaatioista, seurauksena on todennäköisesti 

osaoptimointi tai pahimmassa tapauksessa negatiivinen vaikutus virtaustehokkuuteen, 

tuottavuuteen ja suorituskykyyn. Leania kohti siirtymisen onnistumisen kulmakivi on 

sitoutunut johto, jonka pitää antaa hankkeelle riittävä määrä aikaa ja resursseja sekä johtaa 

muutosta omalla esimerkillä. Tällöin henkilökunnan motivaatio muutosta kohtaan kasvaa 



36 

ja muutosvastarintaa pystytään pienentämään. Johdon tulee myös tehdä selväksi itselleen 

ja organisaatiolle, että 5S ja Lean eivät ole vain hetkellisiä projekteja, vaan jatkuva tila, 

jolla organisaatio pyrkii kohti täydellisyyttä. 

Implementoinnin onnistumisen mahdollistaa hankkeen alkuvaiheesta lähtien realististen 

tavoitteiden asettaminen, Leanin perustan kouluttaminen sekä kriittinen nykytilan 

arviointi ja analysointi. Lähtötietojen perusteella voidaan jo sanoa onko onnistuneelle 

implementoinnille edellytyksiä. Kun valmistavat toimenpiteet on tehty ja implementointi 

aloitetaan, tulee implementoinnin vaatimukset määrittää, jotta resurssit voidaan allokoida 

oikein. Kun 5S-implementointi on saatu käynnistettyä ja ensimmäinen vaihe on saatettu 

päätökseen, kaizenin merkitys korostuu, koska 5S yksittäinen, päättyvä projekti – vaan 

työkalu, jolla organisaatiossa edesautetaan kaizenin toteuttamista. 
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3 NYKYTILAN ARVIOINTI 

3.1 Kohdeyrityksen nykytila 

Kohdeyritys Vianor myy renkaita kaikkiin yleisimpiin kulkuneuvoihin: henkilö- ja 

pakettiautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin erikoiskoneisiin. Nokian Renkaat -

merkkisten tuotteiden lisäksi ketju myy muita johtavia rengasmerkkejä sekä erilaisia 

autoiluun liittyviä tuotteita, kuten vanteita, akkuja, varaosia ja iskunvaimentimia. 

Vähittäiskaupan lisäksi Vianor tekee tukkukauppaa sekä suurasiakasmyyntiä. Renkaiden 

vähittäiskaupan voimakas sesonkiluonteisuus luo haasteita perinteisen rengasliikkeen 

ympärivuotiselle kannattavuudelle. Vianorin palveluvalikoimaan kuuluvatkin paitsi 

renkaiden vaihdot, asennukset ja rengashotellipalvelut, niin myyntipisteestä riippuen 

myös erilaiset autohuoltopalvelut. Tavoitteena on, että huoltopalvelut muodostavat yhä 

merkittävämmän osan Vianorin kasvusta ja kannattavuudesta. 

Vianor-rengasketju toimii Nokian Renkaille strategisesti tärkeillä markkinoilla ja 

rakentaa perustaa konsernin tuotteiden pysyville markkinaosuuksille. Vuonna 2015 

Vianor tarjoaa Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla parhaan verkoston konsernin 

tuotteiden myynnille. Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä 

autojen huoltamiseen jatkuu investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. 

Vuoden 2015 loppuun mennessä Pohjoismaissa oli toteutettu 64 yritysostoa ja niiden 

autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-liikkeisiin. Tällä hetkellä 

Vianorilla on Suomessa 69kpl omia toimipaikkoja ja 32kpl Vianorin nimellä toimivia 

Partner-liikkeitä. Haasteena voimakkaasti kasvavassa ketjussa on saada Lean-filosofia 

ajettua hallitusti jokaiseen toimipaikkaan. Toimipaikoissa on jokaisessa omat 

ominaispiirteet toimintatavoissa, vaikka pääprosessit toimivat kaikkialla samoin. Monesti 

toimipaikkaa johtaa edellinen omistaja tai edellisen omistajan aikainen työntekijä. Tämän 

vuoksi uusien muutoksien yhteydessä voi olla havaittavissa muutosvastarintaa. 

Yrityksen tekninen asiakaspalveluprosessi renkaanmyynnissä on hyvin suoraviivainen ja 

yksinkertainen. Suurin osa tuotteista löytyy Relex-ohjatusta varastosta ja 

harvinaisemmatkin tuotteet saadaan toimitettua pääasiassa seuraavaksi päiväksi Nokian 

Renkaiden varastolta tai Vianorin omalta maahantuontivarastolta. Teknisen 

asiakaspalveluprosessin pääpiirteet ovat jokaisella toimipaikalla samat, mutta 

toimipaikkojen monimuotoisuus ja keskinäinen erilaisuus luovat tarpeen Lean filosofian 
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implementoinnille sekä aktiiviselle muutosjohtamiselle erityisesti 

implementointivaiheessa. 

Yrityksen 5S-implementointi on osa isompaa ”Vianor Premium Customer Journey” -

projektia. Johdolla on selkeä tahtotila 5S:n implementointiin ja Lean filosofian 

jalkauttamiseen organisaatioon. Pilotointi aloitetaan Rovaniemen toimipaikasta osana 

tätä diplomityötä, jonka jälkeen sitä jatketaan kesärengassesongin jälkeen muutamilla 

toimipaikoilla ympäri Suomea. Projektin myötä toimipaikoille saadaan valtakunnallisesti 

yhteneväiset toimintamallit, joiden tavoitteena on tulevaisuudessa parantaa 

asiakaskokemusta, helpottaa työvoiman liikkuvuutta, sekä lisätä toimipaikkojen ja sitä 

kautta koko yrityksen tuottavuutta ja suorituskykyä. 

3.2 Vianorin toiminnan vahvuudet ja heikkoudet 

Tuotestrategiaan ja tuotehallintaan on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota 

Vianorilla. Markkinoilla on saatavilla ABC-segmenttien tuotteiden lisäksi myös D-

segmentin tuotteita, jotta mahdollisimman suuri osa asiakkaista saadaan palveltua. 

Toimipaikkojen varastotasoja ohjataan Relex-järjestelmällä, joka automaattisesti 

täydentää varastotasoja ja ennustaa kysyntää voimakkaat kausivaihtelut huomioon ottaen. 

Relex-järjestelmän ansiosta asiakkaille joudutaan tilaamaan tuotteita erikseen ainoastaan 

harvinaisempien tuotteiden ja ennustamattomien kulutuspiikkien yhteydessä. Mikäli 

tuotteita kuitenkin joudutaan tilaamaan keskus- ja maahantuontivarastoilta erikseen, ovat 

Nokian renkaiden ja muiden premium-merkkien tuotteet ovat lähes poikkeuksetta 

saatavilla päivän toimitusajalla tilauksesta mihin tahansa Vianorin toimipaikkaan. C- ja 

D-segmenttien tuotteita löytyy myös hyvin maahantuontivarastolta, mutta 

erikoiskokoiset renkaat ja suuret erät menevät tilaustoimitukseen tavarantoimittajille, 

joiden toimitusajat voivat olla 3-4kk. 

Asiakasvirran kannalta kärkituotteiden suuret varastot ovat välttämättömiä, koska 

tuotteita on markkinoilla enemmän ja enemmän. Relex-ohjatussa varastossa varastotasot 

on kuitenkin saatu hyvin kuriin – tämän ja nopeiden toimitusaikojen vuoksi toimipaikoilla 

ei tarvitse pitää kappalemääräisesti suuria puskurivarastoja sesonkiajan ulkopuolella. 

Haasteena toimipaikoilla on kuitenkin muiden, kuin kärkituotteiden myymiseen ja 

tilaamiseen liittyvät haasteet. Ennakkotilauksien yhteydessä, kun valmistaudutaan 

sesonkiin, voidaan saada merkittäviä ennakkoalennuksia. Mikäli kauden menekki 
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pystytään ennakoimaan mahdollisimman tarkasti, voidaan saavuttaa hetkittäisellä 

varastotason nostolla merkittävä kateparannus. Huomioitavaa tässä tapauksessa on 

kuitenkin se, että varastointi toimipaikassa pitää olla helppo ja tehokkaasti organisoitua, 

jotta saavutettava katehyöty ei katoa turhaan työhön varastokäsittelyssä. 

Vianorin toimipaikkaverkko on vaihtelevan ikäistä ja hyvin monimuotoista. Syynä tähän 

on se, että iso osa toimipaikoista on tullut Vianorille yritys- ja liiketoimintakauppojen 

seurauksena. Isona haasteena toimipaikoilla virtaustehokkuuden parantamisessa on 

nähtävä 5S:n implementointiin liittyvät haasteet johtuen toimipaikkojen rakenteista ja 

layouteista. Jokaiselle toimipaikalle on tämän vuoksi tehtävä oma 

implementointisuunnitelma, jossa arvioidaan ketjuohjauksen, kommunikoinnin ja 

muutosjohtamisen lisäksi myös teknisten prosessien pullonkauloja, jotta saavutettava 

hyöty olisi mahdollisimman suuri. Varsinkin keskisuurissa ja suurissa toimipaikoissa 

5S.n implementoinnin suunnitteluun tulee käyttää riittävä määrä aikaa.  

3.3 Mikä on pilotoitavan toimipisteen nykytila 5S:n näkökulmasta, mitkä 

ovat kriittiset toiminnot, joista implementointi aloitetaan? 

Rovaniemen toimipiste on valmistunut 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, jonka jälkeen 

sitä on laajennettu ja eri tilojen käyttötarkoitusta on muutettu kulloisenkin tarpeen 

mukaan. Toimipaikka nykymuodossaan tarvitsee 5S-implementointia, koska viimeisen n. 

50 vuoden aikana toimipaikkaan on jotenkin kerääntynyt tavaraa, jota ”joskus saattaa 

tarvita”. Pelkästään toimipaikan siivoamisella saavutettava hyöty tulee olemaan 

merkittävä. Toimipaikan prosesseissa on myös joitain pullonkauloja ja 5S:n yhtenä 

tavoitteena on sulauttaa asiakaspalveluprosessi saumattomasti yhteen teknisen 

asiakaspalveluprosessin ja varastoprosessin kanssa. Tällä tavalla käytettävissä olevat 

resurssit optimoidaan erityisesti sesongissa virtaustehokkuuden maksimoimiseksi. 

5S-implementoinnin aloittaminen Rovaniemen toimipaikassa oli looginen ratkaisu, sillä 

implementoinnille on ilmeinen tarve. Yleisellä tasolla ajateltuna asiakkaille yleensä 

näkyvät tilat ovat kunnossa, kuten myymälä ja autonhuoltohalli – näihinkin tiloihin on 

kuitenkin päässyt kertymään pieni määrä ylimääräistä tavaraa. Rengasasennushallin 

yleisilme on vaihdellut tyydyttävän ja huonon välillä – siisteystaso ei missään vaiheessa 

päässyt kaoottiseksi, mutta tavaravirrat hallitsivat henkilöstöä, vaikka tavoite on 

päinvastainen. Ylivoimaisesti isoin haaste on ollut kuitenkin varasto ja sen sekavuus. 
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Kuorma-autonrenkaiden varasto on ollut aluetasolla malliesimerkki tilojen vajaakäytöstä. 

Kun Rovaniemen toimipaikkaa verrataan muihin kolmosalueen toimipaikkoihin, voidaan 

todeta, että myymälän ja huoltohallin järjestys ja siisteys ovat toimipaikkojen 

keskimääräistä tasoa parempia. Rengashallin järjestys ja siisteys puolestaan ovat hieman 

keskimääräistä heikommalla tasolla, kun varasto puolestaan on selkeästi keskimääräistä 

tasoa heikompi. (Laitinen, 2016.) 

Yleisesti ottaen Vianorien isoin haaste on tavaravirran hallinta. Varsinkin sesongin aikaan 

tavaraa tulee ja lähtee erittäin paljon. On äärimmäisen tärkeää että toimipaikassa on 

selkeät ohjeet ja yhteiset toimintatavat. Tavaran kasaantumisessa tulee olla selkeät 

hälytysrajat, joita ei saa ylittää. Kun vaikka romurenkaiden määrä asennuslinjastolla 

kasvaa liian suureksi, niin työntekijät muuttuvat helposti välinpitämättömiksi asian 

suhteen. Liian isoksi päässyt käsiteltävän tavaran määrä aiheuttaa sen, että se ei enää 

hoidu osana prosessia, vaan tilanteen normalisointiin pitää nimetä ylimääräinen henkilö, 

mikä on pois laskutettavasta työstä. Näiden huomioiden perusteella todettiin, että tarve 

tutkimukselle oli olemassa. Tutkimuksen aihe oli ollut yrityksen johtoportaassa esillä jo 

aikaisemmin, jonka vuoksi tutkimuksen toteutus pystyttiin aloittamaan nopealla 

aikataululla. Siirtyminen kohtia Lean-toimintatapaa 5S-implementoinnilla, on looginen 

lähestymistapa toimipaikassa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi. . (Laitinen, 2016.) 

Toimipaikan uusien renkaiden varasto on vanha peltihalli, johon on asennettu kuorma-

autojen renkaiden päätyyn keskilattialle ja seinien vierustalle lavahyllyjä (Kuva 8). 

Hyllyjen ongelmana on se, että ne eivät ole tarkoituksenmukaisia varastoitavaan 

rengasmäärään nähden. Hyllyjen vaatimalle lattia-alalle saisi varastoitua isomman 

määrän renkaita, kuin hyllyille tällä hetkellä. Kun lattiatila saadaan paremmin käyttöön, 

on mahdollista, että varaston kuorma-autonrengasosastolle voidaan järkevästi varastoida 

n. 50 % enemmän renkaita kuin nykyisellä layoutilla. Peltihallin lattialle tulevat 

valumavedet ovat paikoin jäätyneet lattialle aiheuttaen jopa vaarallisen liukkauden. 

Tämän lisäksi halli on rakennettu voimakkaasti routivalle alustalle, joka on vuosien 

saatossa muokkautunut paikoin erittäin epätasaiseksi routimisen vaikutuksesta.  
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Kuva 8. Rengasvarasto ennen hyllyjen purkamista. 

Toimipisteen sisätiloihin kertyneet ylimääräiset tavarat ja epäkurantit tuotteet vievät 

merkittävän määrän varastotilaa. Ylimääräisen materiaalin poistamisen jälkeen tilat 

saadaan sellaiseen käyttöön mikä lisää arvoa asiakkaalle. 

3.4 Toimipaikkakohtaiset haasteet (Suuret toimipaikat, Oulu) 

Oulun toimipaikka edustaa Vianorin modernia uutta toimipistekantaa. Toimipaikan 

toimintoja on tehostettu viimeaikoina uuden päällikön toimesta ja toiminta on hiottu 

yleisestä markkinatilanteesta johtuen erittäin resurssitehokkaaksi. Toimipaikan 

kehittäminen virtaustehokkuuden näkökulmasta tarkoittaa muutoksia myös 

resurssitehokkuudessa.  

Suuren toimipaikan 5S implementointi tulee olemaan haastavaa ensisijaisesti rajallisten 

resurssien vuoksi. Rajalliset resurssit voivat johtaa siihen, että prosessin aikana joudutaan 

tekemään osaoptimointeja puuttuvien resurssien ja tiukan aikataulun vuoksi. Mahdollisiin 

osaoptimointeihin ja niiden aiheuttamiin kerrannaisvaikutuksiin tulee reagoida jo 

prosessin aikana, jotta muutoksesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty 

organisaatiolle. Implementointi suurissa toimipaikoissa tulee valmistella erityisen hyvin 

henkilöstön koulutuksilla ja varmistamalla kaikkien sidosryhmien sitoutuminen 

muutokseen. Projektin tuominen ylätasolta toimipaikkatasolle vaatii huomattavan määrän 

resursseja ja aikaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikki osapuolet saadaan sitoutettua 

muutokseen. 
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Muutoksen suunnitteluun tulee käyttää mahdollisimman paljon eri sidosryhmien jäseniä, 

sillä keskinäiset tarpeet muutokselle voivat olla osastojen välillä hyvin erilaisia. 

Kompromisseilla suunnitteluvaiheessa voidaan välttää osa muutoksen aikana 

mahdollisesti esille tulevista konflikteista. Toimipaikkaverkoston muutos kohti Leania 

5S:n kautta on helppo ymmärtää ylätasolla investointina ja toimipaikkatasolla 

mahdollisuutena. Osapuolten tulee kuitenkin ymmärtää, että vaikka matka on hallinnolle 

ja toimipaikoille eri, on päämäärä kuitenkin yhteinen. 

3.5 Toimipaikkakohtaiset haasteet (Pienet toimipaikat, Kemijärvi) 

Vianorin Kemijärven toimipaikka on tullut Vianorille Kumi-Heleniuksen 

liiketoimintakaupan yhteydessä 2000-luvun vaihteessa. Kiinteistö on vanha, kuten 

Rovaniemelläkin, joten sinnekin on ehtinyt aikojen saatossa kertyä kaikenlaista 

ylimääräistä tavaraa. Vanhoissa kiinteistöissä siivottavan tavaran määrä on suuri, 

saavutettava hyöty ja tehtävät muutokset tulee arvioida ennen standardisointia ja jopa 

siivouksen aikanakin uudelleen, jotta muutoksilla saavutetaan toivottu tai toivottua 

parempi hyöty.  Pienillä toimipaikoilla implementointi ei ole niin haastavaa, kuin 

keskisuurissa ja suurissa toimipaikoissa, koska alue on pienempi ja päällikön vastuulla 

olevat seuranta ja koulutus ovat helpompia toteuttaa. Pienillä toimipaikoilla tulee 

kuitenkin panostaa muutokseen yhtälailla suurempien toimipaikkojen kanssa, jotta 

implementoinnin tavoitteet saavutetaan ja toimintatavat ovat yhtenäisiä myös muiden 

toimipaikkojen välillä. 

3.6 Lean-filosofian jalkauttaminen kohdeorganisaatioon 

Vianorissa Lean-filosofian tarkoitus ja toteutus ovat hyvin selvillä organisaation 

ylätasolla, koska erillinen projektityöryhmä on ottanut 5S:n yhdeksi osaksi Vianorin 

Premium Customer Journey -ohjelmaa. Projektityöryhmän tulee kuitenkin laatia selkeä 

suunnitelma Leanin portaittaisesta jalkauttamisesta organisaatioon ja varmistaa 

implementoinnin avainhenkilöiden riittävä tietotaito aiheeseen liittyen. Tällä tavoin 

filosofia saadaan aluepäälliköiden ja toimipaikkojen päälliköiden kautta jalkautettua 

myös toimipaikoille. Kun tarvittavat henkilöt organisaatiossa ymmärtävät Lean-

filosofian ja 5S-työkalun tavoitteet, voidaan käytännön työ toimipaikoissa aloittaa. 

Koulutusten määrä tulee olla riittävä ja toteutus toimipaikkatasolla tulee olla sellainen, 
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että kaikki ymmärtävät ydinkohdat Lean-filosofiasta ja 5S-implementoinnin 

tarkoituksesta.  

Tämän työn yksi tavoite on olla apuna koulutusmateriaalia laadittaessa ja koulutuksia 

suunniteltaessa. Nokian Renkaat -konsernissa on käytössä Good desicion game -

johtamispeli, jossa esimiehet osallistuvat aktiivisesti päätöksentekoon pelin kautta ja sitä 

kautta sisäistävät koulutettavan aihealueen paremmin. Tällaisella peliksi puetulla case-

koulutusmallilla koulutettavat saadaan itse ajattelemaan aihetta omassa 

päätöksenteossaan sekä sisäistämään aihe paremmin. Ainoastaan sisäistämällä asiat 

riittävän hyvin avainhenkilöt pystyvät perustelemaan muutoksia ja vähentämään niihin 

liittyvää muutosvastarintaa toimipaikkatasolla. 

Kun avainhenkilöt alkavat jalkauttamaan 5S-työkalua toimipaikkoihin, tulee asiasta 

tiedottaa toimipakkojen henkilöstöä hyvissä ajoin intrassa ja kuukausipalavereissa, jotta 

tieto tulevista muutoksista ja koulutuksista saavuttavat kohderyhmän. Rovaniemellä 

pelkkä asiasta kertominen ei saanut minkäänlaista muutosta aikaiseksi. Muutokseen 

tarvittiin visualisoituja yksinkertaisia kaavioita prosessien nykyisestä kulusta sekä 

tavoiteltavasta tilasta muutosten jälkeen. Toimipaikkojen henkilöstö on myös hyvä ottaa 

vuorovaikutukseen mukaan muutoksia suunniteltaessa sekä muutoksia tehdessä. 

Henkilöstö tekee työpisteillään päivittäiset rutiinit ja pelkästään ylätasolla suunniteltu 

muutos voi pahimmassa tapauksessa hankaloittaa työntekijän työntekoa huomattavasti, 

aiheuttaen täten konfliktin muutosprosessin aikana. 

Rengasalan kausiluontoisuus tuo myös omat haasteensa 5S:n implementointiin, sillä 

kevätsesongin jälkeen toimipaikkojen ja hallinnon henkilöstöllä alkavat porrastetut 

kesälomat. Konsernitasolla ajateltuna selkein porrastus implementointeihin läpi 

toimipaikkaverkoston olisi kaksivaiheinen - kesälomakauden jälkeinen aika ennen 

talvirengassesonkia ja talvirengassesongin jälkeinen aika ennen talvilomia. Tällöin 

varmistetaan sekä toimipaikkojen henkilöstöllä olevan käytössä riittävä määrä aika tehdä 

toimipaikoillaan tarvittavat muutokset, että sesonkityövoiman saatavuus muutoksien 

toteutusvaiheessa. 
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4 PILOTOINTI 

Pilotointialue Rovaniemen toimipaikassa oli helppo valikoida kohteeksi, koska sekä 

työntekijöiden, että toimihenkilöiden mielestä uusien renkaiden varasto muodosti 

virtaustehokkuuden kannalta pullonkaulan sesongissa. Pilottialuetta laajennettiin 

varastolta myös tavaran vastaanottoalueelle sekä rengaslinjastolle, jotta 5S saataisiin 

implementoitua rengassesongin onnistumisen kannalta kriittisille alueille. Pilotin aikana 

layoutiin tehtiin eteenkin varastolla selkeitä, toiminnan kannalta järkeviä muutoksia. 

Aiemmin kuvassa 1 esitellystä varastosta purettiin keskilattialla ollut lavahyllykkö, joka 

rakenteensa ja sijaintinsa vuoksi enemmän rajoitti, kuin lisäsi varastokapasiteettia. 

Pilotoinnin aikana tehtiin myös muita merkittäviä havaintoja toimipaikan prosesseissa, 

jotka on eritelty luvussa 4.3. 

4.1 5S-implementointi pilottialueella 

4.1.1 Seiri – Erottele 

Rovaniemen toimipaikan pilottialueen 5S-implementointi aloitettiin vuoden 2016 

vaihteessa ja jatkettiin loppuun hieman ennen kesärengassesonkia, kun sesonkiin 

valmistavat työt oli tehty ja riittävä määrä sesonkityöntekijöitä oli palkattu. Osassa 5S-

implementoinneista on ollut käytössä ns. laputusjärjestelmä poistettaville ja siirrettäville 

tavaroille – Rovaniemen tapauksessa pilotointialue oli sen verran suppea, että laputusta 

ei katsottu tarpeelliseksi. Työntekijät ohjeistettiin toimittamaan selkeän jätteen suoraan 

roskalavalle sekä mahdollisesti säilytettävän ja säilytettävän tavaran erilliselle 

koontipisteelle toimipaikassa. Työpisteet käytiin läpi vakituisen henkilöstön toimesta 

järjestyksessä työpisteeltä toiselle, jotta muutokset saataisiin kerralla käyttöön. 

Koontipisteellä mahdollisesti säilytettävät ja säilytettävät tavarat arvioitiin uudelleen, 

jonka jälkeen ne toimitettiin kierrätykseen tai uudelle varastointipaikalle. Erottele-

vaiheessa toimipaikasta karsittiin suurin yksittäinen erä turhaa tavaraa ja sitä kertyi 

kokonainen roskalavallinen (kuva 9). 
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Kuva 9. Erottele -vaiheessa toimipaikasta poistettu roskamäärä 

Työpisteiden läpikäynti alkoi aina hyvin, mutta rajalliset resurssit työn toteuttamiseen 

näkyi siinä, että henkilökunnalla ei ollut aikaa tehdä 5S-implementointiin liittyvää työtä, 

kun heidän piti osallistua laskutettavaan työhön. Puutteelliset resurssit aiheuttivat 

implementoinnin aikana mielipahaa työntekijöiden joukossa, sillä vaikka kaikki resurssit 

olivat käytössä, ei implementointi tuntunut välillä etenevän ollenkaan. Kuitenkin, kun 

tietty osa-alue oli saatu eroteltua ja ylimääräiset tuotteet sijoitettua niille kuuluville 

paikoille, oli reaktio positiivinen ja osa työntekijöistä mietti, että olisipa aina näin selkeä 

työpiste. Tässä tilanteessa oli hyvä muistuttaa, että se oli yksi 5S:n tavoitteista. 

Erotteluvaiheessa havaittiin selkeä merkitys puuttuvien ja turhien tavaroiden 

vaikutuksesta virtaustehokkuuteen. Tämä toimintatapa haluttiin viedä myös 

rengasasennushalliin, jossa jokaiselle työpisteelle nimettiin oma vastuuhenkilönsä, joka 

vastasi jokaisen työpäivän päätteeksi siitä, että työpisteeltä löytyi sille kuuluvat työkalut, 

eikä mitään ylimääräistä. 
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4.1.2 Seiton – Järjestä 

Kun erottelu pilottialueella saatiin tehtyä, mietittiin työpistekohtaisesti niillä tarvittavien 

työkalujen ja tavaroiden paikat (kuva 10). Järjestämisen aikana työpisteiden kalusto vielä 

haki lopullista kokoonpanoaan – osalla työpisteistä huomattiin, että jokin työkalu oli viety 

varastoon vaikka ei olisi tarvinnut – osalla taas muutama työkalu oli käyttökelvoton ja 

joutui roskalavalle. 

 

Kuva 10. Asentajan työkaluseinä asennuspisteellä 

Tärkeimpänä muutoksena järjestä-vaiheessa oli rengasvarastossa kuorma-autonrenkaiden 

osastolla, jossa hiljattain asennettu käyttötarkoitukseen sopimaton hylly purettiin. Hylly 

ei ollut rengasalalle tarkoituksenmukainen, sillä usein renkaita haetaan varastosta vain 

yksi kappale ja silloin rengas on helppo pyörittää asennuspisteelle. Hyllyvälit olivat myös 

liian leveitä yhdelle lavalle ja liian kapeita kahdelle lavalle, joten suurimmassa osassa 

hyllyä kaksi lavaa kahdessa tasossa veivät saman tilan kuin kaksi lavaa lattialla. Lisäksi 

varasto oli ennen järjestä-vaihetta täynnä ja epäjärjestyksessä, eikä viimeisiä 

rengasnippuja päässyt käsittelemään ennen jopa 10 lavan siirtämistä tieltä pois. Nyt kun 

lavat ovat lattialla, ei trukkia välttämättä tarvitse käyttää lainkaan ja mikäli tarvitsee, niin 

jokaisen lavan viereen pääsee trukilla.  

Lattioiden pintamateriaalit varastossa estävät teippaamisen, joten kevätsesongin ajan 

varaston toimintaa seurattiin ja koska tarvetta muutoksille ei layoutmuutoksen jälkeen 

havaittu, maalattiin lattiaan kulkukaista ja lavojen säilytysalueet sesongin jälkeen (Kuva 
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11). Rengaslinjastolla toimintatapoja on tähän asti ollut lähes yhtä monta kuin 

asentajiakin. Erilaiset toimintatavat ovat aiheuttaneet rengaslinjastolle sekavuutta ja 

ahtaita työoloja työmäärän kasvaessa. Tästä pyrittiin pääsemään eroon teippaamalla 

lattiaan alueet kierrätykseen meneville, asennukseen tuleville, pesuun meneville ja 

valmiille renkaille. Teippauksien jälkeen kriittiselle työskentelyalueelle saatiin järkevä 

alue kaikille renkaille, kuitenkin säilyttäen tehokas työskentelytila. Teippauksen 

seurauksena kulkureitit rengashotellin, rengaslinjaston ja asennushallin välillä saatiin 

loogisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Lattiateippauksilla myös varmistetaan, että asentajat 

muistavat viedä päivälläkin täyteen tulleen sisäkeräyspisteen kierrätysrenkaat 

kierrätyskonttiin, jotta työpiste säilyisi turvallisena ja kulkureitit vapaina. 

 

Kuva 11. Raskaiden renkaiden varasto layoutmuutoksen jälkeen. 

Pinnoittamolle lähtevät renkaat olivan aikaisemmin vain pukattu alueelle, josta ne 

lähetettiin eteenpäin. Järjestä-vaiheessa pinnoittamolle lähtevät renkaat järjestettiin 

asiakas-, takuu- ja omien renkaiden nippuihin. Tällä tavoin varmistetaan se, että kun 

lavalle menevä 7 renkaan määrä on täynnä, voidaan renkaat lähettää pinnoittamolle ja 

täten välttää turhaa odottelua. Alueen tarkalla rajaamisella varmistetaan myös että muut 

alueet ovat käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä ja mahdollisia päällekkäisyyksiä ei 

pääse syntymään. Kuvassa 6 näkyvä asiakasruutu on täyttynyt työpäivän päätteeksi, joten 

täynnä oleva ruutu voidaan tyhjentää lavalle ja lähettää pinnoittamoon heti seuraavana 

arkiaamuna.  
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Kuva 12. Rengaslinjasto puhdistuksen ja lattiateippausten jälkeen 

 

Kuva 13. Rengaslinjasto puhdistuksen ja lattiateippausten jälkeen 
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4.1.3 Seiso – Puhdista 

Järjestä–vaiheen yhteydessä työpisteitä siivottiin huomattavasti. Siivottavaa kuitenkin jäi 

ja puhdista–vaiheen alussa siivous tehtiin siten, että saavutettua siisteyttä pystytään 

käyttämään jatkossa referenssinä viikko- ja kuukausisiivouksille. Kun siivousta alettiin 

tekemään – huomattiin, että siivousvälineiden määrä on puutteellinen ja iso osa 

siivousvälineistä oli epäkurantteja. Rengashotellin ja asennushallin alueella oli ainoastaan 

kaksi harjaa, kun vastaavasti autoasennushallissa – joka on pinta-alaltaan murto-osa 

pelkästä asennushallista – oli viisi harjaa. Siivousvälineiden määrä suunniteltiin yhdessä 

asentajien kanssa, puuttuvat siivousvälineet laitettiin hankintalistalle ja epäkurantit 

siivousvälineet heitettiin roskiin. 

Aikaisemmin siivouskäytännöt ovat olleet kirjavia ja niitä on tehnyt kuka milloinkin ehtii, 

missä sattuu ja miten sattuu. Implementoinnin yhteydessä asentajille määritettiin omat 

vastuualueet ja sovittiin päivät, jolloin siivoukselle tulee järjestää aikaa. Tiistaisin ja 

torstaisin toimipaikalla on yleensä hiljaista, joten näiden päivinä tehdään tulevat viikko- 

ja kuukausisiivoukset. Siivoaminen ei saa olla pois asiakkaalta laskutettavista töistä, joten 

siivouspäiviä on kaksi. Tällä varmistetaan se, että asentajilla on aikaa tehdä laskutettavan 

työn lisäksi myös siivoustyöt alueillaan. 

Hiljaisina päivinä on myös aikaa tehdä viikko- ja kuukausisiivouksia – yleisenä 

käytäntönä on ollut, että mikäli laskutettavaa työtä ei ole, voi liukuma- ja 

työajanlyhennysvapaita käyttää työpäivän lyhentämiseen. Toimipaikalla sovittiin 

yleisesti, että hiljaisena päivänä voi tehdä ennen työpäivän päättämistä tulossa olevan 

viikko- tai kuukausisiivouksen myös käytännöstä poikkeavina päivinä. 

4.1.4 Seiketsu – Standardisoi 

Standardisointivaiheessa henkilöstön kanssa sovittiin jokaisen osaston vastuualueet ja 

niillä viikoittain ja kuukausittain tehtävät toiminnot. Alkuvaiheessa, ennen kuin 

siivoustoimenpiteet olivat muodostuneet rutiineiksi, henkilöstöä tuli tasaisin väliajoin 

muistuttaa listalla olevista toimenpiteistä. Vaikka toimenpiteiden toteuttamisessa oli 

alkuvaiheessa lieviä puutteita, ne kuitenkin mielletiin tarpeellisiksi, koska tehdyillä 

muutoksilla on jo alkuvaiheessa selkeä vaikutus työviihtyvyyteen, asiakkaiden 

läpimenoaikaan ja toiminnan tuottavuuteen. 
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Standardisointiohjeen mukaisesti toimipaikassa tehdään päivittäin: Käytössä olleiden 

työpisteiden siistiminen ja järjestäminen, työpisteen lakaisu. Viikoittain: Asennushallin 

lattian pesu, yhteisten työpisteiden roskien tyhjennys, taukotilojen siistiminen sekä 

työkoneiden puhdistus. Rovaniemen toimipaikassa ainoastaan päällikkö on perehtynyt 

aihealueeseen ja siihen liittyviin haasteisiin. Suurena haasteena prosessin aikana on ollut 

vastuun jakaminen toimipaikan henkilöstölle ja jo koulutettujen asioiden kertaaminen. 

Yleisesti ottaen aina, kun päällikkö ei ole ollut paikalla, toimenpiteistä on hieman lipsuttu. 

Tutkimusajan loppuvaiheessa kun asiaa on kerrattu ja toistettu tarpeeksi monta kertaa, 

toiminta on pysynyt pääpiirtein ohjeistuksen mukaisena. Vastuuta on haluttu jakaa, mutta 

rajallisten resurssien vuoksi henkilöstön koulutus ja sitä kautta sitoutuminen oli varsinkin 

alkuvaiheessa puutteellista. 

Standardisoinnin loppuvaiheessa johtaminen ja seuranta olivat helpompaa, kun suuri osa 

visualisoinnista ja ohjeistuksista oli valmiina. Toimipaikan henkilöstö sai itse vaikuttaa 

toteutusmallin luomiseen, josta seurauksena asennushalli, rengashotelli ja varasto jaettiin 

omiksi vastuualueikseen. Vastuualueista vastaavat vakituiset asentajat kuukausi 

kerrallaan ja vastuualue vaihtuu aina kalenterikuukauden vaihteessa. Vastuualueiden 

kierrolla pyritään toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja mahdollisten piilevien 

epäkohtien huomaamiseen. Standardisointivaiheessa otettiin käyttöön myös visuaaliset 

työkalut. Työpisteille laitettiin visualisointitaulu siitä, miltä työpisteen tulee näyttää 

viikkosiivouksen yhteydessä. Tällä visualisoinnilla vakituisten työntekijöiden lisäksi 

sesonkityöntekijät pystyvät erikseen kysymättä tarkastamaan työpisteen siisteyden ja 

tarvikkeet. Visualisoinnilla saavutetaan myös läpinäkyvyyttä ja kuka tahansa 

organisaatiosta tai sen ulkopuolelta pystyy tarkastamaan tehdyt toimenpiteet.  

4.1.5 Shitsuke – Ylläpidä 

Kun toimipaikalla on tehty 5S:n käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, osa henkilöstöstä 

voi huokaista helpotuksesta, että nyt on valmista. Ylläpitovaihe on kuitenkin kaikista 

tärkein ja todennäköisesti myös haastavin. Ylläpitovaiheessa keskitytään jo saavutettujen 

hyötyjen ylläpitämiseen sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen Lean-filosofian 

mukaisesti. Lean tulee omaksua jokaisen työntekijän toimintatavaksi ja hyväksi todettuja 

käytäntöjä jakaa organisaatiossa. 

Vianorin toimipaikoissa pidetään kuukausittain kuukausipalaveri, jossa käydään läpi 

toimipaikan suoriutumista lukujen, sekä muiden johtamisen työkalujen kautta. Koska 
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5S:stä ei ole vielä erikseen käytössä omaa seurantalomaketta, tehtiin Rovaniemellä oma 

kevyt versio lomakkeesta, jotta saavutettuja asioita voitaisiin edes jotenkin purkaa 

henkilöstölle. Lomakkeen läpikäymisellä kuukausipalaverissa saadaan asetettua lähtötaso 

ja määritettyä tason saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. Myös muissa tutkimuksissa 

hyväksi todettu visualisointitaulu 5S:stä otettiin käyttöön Vianorin Rovaniemen 

toimipaikassa. Vianorilla on käytössään jo oma tiimitaulu, jossa käydään läpi lukuja, 

johtamisen työkaluja sekä muita ajankohtaisia asioita. Tiimitaulu on jokaisen työntekijän 

nähtävissä ja sen yhteyteen pystyttiin liittämään myös riittävä määrä tietoa 5S:ään ja sen 

seurantaan liittyen. 

Lean-filosofian yksi kulmakivistä on jatkuva parantaminen. Vianorin intranetissä on 

käytössä kehitysraportti, jonka kuka tahansa henkilöstöstä pystyy täyttämään. 

Lomakkeen täyttäminen voi olla joidenkin työntekijöiden mielestä kankea tapa vaikuttaa 

asioihin, jonka vuoksi päällikön rooli prosessissa korostuu. Päällikön tulee kannustaa 

henkilöstöä jatkuvaan parantamiseen – kaizeniin. Päällikkö pystyy ja hänen myös tulee 

kirjoittaa kehitysraportteja hänen toimipaikassa havaituista toimenpiteistä, mikäli 

asentajat ja myyjät eivät itse niitä halua kirjoittaa. Toimipaikkojen henkilöstöä Vianorissa 

kannustetaan jatkuvaan parantamiseen myös emoyhtiön toimesta. Nokian Renkailla tästä 

jatkuvasta kehittymisestä ja tärkeimpien taisteluiden voittamisesta käytetään nimitystä 

Hakkapeliitta Spirit. 

4.2 Mittaaminen 

Vianorin hallinnossa on käynnissä hanke 5S:n implementointiin liittyen ja tämän 

tutkimuksen aikana huomattiin tarve yleiselle 5S:n seurantalomakkeelle, jotta toiminta 

olisi läpinäkyvää ja helposti seurattavissa ei organisaatiotasoilla. Vianorissa 

toimipaikkojen suoriutumista mitataan viikoittain ketjutasolla Happy Or Not mittauksilla, 

Ready For Customer seurannalla sekä budjettiraporteilla, tulokset näistä ovat nähtävillä 

toimipaikan tiimitaululla. Tieto em. mittausten tuloksista toimitetaan viikoittain 

toimipaikoille, joissa ne ovat esillä tiimitauluilla. 5S:n suoriutumisen mittaaminen 

aloitetaan ketjutasolla, kun implementointi saadaan laajamittaisesti käyntiin 

toimipaikoissa. Tämän tutkimuksen aikana seurantamallin kehitystyö on annettu ketjun 

hoidettavaksi, jotta kaikki variaatiot sen käytöstä tulee huomioitua. Tällä hetkellä 

Rovaniemellä on koekäytössä piste per seurattava asia-tyyppinen excel-seurantalomake, 

jolla seurantaa voi tehdä ennen ketjun omaa järjestelmää. 
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4.2.1 Seurantalomake 

Seurantalomakkeen testiversiosta tehtiin Rovaniemellä mahdollisimman kevyt ja 

helppokäyttöinen, jotta siihen ei menisi turhaan aikaa. Tarkoituksena on kuitenkin 

ketjutasolla luoda seurantajärjestelmä lähitulevaisuudessa koko Vianorille, joten tämän 

lomakkeen tekemiseen ei katsottu olevan tarpeellista käyttää ylimääräisiä työtunteja. 

Seurantalomakkeella seurataan 5S:n täyttymistä mm. käytävien ja työpisteiden 

järjestyksen ja siisteyden, laitteiden oikeaoppisen käytön ja käyttöturvallisuuden, 

suojavälineiden käytön näkökulmasta. Perusidea seurantalomakkeella on yksinkertainen 

– jokaisesta seurattavasta asiasta saa yhden pisteen, mikäli asia on kunnossa ja jos ei, piste 

jää merkitsemättä.  

Seurantalomakkeen täyttäminen erikseen sesonkiaikana oli aikaa vievää, joten tämänkin 

vuoksi ketjutasolta tuleva ”pakollinen” raporttimalli esimerkiksi juuri RFC-raportin 

yhteydessä olisi monella tapaa yksinkertaisempi toimipaikkojen näkökulmasta. Kevään 

aikana täytetyillä seurantalomakkeilla voidaan kuitenkin huomata, että kun jotain asiaa 

mitataan, siihen kiinnitetään enemmän huomiota. Seurannan ensimmäisessä vaiheessa 

prosentuaalinen saavutus oli n. 40 % luokkaa ja sesongin jälkeisissä viimeisissä 

mittauksissa päästiin lähelle 70 % tulosta. Sesongin aikana tehdyissä raporteissa voidaan 

havaita n. 10 % taantuma normaalituloksista, joka selittyy koko henkilöstön jatkuvana 

kiireellä ja pitkillä päivillä. 

4.3 Tuottavuus ja suorituskyky 

Tuottavuuteen ja suorituskykyyn 5S-projektilla on ollut selkeä vaikutus. Eron huomasi jo 

muutosprosessin aikana, kun työpisteille saatiin selkeät toimintaohjeet ja standardisoidut 

toimintamallit. Standardisoiduilla toimintamalleilla saatiin poistettua merkittävä määrä 

turhaa liikettä eritoten rengaslinjastolla, mutta myös varastossa. Aikaisemmin linjastolla 

työskenteli 3-4 asentajaa ja kun toimintaohjeita ei ollut – toiminta muuttui kiireessä 

sekavaksi, jolloin toiminta söi turhaan resursseja. Toimintaohjeiden käyttöönoton jälkeen 

rengaslinjaston henkilömäärä saatiin vakioitua kahteen asentajaan. 

5S-projektin aikana pyrittiin myös tunnistamaan toimipaikan prosesseissa olevia 

pullonkauloja. Suuria renkaita paineistettaessa renkaat tulee täyttää erillisessä 

täyttöhäkissä, jossa renkaan täyttäminen kestää 5-7 minuuttia. Rovaniemellä on tähän asti 

ollut kaksi rengaskonetta, kaksi raskaiden renkaiden asentajaa, mutta vain yksi 
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täyttöhäkki. Tämä aiheutti sen, että toinen asentaja odotti lähes koko renkaantäyttöajan 

vuoroaan täyttöhäkille. Odottelu on Lean-ajattelutavan mukaisesti hukkaa ja kaikesta 

jätteestä prosesseissa tulee pyrkiä eroon. Sesonkia ja asiakastyytyväisyyttä ajatellen 

toinen täyttöhäkki tilattiin viipymättä ongelman havaitsemisesta. 

Toimipaikassa on ollut myös muita työskentelyyn ja työviihtyvyyteen vaikuttavia 

ongelmia. Rengashotellissa on aikaisemmin ollut noin 20 astetta lämmintä 

työskentelytasolla ja katonrajassa, josta mennään portaiden kautta sosiaalitiloihin, on 

ollut lämpötila ollut noin 30 astetta. Korkea lämpötila katonrajassa oli ongelma myös 

myymälässä, jossa tarvikevarasto sijaitsee osittain myymälän yläpuolella. Vaikka 

lämpötila oli korkea, oli osassa tiloista samalla vetoisuusongelmia, kuten asentajien 

työpisteellä rengashotellissa. Vetoisuuden aiheuttajaksi selvisi alkuperäinen – kymmeniä 

vuosia vanha – teräsovi, jonka raosta selvästi näki pihalle jopa oven ollessa suljettuna 

(Kuva 15). Uuden kauko-ohjatun, ikkunallisen nosto-oven asentamisen jälkeen (Kuva 16) 

vetoisuuden poistumisen ja energiatehokkuuden parantumisen lisäksi kulkeminen ovesta 

on myös nopeampaa. Aikaisemmin ovi aiheutti vaaratilanteita kahden henkilön kulkiessa 

ovesta yhtä aikaa eri puolilta. 

 

Kuva 15. Takapihan teräsovi asentajien tietokonepisteen vieressä. 
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Kuva 16. Vanhan oven tilalle asennettu kauko-ohjattu, ikkunallinen nosto-ovi. 

Rengashotellin lämpötilan ei tarvitse olla kuin reilu 10 astetta, joten erityisesti korkealle 

lämpötilalle katon rajassa alettiin selvittämään syytä. Syyksi paljastuivat hyvin nopeasti 

eristämättömät lämmitysputket, joita oli pitkin toimipaikkaa yhteensä noin 300 metriä. 

Putkien eristyksen kustannus ja laskennallinen hyöty selvitettiin ja investoinnin 

takaisinmaksuajaksi arvoitiin alle puoli vuotta. Putkien eristämisellä, 

lämmityspuhaltimien optimoinnilla sekä kuluneen takaoven vaihdolla arvoitiin 

saavutettavan yhteensä noin 10 000€ vuosisäästöt lämmityskuluissa. Investoinnin 

jälkeisellä seurantajaksolla maalis- ja huhtikuun aikana todettiin, että laskennalliset 

säästöt lämmityskuluissa todennäköisesti toteutuvat. 

Kustannussäästöjen lisäksi kesärengassesongin alkuun saadulla uudella sähköisellä 

nosto-ovella kauko-ohjaimineen oli asentajien mukaan suuri vaikutus tilan toimintaan, 

sekä viihtyvyyteen. Tilasta poistui vedontunne ja ikkunallinen nosto-ovi lisäsi 

viihtyvyyttä sekä työturvallisuutta. Vanhan oven yhteydessä ollut kömpelö tuulikaappi 

pystyttiin oven uusinnan yhteydessä purkamaan ja näin vapauttamaan tilaa 

tuottavammalle toiminnalle.  
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Pinnoittamolta on tullut kevään aikana viestejä vähäisestä työmäärästä ja siitä, että 

toimipaikoista tulisi lähettää pinnoitukseen tulevia renkaita pinnoittamolle. Mikäli muissa 

toimipaikoissa ei Rovaniemen tavoin aikaisemmin ole ollut selkeää järjestelmää 

pinnoitusten määrän seuraamiselle, tulee siihen kiinnittää huomiota jo 5S-

implementoinnin alkuvaiheessa. Pinnoittamon toiminta on rengasalan trendin mukaisesti 

myös sesonkiluontoista. Sekä kiireisenä, että myös hiljaisena aikana parannetaan 

toimipaikkojen tilojenkäytön tehokkuutta sekä pinnoittamon kannattavuutta lähettämällä 

pinnoitukset toimipaikoista pinnoittamolle heti kun mahdollista.¨ 

Edellisissä kappaleissa mainitut säästötoimenpiteet ovat osittain kertaluontoisia ja osittain 

pitkäaikaisia. Tuottavuuden ja suorituskyvyn hallinnan tutkimuksessa painotetaan 

nykytutkimuksissa entistä enemmän tuotteiden ja projektien elinkaariajattelua. 

Tarkastellessa 5S-implementointia projektina, voidaan sanoa, että se on 

kustannussäästöillä ja tehostuneilla prosesseilla tuonut lisäarvoa Vianorille. Hankkeen 

todelliset tuotot hankkeelle saadaan kuitenkin vasta sitten, kun 5S-implementointi on 

saatu päätökseen ja Lean-ajattelutapaa saadaan sisäänajettua entistä enemmän 

organisaatioon. Oikein toteutettuna Lean-filosofia voi tuoda merkittävää lisäarvoa 

Vianorille jo muutosprosessin alkuvaiheessa, mutta erityisesti koko elinkaaren aikana. 
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5 POHDINTA 

Tutkimus on luonteeltaan konstruktiivinen tutkimus, jossa luodaan referenssi 5S-

työkalun implementointiin Vianor Oy:ssä sekä tunnistetaan mahdollisia kompastuskiviä 

implementointiprosessin aikana. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään 5S:n vaikutusta 

tuottavuuteen ja suorituskykyyn. Tutkimuksen toteuttaminen edellytti normaalin 

rengasalaan ja sen haasteisiin perehtymisen lisäksi Lean-filosofian ja sen ydinkohtien 

sisäistämistä. Työ toteutettiin osana Vianorin ”Premium customer journey 2020”-

projektia sekä omaa päällikkötyöskentelyäni toimipaikassa. 

Työn ensisijaisena tuloksena 5S-työkalu implementoitiin kahdelle Rovaniemen Vianorin 

toimipaikan osastolle saaden täten kokemuksia ja arvokasta tietoa siitä, miten 5S-

implementointia on mahdollista lähteä kehittämään edelleen Vianorissa konsernitasolla. 

Tutkimuksessa käsiteltiin myös 5S:n vaikutusta tuottavuuteen ja suorituskykyyn, joka oli 

tutkimuksen toissijainen tavoite. Tutkimuskysymykset on laadittu siten, että tutkimus 

palvelee lukijoitaan parhaiten 5S:n implementointiin liittyvien haasteiden 

tunnistamisessa sekä itse implementoinnissa. 

5.1 Tutkimuksen päätelmät 

5S:n sekä sitä kautta Lean-ajattelutavan implementoiminen organisaatioon on yritykselle 

parhaassa tapauksessa helppo ja kustannustehokas vaihtoehto parantaa tuottavuutta, 

suorituskykyä, tuotannon laatua sekä työntekijöiden viihtyvyyttä. Leanin ja 5S:n avulla 

yritys pystyy tunnistamaan asiakkaalle arvoa luovat asiat prosessissa sekä tehostamaan 

prosesseja virtaustehokkuuden näkökulmasta. 5S ei ole kuitenkaan mikään oikotie 

onneen. Saavuttaakseen järjestelmän potentiaaliset hyödyt yrityksen ja sen henkilöstön 

tulee sisäistää Lean-filosofia 5S:n takana, sekä noudattaa järjestelmällisesti viittä 

vaihetta: Seiri – erottele, Seiton – järjestä, Seiso – puhdista, Seiketsu – standardisoi ja 

Shitsuke – ylläpidä. 

5S:llä pyritään löytämään parhaat ja toimivimmat käytännöt työskentelyssä, sekä 

selkeyttämään työskentelyolosuhteita. Tutkimuksen aikana tulivat selkeästi esille 

organisaation muutosvastarinta ja sen erilaiset ilmenemismuodot, kun ollaan luomassa 

jotain uutta ja erilaista. Muutosjohtamistakin tärkeämmäksi prosessin aikana muodostuu 

ihmisten johtaminen. Henkilöstön ajattelutapaa ei muuteta yhdessä yössä, jonka vuoksi 

perustelut, keinot ja tavoitteet muutokselle tulee esittää hyvissä ajoin ennen, kun muutosta 
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lähdetään tekemään, sekä kerrata tasaisin väliajoin muutosprosessin aikana. Myös 

henkilökunnan mielipiteillä on tärkeä rooli muutosprosessissa, sillä parhaat 

kehitysehdotukset työskentelytapojen muutokseen voivat tulla nimenomaan 

ruohonjuuritasolta. Tämän lisäksi henkilöstön kuulemisella osallistetaan henkilöitä 

muutokseen ja muutoksesta saadaan osin heidän omannäköisensä. Hyötyjen 

havaitseminen henkilöstölle prosessin aikana on tärkeää, sillä varsinkin henkilöstön 

omien muutoksien aikaansaama kehitys prosesseissa kannustaa heitä jatkamaan kaizenia. 

Henkilöstön mukaan saamiseksi johdon ja erityisesti toimipaikan päälliköiden tulee 

johtaa prosessia omalla esimerkillään. 

Vianorin tekninen asiakaspalveluprosessi rakentuu toimivan Relex-ohjatun varaston 

ympärille. Nykyisellään varastonjärjestelmän toimintaan ei voi harkita suuria muutoksia 

toimipaikkatasolla, sillä varastotasojen laskulla asiakastyytyväisyys ja virtaustehokkuus 

laskisivat. Toiseksi Vianorin tehtävänä on tuottaa emoyhtiölle Nokian Renkaille voittoa 

ja emoyhtiö pystyy pitämään tuotannon jatkuvana, kun seuraavan sesongin renkaita 

aletaan syöttämään heti sesongin päättymisen jälkeen jälleenmyyjien varastoihin. 

Vianorin etuina toimialalla ovat toimivat johtamisjärjestelmät, markkinoiden parhaat 

myyntiartikkelit, loistava palvelu sekä sitoutunut henkilöstö. Edellä mainituilla 

saavutetaan kilpailuetua erityisesti laadussa ja palvelun tasossa yli valtakunnanrajojen. 

Tämän tutkimuksen perusteella Vianorilla on mahdollisuus kehittää järjestelmiään 

entisestään. Implementointia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ajankohta, jolloin sitä 

aletaan tekemään. Kuten kappaleessa 2.6 mainitaan – selkeimmät ajankohdat 

implementoinnille ovat kesälomakauden jälkeinen aika ennen talvirengassesonkia ja 

talvirengassesongin jälkeinen aika ennen talvilomia. Tällöin varmistetaan että 

toimipaikkojen henkilöstöllä on käytössä riittävä määrä aikaa tehdä toimipaikoillaan 

tarvittavat muutokset. 

Kuten aikaisemmin on kuvattu, Toimipaikoissa on huomattava määrä ylimääräistä ja 

epäkuranttia tavaraa. Kaikki ylimääräinen tavara toimipaikoissa lisäävät resurssien 

käyttöä, mutta eivät lisää asiakkaalle arvoa. Ylimääräiset tavarat ja lika laskevat 

työskentelymotivaatiota ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat virheitä 

myyntiartikkeleissa tai häiriöitä tuotantolaitteissa.  

Toimipaikkojen moninaisuuden vuoksi sekä toiminnan selkeänä pitämiseksi 

käyttökelpoinen malli implementoinnin toteutukseen on Demingin PDCA-mallia. 
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PDCA-malli mahdollistaa kaizenin mukaisen toiminnan ennen implementoinnin 

alkamista sekä sen aikana. Kuten Rovaniemen toimipaikassa todettiin, implementointi on 

hyvä aloittaa kriittisiltä pilottialueilta, jolloin 5S:llä saavutettavat hyödyt tulevat suoraan 

organisaation nähtäväksi. Kuukausipalavereissa on hyvä aloittaa 5S:n koulutukset ja sen 

taustalla olevan Lean-filosofiaan perehtyminen sekä läpikäydä jo tehtyjä muutoksia sekä 

saavutettuja hyötyjä prosessin aikana.  

Implementointi on tärkeää tehdä vaiheittain ja kerralla koko implementoitavalle tai sen 

rajatulle osalle. Osaoptimoinneilla ei saavuteta toivottua hyötyä ja se aiheuttaa 

turhautumista myös henkilöstön keskuudessa. Implementoinnin vaiheiden edetessä 

suunnitelmarungon mukaisesti voidaan silti arvioida omaa toimintaa PDCA-mallin 

mukaisesti ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Implementoinnin edetessä 

dokumentointi on myös tärkeää, jotta tulokset ja toteutus saadaan heti näkyviksi. 

Rovaniemellä huomattiin jo järjestä vaiheen jälkeen, minkälainen vaikutus 5S:llä on 

työpisteiden toimivuuteen ja viihtyvyyteen. Vaikka pilottialue rajoittuu pääasiassa 

varastolle ja rengaslinjastolle, on saavutettu hyöty merkittävä, joten koko toimipaikan 5S-

implementointi on tavoittelemisen arvoinen projekti. Jatkoa toteuttaessa tämän 

tutkimuksen aikana havaitut asiat toimivat referenssinä ja seuraavien alueiden pilotointi 

sujuu varmasti jo nopeammin. 

Tutkimuksen perusteella 5S:llä on myös selkeä vaikutus toimipaikkojen tuottavuuteen ja 

suorituskykyyn virtaustehokkuuden kautta. Tutkimuksen seurantajaksoilla (Huhtikuu 

2015 ja 2016) Rovaniemen toimipaikassa oli käytetty vuonna 2015 seurantajaksolla 

sesonkityöntekijöiden tunteja n. 1500h. Tänä vuonna vastaavana jaksona 

sesonkityöntekijöiden kokonaistunnit olivat noin 900h. Parannus on merkittävä ja asiaa 

selvitettäessä asentajien palkkoihin vaikuttavat työmyynnit sekä kokonaisliikevaihto 

olivat molemmat hyvin lähellä viimevuoden tasoa. Lean ja 5S eivät ole ainoat syyt 

tuottavuuden ja suorituskyvyn parantamiseen, sillä Rovaniemellä on tehty myös muita 

prosesseihin liittyviä parannuksia. Tuloksien perusteella kuitenkin Leanilla, 5S:llä ja 

hyvällä johtamistavalla on selkeä merkitys toimipaikan tuottavuuteen ja suorituskykyyn. 
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5.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa käytetään apuna tutkimuksen reliabiliteettia ja 

validiteettia. Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta eli toisen tutkijan 

mahdollisuutta saada tutkimuksesta samat tulokset samoilla metodeilla (Yin, 2009:45). 

Validiteetilla puolestaan tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin tutkimusmetodit soveltuvat 

tutkittaviin tutkimusongelmiin. Validiteettia voidaan arvioida sisäisestä, ulkoisesta ja 

rakenteellisesta näkökulmasta. (Anttila, 2006.) 

Tutkimuksessa 5S-työkalu implementoidaan Vianorin Rovaniemen toimipaikan 

pilottialueelle. Tutkimuksen tavoitteena on luoda referenssi implementoinnista muille 

Vianorin toimipaikoille sekä helpottaa Rovaniemen toimipaikan muiden osastojen 5S:n 

käyttöönottoa. Tutkimuksen lähtökohtana on 5S:n toistettavuus konsernin muissa 

toimipaikoissa. Henkilöstö näyttelee suurta roolia 5S:n implementoinnissa, joten 

henkilöstön aktiivisuus ja sen lisäksi toimipaikkojen lähtötilanteet sekä 

liiketoimintaympäristön vaatimukset vaikuttavat vastaavien tutkimusten reliabiliteettiin. 

Tämän vuoksi jokaisessa toimipaikassa tulokset eivät välttämättä ole juuri samanlaisia, 

mutta kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Tämä tutkimus toimii erityisesti referenssinä 

muille toimipaikoille sekä ”vihreänä valona” Vianorin hallinnon 5S-projektille. 5S:n 

tulosten arvioinnissa seurantalomakkeen täyttäminen ja myöhemmässä vaiheessa RFC-

raportin yhteydessä täytettävä seurantalomake antaa välitöntä ja helposti mitattavaa tietoa 

läpi organisaatiotasojen. Lomakkeen täyttämisen pystyy hoitamaan jatkossa ohjeistuksen 

mukaisesti Vianorin intranetissä kuka tahansa toimipaikan työntekijä. 

Seurantalomakkeen täyttämisessä tulee olla huolellinen ja noudattaa kulloinkin 

voimassaolevaa ohjeistusta, jotta seuranta toimipaikkojen välillä on mahdollista.  

Tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pitää tämän kappaleen perusteella hyvänä, vaikka 

huomioon tuleekin ottaa, että tuloksista ei saada täysin identtisiä eri toimipaikkojen 

välillä. 

Tutkimuksen rakenteellisella validiteetilla arvioidaan tutkimuksessa käytetyn aineiston 

laajuutta ja monipuolisuutta (Yin, 2009:41). Tutkimuksen validiteetin näkökulmasta 

voidaan pohtia Rovaniemen toimipaikan lähtötilannetta tutkimuksen alussa sekä 

kehitystä nykytilan mukaiseksi tutkimuksen aikana. Tutkimuksen rakenteellisen 

validiteetin varmistamiseksi teoriaosuudessa käydään kattavasti läpi Leanin historiaa, 

filosofiaa Leanin takana sekä teoriaa 5S-työkalusta ja sen käyttöönotosta. 
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Teoriaosuudessa käsitellään myös Leanin implementointia, implementointiin liittyviä 

yleisiä haasteita sekä Leanin vaikutusta tuottavuuteen ja suorituskykyyn. Aiheet 

käsitellään teoreettisessa ja empiirisessä viitekehyksessä siten, että tutkimuskysymyksiin 

löydetään vastaus. Leania on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon ja tässä 

tutkimuksessa käytetyt lukuisat ulkoiset lähteet alan tunnustetuimmilta tutkijoilta 

varmistavat sen, että rakenteellisen validiteetin näkökulmasta tutkimus täyttää 

vaatimukset.      

Ulkoisella validiteetilla mitataan tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä (Yin, 2009:43).  

Tulokset tästä tutkimuksesta ja tulosten käyttökelpoisuuden arviointi Vianorin muissa 

toimipaikoissa ovat pääasiassa tutkijan omia päätelmiä, jonka lisäksi yleistettävyyttä 

mietittäessä tulee ottaa huomioon henkilöstöseikat, rengas- ja autohuoltoalan jatkuvasti 

muuttuva liiketoimintaympäristö sekä kilpailutilanne. Nämä seikat huomioiden voidaan 

todeta, että tutkimuksen tulokset eivät ole ehdottoman yleistettäviä ja että aihe vaatii 

jatkotutkimusta organisaatiossa. Leanin ja sen työkalujen implementointi on riippuvainen 

aina kohdeorganisaatiosta sekä sen eri sidosryhmistä, näin ollen voidaan todeta, että 

tutkimus on Vianorille ja Rovaniemen toimipaikalle ainutkertainen tutkimus ja tuloksia 

ei tämän vuoksi voida täysin yleistää.   

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tunnistamien syy-seuraussuhteiden 

pätevyyttä (Yin, 2009:45).  Tutkimuksen syy-seuraussuhdetta on mahdoton osoittaa 

täysin paikkaansa pitäväksi jo senkin vuoksi, että Rovaniemen toimipaikassa on 

viimeisen puolen vuoden aikana lukuisia kannattavuuteen liittyviä parannuksia. 

Kuitenkaan saavutettujen – mitattavissa olevien – parannusten validiteettia ei voida 

kiistää. Vianorin ”premium customer journeyn” tavoitteena on 5S:n myötä parantaa 

asiakaskokemusta, työntekijöiden viihtyvyyttä sekä parantaa toimipaikkojen tuottavuutta 

ja suorituskykyä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 5S:n implementoinnilla on 

kiistaton vaikutus em. asioihin yhdessä muiden viimeaikaisten parannusten kanssa. 

Tutkimuksen sisäinen validiteetti on näin ollen kohtuullinen, vaikka luotettavimmat 

mittaustulokset saataisiin aikaan tekemällä yksi muutos per seurantajakso.   
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5.3 Johtopäätökset ja suositukset 

Tässä tutkimuksessa implementoidaan 5S-työkalu Vianorin Rovaniemen toimipaikan 

pilottialueella. Teorian ja empirian perusteella pystytään loogisesti vastaamaan 

tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkittava aihealue on laaja, mutta 

tutkimuksen aikana tuli esille kuitenkin selkeitä ja Vianorin kannalta käyttökelpoisia 

tuloksia. 

5S:n implementointiin tulee varata riittävä määrä aikaa, resursseja ja koulutuksia. 

Ensivastaanotto implementoinnille Rovaniemen toimipaikassa oli hieman penseä, mutta 

muutosprosessin aikana alkuvaiheen suurimmat vastustajatkin hyväksyivät muutoksen. 

Muutos tulee myös aloittaa helposti mitattavissa olevalta – työntekijöiden mielestä 

huonosti toimivalta – pilotointialueelta. Implementointi olisi voitu toteuttaa nopeammalla 

aikataululla hyvissä ajoin ennen kesärengassesonkia, mikäli käytössä olisi ollut riittävä 

koulutusmateriaali aiheeseen liittyen. Jatkoa ajatellen riittävän koulutusmateriaalin 

saatavuus ja käyttökelpoisuus on tärkeää. Tämän lisäksi varsinkin keskisuuriin ja suuriin 

toimipaikkoihin tuleekin perehdyttää useampi henkilö aihealueeseen alusta asti projektin 

sulavan läpiviemisen varmistamiseksi. 

5S:n implementoinnilla oli selkeä vaikutus ennen kaikkea raskaiden renkaiden varaston 

sekä renkaiden asennuslinjaston toimintaan. Toiminnallisuuden lisäksi työntekijöiden 

viihtyvyys, yleinen siisteys sekä prosessien läpimenoajat paranivat. Näiden summana 

myös kokonaistehokkuus, tuottavuus ja suorituskyky paranivat.  

Renkaiden asennushalli ja -linjasto vaativat päivittäistä siisteyden ylläpitoa varsinkin 

sesonkiaikana, jolloin renkaanvaihtoja tehdään yli 100kpl päivässä. Siivoamisen määrän 

vähentämiseen ei tällä hetkellä ole olemassa ratkaisua, sillä myös muilla toimialoilla 

yleinen ongelma autojen mukana asennusalueelle kulkeutuva tie- ja kumipöly, joka 

renkaiden mukana kulkeutuu myös rengaslinjastolle.  

5S:n ylläpidolla on myös selkeä merkitys. Mikäli 5S:ää ei ylläpidetä ja seurata jatkuvasti, 

on toimipaikoilla suuri riski palata lähtötilanteeseen. Ylläpitosiivouksen tekemisellä on 

kuitenkin vaikutus esimerkiksi ulkoisten siivouskustannusten määrään, joita pystyttiin 

vähentämään muutoksen myötä 20 %. Tällä hetkellä Rovaniemen toimipaikka on 5S:n 

osalta osaoptimoitu ja implementointia jatketaan, kun sesonki vapauttaa resursseja myös 

muuhun käyttöön. 5S-implementoinnin myötä Rovaniemen toimipaikan henkilöstö ja 
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Vianorin kehitysprojektin myötä pian koko Vianorin henkilöstö tietävät mitä hyötyjä 

Lean-filosofia voi tuoda organisaatiolle. En voi kuitenkaan vähempää olla korostamatta 

sitä seikkaa, että Leanin muutokset tulevat ihmisten, eikä työkalujen ja mittarien kautta. 

Tiedonkulku organisaatiotasojen välillä on vitaalia muutosten saavuttamisen kannalta. 

Tämän lisäksi muutosprosessin aikana sekä jokapäiväistä kaizenia toteuttaessa jokaisen 

esimiehen tulee johtaa alaisiaan omalla esimerkillä. 
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6 YHTEENVETO 

Kohdeyritys Vianor on rengaspalveluja sekä muita autoiluun liittyviä palveluita tarjoava 

kansainvälinen Nokian Renkaiden tytäryhtiö sekä Nokian Renkaiden tärkein yksittäinen 

jakelukanava. Vianorin vahvuutena on koko, toimivat johtamisjärjestelmät sekä 

arvostetut myyntiartikkelit. Rengasala elää jatkuvaa muutosta ja kilpailukyvyn 

saavuttaminen kustannustehokkaasti kiinnostaa kaikkia. Tutkimuksen tavoitteena on 

toimia referenssinä muille toimipaikoille 5S-työkalun implementoinnissa sekä parantaa 

Rovaniemen toimipaikan asiakaskokemusta, virtaustehokkuutta, tuottavuutta ja 

suorituskykyä. 

Lean-filosofialla pyritään kohti täydellisyyttä parantamalla omaa toimintaa päivittäin 

kaizenin mukaisesti. Arvoa tuottamattomasta toiminnasta pyritään eroon, pakollinen, 

mutta arvoa lisäämätön toiminta pyritään optimoimaan ja arvoa lisäävään toimintaan 

keskittymään. Leanissa tuotannossa PPT-mallin mukaisesti ihmiset, prosessit ja työkalut 

ovat tasapainossa keskenään. Usein Leanista puhutaan mittareina ja erilaisina työkaluina, 

mutta ne ovat vain osa Leania – tärkeimpänä kaiken takana on kuitenkin ajattelutapa, 

filosofia, joka ohjaa toimintaa kohti täydellisyyttä. Tällainen muutos ei lähde työkaluista, 

eikä mittareista, vaan ihmisistä ja heidän jokapäiväisestä työskentelystään kohti 

täydellisyyttä. Uusi kulttuuri voidaan omaksua vain johtajien ja esimiesten johdolla, jotka 

toimivat esimerkkinä organisaatiolle. 5S-työkalu sisältää viisi vaihetta: erottele, järjestä, 

puhdista, standardisoi ja ylläpidä. Vaiheet tulee suorittaa järjestyksessä ohjeistusta 

noudattaen, jolloin lopputulemana on siistimpi, viihtyisämpi, toimivampi, turvallisempi 

ja tuottavampi työpiste. Yksi osa Leania on tulosten mittaaminen ja mittareiden 

tavoitteena on seuranta ja tavoitteiden asettaminen muutokselle. 

Vianorin Rovaniemen toimipaikassa lähtötilanne suorastaan vaati 5S:n implementointia. 

Toimipaikassa oli valtava määrä epäkuranttia ja ylimääräistä tavaraa, joita sinne oli 

vuosikymmenten aikana kertynyt. Implementointi toteutettiin kahdelle Rovaniemen 

toimipaikan pilottialueelle. Pilottialueen tuloksia seurattiin seurantakierroksilla sekä 

ylätasolla resurssi- ja virtaustehokkuutta mittaamalla. Seurantakierroksien alkuvaiheessa 

saavutettu lähtötaso oli 40 % luokkaa ja seurantajakson loppupuolella sesongin 

hetkittäisestä taantumasta huolimatta noin 70 %. Yleisen järjestyksen myötä 

asennuslinjasto ei ollut lähtötilanteen mukainen sekava tila, jossa tavarat jätetään mihin 

ne sattuvat sopimaan, vaan toimiva ja tehokas tuotantolinja, jossa kaikella oli oma 

paikkansa. Tällä oli suora vaikutus toimipaikan tuottavuuteen ja suorituskykyyn ja sitä 
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kautta liiketoiminnan kannattavuuteen. Pilotointi on tehty vain osaan toimipaikkaa, joten 

implementoimalla 5S koko toimipaikkaan voidaan toimintaa kehittää entistä 

laadukkaammaksi, tehokkaammaksi, viihtyisämmäksi ja asiakasystävällisemmäksi. 

Muutosvastarinta Rovaniemen toimipaikassa oli odotetun kovaa varsinkin vanhempien 

työntekijöiden osalta, sillä asiat oli aina tehty vanhalla hyvällä tavalla. Kuitenkin 

muutosprosessin aikana suurin osa muutosvastarinnasta katosi, kun henkilöstö pääsi itse 

vaikuttamaan muutoksiin sekä välittömästi itse havainnoimaan muutoksien tuomat edut. 

Koulutus aiheeseen liittyen olisi voinut olla kattavampaa, mutta siitä tässä tapauksessa 

tingittiin, koska koulutusmateriaalin luominen muutosta varten ei ollut tutkimuksen 

ensisijainen tavoite. Koulutusmateriaalit tulevat laajemman implementoinnin yhteydessä 

ketjulta. Muutosten perustelemisen jälkeen suuri osa henkilöstöstä kuitenkin ymmärsivät 

tarpeen muutokselle, sekä ilahduttavaa oli, että prosessin aikana pahin muutoksen 

vastustaja mietti ääneen, että miksei aina ole tehty näin. Muutoksia tehtäessä henkilöstön 

omat näkökulmat otettiin huomioon ja he vaikuttivat tyytyväisiltä saadessaan tehdä töitä 

itse suunnittelemassaan ympäristössä. 

5S-implementointi toteutettiin vain rajatulle alueelle toimipaikassa, joten implementointi 

jatkuu vielä sekä toimipaikan sisällä, että myös Vianorin muissa toimipaikoissa tämän 

tutkimusten hyvien tulosten perusteella. Tämä tutkimus toimiikin referenssinä muille 

toimipaikoille sekä helpottaa implementoinnin jatkamista Rovaniemellä. 5S:n 

implementoinnilla oli myös suuri vaikutus Rovaniemen toimipaikan tuottavuuteen ja 

suorituskykyyn. Muutosprosessin aikana tehtiin useita parannuksia myös 

energiatehokkuuteen, layoutiin ja prosessien pullonkauloihin liittyen. Hyvänä 

jatkokehitysmahdollisuutena tulevaisuudessa on myös muiden Lean-työkalujen 

implementointi sekä koko henkilöstön pyrkiminen jokapäiväisessä työskentelyssään 

kaizeniin eli jatkuvaan oman toiminnan parantamiseen. 
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