
 

 

T YLIOPISTO  

LUT Energiajärjestelmät 

LUT Kone 

 

 

 

 

 

 

Petri Lindberg 

 

LEANIN SOVELTAMINEN AMMATILLISEEN OPPIMISYMPÄRISTÖÖN  

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 27.11.2019 

Tarkastajat: Professori TkT Juha Varis 

TkT Mikael Ollikainen 

 

 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

LUT-yliopisto  

LUT Energiajärjestelmät  

LUT Kone 

 

Petri Lindberg 

 

Leanin soveltaminen ammatilliseen oppimisympäristöön 

 

2019 

 

79 sivua, 37 kuvaa, 3 taulukkoa, 6 kaaviota ja 1 liite 

 

Tarkastajat Professori TkT Juha Varis 

TkT Mikael Ollikainen 

 

Hakusanat:  Kanban, LEAN, 5s 

 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Rasekon ammattiopiston koneistajien opetusta.  

Näkökulmaksi valittiin opetuksen kehittäminen Lean-ajattelun mukaiseksi. Tavoitteena oli 

löytää opetukseen ja opetussuunnitelman toteutukseen kehityskohteita Lean ajattelusta. 

Opetussuunnitelman näkökulmasta oppimisympäristöä uudistettiin vastaamaan 

teollisuudessa nykyään käytössä olevia tapoja. Näin opiskelijat ovat valmiimpia kohtaamaan 

työelämän haasteet lähtiessään työssäoppimisjaksolle ja myöhemmin työelämään. 

Opiskelijoiden on mahdollista myös nopeuttaa omaa etenemistään opinnoissaan. 

Opinnäytetyössä pääpaino oli käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen 

löytämisessä. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

LUT University 

LUT School of Energy Systems 

LUT Mechanical Engneering 

 

Petri Lindberg 

 

Applying Lean to a vocational learning environment 

 

Master’s thesis 

 

2019 

 

79 pages, 37 figures, 3 tables, 6 charts and 1 attachment 

 

Examiner: Professor TkT Juha Varis 

TkT Mikael Ollikainen 

 

Keywords: Kanban, LEAN, 5s 
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From the perspective of the curriculum, the learning environment was renewed to reflect the 
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LYHENNELUETTELO  

 

 

5S Visuaalisen johtamisen työkalu 

a Lastuamissyvyys [mm] 

AMK Ammattikorkeakoulu 

CAD Computer aided design, tietokoneavusteinen suunnittelu 

CAM Computer aided manufacturing, tietokoneavusteinen valmistus 

CNC Computerized numerical control, numeerinen ohjaus 

f  Syöttö [mm/r] 

Kaizen  Jatkuva parantaminen 

Kanban Tuotantoa ohjaava järjestelmä 

OPH Opetushallitus 

osp. Osaamispiste 

POM Polyoksimetyyli 

Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä 

TPS Toyota Production System 

v Lastuamisnopeus [m/min] 
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1 JOHDANTO 

 

 

Ammatillisen koulutuksen reformi sekä laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) tuli 

voimaan 1.1.2018. Ammatillisen koulutuksen tavoitteet ja toteutus pohjautuvat opiskelijan 

ja työelämän tarpeisiin. Koulutus perustuu valtakunnallisiin tutkintojen perusteisiin, jotka 

on laadittu yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien kanssa. (Opetushallitus 2018) 

Ennen reformin voimaantuloa ammatilliseen koulutukseen käytettävästä vuosittaisesta 

rahasummasta leikattiin 220 miljoonaa euroa. (AMKE 2017) 

 

Edellä mainittujen asioiden sekä oppimisympäristön uudistamistarpeen vuoksi tuli 

ajankohtaiseksi päivittää Rasekon ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan 

koneistajaopiskelijoiden opetusta.  Näkökulmaksi valittiin opetuksen kehittäminen Lean-

ajattelun mukaiseksi. Tavoitteena oli löytää opetukseen ja opetussuunnitelman toteutukseen 

sekä oppimisympäristön päivittämiseen kehityskohteita, joiden avulla opetusta voidaan 

tehostaa ja samalla aikaansaada säästöjä. 

 

Toyota Production System otettiin käyttöön Japanissa toisen maailmansodan jälkeen. Sodan 

jälkeen sekä raaka-aineista, että pääomasta oli pulaa. Tuolloin luotiin pohja Lean-ajattelulle. 

Leanin avulla pyritään tässäkin työssä löytämään ratkaisuja, joiden avulla pystytään 

alentamaan koulutuksen kustannuksia ja samalla parantamaan laatua. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Ammatillisten koulutuksen rahoitus suhteessa opiskelijamäärään on pienentynyt 436 

miljoonaa euroa vuodesta 2013 vuoteen 2017. Leikkausten vuoksi 1 600 opettajaa on 

irtisanottu. Opetusta on keskimäärin 20 prosenttia aiempaa vähemmän (OAJ 2019). 

Resurssien pienentyminen on aiheuttanut tarpeen kehittää opetusta ja oppimisympäristöä, 

niin että vähemmällä resurssilla saataisiin aikaan vähintään samat oppimistulokset kuin 

leikkauksia edeltävällä ajalla on saatu. Teollisuudessa arvoa tuottamatonta työtä on poistettu 

Lean:n avulla. Tässä tutkimuksessa pyritään samaan ammatillisessa oppimisympäristössä. 
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Oppilaitoksen koneistajien työsali on pitkään toiminut samoilla periaatteilla. Työkaluja ja 

muuta käytössä ollutta tavaraa on kertynyt nurkkiin. Kaikkea ei ole enää käytetty vuosiin, 

vaan niitä on lähinnä säilytetty periaatteella ”jos joskus vielä tarvetta ilmenee”. 

Ylimääräinen tavara hankaloittaa päivittäistä työtä ja työkalujen ja tarvikkeiden etsimiseen 

kuluu usein turhaa aikaa. 

 

Työtä aloitettaessa koneistajien työsalissa on suuri määrä tavaraa, jota ei tarvita. Toisaalta 

osa päivittäin tarvittavista tavaroista on hankala löytää. Paremmin toimiva oppimisympäristö 

olisi opiskelijoiden toiminnan kannalta helpompi toimia ja turha etsiminen jäisi pois. 

Oppimisympäristön uudelleen järjestäminen ja harjoitustöiden parempi suunnittelu ja 

dokumentointi helpottaisi myös tilassa toimivien opettajien työtä. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Työn tarkoituksena on luoda koneistajille nykyaikaista tuotantoa vastaava aiempaa 

paremmin toimiva oppimisympäristö Lean-ajattelun pohjalta soveltaen niitä Leanin osia, 

joita voidaan käyttää oppilaitosympäristössä. Tavoitteena on löytää opetukseen ja 

opetussuunnitelman toteutukseen kehityskohteita, joiden avulla opetusta ja 

oppimisympäristön käyttöastetta voidaan tehostaa ja samalla aikaansaada säästöjä. 

Tehostamalla opetusta ja työsalin käyttöä voidaan lyhentää opintojen läpimenoaikaa. Lean:n 

osien käyttöönotolla voidaan lisätä opiskelijoiden valmiutta työskennellä nykyaikaisissa 

konepajoissa, joissa Lean on jo arkipäivää. Tutkimusta tehtäessä esiin nousi seuraavat 

kysymykset: 

 

 Mitä Leanin osia voidaan ottaa käyttöön koneistajien koulutukseen tarkoitetussa 

oppimisympäristösää? 

 Miten muutokset oppimisympäristön järjestelyyn tulisi tehdä, jotta työ sujuisi 

vähemmällä vaivalla? 

 Miten harjoitus- ja näyttötöiden uudelleen suunnittelulla voidaan saada aikaan 

säästöjä? 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus on tehty oppimisympäristössä tehtyjen havaintojen sekä viimeisen viiden vuoden 

aikana valmistuneiden alalla työskentelevien tai alan jatko-opintoihin siirtyneiden 

opiskelijoiden haastattelun pohjalta. Haastattelut suoritettiin työpaikkakäyntien ja 

WhatsApp-viestipalvelun avulla. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen käyttäytymisen ja päätösten syitä. 

Kvalitatiivinen tutkimus rajoittuu yleensä pieneen tutkittavien määrään. Tavoitteena on siis 

ymmärtäminen, ei määrien selvittämien. Kvalitatiivinen tutkimus sopii hyvin esimerkiksi 

toiminnan kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen ja sosiaalisten ongelmien tutkimiseen. 

(Heikkilä 2014, s 42.) 

 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan Rasekon ammattiopiston koneistajaopiskelijoiden työsalia. 

Tutkimuksessa etsitään Lean-työkaluja, jotka soveltuisivat käytettäväksi 

oppimisympäristössä. Haastattelututkimuksen avulla pyritään selvittämään 

oppimisympäristön kehittämistä vaativia kohtia sekä selvittämään onko jo aloitetut 

toimenpiteet tarpeellisia. Haastatteluun valitaan vain jo valmistenuita opiskelijoita, jotka 

työskentelevät koneistajina tai ovat siirtyneet konetekniikan jatko-opintoihin. 
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

2.1 Koulutus Suomessa 

 

Suomessa koulutusta järjestetään eri asteilla. Kouluasteilla voidaan nousta alemman asteen 

koulutuksesta seuraavaan ylemmän asteen koulutukseen. Koulutusjärjestelmä alkaa 

vapaaehtoisesta esiopetuksesta. Kaikille suunnattu yhdeksänvuotinen yleissivistävä 

perusopetus muodostaa ensimmäisen asteen. Toisen asteen muodostavat ammatillinen 

koulutus ja lukiokoulutus. Korkea-asteen koulutusta on ammattikorkeakouluissa ja 

yliopistoissa. (Opetushallitus 2016) (Kuva 1). 

 

 

Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmän kuvaus. (Opetushallitus 2016) 
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2.2 Raision Seudun koulutuskuntayhtymä  

 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä (Raseko) on useiden eri alojen koulutuksen järjestäjä, 

johon kuuluvien oppilaitosten yhteenlaskettu opiskelijamäärä on noin 2500. Paikat 

jakautuvat taideteollisuusalan, liiketalouden ja hallinnon alan, tekniikan ja liikenteen alan, 

sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu-, ravitsemis- ja hotellialan kesken. Henkilökunnan 

määrä Rasekossa on noin 200, joista suurin osa on eri alojen opettajia. 

 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kuuden varsinaissuomalaisen kunnan omistama 

koulutuskuntayhtymä. Kuntayhtymän osakaskuntina ovat Masku, Mynämäki, Naantali, 

Nousiainen, Raisio ja Rusko.  

 

2.3 Rasekon ammattiopisto 

 

Rasekon ammattiopiston tekniikan ala muodostuu useista eri ammattialoista. Ammattialat 

ovat autoala, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, sähköala ja ICT-tekniikka. Opiskeli-

joita tekniikan alalla on noin 600. Kone- ja tuotantotekniikassa heitä on noin 120. Kone- ja 

tuotantotekniikka jakautuu kahteen suuntautumisvaihtoehtoon, jotka ovat levyseppähitsaaja 

ja koneistaja.  

 

Opiskelijoiden työllistymisprosentti alalta on ollut korkea. Työvoimaa eläköityy vuosittain 

alalta enemmän kuin alalla on ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja. Ongelmana on 

lähinnä opiskelijoiden saaminen alalle. Nuorten keskuudessa kone- ja tuotantotekniikan 

vetovoima koko valtakunnan tasolla ammatillisessa koulutuksessa on heikko. Alan 

vetovoimaa on viime vuosina pyritty lisäämään erilaisilla hankkeilla ja teollisuuden 

yhteistyöprojekteilla. (Jernberg, Parantainen 2018) 

 

2.4 Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 

 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp.). Tutkinto 

muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp.) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp.). 

(Opetushallitus 2017) 
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2.5 Koneistaja 

 

Koneistajan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat (145 osp.) ovat Rasekon 

ammattiopistossa seuraavat:  

 

 Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp. 

 Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp. 

 Koneistus, 30 osp. 

 CAD/CAM-ohjelmointi, 20 osp. 

 CNC-jyrsintä, 20 osp. 

 CNC-sorvaus, 20 osp. 

 Manuaalikoneistus, 20 osp. 

 

Valmistyötehtävissä toimimisen tutkinnon osassa opetellaan hitsaus- ja levytöitä sekä 

koneistustöitä. Asennus ja automaatiotyöt sisältää asennukseen liittyvien töiden lisäksi 

hydrauliikan ja pneumatiikan opintoja. Muut ammatilliset tutkinnon osat ovat sisällöltään 

koneistuksen eri osa-alueita. Kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa opiskelijat osoittavat 

osaamisensa näytöillä. 
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3 LEAN-AJATTELUN PERUSTEITA  

3.1 Leanin taustaa 

 

Eiji Toyoda ja Taiichi Ohno loivat perustan Lean-järjestelmälle. He etsivät keinoja 

tuottavuuden nostamiselle valvoessaan Toyotan valmistusprosessia. Yksi ensimmäisistä 

ajatuksista oli tuottavuuden lisääminen käyttämällä Jidoka-toimintajärjestelmää, jossa 

laitteen vikaantuessa kone ei jatkanut epäkuntoisena toimintaansa, vaan pysähtyi. Toyota-

ryhmän perustaja Sakichi Toyoda oli keksinyt Jidoka-käsitteen jo 1900-luvun alkupuolella. 

Hän lisäsi automaattisiin kutomakoneisiin laitteen, joka pysäytti koneet aina, kun lanka 

katkesi. Näin tuotannon laatu parani ja ihmisiä vapautui tekemään tuottavampaa työtä, kuin 

yksinkertaista kutomakoneiden käynnin seurantaa. Lopulta tämä yksinkertainen konsepti 

otettiin käyttöön kaikissa koneissa, tuotantolinjoissa ja lopulta kaikissa Toyota-toiminnoissa. 

(Lean Enterprise Institute 2014) 

 

Toyoda ja Ohno etsivät myös muita tapoja lisätä laitteistojen käyttöastetta. Toinen heidän 

innovaatioistaan oli Just In Time -konsepti. Ohno paransi edelleen Lean- järjestelmää 

tekemällä kunkin prosessin asiakkaaksi aina edelliseen prosessiin. Tämä oli selvää muutos 

perinteisen massatuotannon toimintatapoihin. Massatuotannossa oli perinteisesti toimitettu 

osia prosesseille riippumatta siitä, mitä todella tarvittiin. Tällainen valmistusprosessi työnsi 

toimituksia tuotantoketjun loppupään prosesseihin huomioimatta sitä, oliko toimituksilla 

tarvetta. (Factory solutions 2012) 

 

TPS:n (Toyota Production System) kehittämisestä kunnia kuuluu Taiichi Ohnolle, joka toimi 

Toyotalla toisen maailmansodan jälkeisen ajan tuotantopäällikkönä. Aloittaen 

koneistustoiminnasta Ohno levitti TPS: n kehitystyötä Toyota-yhtiöissä koko 1950- ja 1960-

luvun ja siirsi sitä toimitusketjulle 1960- ja 1970-luvuilla. 1990-luvulla julkaistun kirjan 

”The Machine That Changed the World” ansiosta TPS yleistyi tuotannossa ympäri maailmaa 

varsin nopeasti. Kirja oli tulos viisi vuotta kestäneestä tutkimuksesta, jota johti 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). Kirjassa MIT:n tutkijat totesivat, että TPS 

edusti täysin uutta ajattelua, koska se oli niin paljon tehokkaampaa kuin perinteinen tuotanto. 

(Lean Enterprise Institute 2014) 
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3.2 TPS-talo 

 

TPS-talo rakentuu kolmesta eri osasta, jotka esittävät LEAN-järjestelmän elementtejä. Pohja 

ja pylväät edustavat ydintoimintaa. Keskellä on katto, josta näkyy Toyota-

tuotantojärjestelmän tavoitteet (Kuva 2).  

 

Kuva 2. TPS-talon rakenne. (Liker 2013, s. 33.) 

 

3.3 Lean:n perusidea 

 

Lean-järjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalle tuotteen tai palvelun arvoa käyttämällä 

vähemmän resursseja. Leanin olemusta kuvaillaan parhaiten kahdella perusperiaatteella: 

jatkuvien parannusten ja tarpeettomien toimintojen (hukka) poistaminen. Niitä prosesseja 

poistetaan tai vähennetään, jotka eivät luo lisäarvoa asiakkaalle. Tehokkaat prosessit 

edellyttävät visuaalista valvontaa, jotta jokainen työntekijä voisi milloin tahansa arvioida, 

siirrytäänkö prosessissa oikeaan suuntaan ilman keskeytyksiä. Leania verrataan usein talon 

rakentamiseen, jossa vahvat perustukset, pilarit, katto ja ihminen ovat huomioitavimpia 

kohtia. (Honsha partneris 2015) 
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3.4 Leanin viisi keskeistä periaatetta 

 

Seuraavassa esitetään Lean-ajattelun viisi keskeistä periaatetta: 

   

1. Arvo (Value) 

 

Arvo määritellään aina asiakkaan tarpeiden mukaan tiettyyn tuotteeseen. Mikä on 

esimerkiksi valmistus- ja toimitusaikataulu? Mikä on tuotteen hinta? Mitä muita tärkeitä 

vaatimuksia tai odotuksia on täytettävä? Nämä tiedot ovat välttämättömiä arvon 

määrittämiseksi. 

 

2. Arvovirta (Value stream) 

 

Kun arvo (lopputavoite) on määritetty, seuraavassa vaiheessa kartoitetaan arvovirta eli 

kaikki vaiheet ja prosessit, jotka liittyvät tietyn tuotteen valmistamisesta raaka-aineista 

lopputuotteeksi ja sen toimittamisesta asiakkaalle. 

 

Arvovirtakartoitus (Value stream mapping) on menetelmä, joka tunnistaa ne vaiheet, jotka 

ottavat osaa tuotteen tai palvelun kehittämiseen missä tahansa kohdassa prosessia. 

Ajatuksena on tehdä "kartta" materiaalin / tuotteen virtauksesta prosessin aikana. 

Tavoitteena on tunnistaa jokainen vaihe, joka ei luo arvoa ja etsiä sitten tapoja poistaa nämä 

hukkaa aiheuttavat vaiheet. (SixSigma 2006) 

 

3. Virtaus (Flow) 

 

Kun hukka on poistettu arvovirrasta, seuraava vaihe on varmistaa, että jäljellä olevat vaiheet 

kulkevat sujuvasti ilman keskeytyksiä, viiveitä tai pullonkauloja.  
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4. Tarpeen mukaan toimiminen (Pull) 

 

Paremman virtauksen avulla tuotteita voidaan toimittaa tarpeen mukaan (Just in Time). 

Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas voi tilata tuotteen vasta tarvitessaan sitä. Tuotteita ei 

tarvitse valmistaa etukäteen tai pitää kalliita varastoja, jotka nostavat tuotteen hintaa. 

 

 

5. Täydellisyyteen pyrkiminen (Perfection) 

 

Vaiheiden 1-4 toteuttaminen on hyvä alku, mutta viides vaihe on ehkä kaikkein tärkein osa 

lean-ajattelussa ja prosessien parantamisessa.  

 

Leanin 5 keskeistä peruskäsitettä on kuvattu kuvassa 3. Kuvasta nähdään, että prosessi on 

jatkuva eli kehittäminen on jatkuvaa. 

 

Kuva 3. Leanin jatkuva 5-vaiheinen prosessi. (V-Comply 2017) 
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3.5 Hukka 

 

Tuotannon arvo muodostuu toiminnasta, jonka avulla tuotettava tuote valmistuu. Leanin 

tavoitteena on poistaa tuotannosta kaikki hukka. Hukan poistamiseksi se on ensin 

tunnistettava. (SixSigma 2006.) Hukkaa on seitsemää lajia, joita kutsutaan japaninkielisellä 

nimellä muda. Nämä seitsemän hukan tyyppiä on esitetty kuvassa 4 (KII 2016). 

 

 

Kuva 4. Seitsemän erilaista hukan aiheuttajaa. (KII 2016). 

 

Ylituotantoa syntyy, jos tuotteita valmistetaan varastoon. Ylituotanto aiheuttaa hukkaa 

viemällä varastotilaa, kuluttamalla pääomaa ja teettämällä turhaa työtä valmistuksessa. 

Viivästykset ja odottaminen aiheuttavat hukkaa sekä yritykselle että asiakkaalle. Nämä 

johtuvat useimmiten ns. pullonkauloista (kuva 5.) (KII 2016). 

 

 

Kuva 5. Pullonkaula. (KII 2016). 
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Tuotteen tai materiaalin ylimääräiset siirrot tuotannossa tai varastossa ovat myös hukkaa 

(Kuva 6.) (KII 2016). 

 

Kuva 6. Turhat siirrot aiheuttavat hukkaa. (KII 2016). 

 

Työntekijöiden ylimääräiset liikkeet ja turha siirtyminen paikasta toiseen aiheuttavat myös 

hukkaa. Työpaikan järjestyksellä, sekä töiden järjestelyllä voidaan vaikuttaa hukan 

syntymiseen. Myös valmistuksessa ilmenevät viat aiheuttavat hukkaa. Viallisten osien 

valmistaminen, korjaaminen tai vaihtaminen kuluttaa aikaa ja vaivaa. 

 

Ylikäsittelyä tapahtuu, kun tehdään liian ”hyvää” vaatimuksiin nähden. Pyrittäessä 

tarkempiin toleransseihin, tarpeettoman hyvään pinnanlaatuun tai kun hitsauksille asetetaan 

liian suuria vaatimuksia kustannukset nousevat. (Shabeena M., Swamynathan, R., 

Sekkizhar, J. 2013) 
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3.6 5S-menetelmä 

 

Eräs käytetyimmistä Leanin työkaluista on 5S-menetelmä. Menetelmää käytetään 

parantamaan tilojen järjestystä ja prosesseja. 5S-menetelmä perustuu työympäristön 

siisteyteen ja järjestykseen sekä niiden jatkuvaan ylläpitämiseen. Työssä tarvittaville 

tavaroille ja työkaluille pyritään löytämään tarkoituksenmukaiset paikat. (Tuominen 2010, 

s. 35.) 

 

5S-menetelmän vaiheet: 

 

1. Sortteeraus (sort, seiri) 

Ylimääräisen tavaran sortteeraus aloitetaan selvittämällä, onko tavara 

tarpeellinen ja miten usein ja kuinka paljon sitä tarvitaan. 

 

2. Systematisointi (set in order, seiton) 

Kun vain tarpeelliset tavarat on jätetty, tavaroille ja työkaluille järjestetään 

paikka, josta ne ovat löydettävissä ja palautettavissa helposti. 

  

3. Siivous (shine, seiso)  

Työskentelytilat siivotaan ja laitetaan järjestykseen päivittäin. Kulkutiet 

pidetään vapaana. Työkalut, koneet ja laitteet pidetään kunnossa ja valmiina 

käyttöön.  

 

4. Standardisoi (standardize, seiketsu) 

Standardisoiminen tarkoittaa, että työ tehdään joka kerta samalla tavalla. 

Standardisointia varten laaditaan ohjeet, joiden mukaan toimitaan. 

 

5. Seuraa, sitoudu (sustain, shitsuke)  

Seuraaminen tarkoittaa toimintaperiaatteiden ja menetelmien jokapäiväistä 

seuraamista siten, että kehittämistä edelleen jatketaan. Työntekijöiden 

täytyy sitoutua tähän vaiheeseen.  (Tuominen 2010, s. 71.)  
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3.7 Kanban 

 

Kanbania käytetään visuaalisena työkaluna luotaessa Lean-järjestelmää. Kanban on japania 

ja tarkoittaa taulua tai mainoskylttiä. Esimerkki kanbanista yksinkertaisimmillaan on ns. 

"kahden laatikon järjestelmä". Ensimmäinen laatikko sijaitsee tehtaan työpisteellä ja toinen 

samanlainen varastossa. Molemmissa laatikoissa on kanban-kortit. Kortissa kuvataan osat ja 

kerrotaan määrä, joka laatikossa on. Kun työpisteellä olevasta laatikosta loppuu osat, 

työntekijä palauttaa laatikon ja kanban-kortin varastoon. Hän saa varastosta uuden täyden 

laatikon. Varasto tilaa uudet osat palautettuun laatikkoon. (Wikipedia 2019). 

 

Toisaalta kanban-menetelmä voidaan käyttää suunniteltaessa organisaation työnkulku 

taululle. Työ näytetään eri työvaiheissa erivärisillä korteilla. Kullekin kortille on 

kirjoitettuna kuvaus työtehtävästä. Kortit liikkuvat taululla työn edetessä. (Reaktor 2015). 

Kuvassa 7 on esimerkki työnkulusta kanban-taululla. 

 

 

Kuva 7. Kanban-taulun kortteineen. (Reaktor 2015). 
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3.8 Kaizen 

 

Lean-ajattelun yksi keskeisistä ajatuksista on jatkuva parantaminen. Japanin kielellä termi 

on Kaizen. Kuvassa 8 on esitetty mitä Kaizen tarkoittaa (muutos parempaan). Kaizenissa 

kaikki työntekijät ottavat osaa jatkuvaan parantamiseen. Kaizenilla pyritään parantamaan 

yrityksen toimintoja sekä rakentamaan työkulttuuri, johon kaikki työntekijät ovat sitoutuvat. 

Onnistuessaan Kaizen kehittyy yhteiseksi ajatustavaksi aina johtoryhmästä työntekijöihin 

asti. (Vorne 2017)  

 

Kaizenissa työ standardisoidaan. Standardointiin haetaan tuotannon parhaat käytännöt, 

joihin pyritään vielä löytämään parannuksia. Parhaita käytäntöjä pyritään levittämään 

muualle yrityksen toimintaan.  

 

 

Kuva 8. Kaizen. (Imai 2015) 
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3.9 Visual Factory 

 

Visual Factoryssa käytetään työkaluja, jotka välittävät tietoa selkeällä, tarkalla, tehokkaalla 

ja järjestäytyneellä tavalla niille, jotka tarvitsevat sitä. Koska visualisoitu tieto on helpompi 

ymmärtää kuin kirjoitetut ohjeet, tieto välitetään merkkien, grafiikan, valokuvien tai 

kaavioiden kautta. Tällöin tiedot ovat helposti ymmärrettävissä ja saatavissa. Menetelmää 

käyttäen monimutkaisiin asioihin voidaan nopeasti tarttua. (Ferraro 2013) 

 

Ohessa esimerkkejä Visual Factoryn työkalujen käytöstä: 

 

1. Prosessimittarit 

 

Mittarit sijoitetaan koneeseen tai käyttöyksikköön tietojen toimittamiseksi 

reaaliajassa. Välittömän tiedon avulla prosessia voidaan säätää nopeasti. Tietoa, joka 

välittyy merkkivalon avulla, kutsutaan Andoniksi.  

 

2. Työohjeet 

 

Työohjeissa kerrotaan työntekijöille mitä työtä ja milloin se tehdään. Sanallisten 

kuvausten sijaan piirustukset ja valokuvat antavat selkeät ohjeet ja minimoivat 

tuotannon virheet. Sanoja ja numeroita voidaan tulkita monin tavoin, koska kielioppi 

ja tyyli tai matemaattinen sekvenssi ja logiikka rajoittavat niitä, mutta selkeä 

visuaalinen esitys tarjoaa kirjaimellisen kuvauksen, joka ymmärretään välittömästi. 

 

3. Yleiset ohjeet  

 

Keskeiselle paikalle sijoitetut ohjeet lisäävät tietoisuutta, varoittavat muutoksista, 

varoittavat mahdollisesti vaarallisista valmistusprosesseista ja motivoivat tuotantoa. 
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4 LÄHTÖTILANNE 

 

Rasekon ammattiopisto on perustettu vuonna 1960. Silloin oppilaitoksen nimi oli Raision 

ammattikoulu. Oppilaitokseen on yhdistetty oppilaitoksia Naantalista, Raisiosta ja 

Mynämäeltä. Eeronkujan toimipistettä on laajennettu ja saneerattu useita kertoja. Vuosien 

varrella erilaisia koneita ja laitteita on kertynyt kone- ja tuotantotekniikan opetustiloihin. 

Vanhimmat opetuskäytössä olevat laitteet ovat 1980-luvulta. 

 

Koneistamon koneita on uusittu, mutta osa niistäkin on vielä 1980-luvulta. Tärkeimmät 

käytössä olevat koneet ovat vannesaha, kaksi pylväsporakonetta, säteisporakone, kymmenen 

manuaalisorvia, kaksi manuaalijyrsintä, kaksi cnc-ohjattua pystykaraista työstökeskusta ja 

kaksi cnc-sorvia. 

 

Vuosien kuluessa opetussuunnitelmat ovat muuttuneet ja cnc-koneiden yleistymisen myötä 

monet aikaisemmin manuaalikoneilla tehdyt työt ovat jääneet historiaan. 

Opetussuunnitelmista ei enää löydy mainintaa esimerkiksi pallon- tai kopiosorvauslaitteesta. 

Pallopinnat ja muotoja sisältävät sarjat tehdään nykyään cnc-sorveilla.  

 

Ajan kuluessa koneistamoon on kertynyt runsaasti koneisiin liittyviä työkaluja ja laitteita. 

Osa niistä on selkeästi vanhentuneita, eikä vastaavia enää yrityksissä käytetä. Esimerkkinä 

tällaisista työkaluista voi mainita juotettavat kovametallipalat ja niiden varret, joita ei 

teollisuudessa ole käytetty enää vuosikymmeniin. Ei niitä ole käytetty myöskään 

oppilaitoksessa, mutta paikkoja järjestettäessä juotettavia kovametallipaloja löytyi vielä 

laatikoittain.  
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5 OPPIMISYMPÄRISTÖN UUDISTAMINEN  

 

Lean tarjoaa työkaluja, joiden avulla oppimisympäristönä toimivaa koneistustyösalia 

voidaan uudistaa siten, että oppiminen ja työskentely tapahtuisi tehokkaammin, kuin 

perinteisesti toimittaessa. Ohessa keskitytään niihin Leanin työkaluihin, joita työsalin 

päivittäisessä toiminnassa tullaan ottamaan käyttöön. 

 

5.1 Hukan tunnistaminen 

 

Oppimisympäristön järjestys ei ollut paras mahdollinen ja sekaisin olevat työkalut (Kuva 9.) 

aiheuttivat ylimääräistä liikettä ja turhaa siirtymistä paikasta toiseen. Työpaikan 

järjestyksellä, sekä töiden järjestelyllä voidaan vaikuttaa hukan syntymiseen. 

 

 

Kuva 9. Sekaisin olevat työkalut. 
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Osa työstökoneista on ollut käytössä kymmeniä vuosia ja kuluneet käytössä. Koneiden 

vikaherkkyys on lisääntynyt, mutta vanhin käytössä olevista jyrsinkoneista vikaantuu usein. 

Huollon odottelu tai vian etsiminen aiheuttavat hukkaa. Lisäksi korjaukset aiheuttavat 

kustannuksia. Jyrsinkone (Kuva 10.) päätettiin poistaa.  

 

 

Kuva 10. Poistettava jyrsinkone. 

 

Hukkaa aiheuttavat myös työssä esiintyvät pullonkaulat. Poistettavan jyrsinkoneen jälkeen 

jyrsinkoneita on vain kaksi. Työsalissa on usein kaksi ryhmää eli 36 opiskelijaa yhtä aikaa 

kahdella opettajalla. Vanhempien opiskelijoiden opinnoissa jyrsinkoneen käyttöön liittyy 

usein jakolaitteen käyttöä, jolloin toinen koneista on varattu heille esimerkiksi 
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hammaspyörien jyrsintään. Lyhyemmän aikaa opiskelleet saavat käyttöönsä vain toisen 

koneen. Pullonkaulan poistamiseksi on tehty hankintaesitys uuden manuaalijyrsinkoneen 

ostamisesta poistettavan tilalle. 

 

5.2 5S-menetelmä oppimisympäristössä 

 

5.2.1 Sortteeraus (sort, seiri) 

 

Ylimääräisen tavaran järjestely aloitettiin selvittämällä, onko tavara tarpeellinen ja miten 

usein ja kuinka paljon sitä tarvitaan. Turhaa tavaraa oli paljon, Suurin osa oli sellaista, mitä 

ei enää käytetty, koska opetussuunnitelmaan ei enää sisältynyt kyseisten työkalujen käyttöä. 

Osa tavarasta oli myös kulunutta tai rikkinäistä. Kuvissa 11 ja 12 on esitetty osa 

poistettavasta materiaalista. 

 

 

Kuva 11. Poistettavaa materiaalia. 
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Kuva 12. Poistettavaa materiaalia. 

 

Opetussuunnitelma ei sisällä kaiverruskoneen käyttöä, joten kyseiset koneet päätettiin 

poistaa (Kuva 13). Tarvittaessa kaiverrus voidaan suorittaa työstökeskuksella ja tarvittava 

teksti tehdä CAM:n avulla, jolloin erilaisia fonttejakin on käytössä lukuisia. 

 

 

Kuva 13. Poistettavat kaiverruskoneet. 
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5.2.2 Systematisointi (set in order, seiton) 

 

Kun vain tarpeelliset tavarat oli jätetty, päätettiin, että työkalut siirretään varastoon ja ne 

noudetaan tarkoitusta varten teetetyillä kärryillä työstökoneelle. Kärryt toimivat työn ajan 

työpöytinä ja perinteisistä koneiden vieressä olevista työpöydistä (Kuva 9) luovutaan. Työn 

päätyttyä työkalut palautetaan varastoon.  

 

Varaston järjestely ja työkalujen sijoittelu mietittiin uudelleen, sillä tavaroiden etsimiseen 

kului opiskelijoilta usein paljon aikaa. Jos tarvikkeita ei löytynyt, opiskelijat kysyivät apua 

opettajilta, jolloin myös opetusaikaa kului hukkaan.  Kuvassa 14 on esitetty tapa, jolla 

kiilaurajyrsimet järjestettiin varastoon. Kukin teräkoko järjestettiin omaan laatikkoonsa, 

jolloin niiden löytäminen on huomattavasti helpompaa, kuin vanhassa järjestelmässä, jossa 

kaikki kiilaurajyrsimet olivat samassa laatikossa. Myös terien määrää on helpompi seurata 

ja tilata uusia tarvittaessa. 

 

 

Kuva 14. Kiilaurajyrsimien varastointi. 
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Materiaalihukan vähentämiseksi näyttö- ja harjoitustöitä on syytä miettiä uudelleen. 

Järkevällä suunnittelulla ja materiaalin käytöllä saadaan vuositasolla merkittäviä säästöjä 

materiaalikuluissa. Esimerkiksi valitun materiaalin koolla on merkitystä myös sen hintaan. 

Suosituimmat koot ovat yleensä edullisimpia ja niitä tavaran toimittajat pitävät varastossa. 

Kuvassa 15 on esitetty teräksisten pyörötankojen suhteelliset hinnat tangon halkaisijan 

mukaan (Eskelinen, Karsikas 2013). 

 

Kuva 15. Teräksisten pyörötankojen suhteelliset hinnat tangon halkaisijan mukaan. 

(Eskelinen, Karsikas 2013) 

 

Suunnittelemalla näyttö- ja harjoitustyöt käyttäen esimerkiksi 50 mm:n pyöröteräsaihiota 

saadaan materiaalikuluissa säästöjä. Lisäksi suunnittelu voidaan tehdä niin, että samaa 

aihiota voidaan käyttää useammassa harjoituksessa tai näytön osassa. Kaikilla työpaikoilla 

ei ole mahdollisuutta osoittaa osaamistaan niin, että näytettävä työ täyttäisi kaikilta osin 

opetussuunnitelmassa määritetyt tutkinnon osan sisällöt. Tällaisessa tapauksessa osa 

näytöstä voidaan suorittaa oppilaitoksessa ja osa työpaikalla koulutussopimuksen aikana. 

Oppilaitoksessa suoritettavan näytön suunnittelu erikseen suoritettaviin osiin luo 

mahdollisuuden opiskelijoille osoittaa vain täydennettävä osa näytöstä. 

 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon Manuaalikoneistuksen (20 osp) tutkinnon osassa 

(Opetushallitus 2017) määritellään ammattitaitovaatimukset seuraavasti: 

 

• opiskelija osaa tehdä manuaalikoneistuksen menetelmäsuunnittelun  

• koneistaa eri työstökoneilla työpiirustusten mukaisia monimuotoisia kappaleita  
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• käyttää työkaluja ja koneita ja tehdä niiden perushuollot  

• tekee laadunhallinnan mittaukset ja dokumentoinnin 

• noudattaa työelämän toimintatapoja ja manuaalikoneistuksen työturvallisuusvaatimuksia. 

 

Näyttöä varten suunniteltiin kappale, joka voidaan näyttää osissa tai tarvittaessa suorittaa 

koko tutkinnon osa näyttämällä kaikki kappaleeseen liittyvät piirustukset. Näyttö voidaan 

aloittaa suorittamalla sisäpuolinen sorvaus, jolloin osoitetaan osaaminen poraamisessa 

manuaalisorvilla, tarkkamittainen sisäsorvaus ja sisäpuolisen kartion sorvaus (Kuva 16). 

 

 

Kuva 16. Sisäpuolinen sorvaus. 
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Samaa kappaletta voidaan käyttää osaamisen osoittamiseen myös suoritettaessa ulkopuolista 

sorvausta. Ulkopuolisessa sorvauksessa tehdään uran sorvaus, viisteiden sorvaus, 

keskiöreiän poraaminen ja tarkkamittaiseen toleranssiin sorvaus (Kuva 17.) 

 

Kuva 17. Ulkopuolinen sorvaus. 

 

Samaa kappaletta voidaan käyttää edelleen tehtäessä kappaleeseen kierre. Kierre 

valmistetaan sorvaamalla (Kuva 18). 

 

Kuva 18. Kierteen sorvaus. 
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Manuaalijyrsinkoneen käyttöön liittyy jakolaitteen käyttö. Tyypillinen tehtävä jakolaitteella 

on hammaspyörän jyrsintä (Kuva 19). 

 

 

Kuva 19. Hammaspyörän jyrsintä. 

 

Manuaalijyrsinnässä on lisäksi oleellista osata tasopintojen ja urien valmistaminen (Kuva 

20). 

 

Kuva 20. Tasopintojen ja urien jyrsintä. 
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5.2.3 Siivous (shine, seiso)  

 

Työskentelytilat siivotaan ja laitetaan järjestykseen päivittäin. Siivous hoidetaan ryhmissä 

taulukon 1. mukaan. Kone- ja tuotantotekniikan 2019 aloittanut 18 opiskelijan ryhmä on 

jaettu kolmen hengen ryhmiin. Opiskelijat tietävät mihin ryhmään kukakin kuuluu. Kuuden 

viikon jaksossa jokainen alue tulee kerran siivottavaksi kullekin ryhmälle. Alueet eivät ole 

saman kokoisia, mutta suuremmissa alueissa on yleensä vähemmän siivottavaa.  Taulukossa 

1 esiintyvät alueet 1-6 on eritelty kuvassa 21.  

 

Taulukko 1. Siivousalueiden jakaminen. 

 Päivä/Siivousalue         

Ryhmä 3.9.2019 10.9.2019 17.9.2019 24.9.2019 1.10.2019 8.10.2019 

KoTu19A-1 1 2 3 4 5 6 

KoTu19A-2 2 3 4 5 6 1 

KoTu19A-3 3 4 5 6 1 2 

KoTu19A-4 4 5 6 1 2 3 

KoTu19A-5 5 6 1 2 3 4 

KoTu19A-6 6 1 2 3 4 5 
 

 

Siivottaessa lattiat lakaistaan, ylimääräiset roskat kerätään roska-astioihin, tarkistetaan että 

kulkutiet pysyvät vapaana, työkalut, pienkoneet ja laitteet viedään varastoon. Aikaa 

siivoustyön tekemiseen varataan päivän lopusta puoli tuntia. Opettaja tarkastaa kunkin 

ryhmän siivoustyön erikseen. 
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Kuva 21. Siivousalueet. 
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5.2.4 Standardisoi (standardize, seiketsu) 

 

Standardisoiminen tarkoittaa, että työ tehdään joka kerta samalla tavalla. Työn tekemistä 

varten laaditaan työohjeet. Piirustuksia on jo aiemmin päivitetty CAD-muotoon. Piirustusten 

lisäksi harjoitustöille laaditaan työohjeet. Ohessa esimerkki CNC-sorvauksen tutkinnon osan 

harjoituksissa käytettävän kappaleen työohjeen kulusta piirustuksen (Kuva 22) mukaan. 

 

 

Kuva 22. Esimerkkipiirustus. 

 

Työohje CNC-sorvatulle kappaleelle.  

Sahaa vannesahalla 40 mm:n S355 pyöröteräksestä 82 mm:ä pitkä kappale. Siirry CNC-

sorville. Aseta kappale 35 mm ulos leuan etupinnasta. Säädä leuat riittävän lähelle. Aseta 

kappaleen nollapiste erillisen ohjeen mukaan. Aloita ohjelmointi 

O1234 (ohjelman numero) 

G50 S4000 (maksimi pyörimisnopeus) 

G28 U0 W0 (paluu referenssipisteeseen U=X-akseli W=Z-akseli) 

T0101 (työkalun paikka ja offsetpaikan numero) 
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G96 S120 M3 (vakiolastuamisnopeus, lastuamisnopeuden arvo 120 m/min, karan käynnistys 

myötäpäivään) 

M8 (lastuamisneste päälle) 

G0 X50 Z0 (pikaliike, halkaisijamittaan 50 ja pituusmittaan 0) 

G1 X-1 F0.2 (suoraviivainen syöttöliike, pääntasaus, syöttö 0.2 mm/kierros) 

G0 X41 Z2 

G71 U2. R5. (rouhintatyökierto, lastun syvyys mm, paluuliikkeen korkeus mm) 

G71 P10 Q60 U1 W0.2 F0.25 (P = kierron alkulause, Q = kierron loppulause, U  =  

työvara X-akselin suunnassa, W = työvara Z-akselin suunnassa, F = syöttönopeus kierron 

aikana. 

N10 X27 

N20 G1 G42 Z0 (G42 nirkon säteen kompensointi oikealle) 

N30 X28 Z-0.5 (viiste) 

N40 Z-25 

N50 X39 

N60 X41 Z-26 

G0 G40 X100 Z50 T0100 (G40 = nirkonsäteen kompensoinnin poisto, T0100 työkalun 

offset arvon nollaus) 

G28 U0 W0 M5 (M5 = karan pysäytys) 

M9 (lastuamisneste pois) 

T0202  

G96 S240 M3  

G0 X46 Z2 M8 

G70 P10 Q60 F0.1 (Viimeistelytyökierto) 

G0 G40 X100 Z50 T0200  

G28 U0 W0 M5  

M9 

M30 

Kappaleen kääntö ja leukojen asettaminen 28 mm:n halkaisijalle. Kappaleen nollapisteen 

asetus. Uusi ohjelma. 

O1235 

G50 S4000  

G28 U0 W0  



38 

 

T0101  

G96 S120 M3  

M8  

G0 X50 Z0  

G1 X-1 F0.2  

G0 X41 Z2 

G71 U2. R5.  

G71 P10 Q90 U1 W0.2 F0.25  

N10 G0 X20.316 

N20 G1 G42 X24 Z-1.5 (alkuviiste kierteelle) 

N30 Z-19 

N40 X25 

N50 X32 Z-32.062 (kartio) 

N60 Z-42 

N70 G02 X38 Z-45 R3 (ympyränkaari myötäpäivään) 

N80 X39 

N90 X41 Z-46 

G0 G40 X100 Z50 T0100  

G28 U0 W0 M5  

M9  

T0202  

G96 S240 M3  

M8  

G0 X46 Z2 

G70 P10 Q90 F0.1 

G0 G40 X100 Z50 T0200  

G28 U0 W0 M5  

M9 

T0606 (3 mm:n uran pistoterä)  

G96 S80 M3  

M8  

G0 X40 Z-19 

X30 



39 

 

G1 X19.5 F0.1 

G0 X30 

G0 X100 Z50 T0600  

G28 U0 W0 M5  

M9 

T0404 (kierreterä) 

G96 S60 M3  

M8  

G0 X24 Z10 

G76 P010060 Q100 R0.05 (kierteensorvaustyökierto, P: kierteen monipäisyys (01 = 

yksipäinen), 00 : viiste, 60 : harjakulma, Q: yksittäisen lastun syvyys (100 = 0.1 mm), R: 

viimeistelylastu. 

G76 X20.316 Z-17 P1.841 Q200 F3 (X: kierteen sydänhalkaisija, Z: kierteen loppupiste, P: 

kierteen syvyys säteen suunnassa, Q: ensimmäisen lastun syvyys (200 = 0.2 mm), F: nousu.)  

G0 X100 Z50 T0400  

G28 U0 W0 M5  

M9 

T0808 (3,25 mm:n keskiöpora)  

G97 S3000 M3 (vakiopyörimisnopeus) 

M8  

G0 X0 Z5 

G1 Z-6 F0.1 

G0 Z5  

G0 X100 Z50 T0800  

G28 U0 W0 M5  

M9 

M30 
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5.2.5 Seuraa, sitoudu (sustain, shitsuke)  

 

Toimintaperiaatteita ja -menetelmiä tulee seurata jatkuvasti. Oppimisympäristön 

kehittämistä hukan vähentämiseksi tulee edelleen jatkaa. Varastojen tilannetta tulee seurata 

viikoittain. Siivoustyö pitää tehdä päivittäin jakamalla alueet ja tarkastaa työn jälki.  

 

5.3 Kanban oppimisympäristössä 

 

Oppilaitoksen tarkoituksena ei ole tuottaa hyödykkeitä teollisuuden tapaan. Leania 

sovellettaessa on ”tuotteeksi” ajateltava ammattinsa perusteet osaava opiskelija. Opiskelijan 

edistymistä voidaan seurata Kanban-taulun avulla (Taulukko 2). Kanban-taulua käytettäessä 

on huomioitava, että opiskelijoiden nimiä ei merkitä tauluun. Kaikilla opiskelijoilla on oma 

opiskelijanumeronsa, jolla he voivat tunnistaa itsensä. Taulu on nähtävissä verkossa 

opiskelijoille annetun linkin kautta. 

 

Taulukko 2. Kanban-taulu opiskelijoiden etenemisestä. 
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5.4 Visual Factory oppimisympäristössä 

 

Keskeiselle paikalle sijoitetut ohjeet lisäävät tietoisuutta, varoittavat muutoksista, varoittavat 

mahdollisesti vaarallisista valmistusprosesseista ja motivoivat tuotantoa. 

Koneistajaopiskelijoiden kanssa käytiin keskustelua työstökoneiden vaaroista ja tilanteista, 

joita opiskelijat olivat nähneet tai kokeneet. CNC-koneiden suojaus on korkealla tasolla ja 

niiden kanssa oli vain hyvin vähän vaaratilanteita. Lähinnä terävistä lastuista tulleita pieniä 

haavoja. Manuaalikoneiden osalta melko yleisiäkin vaaratilanteita sen sijaan esiintyi. 

Näiden perusteella aloitettiin teknisen suunnittelun opiskelijoiden kanssa projekti, jossa 

koneiden varoituskylttejä alettiin uudistaa. Projekti toteutettiin osana opiskelijoiden 

visualisointikurssia. 

 

Aluksi päätettiin varoituskylttien muodot, jotka valittiin käytössä olevien liikennemerkkien 

mukaisiksi. Varoituskylttinä päätettiin käyttää kolmion muotoista kylttiä (Kuva 23), 

kieltävänä merkkinä pyöreää kylttiä (Kuva 24), ehdottomana määräyksenä STOP-merkin 

tyyppistä kahdeksankulmiota (Kuva 25) ja ohjaavana kylttinä neliön muotoista sinisellä 

pohjalla varustettua kylttiä (Kuva 26).  

 

 

Kuva 23. Varoituskyltti sinkoutuvista lastuista. 
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Kuva 24. Kieltomerkki mittaamisesta jyrsinterän pyöriessä. 

 

 

Kuva 25. Määräävä merkki suojalasien käytöstä. 
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Kuva 26. Ohjaava merkki lastujen poistamisesta. 

 

Varoituskylttien sisällön suunnittelu alkoi koneistajaopiskelijoiden kanssa käydyn 

keskustelun pohjalta. Aluksi kyltit aiottiin tehdä hyvin yksinkertaisiksi liikennemerkkien 

tyyliin. Lopulta kuitenkin päädyttiin käyttämään värejä ja suhteellisen yksityiskohtaisia 

kuvia, koska niiden katsottiin antavan selkeämpää informaatiota. Ensimmäiseksi 

varoituskyltein varustettavaksi koneeksi valitsimme penkkihiomakoneen. 

Koneistajaopiskelijoilta saadun informaation perusteella penkkihiomakoneella 

työskenneltäessä eniten vaaraa aiheutti hiomatuen ja -laikan liian suuri etäisyys toisistaan. 

Hiomatuen ja -laikan väliin kääntyvä kappale voi pahimmillaan rikkoa pyörivän laikan. 

Vaaraa aiheuttivat myös sinkoilevat lastut sekä joitakin materiaaleja hiottaessa muodostuva 

voimakas ääni. Kuvassa 27 on esitetty penkkihiomakoneeseen liittyvät vaarat. 
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Kuva 27. Penkkihiomakoneen varoituskyltit. 

 

Toisena koneena käsiteltiin pylväsporakone. Lastujen puhaltaminen paineilmalla ja 

kappaleen mittaaminen terän pyöriessä ovat aiheuttaneet vaaratilanteita (Kuva 28). 

 

 

Kuva 28. Pylväsporakoneen varoituskyltit. 
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Kolmantena koneena käsiteltiin jyrsinkone. Lastujen puhaltaminen paineilmalla ja 

kappaleen mittaaminen terän pyöriessä ovat aiheuttaneet vaaratilanteita (Kuva 29). 

 

Kuva 29. Jyrsinkoneen varoituskyltit. 

 

Neljäntenä koneena käsiteltiin manuaalisorvi (Kuva 30). Istukan avaimen jättäminen 

istukkaan voi aiheuttaa vaaratilanteen, vaikka istukan suojan ollessa auki koneiden ei pitäisi 

käynnistyä. Paineilman voimasta sinkoavat lastut voivat rikkoa mittalaitteen mittasauvan. 

 

Kuva 30. Manuaalisorvin varoituskyltit. 
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6 HUKAN VÄHENTÄMINEN MATERIAALIVALINNOILLA 

 

Hukan määrää voidaan vähentää huolellisella suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla. 

Teräksisten pyörötankojen halkaisijan vaikutusta suhteellisiin hintoihin on käsitelty jo 

kuvassa 15.  

 

Saimme tarjouspyynnön latausharjoituspatruunoiden valmistamiseksi konekiväärin 

panosvyön suojapussin testausta varten. Tämän asiakastyön aikana pääsimme vertailemaan 

eri materiaaleja, materiaalien hintoja ja materiaalivalintojen vaikutusta 

valmistuskustannuksiin. Asiakas pyysi valmistamaan mallikappaleet useammasta 

materiaalista ja arvioimaan niille hinnan. Mallipatruunat valmistettiin messingistä 

(asiakkaan tuoma materiaali), alumiinista (pyörötanko 6082 T6), teräksestä (pyörötanko 

S235JR) sekä POM muovista (Vink Oy:n musta POM C) CNC-sorvilla.  

 

Kuvan 31 keskellä on asiakkaan alkuperäinen latausharjoituspatruuna, sekä Rasekon 

ammattiopistossa valmistettuja alumiinisia ja teräksisiä latausharjoituspatruunoita sekä 

panosvyön osa, joita yhteen liittämällä panosvyö kootaan. 

 

 

Kuva 31. Latausharjoituspatruunoita.  
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6.1 Materiaalin vaikutus valmistettavuuteen 

 

Materiaalit koneistettiin CNC-sorvilla. Messingin koneistettavuus oli aineista paras. Se on 

lyhytlastuista ja pinnanlaadusta saa helposti hyvän. Teräksen koneistettavuus sopivilla 

arvoilla on myös hyvä. Teräs alkaa kuitenkin värisemään messinkiä helpommin, koska se on 

jäykempää ja kovempaa. Värähtelyjälkien välttämiseksi on viimeistelyn lastuamisarvot 

valittava huolellisesti. Myös keinovanhennetun (T6) alumiinin lastuttavuus on kohtuullista, 

kun jäähdytys on hyvä. Alumiinin matalan sulamispisteen vuoksi lastuamisnestesuihkun on 

osuttava lastuamiskohtaan. Viimeistelyssä on syytä käyttää alumiinille tarkoitettua 

teräpalaa. Alumiinille tarkoitetuissa teräpaloissa on yleensä adheesiota alentava pinnoite ja 

ne ovat hyvin teräviä (Kuva 32). 

 

 

Kuva 32. Alumiinin työstöön tarkoitettuja teräpaloja. 

 

Koneistettavuuden kannalta polyoksimetyyli (POM) osoittautui haasteellisimmaksi. 

Yleensä polyoksimetyyli on helposti koneistettavaa, kun käytetään pikaterästeriä tai 

alumiinin koneistukseen tarkoitettuja teräpaloja. Ongelman aiheutti materiaalin alhainen 

kimmomoduuli. Kappaleen hoikkuus ja alhainen kimmomoduuli aiheuttivat taipumista 

koneistettaessa. Kuvasta 33 näkee pituuden suhteen kappaleen halkaisijaan (12/75). 
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Kuva 33. Latausharjoituspatruunan mittapiirustus. 

 

POM-muovin työstössä jouduttiin pienentämään lastuamisvoimien vaikutusta, jotta kappale 

ei olisi taipunut työstön aikana. Työstö piti suorittaa terävällä terällä, pienellä syötöllä f 

[mm/r] ja suosituksia alemmalla lastuamisnopeudella v [m/min] sekä pienellä 

lastuamissyvyydellä a [mm]. Lisäksi kappaleen jäykkyys pyrittiin pitämään 

mahdollisimman suurena koko työstötapahtuman ajan. Tähän voitiin vaikuttaa käyttämällä 

muotoa toistavaa työkiertoa, kuten kuvassa 34. 

  

Kuva 34. Muotoa toistava työkierto G73. 

 

Messingin, teräksen ja alumiinin koneistuksessa oli mahdollista käyttää samaa 

perusohjelmaa. Vain lastuamisnopeutta ja syöttöä tarvitsi muuttaa materiaaleille sopivaksi. 

Lisäksi alumiinin viimeistelysorvaukseen käytettiin kuvan 32 teräpalaa. Kappaleen rouhinta 

suoritettiin käyttämällä lieriöpinnan rouhintatyökiertoa kuten kuvassa 35, jossa työstöradat 

on esitetty vihreällä. 
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Kuva 35. Lieriöpinnan rouhintatyökierto G71. 

 

Varsinaiseen työstötapahtumaan messingillä, teräksellä ja alumiinilla kului lähes sama aika. 

Polyoksymetyylin koneistukseen kului aikaa kaksinkertaisesti. Messingin eduksi voidaan 

katsoa, että sitä voidaan koneistaa samoilla teräpaloilla kuin terästäkin. Hyvän pinnalaadun 

saavuttamiseksi alumiini ja muovi vaativat teräpalatyypin, joka on terävämpi kuin teräksen 

sorvaukseen tarkoitettu teräpala. Terävyytensä vuoksi teräpala on myös hauraampi ja se ei 

kestä teräksen koneistusta. 

 

Valmistettavuuden perusteella materiaalit voidaan asettaa tässä tapauksessa seuraavaan 

järjestykseen, kun valmistus tapahtuu CNC-sorvilla: 

 

1. Messinki, koneistettavuus erinomainen 

2. Teräs, koneistettavuus hyvä 

3. Alumiini, koneistettavuus hyvä 

4. Polyoksimetyyli, koneistettavuus heikko alhaisen kimmomoduulin vuoksi 

 

On kuitenkin huomioitava, että polyoksimetyylin koneistettavuus olisi vähintäänkin hyvä, 

jos kyseessä olisi muodoltaan tukevampi kappale. Normaaliolosuhteissa muovia voidaan 

koneistaa huomattavasti metalleja suuremmilla työstöarvoilla. 
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6.2 Materiaalien hintavertailu 

 

Materiaalien hinnoissa on suuria eroja. Latausharjoituspatruunoiden materiaalihinnat 

laskettiin 16 mm pyörötankojen hinnoista. On syytä huomioida, että hinnat ovat päteviä vain 

tässä vertailussa ja niitä on hankittu eri paikoista. Rasekossa käytetään harjoitustöissä 

pääasiassa terästä ja hankinnat tehdään aina samalta toimittajalta, jolloin hinnassakin on 

mukana alennus. Muovin ja messingin hankkiminen tapahtuu muilta toimittajilta ja niiden 

hinnoissa ei ole alennusta. Hinnoissa ei myöskään ole huomioitu mahdollisia 

pientoimituslisiä. 

 

Asiakas ei ehdottanut materiaaliksi ruostumatonta terästä, mutta vertailun vuoksi myös se 

on valittu mukaan hintavertailuun. Ruostumattoman teräksen valinta olisi ollut järkevää, jos 

latausharjoituspatruunoita olisi käytetty ulkona. Tällöin materiaalin korkeampi hinta olisi 

säästetty teräkseen nähden pintakäsittelykuluissa. Koneistuksessa ero olisi tullut lähinnä 

erilaisista teräpaloista. Toisaalta koneistuksessa ruostumattomasta teräksestä saattaa irrota 

kromia, joka siirtyy lastuamisnesteeseen. Kromi voi aiheuttaa iholle ärsytystä. 

 

Teräksen vertailuhinnaksi asetettiin yksi ja muiden vertailuhinnat laskettiin tämän 

perusteella. Vertailuhinnat on esitetty taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Materiaalien vertailuhinnat. 

Materiaali Vertailuhinta 

Teräs, S235JR 1,0 

Ruostumaton teräs, EN 1.4301 5,1 

Alumiini, 6082 T6 1,8 

Messinki, CuZn39Pb3 R360 10,0 

Muovi, POM C 3,0 

 

Taulukon hinnat pätevät vain tässä esiteltyyn tapaukseen. Hinnat on laskettu halkaisijaltaan 

16 mm pyörötangon mukaan. Taulukko antaa kuvan tilavuudeltaan samankokoisten 

kappaleiden valmistukseen käytettävän materiaalin hinnasta. Pääasiassa harjoitustyöt on 

tehty tähän asti teräksestä ja vertailuhinnan perusteella tullaan edelleen niin tekemään.  
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7 HAASTATTELUTUTKIMUS 

  

Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa haastattelututkimus Rasekon ammattiopistosta 

kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneille koneistajille. Tarkoituksena 

oli selvittää valmistuneiden opiskelijoiden näkemyksiä koneistamon järjestyksestä heidän 

opiskeluaikanaan sekä selvittää mahdollisia kehityskohteita. 

 

7.1 Haastattelun rajaus 

  

Kyselyyn osallistujiksi rajattiin vuosina 2015 – 2019 valmistuneet opiskelijat, jotka 

työskentelivät koneistajina tai olivat siirtyneet alan jatko-opintoihin. Rajaus tehtiin, jotta 

vastaajilla olisi näkemystä Rasekon oppimisympäristöä vastaavasta työ- tai 

opiskelupaikasta. Tutkimuksessa selvitettiin, miten opiskelijat olivat kokeneet koneistajien 

työsalina toimivassa oppimisympäristössä työskentelyn.   

 

7.2 Haastattelulomake  

  

Haastattelututkimus oli käytännössä helppo toteuttaa, sillä opiskelijat ovat valmistuttuaan 

sijoittuneet pääasiassa niihin yrityksiin, joissa he ovat olleet harjoittelemassa 

työssäoppimisjaksojen aikana. Haastattelut suoritettiin työpaikkakäyntien yhteydessä. 

Jatko-opiskelijoiden kohdalla yhteys otettiin WhatsApp-viestipalvelun avulla. Kyseiseen 

palveluun on opiskelijoiden toimesta muodostettu vuodesta 2014 alkaen ryhmiä, joihin 

kaikki kyseisen vuoden koneistajaopiskelijat on liitetty. Osalle jouduttiin haastattelulomake 

lähettämään kirjallisena opiskelukiireiden vuoksi. Haastattelu toteutettiin pääasiassa 

suullisena mutta myös sähköisessä muodossa. Sähköinen versio osoittautui tiedon 

käsittelyssä vaivattomaksi.  Suulliset haastattelut piti kirjoittaa puhtaaksi.   

 

Haastatteluun valittiin 20 opiskelijaa, joista 16 halusi vastata kyselyyn. Useampia henkilöitä 

olisi ollut vaikea saada haastateltavaksi, sillä yllättävän moni oli ehtinyt jo vaihtaa alaa tai 

siirtynyt toisen alan opintoihin.  Koneistajiksi oli kuitenkin valmistunut vuosien 2015 – 2019 

välillä 61 opiskelijaa. Haastateltavat tunsivat tutkimuksen takana olevan aiheen hyvin. Tästä 

syystä heille syntyi todennäköisesti mielikuva, että juuri heidän mielipidettään arvostettiin.  
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7.3 Kysymykset 

 

Kysymykset laadittiin omiin havaintoihin perustuen. Osa uudistuksista oli jo aloitettu ja 

kysymyksillä haluttiin saada varmuus, että muutoksia tehdään järkevällä tavalla. Lisäksi 

etsittiin kehityskohteita, joita ei itse oltu havaittu. Omassa työssä tapahtuvia asioita ei aina 

havaitse, ellei joku ulkopuolinen taho niihin puutu. Valmistuneet opiskelijat olivat 

seuranneet toimintaani ja opetusmenetelmiäni kahden vuoden ajan opiskellessaan toista ja 

kolmatta vuotta koneistajiksi. Tänä aikana he varmasti olivat ehtineet tehdä havaintoja 

oppimisympäristöstä ja opetusmenetelmistä. Kysymykset on esitetty seuraavassa luettelona 

ja niiden perään on kirjoitettu selvitys, miksi juuri kyseinen kysymys on laadittu. 

 

 

1) Miten helposti mielestäsi materiaalit, mittavälineet, työkalut, terät ja teräpalat oli 

löydettävissä/saatavissa työsalissa. Olisiko niiden sijoittelussa ollut mielestäsi 

kehitettävää ja miten olisi muuttanut sijoittelua/järjestystä? 

 

Ensimmäinen kysymys laadittiin, koska työsalissa vallitsi usein epäjärjestys 

varsinkin työkalujen osalta. Jatkokysymyksellä haluttiin saada ehdotuksia ongelman 

ratkaisemiseksi. Moni entinen opiskelija oli nähnyt työssään yritysten hyviä 

käytäntöjä. Hyvien käytäntöjen kopioiminen helpottaisi työtä, eikä kaikkea tarvitsisi 

keksiä itse. Vastausten pohjalta pystyy miettimään, miten oppimisympäristöstä 

saataisiin toimivampi. 

 

 

2) Oliko työskentelyssä mielestäsi tilanteita, joissa jouduit odottamaan työstökoneelle 

pääsyä? Mistä tämä mielestäsi johtui? 

 

Pullonkaulat luovat hukkaa. Tiedossa oli, että jyrsinkoneiden vähäinen määrä 

aiheutti usein odottelua. Lisäksi työstökonekanta on vanhaa. Heikoimmassa 

kunnossa oleva jyrsinkone poistettiin ja tilalle hankitaan uusi. Tätä kirjoitettaessa 

hankintapäätös on jo tehty. Samoin hankitaan uusi manuaalisorvi heikoimmassa 

kunnossa olevan tilalle. Toisaalta haluttiin saada selville, oliko muita ongelmaksi 

katsottavia kohtia työn sujuvuuden kannalta. 
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3) Oliko työstökoneiden kunnossa tai toiminnassa parantamisen varaa? Mainitse 

jokin esimerkki, jos sinulle tulee mieleen. 

 

Koneista suurin osa on hankittu 80- ja 90-luvulla. Viimeisen viiden vuoden aikana 

työsaliin on hankittu vain yksi CNC-sorvi. Muu konekanta on jo kohtalaisen vanhaa. 

Toisinaan osa työstökoneista oli rikki, eikä rikkoutumisen havainnut opiskelija ollut 

ilmoittanut siitä opettajalle. Koneiden kunnosta olisi ollut helpompi huolehtia, jos 

kaikki vikatilanteet olisi aina ilmoitettu suoraan vastuussa olevalle opettajalle. 

 

 

4) Käsiteltiinkö opetuksessa mielestäsi turhia asioita? Mainitse jokin esimerkki, jos 

muistat sellaisia. 

 

Toisinaan opetuksessa käydään asioita läpi liiankin tarkasti. Lisäksi joitakin asioita 

joudutaan kertaamaan useaan kertaan hitaammin oppivien opiskelijoiden vuoksi. 

Tämä aiheuttaa usein nopeammin eteneville opiskelijoille turhautumista. Nämä 

kohdat olisi hyvä tunnistaa ja miettiä löytyisikö tilanteeseen ratkaisua, joka palvelisi 

niin hitaampia kuin nopeampiakin oppijoita. Vastausten pohjalta pystyy miettimään, 

miten opetustilanteesta saataisiin sujuvampi. 

 

 

5) Oliko piirustuksissa tai annetuissa työohjeissa mielestäsi puutteita tai virheitä? 

Miten niitä olisi voinut parantaa? 

 

Piirustuksia on viime vuosina pyritty tekemään CAD-ohjelmalla. Opettajilla on 

käytössä SolidWorks, Autodesk Inventor ja AutoCad. Myös opiskelijat opiskelevat 

käyttämään kyseisiä ohjelmia. Vuonna 2015 valmistuneet todennäköisesti 

tunnistavat ongelmat piirustuksissa. Työohjeiden laadinta on tätä kirjoitettaessa 

aloitettu. Kaikista harjoitustöistä niitä ei vielä ole. 
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6) Oliko työsalin siisteydessä parantamisen varaa? Mikä tai mitkä asiat sinua 

erityisesti häiritsivät? 

 

Työsalissa on usein lastuja lattialla, mutta jokaisen pitäisi hoitaa omat jälkensä. 

Yhden vakituisen opettajan vajauksen vuoksi opiskelijoilla oli pahimmillaan 

kahdeksan sijaista lukuvuoden aikana. Kaikki eivät tienneet työsalin käytäntöjä ja 

epätietoisuus aiheutti opiskelijoiden keskuudessa sekaannusta. Nyt opettajat ovat 

vakituisia ja siivoukseen on laadittu vastuualueet ja kiertävien vuorojen aikataulut. 

 

7) Onko mielessäsi jokin muu kehitysehdotus, jonka haluaisit tuoda esiin? 

 

Opiskelijoilta tulee usein esiin hyviä kehitysehdotuksia. Osa niistä on toteutettavissa 

helposti ja pienellä rahallisella panostuksella.  

 

 

7.4 Haastattelun tulokset  

 

Haastatteluun vastasi 16 Rasekon ammattiopistosta vuosina 2015 – 2019 valmistunutta 

opiskelijaa. Alun perin haastateltaviksi valittiin 20 opiskelijaa joista 4 ei halunnut vastata. 

Vastaajista 11 haastateltiin suullisesti ja viidelle lähetettiin haastattelun kysymykset 

lomakkeella. Kaikki vastaajat olivat sukupuoleltaan miehiä. Vastanneista neljä oli jatkanut 

kone- ja tuotantotekniikan opintojaan Turun AMK:ssa ja 12 toimi koneistajina alan 

yrityksissä. Yritysten koot vaihtelivat viiden hengen yrityksistä useamman sadan hengen 

yrityksiin. Oheen on koottu joitakin kysymyksissä esiintyneitä vastauksia. Samansisältöisiä 

vastauksia saattoi olla useita, jolloin kaikkia ei esitetä. 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin materiaalien ja työssä tarvittavien välineiden 

löydettävyyttä. Kysymykseen saadut vastaukset olivat osin ristiriitaisia, sillä vastaajilla oli 

erilaisia näkemyksiä tavaroiden järjestyksestä: 

 

” Materiaaleista ei mitään moitittavaa. Hyvässä paikassa sahan läheisyydessä. Työntömitta 

ja mittanauha tuli omasta takaa pakista ja salissa digitaalimittoja oli ainakin sen verran 

useita, että itse ei niitä tarvinnut jonottaa. Työkalut välillä hukassa, kun muilta sorveilta 

käydään vaan lainaamassa eikä palauteta paikoilleen.” 
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Työkalujen palauttamisessa on edelleen puutteita. Kaikkea ei pysty valvomaan, mutta 

merkitsemällä jokaiselle työkalulle oman paikan, puuttuvat työkalut huomataan helpommin. 

Työkalutauluissa on työkalun muotoinen tarra niille kuuluvilla paikoilla. 

 

” Materiaalien ja työvälineiden etsimiseen meni usein paljon aikaa. Esimerkiksi porat eivät 

olleet missään järjestyksessä kaapissaan.” 

 

Porien palauttamista koskee sama vaiva kuin työkalujakin. Lisäksi läheiset koot menevät 

helposti sekaisin. Poria on pyritty järjestämään opiskelijoiden toimesta.  

 

” Teräpalat ja materiaalit löytyivät samasta paikasta sekä olivat hyvin saatavilla. Työkaluja 

ja mittavälineitä oli rajoitetusti ja niitä sai välillä etsiä ympäri työsalia.” 

 

Työkalut käsiteltiin jo edeltävissä vastauksissa. Opiskelijoilla on omat työntömitat ja muut 

mittavälineet kuten mikrometriruuvit ovat mittaushuoneessa. 

 

Vastauksista laadittiin kaavio (Kaavio 1), josta ilmenee, kuinka näkemykset materiaalien ja 

välineiden löydettävyydestä jakautuvat. Väreiksi kaavioon valittiin punainen, vihreä ja 

keltainen. Vihreä edustaa positiivista vastausta, punainen väri negatiivista ja keltainen 

neutraalia tai vastaamatta jättämistä. 

 

Verrattaessa väripalkkien pituutta toisiinsa huomataan että, punainen väri nousee usein 

pisimmäksi palkiksi. Toisaalta voidaan ajatella, että tätä työtä ei ole aloitettu turhaan, sillä 

korjattavaa näyttää löytyvän. Vastaavanlaiselle kyselylle lienee tarvetta myös 

tulevaisuudessa, sillä vastauksista saa hyvän pohjan kehittämistyölle. 
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Kaavio 1. Materiaalien ja välineiden löydettävyys. 

 

Vastauksissa tuli myös käytännöllisiä parannusehdotuksia. Ohessa varteenotettavimpia 

niistä: 

 

” Minusta yksi toimiva toimintatapa ehkäistä tavaroiden häviämistä on tarkistaa ennen ja 

jälkeen työsalitunteja onko kaikki paikallaan. Jos koko luokalle jaetaan omat 

tarkistusalueet, niin aikaa ei kenties menisi kovinkaan paljon pois oppitunneilta.” 

 

Tarkistusalueiden jakaminen on hyvä ajatus. Se on otettu käyttöön jo siivousten yhteydessä, 

mutta siihen ei ole vielä liitetty työvälineiden paikkojen tarkastamista. Menettely otetaan 

käyttöön. Uskoisin, että sillä on myös opiskelijoita sitouttava vaikutus. 

 

” Erikoiset ja vähemmän käytettävät materiaalit tulisi pitää paremmin järjestyksessä ja pois 

niiden materiaalien seasta, joita käytetään suurempia määriä.” 

 

Materiaali varastoa on järjestetty uudestaan. Harvemmin käytetyt materiaalit on siirretty pois 

työsalista erilliseen materiaalivarastoon. Turhia aineita on poistettu kokonaan. 
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” Teräpaloista en muista oliko niitä useammassa paikassa mutta kaikki palat yhteen 

paikkaan siististi mistä helppo katsoa mitä tarvitsee.” 

 

Teräpalat on sijoitettu yhteen paikkaan ja kukin teräpalatyyppi on sijoitettu omaan 

vetolaatikkoonsa (Kuva 36). 

 

 

Kuva 36. Teräpalojen varastointi. 

 

Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin työstökoneille jonottamista ja mahdollisia syitä jonojen 

muodostumiseen.  Tähän kysymykseen kaikki vastasivat. Ohessa vastauksia saatuihin 

kysymyksiin: 

 

” Todella harvoin joutui odottelemaan työkoneelle pääsyä, jos näin kuitenkin kävi hallissa 

riitti aina muutakin tehtävää siksi aikaa.” 

 

Valveutuneimmat opiskelijat pystyivät suunnittelemaan ja järjestämään omia töitään 

tilanteen mukaan. Kaikilla tätä kykyä ei kuitenkaan ole. Opetuksessa pitäisi pyrkiä 
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aikaansaamaan mahdollisimman suuri koneiden käyttöaste ohjaamalla opiskelijoita töihin, 

joita voi suorittaa vapailla koneilla. Tässä on vielä parantamisen varaa. Aamulla töitä 

jaettaessa opiskelijat voivat jakautua tasaisesti koneille, mutta työt etenevät opiskelijan 

valmiuksien ja työn vaikeuden mukaan eri nopeudella. 

 

”Joskus joutui odottamaan, mutta usein se johtui lähinnä siitä, että halusi käyttää sorvia, 

jossa on digitaalimittalaite.” 

 

Osassa manuaalisorveista ja uudemmassa manuaalijyrsinkoneessa on digitaaliset 

mittalaitteet. Ne helpottavat koneiden käyttöä ja vähentävät välyksistä johtuvia 

mittavirheitä. Nyt hankinnassa oleviin uuteen manuaalisorviin ja uuteen 

manuaalijyrsinkoneeseen tulee jo hankinnan yhteydessä digitaaliset mittalaitteet. 

Vanhempiinkin koneisiin olisi mahdollista asentaa digitaaliset mittalaitteet. Likimain yhden 

uuden jyrsinkoneen hinnalla voitaisiin vanhoihin koneisiin asentaa uudet mittalaitteet.  

 

” Oli, johtui suurimmalta osin siitä, että edelliseltä oli jokin työkalu kadoksissa tai joutuivat 

odottamaan opettajan neuvoa johtuen opettajien vähäisestä määrästä.” 

 

Opettajien vähäiseen määrään on reagoitu. Pahimmillaan tilanne oli, kun opettajat olivat 

lyhytaikaisia sijaisia ja vakituinen teki vain puolikkaan viikosta työsalissa. Nyt opettajia on 

kaksi, joten tilanteen ei pitäisi olla enää niin hankala. 

 

”Monesti joutui odottamaan. Jokainen halusi luonnollisesti parhaiten toimivalle koneelle 

tekemään työtä, että se sujuisi jouhevasti. Cnc-kappaleita ei pystynyt tekemään, jos 

työstökeskuksessa oli vanha tälli päällä.” 

 

Työsalissa opiskelee saman viikon aikana useamman vuosikurssin opiskelijoita, jolloin aina 

joltakin jää työ kesken. Varsinkin työstökeskuksissa asetusten tekeminen vie aikaa. Ei ole 

tarkoituksenmukaista purkaa asetuksia varsinkaan hankalammissa töissä. Tähän on vaikea 

löytää ratkaisua, sillä CNC-työstökeskuksia on vain kaksi. 
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”Toimivia jyrsimiä oli vain kaksi ja niissä oli tyypillisesti jonoa. Opiskelijat voisi lyhentää 

jonoa tekemällä työsuunnitelman ja opetella se ulkoa ennen jyrsimille/työstökoneille pääsyä, 

jotta työstökoneilla olisi enemmän toimintaa ja vähemmän ihmettelyä. 

 

Jyrsinkoneen käyttö vaatii harjaantumista ja on selkeästi vaativampaa kuin sorvin käyttö. 

Jyrsinkoneessa on kolme liikkuvaa akselia, kun sorvissa niitä on vain kaksi. Aikaa kuluu 

varsinkin aloittavien opiskelijoiden kohdalla. Työsalissa on usein kahden eri ryhmän 

opiskelijoita, jolloin jonoja syntyy. Tilanteen helpottamiseksi tilaan ollaan hankkimassa 

kolmatta jyrsinkonetta. Tätä kirjoitettaessa hankintapäätös on jo tehty. 

 

Kirjassa Lean asiantuntijatyön johtamisessa (Torkkola 2015, s. 99.) on annettu ohjeita 

pullonkaulan tunnistamiseen. Pullonkaula rajoittaa opiskelijoiden töiden etenemistä. 

Esimerkiksi edellä mainituille jyrsinkoneille syntyy usein jonoa ja opiskelijat joutuvat 

odottamaan tai tekemään vaihtoehtoisesti muita harjoituksia.  

 

Lean asiantuntijatyön johtamisessa –kirjan (Torkkola 2015, s. 99.) mukaan 

pullonkaulateorian viisi askelta ovat: 

 

1) ”Tunnista pullonkaula. Prosessissa sen eteen syntyy keskeneräisten töiden jono. 

Pullonkaulan voi mittaamalla tunnistaa siitä, että sillä on hitain tehtävien 

valmistumisnopeus. Sen takia sen jälkeen ketjussa olevat vaiheet ovat hitaampia, 

kuin ne voisivat olla. Ne odottavat työtä pullonkaulasta.” 

 

Yksi pullonkauloista töiden suorittamisessa oli kyselynkin mukaan manuaalijyrsinkoneet. 

Tilanne oli myös nähtävissä, sillä koneille oli usein jonoa. Jonottelun myötä muiden töiden 

tekeminen viivästyi. Tähän liittyen kirjassa on myös kuvaus, miten työt pitäisi järjestää: 

 

2) ”Päätä, miten saat pullonkaulan tuottavuuden maksimiin ilman suuria investointeja.” 

 

Tässä tapauksessa päätettiin poistaa vanha rikkinäinen jyrsinkone ja tilalle hankitaan uusi. 

Näin saadaan kolme toimivaa konetta, jolloin kapasiteetin pitäisi riittää. 
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3) ”Alista kaikki muu toiminta tämän päätöksen mukaisesti. Optimoi pullonkaula 

muiden kustannuksella.” 

 

Koneita pyritään käyttämään niin, että jokaisella koneella on kaikkina työpäivinä töitä. 

Tämän pitäisi edistää opiskelijoiden edistymistä harjoitustöissään. 

 

4) ”Vahvista pullonkaulaa, mutta varmista ensin, että aiemmat askeleet eivät jo 

siirtäneet sitä muualle. Jos pullonkaula on edelleen entisessä paikassa, ala tehdä 

suurempia muutoksia sen valmistumisnopeuden nostamiseksi. Tämän askeleen 

jälkeen pullonkaula yleensä siirtyy.” 

 

Tällä hetkellä vielä odotellaan uuden koneen saapumista. Koneen käyttöönoton jälkeen on 

syytä seurata, poistuuko pullonkaula. Toisaalta on katsottava, löytyykö uusi pullonkaula 

jostakin muusta vaiheesta. 

 

5) ”Jos pullonkaula vaeltaa, aloita uudelleen askeleesta yksi. Tämä iterointi ei koskaan 

pääty.” 

 

Jos uusi pullonkaula löytyy, tehdään sama järjestely uudelleen. 

 

Kaaviossa 2 on esitetty kyselyn vastauksista saadut tulokset, siitä miten vastaajat kokivat 

odotustilanteet. 

 

 

Kaavio 2. Koneille pääsyn odottaminen. 
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Kolamannessa kysymyksessä tiedusteltiin koneiden kunnosta. Vastauksia tuli useimmilta 

vastaajilta. Vain kaksi jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Ohessa joitakin esimerkkejä: 

 

” Ei erityisemmin tule mieleen mitään tiettyä kohdetta, mutta kun on paljon koneita, totta kai 

joskus jokin vika tulee. Omasta mielestä hyvää tietoa siitä sain, kun olin vieressä itse 

seuraamassa, kun koneeseen tuli vika ja sitä lähdettiin korjaamaan.” 

 

Pidemmälle ehtineitä opiskelijoita käytettiin usein avustavina henkilöinä, kun koneet 

vikaantuivat.  

 

”Koneet olivat mielestäni suurimmaksi osaksi siistejä ja toimintakuntoisia. Tosin 

esimerkiksi pienin työstökeskus oli pois käytöstä koko koulutukseni ajan. Muita kyllä 

huollettiin, jos vikoja ilmeni.” 

 

Vanhin NC-kone oli 80-luvun alussa hankittu työstökeskus. Laitteessa oli vain yksirivinen 

näyttö ja ohjelmakoodi poikkesi nykyisin vallalla olevasta G-koodista. Laitteen vikaannuttua 

maahantuojakaan ei enää pystynyt toimittamaan koneeseen uusia osia. Laitteesta päätettiin 

luopua.  

 

”Monet koneet olivat hajottuaan pitkään rikki. Hajoamisia voisi välttää kouluttamalla 

oppilaat paremmin koneen käyttöön.” 

 

Joidenkin koneiden kohdalla varaosien saannissa on ollut vaikeuksia. Heikkokuntoisimmista 

koneista, kuten vanhimmista työstökeskuksesta ja manuaalijyrsinkoneesta. päätettiin luopua. 

Lisäksi on mainittava, että huoltomiehien saaminen nopeasti paikalle on usein ongelmallista. 

Tuotannossa olevat koneet ovat yleensä huoltoliikkeiden ykkössijalla ja opetuskäytössä 

olevat koneet saavat yleensä odottaa. 

 

” Paljon väljyyttä varsinkin vanhemmissa sorveissa. Säännölliselle huollolle olisi tarve.” 

 

Koneet ovat kuluneet käytössä, eikä aina uusia osia ole saatavilla. Heikoimmassa kunnossa 

olevia on pyritty poistamaan. Taloudellisen tilanteen vuoksi koneet uusiutuvat hitaasti. 

Esimerkiksi tällä vuosikymmenellä on hankittu vain yksi CNC-sorvi.  
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Vastauksista koottu yhteenveto on kuvattu kaaviossa 3. Kaaviosta ilmenee, että koneiden 

kuntoon oli enemmän tyytymättömiä, kuin tyytyväisiä. Koneiden käyttö on viime vuosina 

lisääntynyt, sillä Rasekossa on aloitettu aikuisopiskelijoiden kone- ja tuotantotekniikan 

perustutkinnon suorittaminen. Perustutkinnot ovat olleet levyseppähitsaajiksi 

kouluttautuville, mutta perustutkintoon kuuluu myös manuaalisten työstökoneiden käyttö. 

Aikuisopiskelijoista pääosa on maahanmuuttajia. Ongelmat kielen ymmärtämisessä ovat 

saattaneet johtaa myös ongelmiin koneiden käytössä. 

 

 

Kaavio 3. Tyytyväisyys työstökoneiden kuntoon. 

 

Neljännessä kysymyksessä käsiteltiin opetukseen liittyviä turhia asioita. Vastaajien 

näkemykset olivat yllättävän positiivisia. Vastauksista on otettu joitakin poimintoja, jotka 

esitetään ohessa: 

 

”Omasta mielestä kaikki käsitellyt asiat olivat hyödyllisiä.” 

 

Joillekin vastaajista oli jäänyt positiivinen mielikuva opiskelusta. 

 

”Opetuksesta kaikki oli kyllä tarpeellista. Enemmän harmittaa se, että jossain vaiheessa 

opetukseen tarkoitettuja tunteja käytettiin ihan pelkkään istuskeluun.” 
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Opiskelijat etenevät eri nopeudella ja nopeammin eteneviin olisi syytä kiinnittää enemmän 

huomiota. Toisinaan on odotettava, että hitaammatkin ymmärtävät asiat. Varsinkin 

aloitettaessa opiskelua esimerkiksi CAD-ohjelmalla opiskelijoiden tasoerot tulevat hyvin 

esille. 

 

”Kulttuurikurssi oli mielestäni aivan turha.” 

 

Taide- ja kulttuuriopinnot kuuluvat opintoihin. Ne eivät ole varsinaisia ammattiopintoja, 

mutta kuuluvat yleissivistykseen.  

 

Opetukseen liittyvistä turhista asioista luotiin kaavio 4. Esimerkiksi edellä mainittu 

kulttuurikurssin turhuus katsottiin pieneksi haitaksi, sillä se on vain muutamia 

osaamispisteitä koko 180 osaamispisteen tutkinnosta.  

 

 

Kaavio 4. Opetuksessa esiintyvät turhat asiat. 

 

Viidennessä kysymyksessä käsiteltiin piirustuksia ja työohjeita. Vastaukset jakautuivat sen 

mukaan, milloin vastaaja oli opiskellut. Piirustuksia on siirretty CAD-muotoon viime 

vuosina. Myös asiakkaiden tuomista töistä on piirretty teknisen suunnittelun opiskelijoiden 

toimesta uudet piirustukset. Ohessa joitakin vastauksia. 

 

”Piirustuksissa puutteena oli se, että niitä ei juuri annettu lainkaan. Suulliset työohjeet 

kumminkin annettiin.” 
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Vastaus herätti hieman ihmettelyä, sillä käsin piirrettyjä tai kopioituja piirustuksia oli 

aiemminkin tarjolla. Ehkä vastaaja ei pitänyt käsin tehtyjä piirustuksia ”oikeina” 

piirustuksina.  

 

”Piirustukset olivat usein vain epämääräisiä luonnoksia tai suullisia ohjeita. Niitä olisi 

voinut käydä piirtämässä puhtaaksi tietokoneella, kun aika moni osasi kuitenkin jossain 

määrin käyttää esim. Inventoria.” 

 

Vastaajatkin olivat huomanneet puutteet piirustuksissa. Tilannetta on korjattu. Nykyään 

asiakastöiden piirustuksia piirretään puhtaaksi teknisen suunnittelun opiskelijoiden toimesta. 

Koneistajaopiskelijat opiskelevat myös CAD-ohjelmien käyttöä, mutta piirustusten 

puhtaaksi piirtämisellä heidän toimestaan on käytännön rajoituksia. Työsalin tietokoneisiin 

on asennettu vain CAM-ohjelmat ja piirtäminen pitäisi käydä tekemässä CAD-luokissa, 

jotka ovat yleensä täysin varattuja. Tilannetta voitaisiin korjata asentamalla CAD-ohjelmat 

työsalin koneisiin, mutta tähän asti on ollut tietoinen valinta, että koneita ei liitetä verkkoon, 

koska silloin koneiden vääränlainen käyttö yleistyisi. CAM-ohjelmat toimivat omilla 

paikallisilla lisensseillään, mutta CAD-ohjelmat käyttävät verkkolisenssiä. 

 

”Piirustuksista ei mitään moitittavaa ja työohjeet aina riittoisat ja kysymällä lisää 

ohjeistusta sai aina.” 

 

Vastaaja on ollut opiskelijana aikana, jolloin piirustukset on jo tehty CAD-ohjelmalla. 

Kaikista töistä ei ole erillistä työohjetta. Uudemmista töistä on pyritty tekemään työohjeet, 

joissa on kuvattu tarvittavat koneet (esimerkiksi vannesaha ja manuaalisorvi), kappaleen 

kiinnitykset, käytettävät terät sekä työstöarvot ja materiaali, josta kappale valmistetaan. 

” Ei ollut, jos oli, kysymällä selvisi.” 

 

Lyhyt vastaus kysymykseen ”Oliko piirustuksissa tai annetuissa työohjeissa mielestäsi 

puutteita tai virheitä? Miten niitä olisi voinut parantaa?”  Parannusehdotukset olivat 

harvinaisia. Vain edellä mainittu puhtaaksi piirtämisehdotus annettiin.  

 

Piirustuksia ja työohjeita koskevista vastauksista on koottu yhteenveto kaavioon 5. 

Kaaviosta ilmenee, että piirustuksiin oli enemmän tyytymättömiä, kuin tyytyväisiä. CAD-
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piirustusten ja kirjallisten työohjeiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt. Samoin 

viimeisten vuosien aikana valmistuneet vastaajat olivat selvästi tyytyväisempiä kuin 

aiempina vuosina valmistuneet vastaajat. 

 

 

Kaavio 5. Piirustuksissa ja työohjeissa esiintyvät puutteet. 

 

 

Kuudennessa kysymyksessä käsiteltiin oppimisympäristönä toimivan työsalin siisteyttä. 

Vastauksissa oli taas selvää hajontaa. Vastaukset jakautuivat jälleen sen mukaan, milloin 

vastaajat olivat opiskelleet. Aiemmin valmistuneet pitivät työsalin siisteyttä hyvänä, viime 

vuosina valmistuneet eivät niinkään. Ohessa joitakin vastauksia. 

 

” Työsalit siivottiin joka tunnin jälkeen ja olivat ulkoasultaan siistit. Joillain työkaluilla ei 

ollut omaa paikkaansa ja niitä sai välillä hakea. Niille voisi keksiä jonkun paikan.” 

 

Työsalit siivottiin päivän päätteeksi ei jokaisen tunnin jälkeen. Tämä oli kirjallinen vastaus, 

joten vastaajalle on saattanut tulla ajatusvirhe. Työkalujen järjestystä ja löydettävyyttä on 

pyritty parantamaan. 

 

” Työ salin siisteydessä ei ole sanottavaa omasta mielestä kyllä me ainakin hommat 

hoidettiin töiden jälkeen, että paikat saatiin siivotuksi kunnolla.” 
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Vastaus on melko tyypillinen aiemmin valmistuneiden kohdalla. Työsalin käyttöaste on 

noussut ja opiskelijoita on yhtä aikaa eri ryhmistä työskentelemässä. Siivouksesta pyritään 

kuitenkin pitämään huolta. 

 

” Sorvien vieressä olevien työkalukaappien/tasojen siisteyden ylläpitäminen osoittautui 

kovin vaikeaksi. Niihin tuntui kerääntyvän usein paljon ylimääräistä.” 

 

Kaapeista ollaan luopumassa. Tilalle tulee siirrettävät työpöydät, joille tarvittavat terät ja 

työkalut kerätään. Ne myös palautetaan päivän päätteeksi. Tämä työ on vielä kesken, sillä 

pöytien valmistus oppilastyönä kestää jonkin aikaa. Mallikappale on jo käytössä. 

 

” Työsali oli välillä sotkuinen, ei häirinnyt minua. Olisi kuitenkin ollut tärkeää, että oppilaat 

antaisivat toisilleen työskentelyrauhan ja osaisivat käytöstavat.” 

 

Isossa joukossa on yleensä erilaisia opiskelijoita. Osa ei aina jaksa keskittyä aiheeseen ja 

aiheuttaa sekaannusta. Varhainen puuttuminen yleensä parantaa tilannetta. Hyvät tavat 

kuuluvat kaikille. Valitettavasti suuri osa ammatillisen opettajan työstä on kasvattamista. 

 

Työsalin siisteyttä koskevista vastauksista on koottu yhteenveto kaavioon 6. Kaaviosta 

ilmenee, että siisteyteen oli tasaisesti tyytymättömiä ja tyytyväisiä. Tosin aiemmin 

valmistuneet olivat selvästi tyytyväisempiä, kuin viime vuosina valmistuneet. Siisteydessä 

on selvästi kehitettävää. 

 

 

Kaavio 6. Työsalin siisteys. 
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Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin parannusehdotuksia. Niitä ei tullut montaa, mutta 

annetut keskittyivät oppimiseen: 

 

”Työsalitunteja varten voisi antaa jotain työtehtäviin liittyviä ennakkotehtäviä, jotta 

opiskelijat olisivat paremmin valmistautuneita. Silloinkin kun tarvittava teoria on jo käyty, 

olisi hyvä kerrata ja virkistää muistia.” 

 

Ajatuksena hyvä, mutta ennakkotehtävätkin tulisi tarkastaa. Jos tehtävien tarkastus jää viime 

hetkeen ei niistä ehditä keskustella ennen työn aloittamista, tai työ siirtyy. Asioita pyritään 

opiskelemaan ennakkoon teoriatunneilla. 

 

” Ei lisättävää mahtavat opit ja oppiympäristön tarjosi RASEKO 😊” 

 

Kirjallinen vastaus, jossa opiskelija esitti tyytyväisyytensä. 

 

”Vanhemmat opiskelijat voisivat toimia joissain tilanteissa opettajina nuoremmille. Itsekin 

muistan joskus opettaneeni sorvauksen perusasioita parhaille ja valituille ensimmäisen 

vuoden opiskelijoille. Vaikutti toimivalta ratkaisulta siinä tilanteessa.” 

 

Kun oppimisympäristönä toimivassa tilassa on yhtä aikaa kolmenkin eri vuosikurssin 

opiskelijoita ja opettajia vain kaksi, on jouduttu tilanteisiin, joissa pidemmän aikaa 

opiskelleiden apua on tarvittu. Tästä on hyötyä myös ohjaajana toimivalle opiskelijalle, sillä 

opettaessaan toiselle jotakin työtä tai työvaihetta opiskelijat sisäistävät itsekin asiat 

syvällisemmin. 

 

” Opettajia pitäisi olla enemmän ja niitä, jotka haluavat oppia enemmän tulisi auttaa siinä. 

Muita jatkuvasti häiritsevät oppilaat tulisi poistaa.” 

 

Jos ryhmässä on esimerkiksi 25 opiskelijaa, jää yhtä opiskelijaa kohden aikaa alle kaksi ja 

puoli minuuttia oppitunnin aikana. Osa opiskelijoista turhautuu odotellessaan ja aiheuttaa 

muille häiriötä. Tähän ongelmaan ei ole suoraa ratkaisua, mutta kirjassa Lean 

asiantuntijatyön johtamisessa (Torkkola 2015, s 57.) voi löytyä käytännön ratkaisuja, joita 
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noudattamalla työt saadaan etenemään järkevämmin. Kirjan mukaan organisaatio voi olla 

resurssitehokas tai virtaustehokas: 

 

”Kun rakennetaan resurssitehokas organisaatio, pitää varmistaa, että työtehtäviä on aina 

odottamassa, jotta resurssit eivät odota työtä. Resurssitehokkuus tarkoittaa korkeaa 

käyttöastetta. Tästä seuraa, että läpimenoaika kasvaa. Virtaustehokkaassa organisaatiossa 

työ ei odota tekijäänsä, mutta tekijä voi joutua odottamaan työtä. Tällä periaatteella 

optimoitu organisaatio on kokonaisuutena tuotteliaampi ja nopeampi: samalla henkilöstöllä 

saadaan enemmän valmista aikaiseksi.” 

 

Työt on yleensä hoidettu resurssitehokkaasti. Harjoitustöitä on ollut valmiina niin paljon, 

että yhdenkään opiskelijan ei pitäisi joutua olemaan ilman työtä. Koneiden jakaminen 

opiskelijoille helpottaa tilannetta päivän alussa, mutta opiskelijat etenevät eri nopeudella, 

jolloin päivän kulun ennustaminen on vaikeaa tai lähes mahdotonta. Virtaustehokkaan 

ajattelun siirtäminen oppimisympäristöön saattaisi olla kaivattu ratkaisu.   

 

Kirjassa on esitetty yksinkertaiselta näyttävät esimerkit, siitä miten virtaustehokas ympäristö 

tunnistetaan. 

 

”Työ virtaa, jos jokainen työntekijä osaa vastata yksiselitteisesti näihin kysymyksiin:” 

 

1. ”Mistä tiedän, mitä teen seuraavaksi” 

 

Jokainen opiskelija voi tarkastaa työlistalta, mikä työ häneltä puuttuu. 

 

2. ”Mistä saan työtehtäväni?” 

 

Piirustukset ja työohjeet saa opettajalta tai verkossa olevalta palvelimelta. 

 

3. ”Kuinka kauan tämän työtehtävän tekemiseen pitäisi mennä 

aikaa?” 

 



69 

 

Ohjeaikoja ei ole annettu, mutta työohjeisiin olisi syytä lisätä työhön käytettävä aika. 

Opiskelijan harjaantuneisuus vaikuttaa kulutettavaan aikaan. 

 

4. ”Minne toimitan työni, kun olen sen tehnyt?” 

 

Valmiit työt toimitetaan opettajalle tarkastettavaksi. 

 

5. ”Milloin toimitan työni, kun olen sen tehnyt?” 

 

Kun työ on viimeistelty ja siitä on laadittu mittauspöytäkirja. 

 

Kysymykset ja vastaukset tuntuvat hyvin yksinkertaisilta, kun ne on kirjoitettu 

vastauksineen auki. Työtehtäviin käytettävän ajan määrittelyä ei ole tehty, kaikki muu pitäisi 

olla valmiina. Kun työtehtäville on saatu laskettua suoritusajat, niin oheiset kysymykset 

tuodaan vastauksineen opiskelijoiden nähtäville, mieluiten sellaiseen paikkaan, jossa ne ovat 

kaikkien nähtävillä. 
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8 VERTAISARVIOINTI 

 

8.11.2019 suoritettiin vertaisarviointi Rasekon kone- ja tuotantotekniikan osastolla Salon 

seudun koulutuskuntayhtymän toimesta. Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas 

ammatilliseen koulutukseen –kirjan mukaan vertaisarviointi, jossa vertaisarviointiryhmä 

arvioi ammatillista oppilaitosta tai koulutuksen järjestäjän toimintaa, on osoittautunut 

erityisen hyväksi laadun varmistamisen ja kehittämisen välineeksi. (Opetushallitus 2013) 

 

Kirjassa vertaisarviointi määritellään seuraavasti: ” Vertaisarviointi on ulkoisen arvioinnin 

muoto, joka tukee laadun varmistamista ja kehittämistä arvioinnin kohteena olevassa 

oppilaitoksessa. Ulkoisten asiantuntijoiden muodostama vertaisarviointiryhmä kutsutaan 

arvioimaan ammatillisen koulutuksen järjestäjän ja ammatillisen oppilaitoksen toimintojen 

– kuten eri osastojen tai koko oppilaitoksen koulutuksen laatua. Vertaisarvioijat vierailevat 

kohdeoppilaitoksessa sitä arvioidessaan. Vertaisarvioijat ovat oppilaitoksen ulkopuolisia 

henkilöitä, jotka työskentelevät vastaavassa ympäristössä ja ovat arvioitavan aihepiirin 

asiantuntijoita ja ammattilaisia. Arvioijat ovat riippumattomia ja arvioivat vastaavalla 

organisaatiotasolla olevien henkilöiden toimintaa.” (Opetushallitus 2013). 

 

Vertaisarviointia voidaan käyttää jatkuvan laadun parantamisen välineenä. Kuvassa 37 on 

esitetty vertaisarvioinnin käyttöä laadunparantamisessa.  

 

Kuva 37. Jatkuva laadun parantaminen vertaisarvioinnin avulla. (Opetushallitus 2013) 
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8.1 Vertaisarviointikäynti 

 

Vertaisarviointi alkoi Salon Seudun koulutuskuntayhtymässä valmisteluvaiheella, jossa 

vertaisarviointiryhmä järjestäytyi ja pyysi Rasekoa laatimaan itsearviointiraportin. 

Arvioinnille laadittiin aikataulu ja valmisteltiin arviointikäyntiä. 

 

Vertaisarviointikäynnillä vertaisarviointiryhmä vieraili Rasekon kone- ja tuotantotekniikan 

osastolla ja suoritti arvioinnin. Arviointiin kuului tutustumiskierros koneistajien ja levy- 

seppähitsaajien työsaleissa sekä johdon, opettajien ja opiskelijoiden haastattelut. Lisäksi 

ryhmä pääsi tutustumaan näyttöjen arviointiin työelämäedustajien kanssa.  

 

Rasekon hoidettavaksi jäi haastateltavien valinta, tilojen ja laitteiden varaaminen, 

suunnitelman laatiminen tutumiskierrosta varten, muiden käynnille osallistuvien 

sidosryhmien informointi ja kutsuminen sekä ruokailuista huolehtiminen ja 

tutustumiskierroksen vetäminen. Vertaisarviointiryhmän kokoontumista varten oli varattu 

yksi huone koko vierailupäivän ajaksi sekä loppukokousta varten suurempi tila. 

 

Käynnillä vertaisarviointiryhmä suoritti lyhyen arvioinnin, jossa keskityttiin Rasekon 

valitsemiin laadun osa-alueisiin. Käynnin aikana vertaisarviointiryhmä tarkisti 

itsearviointiaineistosta tehtyjen arvioiden paikkansapitävyyden ja teki omia arvioitaan. 

Nämä toimet edellyttivät lisätietojen keräämistä. Lisätietoja kerättiin haastatteluilla ja 

ryhmäkeskusteluilla. Tämän jälkeen vertaisarviointiryhmän analysoi keräämiään tietoja.  

  



72 

 

8.2 Vertaisarviointiryhmän palaute 

 

Vertaisarvioinnin päätteeksi pidettävä palautetilaisuus oli hyödyllinen tilaisuus, jossa 

vertaisarvioijat kertoivat Rasekon edustajille huomioistaan ja suosituksistaan. 

Arviointikäynnin jälkeen vertaisarviointiryhmän tulee laatia arviointiraportti. 

Vertaisarvioinnin raportin pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan käytännön kehittämistoimet. 

Tässä kirjoitetut huomiot on kirjattu suullisen palautteen pohjalta, sillä lopullista 

arviointiraporttia ei ole vielä laadittu. 

 

Positiivisia huomioita: 

+ Oppimisympäristöissä hyvin toimivat monipuoliset ohjaajat. 

+ Työturvallisuuteen perehdyttäminen 

Perehdyttämisessä nähtiin hyväksi yleinen, konekohtainen ja työpaikkakohtainen 

perehdytys sekä suojavälineiden käytön valvonta. 

+ Pitkäaikaiset työelämäsuhteet 

Positiivisina asioina työeläsuhteissa nähtiin lisäksi työpaikoilla tehtävät näytöt, työpaikoilla 

annettava ohjaus, tutkinnon osittain määritellyt työt ja oppisopimukset. 

 

Kehittämiskohteet: 

-Työsalien ahtaus 

Opiskelijat joutuvat odottamaan vuoroaan koneille ja laitteille, kolmekin opiskelijaryhmää 

samanaikaisesti samassa tilassa, opiskelijat joutuvat odottamaan opettajan antamaa ohjausta 

eikä opiskelijoilla ole varsinaista taukotilaa. 

-Erityisen tuen tarve 

Erityisen tuen tarpeessa olevilla opiskelijoilla on haasteita työelämän oppimisympäristöissä, 

varhainen puuttuminen esimerkiksi pienryhmän muodossa sekä ammatillisen ohjaajan tarve. 

-Osaamisen hankkimisen systemaattinen dokumentointi ja käyttöönotto 

Panostaminen digitaalisuuteen niin oppilaitoksella, kuin työssäoppimispaikoissa. 

-Työympäristön hyödyntäminen yhteisten tutkinnon osien suhteen. 

Yhteiset tutkinnon osat suoritettu pääasiassa oppilaitoksessa luokkaopetuksena tai 

verkkokursseina. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen alussa esitettiin kysymyksiä, joihin työn edetessä pyrittiin löytämään 

ratkaisuja. Ensimmäinen kysymys oli: 

 

 Mitä Leanin osia voidaan ottaa käyttöön koneistajien koulutukseen tarkoitetussa 

oppimisympäristösää? 

 

Leania käytetään yleisesti konepajoissa tuottavuuden nostamiseen. Sovellettaessa Lean-

ajattelua oppilaitosympäristöön, joudutaan käyttämään luovaa ongelmanratkaisua. Lean tai 

joitakin sen hyviä käytänteitä voidaan helposti ottaa käyttöön myös oppilaitosympäristössä. 

Oppilaitoksen tarkoituksena ei ole tuottaa hyödykkeitä teollisuuden tapaan, ellei sellaisiksi 

lasketa joitakin oppilaitoksen tarjoamia palveluita. Leania sovellettaessa on ”tuotteeksi” 

ajateltava ammattinsa perusteet osaava opiskelija.  

 

5S-menetelmän käyttö vaatii aikaa ja opiskelijoiden totuttamista ja sitouttamista 

menetelmään. Opiskelijoiden vaihtuvuus on käytännössä suurempaa kuin yritysten 

työntekijöiden. Opiskelijat suorittavat opintonsa pääasiassa 2 – 3 vuodessa. Menetelmä 

vaikuttaa paperilla yksinkertaiselta, mutta käytännössä sen toiminnassa pitäminen vaatii 

jatkuvaa työtä.  

 

Kanban-taulun avulla opiskelija näkee yhdellä silmäyksellä, missä vaiheessa opiskeltavaa 

tutkinnon osaa hänen opintonsa ovat. Opiskelijoille verkossa jaettavaa Kanban-taulua 

käytettäessä on syytä käyttää vain opiskelijanumeroita tietosuojan vuoksi. 

 

Toinen esitetty tutkimuskysymys oli: 

 

 Miten muutokset oppimisympäristön järjestelyyn tulisi tehdä, jotta työ sujuisi 

vähemmällä vaivalla? 

 

Hukan etsiminen ja sen löytäminen helpottaa päivittäisiä toimia. Kaikki turha on poistettava. 

Hukkaa on monenlaista ja vähitellen sitä huomaa päivittäin. Lean-järjestelmän käsittely 

oppilaitosympäristössä vaatii käytännössä enemmän soveltamista kuin esimerkiksi 
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autoteollisuudessa. On kuitenkin hyvä ajatella, että tässä työssä kuvatut Lean-menetelmät 

lisäävät tuottavuutta, koska oppimisympäristön toiminta järjestetään uudelleen ja hukkaa on 

helppo löytää ja poistaa työpisteistä. Varastojen selkeyttämisellä ja työkalujen laittamisella 

niille kuuluviin paikkoihin vähennetään turhaa etsimisen aiheuttamaa liikkumista. Kyselyssä 

ja vertaisarvioinnissa löytyi pullonkauloja, joita on pyritty poistamaan. Jatkuvalla 

systemaattisella työskentelyllä hukka havaitaan ja sitä kautta sitä on mahdollista vähentää ja 

samalla nopeuttaa opiskelijoiden opintoja. 

 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli 

 

 Miten harjoitus- ja näyttötöiden uudelleen suunnittelulla voidaan saada aikaan 

säästöjä? 

 

Harjoitustöiden piirustukset tehdään CAD-ohjelmalla, jolloin ne ovat selkeitä ja helposti 

luettavissa. Piirustusten lisäksi perusharjoituksille laaditaan työohjeet, jotka nopeuttavat 

töiden suorittamista. Materiaalivalintoja kannattaa miettiä. Harjoitustöissä perinteinen S235-

teräslaatu tulee edullisimmaksi hintansa vuoksi. Lisäksi sen käyttöä puolustaa käytössä 

olevat teräpalalaadut, jotka on valittu teräkselle. Erikoismetalleille tarkoitetut teräpalat ovat 

kalliimpia kuin teräkselle tarkoitetut laadut. Asiakastöissä asiakkaan tarpeet määrittelevät 

materiaalivalinnan. 

 

9.1 Arvio tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Leanin soveltaminen on saatu vasta aloitettua. Kyselyssä, vertaisarvioinnissa ja opettajien 

omissa havainnoissa oli kuitenkin löydetty samansuuntaisia kehityskohteita. Verrattaessa 

vuoden takaiseen tilanteeseen ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat tehneet ensimmäisen 

kymmenen viikon aikana keskimäärin 2,2 harjoitustyötä enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 

takainen harjoitustöiden määrä oli 7,6 opiskelijaa kohden, kun se on nyt 9,8. Harjoitustöissä 

käytetty konekanta on poistettua jyrsinkonetta lukuun ottamatta pysynyt samana. Vuoden 

lopussa tuleva uusi jyrsinkone todennäköisesti nostaa seuraavan syksyn opiskelijoiden 

harjoitustyömäärää edelleen. Käytännössä kuitenkin opiskelijat ovat eri vuosina erilaisia, 

joten mitään täysin varmaa johtopäätöstä parantuneesta harjoitustyömäärästä ei voi vetää. 

Oikeansuuntainen se kuitenkin on. 



75 

 

Kehittäminen omassa työympäristössä on saatu alkuun. Vertailukelpoisia tuloksia tulisi 

tutkia useamman vuoden ajan, jolloin nähtäisiin, onko tehdyillä toimenpiteillä ollut haluttu 

vaikutus. Oma työni on helpottunut, sillä opiskelijat löytävät tarvittavat välineet nykyisin 

helpommin. Itselle jää enemmän aikaa ohjaamiseen, jolloin myös opiskelijat pääsevät 

etenemään nopeammin. 

 

9.2 Jatko ja kehitysideat 

 

Ajatus kaiken turhan poistamisesta on osa nykyistä toimintakulttuuria. Siitä on syytä pitää 

kiinni. Haastattelututkimuksessa saatuja ideoita valmistuneilta opiskelijoilta ja 

vertaisarvioinnissa löytyneitä kehityskohteita on aloitettu parantamaan. Vahvuuksiakaan ei 

ole syytä unohtaa, vaan miettiä miten niitä voisi edelleen vahvistaa. Haastattelun käyttö 

oppilaitoksessa vielä opiskelevien keskuudessa olisi seuraava askel. Opiskelijat ovat 

yllättävän tarkkoja huomaamaan kehityskohteita. 
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10 YHTEENVETO 

 

Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Rasekon ammattiopiston koneistajien opetusta. 

Tavoitteena oli löytää opetukseen ja opetussuunnitelman toteutukseen kehityskohteita, 

joiden avulla opiskelijoiden oppimisympäristön toimivuutta voitaisiin parantaa. Ideoita 

pyrittiin löytämään teollisuudessa laajasti käytetystä Lean ajattelusta.  

Leania käytetään yleisesti tuottavuuden nostamiseen. Sovellettaessa Lean-ajattelua 

oppilaitosympäristöön, joudutaan käyttämään luovaa ongelmanratkaisua. Oppilaitoksen 

tarkoituksena ei ole tuottaa hyödykkeitä teollisuuden tapaan, ellei sellaisiksi lasketa joitakin 

oppilaitoksen tarjoamia palveluita. Leania sovellettaessa on ”tuotteeksi” ajateltava 

ammattinsa perusteet osaava opiskelija. Esimerkiksi 5S-menetelmän käyttö vaatii aikaa ja 

opiskelijoiden totuttamista ja sitouttamista menetelmään. Opiskelijoiden vaihtuvuus on 

käytännössä suurempaa kuin yritysten työntekijöiden. Opiskelijat suorittavat opintonsa 

pääasiassa 2 – 3 vuodessa. Menetelmä vaikuttaa paperilla yksinkertaiselta, mutta 

käytännössä sen toiminnassa pitäminen vaatii jatkuvaa työtä.  

Hukan etsimisestä ja löytämisestä on tullut rutiinia ajatuksena: ”Kaikki turha on poistettava.” 

Jatkuvalla systemaattisella työskentelyllä hukka havaitaan ja sitä kautta sitä on mahdollista 

vähentää ja samalla nopeuttaa opiskelijoiden opintoja. 

Lean-menetelmät lisäsivät tuottavuutta, koska oppimisympäristön toiminta järjestettiin 

uudelleen ja hukkaa oli helppo löytää ja poistaa työpisteistä. Varastojen selkeyttämisellä ja 

työkalujen laittamisella niille kuuluviin paikkoihin vähennetään turhaa etsimisen 

aiheuttamaa liikkumista. Harjoitustöihin tehdyt työohjeet ja uudet piirustukset helpottavat 

opiskelijoiden työskentelyä. Haastattelututkimuksessa esiin tulleita pullonkauloja on pyritty 

poistamaan. Työympäristöä ja töiden seurantaa on muutettu visuaalisemmaksi. 

Näyttää siltä, että opiskelijat ja opettajat ovat hyötyneet uusista käytänteistä. Opiskelijat 

etenevät harjoitustöissään aiempaa nopeammin ja opettajilla on enemmän aikaa 

ohjaamiseen. Työympäristö on lisäksi entistä siistimpi ja viihtyisämpi. Omasta puolestani 

suosittelen pysähtymään ja miettimään mitä turhaa omasta työympäristöstä löytyy.   
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      Liite I 

 

Haastattelun kysymyspohja 

 

Sinut on valittu haastatteluun, koska olet valmistunut koneistajaksi Rasekon 

ammattiopistosta. Haastattelun tarkoituksena on kehittää oppimisympäristöä ja opetusta 

koneistajien työsalissa. Kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. 

 

1) Miten helposti mielestäsi materiaalit, mittavälineet, työkalut, terät ja teräpalat oli 

löydettävissä/saatavissa työsalissa. Olisiko niiden sijoittelussa ollut mielestäsi 

kehitettävää ja miten olisi muuttanut sijoittelua/järjestystä? 

 

2) Oliko työskentelyssä mielestäsi tilanteita, joissa jouduit odottamaan työstökoneelle 

pääsyä? Mistä tämä mielestäsi johtui? 

 

3) Oliko työstökoneiden kunnossa tai toiminnassa parantamisen varaa? Mainitse jokin 

esimerkki, jos sinulle tulee mieleen. 

 

4) Käsiteltiinkö opetuksessa mielestäsi turhia asioita? Mainitse jokin esimerkki, jos 

muistat sellaisia. 

 

5) Oliko piirustuksissa tai annetuissa työohjeissa mielestäsi puutteita tai virheitä? 

Miten niitä olisi voinut parantaa? 

 

6) Oliko työsalin siisteydessä parantamisen varaa? Mikä tai mitkä asiat sinua 

erityisesti häiritsivät? 

 

7) Onko mielessäsi jokin muu kehitysehdotus, jonka haluaisit tuoda esiin? 

 

 


