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kasvattamista ja tuotantotilojen siisteyttä. Tutkimuksessa tutkittiin, miten implementoidaan 

5S menetelmä tehokkaasti tuotantoon.  

 

5S menetelmän käyttöönoton tutkimiseen käytettiin keskusteluja tuotantoesimiesten ja 

työntekijöiden kanssa. Keskustelut käytiin vapaana keskusteluna, joissa pyrittiin 

selvittämään nykytilanne ja ehdotukset tilanteen parantamiseksi. 5S menetelmän 
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and cleanliness of production facilities. The study examined how to effectively implement 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tutkimus tehdään Sormat Oy:lle. Sormat Oy on perustettu vuonna 1970 ja sillä on pitkä 

historia rakennuskiinnikkeiden valmistajana. Sormatin päätuotteita ovat kiila-ankkurit ja 

betoniruuvit, joita se valmistaa omassa tehtaassa Ruskolla. Tuotteet valmistetaan pääasiassa 

rakennusteollisuuden käyttöön. Suuri osa tuotteista on ETA-hyväksyttyjä. (Sormat Oy 

2021.) 

 

5S avulla tavoitellaan tuotannon tuottavuuden kehitystä ja tavaroiden etsimiseen kuluvan 

hukan poistamista sekä tuotantotilojen siisteyden lisäämistä ja yleisilmeen parantamista. 

Diplomityö tehdään osana Sormat Oy:n uutta palkkiojärjestelmämallia. 

Palkkiojärjestelmässä tavoitteeksi on asetettu saada koko tuotanto sekä varasto 

noudattamaan Lean 5S periaatteita vuoden 2021 aikana.  

 

Tuotanto koostuu kylmämuokkausosastosta ja koontiosastosta, joilla valmistetaan mm. 

Sormat Oy:n päätuotteita, kiila-ankkureita sekä betoniruuveja. Tuotannossa on useita eri 

työpistettä, jotka ovat pääosin osastolla yhteiskäytössä. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on saattaa tuotanto-osaston työpisteet noudattamaan Lean 5S 

periaatetta. 5S on yrityksessä uusi, joten työhön sisältyy 5S koulutusmateriaalin luominen 

sekä henkilökunnan 5S koulutus. Tutkimuksessa luodaan myös 5S auditointi malli, jonka 

avulla varmistetaan saavutetun siisteys tason säilyminen ja 5S kehitys jatkossa.  

 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmänä käytetään tuotannon esimiesten ja työntekijöiden kanssa käytyjä 

keskusteluja ja yhdessä mietittyjä parannuskeinoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia 

tuotannon siisteyteen. Toisena tutkimusmenetelmänä on kirjallisuustutkimus, jonka avulla 

etsitään toimintatapoja toteuttaa 5S menetelmä tuotantoon. 5S:n vaikutusta tuotantoon 

arvioidaan ennen-jälkeen-valokuvien avulla.  
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5S toteutuksen onnistumisen kannalta keskeisessä roolissa olivat yrityksen tuotannon 

esimiehet ja työntekijät, joten he ovat pääosassa tutkimusta varten tehdyissä 

alkuhaastatteluissa. Alkuhaastattelut käydään vapaana keskusteluna, joka ei etene ennalta 

suunnitellun kysymyslistan mukaisesti. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään havainnointia 

eri työpisteiden siisteydestä ja järjestyksestä sekä työskentelytavoista.  

 

1.3 Tutkimustyön rakenne 

Työn johdannossa on esitelty tutkimuksen tavoitteet ja käytettävät tutkimusmenetelmät. 

Työn teoreettisessa osassa on selvitetty Lean periaatteet sekä sen keskeisimmät työkalut. 5S 

on osa Leania ja sen tuomaa muutosprosessia, joten ennen sen käyttöönottoa on tärkeää 

ymmärtää Lean periaatteet ja sen tärkeimmät tavoitteet. Teoreettisessa osassa esitellään 

syvällisemmin 5S menetelmää ja sen tarkoitusta sekä toteutusta. Tutkimuksen käytännön 

osuudessa käydään läpi 5S toteutus tuotannossa vaihe vaiheelta, alkaen 5S suunnittelusta. 

Lopussa analysoidaan saadut tulokset, esitellään johtopäätökset sekä arvioidaan, 

saavutettiinko asetettu tavoite.  
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2 LEAN PERIAATTEET JA KESKEISET TYÖKALUT 

 

 

Lean periaate on filosofia, jonka tavoitteena on parantaa suorituskykyä. Se perustuu 

käsitteisiin ja menetelmiin, jotka ovat peräisin Toyotan tuotantojärjestelmästä 30 vuotta 

sitten. Tuolloin Toyotan tuotantojärjestelmä alkoi etsiä tapoja vähentää hukkaa. Lean 

periaatteen keskeisiä käsitteitä ovat virtaus, imuohjaus, hukan poistaminen ja jatkuva 

parantaminen. (Bozzone 2002, s. 4.) 

 

Lean on laaja käsite, joka kuvaa kokonaisvaltaista laatujohtamista. Lean periaate keskittyy 

parantamaan laatua ja nostamaan tuottavuutta samalla karsien prosessista kaiken 

mahdollisen hukan pois.  Lean periaatetta noudattamalla yritys voi tuottaa 

korkealaatuisempia tuotteita ja palveluita alhaisemmilla kustannuksilla ja käyttää samalla 

resursseja tehokkaammin. Liiketoimintastrategiassa Lean periaate perustuu 

asiakastyytyväisyyden varmistamiseen tarjoamalla laadukkaita tuotteita ja palveluita, jotka 

ovat juuri sitä mitä asiakas on tilannut, oikeaan hintaan ja vaadittu määrä. Vaikka 

muodolliset Lean -käytännöt alkoivat alun perin valmistuksessa, niitä sovelletaan nyt 

kaikkialla, missä on hukkaa ja missä on parannettavaa. Se ei rajoitu mihinkään tiettyyn 

organisaation tai liiketoiminnan osaan. Leanin filosofia, periaate ja käytännöt ovat 

tehokkaimpia, kun niitä sovelletaan koko organisaatiossa. Tämä kattaa kaikki toiminnot, 

mukaan lukien sisäiset toiminnot, toimittajaverkot ja asiakkaiden arvoketjut. (Sayer & 

Williams 2007, s. 12, 14-15.) 

 

Lean on muutos- ja sopeutumisprosessi, joka kehittyy jatkuvasti. Se ei ole yksittäinen 

idealisoitu visio tai teknologiavetoinen tavoitetila. Keskeinen tavoite on pitkällä aikavälillä 

uusiutuva yritys, jossa organisaatio rakentaa kestäviä suhteita kaikkiin sidosryhmiinsä, 

mukaan lukien työntekijät, johtajat, omistajat, toimittajat, jakelijat ja asiakkaat sekä yhteisö, 

yhteiskunta ja ympäristö. (Sayer & Williams 2007, s. 12.) 

 

Ennen kuin aletaan miettiä miten Leania voi hyödyntää tuotannossa, on ymmärrettävä Lean 

ajattelu. Lean on ajattelutapa, jossa tuotanto vaatii vähemmän ja antaa enemmän. Se tarvitsee 

vähemmän työvoimaa, tuotantotilaa, työkalu investointeja ja vähemmän uuden tuotteen 

suunnitteluun käytettyä aikaa. Leanin avulla voidaan vähentää tuotantotilassa tapahtuvaa 
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varastointia jopa puoleen. Leanin avulla saadaan vähennettyä vikoja ja pystytään tuottamaan 

enemmän erilaisia tuotteita. Lean ajattelussa pyritään täydellisyyteen, jossa jokaisen 

parannuksen jälkeen pyritään tekemään lisää parannuksia. Lean ajattelussa uskotaan, että 

jokaisen parannuksen jälkeen voi vielä löytyä hukkaa poistettavaksi. (Black 2008, s. 14-15.) 

 

Lyhyesti sanottuna Lean tarkoittaa vähemmän hukkaa, lyhyempiä työjaksoja ja vähemmän 

toimittajia. Mutta Lean tarkoittaa myös enemmän työntekijöiden tietämystä ja 

mahdollisuuksia vaikuttaa työn kehittämiseen, enemmän organisaation joustavuutta, 

suurempaa tuottavuutta, tyytyväisempiä asiakkaita ja enemmän menestystä pitkällä 

aikavälillä. (Sayer & Williams 2007, s. 12.) 

 

2.1 Lean periaatteet 

Leanin periaatteisiin kuuluu arvon tunnistaminen, arvovirran kartoittaminen, virtauksen 

luominen, imuohjauksen luominen ja täydellisyyteen pyrkiminen (kuva 1). Tuotteen tai 

palvelun arvon tunnistaminen on tehtävä asiakkaan näkökulmasta. Tämä on Leanin 

ensimmäinen ja tärkein askel, koska kaikki muut Lean periaatteet perustuvat tähän asiakkaan 

näkökulmaan. Arvovirran kuvauksessa kartoitetaan asiakkaan määrittelemät arvot. 

Arvovirran kuvauksen jälkeen on pyrittävä poistamaan prosessista kaikki lisäarvoa 

tuottamaton toiminta, jolloin arvovirtakuvauksessa on lopulta vain toimintoja, joista asiakas 

on valmis maksamaan. Lean-periaatetta noudattamalla ja käyttämällä Just-In-Time-

tekniikkaa, luodaan tuotanto toimimaan imuohjauksella. Tavoitteena on yhdistää tuotanto 

toimimaan kysynnän mukaan ja etsiä sen jälkeen täydellisyyttä.  Viimeinen periaate sanoo 

tarkoituksella etsiä eikä saavuttaa, koska Lean-periaatteita ei pitäisi pitää kohtuuttomina 

tavoitteina. Lean-periaatteita käytetään rakentamaan yhteinen kulttuuri kaikkien 

organisaatioon osallistuvien kesken, jotta voidaan saavuttaa pitkän aikavälin tavoite 

korkealaatuisesta ja vakaasta tuotantoympäristöstä. (Jackson 2015, s. 207-208.) 
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Kuva 1. Leanin pääperiaatteet on jaettu viiteen vaiheeseen. 

 

Lean periaatteessa tutkitaan, mikä on vähimmäismäärä materiaalia, aikaa, työaikaa, tiloja, 

pääomaa, energiaa, vaivaa tai muuta mitä tarvitset kehittääksesi ja toimittaaksesi tietyn 

tuotteen tai palvelun asiakkaallesi. Ajatuksena on, että resursseja ei käytetä enemmän kuin 

mitä todella tarvitaan tuotteen saamiseksi. Kaikki resurssien vähimmäiskäytön ylittävä 

kuluttaminen on hukkaa. Siksi Lean periaatteessa on tärkeää ymmärtää hukan lähteet ja 

tunnistaa hukan syyt. (Sayer & Williams 2007, s.12-13.) 

 

2.1.1 Arvo 

Lean -ajattelun tärkein osa on arvo. Lean -ajattelussa tuotteen valmistus on ketju erilaisia 

prosesseja, joista jokainen tuo lisäarvoa tuotteelle. Arvo määritetään vain asiakkaan 

näkökulmasta. Se ilmaistaan asiakkaan määrittämillä odotuksilla tuotteelle tai palvelulle 

sekä odotuksilla hinnan ja toimitusajan suhteen. Asiakkaan näkökulmasta tuotteen 

valmistaja on olemassa, koska se luo arvoa tuotteelle. Tästä syystä Lean -ajattelu on tärkeää 

aloittaa määrittelemällä, mitä arvo tarkoittaa tietyssä tuotteessa, jolla on erityisiä 

tuoteominaisuuksia ja tietty hinta asiakkaille. Lyhyesti sanottuna arvo on kaikki, mistä 

asiakas on valmis maksamaan. Tarkka arvon määrittely on ensimmäinen kriittinen askel 

Lean -ajattelussa. Väärän tuotteen tai palvelun tarjoaminen ensin on turhaa. (Womack & 

Jones 2003, s. 16-18.) 
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Lean periaatteessa arvo on se, mitä asiakas haluaa ostaa ja mikä lisää asiakastyytyväisyyttä. 

Tämä Lean-periaate korostaa yrityksen olennaista roolia tuottaa asiakkaille tuotteita, joita he 

arvostavat ja joista he ovat valmiita maksamaan sekä poistamaan tuotteiden ja palveluiden 

tuottamisesta hukkaa sisältävät toiminnot, jotka pysäyttävät tai hidastavat tuotteiden 

valmistusta ja toimitusta asiakkaalle. Arvon ymmärtäminen sisältää myös sellaisia 

toimintoja, jotka lisäävät asiakastyytyväisyyttä kannattavasti. (Rich et al. 2006, s. 15.) 

 

2.1.2 Arvovirta 

Tuotteen tai palvelun arvo muodostuu arvovirrassa. Arvovirran määrittäminen on tärkeä osa 

Lean -ajattelua. Arvovirta on toimintojen ja asioiden ketju, jota tarvitaan lopputuotteen tai 

palvelun valmistumiseen ja toimittamiseen asiakkaalle. Organisaatioissa on yleensä kolme 

erilaista arvoa tuottavaa toimintaa; toiminnot, jotka tuovat lisäarvoa tuotteelle, toiminnot, 

jotka eivät lisää suoraan arvoa asiakkaalle, mutta ovat välttämättömiä yritykselle ja 

toiminnot, jotka eivät tuota lisäarvoa ja jotka on poistettava. Ei-lisäarvoinen, mutta 

välttämätön toiminta on esimerkiksi raportointi tai kuljetus valmistuksen aikana. Lisäarvoa 

tuottavat toimet ovat kaikkea toimintaa, josta asiakas on valmis maksamaan, esimerkiksi 

tuotteiden valmistus ja pintakäsittely. Toiminta, joka ei luo arvoa, on eliminoitava, koska se 

käyttää resursseja eikä siitä ole hyötyä. Tällaisia muita kuin lisäarvoa tuottavia toimintoja 

ovat esimerkiksi laatuvirheiden korjaaminen, tuotannon odotusajat ja tarpeeton varastointi. 

(Womack & Jones 2003, s. 19-21.) 

 

Arvovirran kartoitus kuvaa tiedon, materiaalin ja tuotantotoimintojen liikejärjestyksen 

arvovirrassa. Siinä on kuvattu toiminnot, jotka liittyvät tuotteiden tai palveluiden 

suunnitteluun, tilaamiseen, valmistamiseen ja toimittamiseen asiakkaille. Arvovirtakartasta 

(kuva 2) nähdään yrityksen nykytila ennen kuin toimenpiteitä on tehty. Lisäksi yrityksen 

työntekijät näkevät siitä koko arvovirran eikä ainoastaan sitä osaa, mihin he osallistuvat. 

Tämä parantaa ymmärrystä ja viestintää ja helpottaa hukan poistamista. Arvovirtakuvausta 

käytetään tunnistamaan parannettavia alueita. (Westcott 2014, s. 375.) 
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Kuva 2. Esimerkki arvovirtakuvauksesta. Kuvan A, B ja C kuvaavat kolmea eri työvaihetta 

(Malvalehto 2011, s. 185). 

 

2.1.3 Virtaus 

Virtaus on Lean -ajattelun kolmas periaate. Siihen sisältyy materiaalin ja tiedon liikkuminen 

niin, että materiaalit ”virtaavat” asiakkaille viipymättä tai keskeytyksettä. Materiaalien 

pitkäaikainen varastointi lisää kustannuksia ja sitoo pääomaa materiaaleihin. (Rich et al. 

2006, s. 15.) 

 

Lean-ajattelu keskittyy virtauksen optimointiin ja virtaustehokkaaseen tuotantoon. 

Virtauksen optimointi pyrkii välttämään välivarastoja ja minimoimaan tarpeettomat 

toiminnot. Tuotteet siirtyvät suoraan työvaiheesta toiseen. (Womack & Jones 2003, s. 21-

24). Arvovirran kartoitus auttaa löytämään esteitä jatkuvalle virtaukselle. Se ei kuitenkaan 

tarkoita, että organisaation pitäisi toimia mahdollisimman nopeasti. Jatkuva virtaus 

tarkoittaa, että materiaali-, tuote- ja tietovirroissa ei ole pysähdyksiä, hukkaa tai viiveitä. Ne 

toimittavat pyydetyn tuotteen asiakkaalle halutulla laadulla, oikeaan aikaan ja oikeaan 

määrään. Siksi hukan analysoinnilla ja hävittämisellä on tärkeä rooli. Hukat käyttävät 
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resursseja, mutta eivät tuota lisäarvoa asiakkaalle. Kaikkia hukkia ei voida poistaa heti, 

mutta ne on tunnistettava ja niitä on pyrittävä vähentämään. (Cattaneo 2020, s. 6.) 

 

2.1.4 Imuohjaus 

Imuohjaus perustuu siihen, että tuotteet valmistetaan ja siirretään eteenpäin vain, jos 

tuotantoketjun seuraava vaihe sitä vaatii. Ilman tätä pyyntöä ei ole lupaa valmistaa tuotetta. 

Imuohjaus on helpoin toteuttaa tuotannossa, jossa tuotantotarpeet ovat vakaat ja 

täydennykset nopeita. Imuohjaus on haastavaa toteuttaa tuotannossa, jossa asiakkaan tarve 

vaihtelee suuresti. Täydellisessä imuohjauksessa pyyntö alkaa aina asiakkaalta, jonka 

pyyntö käynnistää materiaalivirran Just In Time -periaatteen mukaisesti. Imuohjaus 

vähentää tehokkaasti hukkaa, joten se on tärkeä osa Lean ajattelua. (Womack & Jones 2003, 

s.67-76.)  

 

Yksi työkalu imuohjauksen tukemiseen on Kanban. Kanban koostuu erivärisistä korteista, 

joita käytetään osoittamaan, mitä tuotteita on valmistettava, milloin ja kuinka paljon. Kanban 

-kortit auttavat välttämään ylituotantoa. (Cattaneo 2020, s. 6.) 

 

Ylituotanto on yksi vaarallisimmista Lean ajattelun hukasta. Kanban menetelmä (kuva 3) 

auttaa tuotantoa pysymään määritellyssä prosessiajassa ja välttämään ylituotantoa. Kanban 

määrittelee eri prosesseilla tuotettavien tuotteiden määrän ja tyypin. Yritykset ovat 

saavuttaneet Kanbanin avulla paljon etuja, kuten (Chiarini 2013, s. 89): 

- Ylituotannon poistuminen. 

- Lisää joustavuutta vastata asiakkaiden tarpeisiin. 

- Tuotanto pienemmissä erissä. 

- Tuotannon tietojärjestelmän yksinkertaistaminen. 

- Parempi prosessien integrointi toimittajalta asiakkaalle. 
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Kuva 3. Kanbanin avulla toteutettu imuohjaus (Chiarini 2013, s. 90), suomennettu. 

 

Jos kyseessä on kaksi peräkkäistä prosessia, imuohjaus määrää, että prosessin alussa olevan 

solun tulisi valmistaa tuotteita vain seuraavan prosessin pyynnöstä. Kanban menetelmän 

avulla mahdollistetaan viestintä näiden eri prosessien välillä. Pohjimmiltaan Kanban on vain 

työmääräys, joka siirtää materiaaleja ja tallentaa tuotantoa koskevia tietoja. Imuohjaus 

perustuu samaan periaatteeseen, joka ohjaa supermarketteja. Asiakkaat ostavat tuotteet 

hyllyiltä, jotka sitten täytetään niiden tyhjentyessä. Kanban yhdistää prosessit ja solut yhteen 

mahdollistaakseen koordinoidun tuotannon kysynnän mukaan. Kanban on visuaalinen 

hallintajärjestelmä, joka noudattaa tiukkoja sääntöjä ja tietoisuutta.  (Chiarini 2013, s. 90.) 

 

2.1.5 Täydellisyyden tavoittelu 

Lean -ajattelun viimeinen periaate on täydellisyyden etsiminen kaikilta liiketoiminnan osa-

alueilta ja sen suhteista asiakkaisiin ja toimittajiin. Rich et al. (2006, s. 16) korostavat 

hyödyntämään viimeisten jäljellä olevien hukkien ja muiden kuin lisäarvoa tuottavien 

toimintojen poistamiseksi operaattoreiden, johtajien ja yritysten välisiä tiimejä. 

 

Lean -ajattelussa organisaation tavoitteena on pyrkiä täydellisyyteen kaikissa prosesseissa. 

Lean -ajattelussa jatkuva parantaminen (Kaizen) on keskeinen tavoite täydellisyyden 

saavuttamisessa ja yleisen laadun parantamisessa. Muutokset organisaatiossa voidaan 

toteuttaa kahdella tavalla. Ne voidaan toteuttaa radikaaleilla innovaatioilla, jotka muuttavat 

jyrkästi olemassa olevaa työskentelytapaa kerralla, tai toteuttamalla muutokset hitaasti ja 

parantamalla organisaatiota askel askeleelta. Jälkimmäinen on sopusoinnussa Lean ajattelun 
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ja Kaizenin perusidean kanssa. Kaizen perustuu vahvaan työntekijöiden osallistumiseen 

prosessien parantamisessa. Työntekijöillä on keskeinen rooli hukan ja arvoa tuottamattoman 

toiminnan etsinnässä. Lean -ajattelussa tehokkuus tarkoittaa sekä virtausta että tuotantoa. 

Virtaus on tehokasta, kun prosessin läpimenoaika on lähellä sykliaikaa (tuotantovaiheiden 

suorittamiseen tarvittavan ajan summa). Tuotanto tehostuu, kun hukka poistetaan. Lean -

ajattelussa työntekijät ovat tärkeimpiä jatkuvan parantamisen lähteitä ja työntekijöiden 

osallistuminen on olennainen osa jatkuvaa parantamista. (Cattaneo 2020, s. 6-7.) 

 

Plan- Do – Check – Act -menetelmä on tilastoasiantuntija Walter A. Stewartin 1930-luvulla 

luoma ja W. Edwards Demingin 1950-luvulla kehittämä menetelmä, joka on yksi maailman 

parhaiten tunnetuista jatkuvan parantamisen työkaluista. Plan eli suunnitelma vaihe sisältää 

nykyisen tilanteen analysoinnin ja arvioinnin. Tämän jälkeen tunnistetaan 

parantamismahdollisuudet ja priorisoidaan ne sekä asetetaan parantamiseen liittyviä 

tavoitteita. Do-vaiheessa suoritetaan muutokset. Muutokset toteutetaan yleensä ensin 

pienessä tai pilottimittakaavassa, jotta saadaan tulokset tutkimusta ja analysointia varten. 

Tiedot kerätään tukemaan seuraavaa vaihetta tehokkuuden vertaamiseksi ennen ja jälkeen. 

Check-vaiheessa analysoidaan muutosten tulokset ja tarkastellaan, ovatko ratkaisut 

tuottaneet riittäviä tuloksia. Act-vaiheessa hyväksytään parannuksiin johtaneet muutokset ja 

niitä aletaan soveltaa laajemmassa mittakaavassa. Muutokset, jotka eivät johda 

parannuksiin, hylätään. PDCA-prosessi voi olla toistuva ja saattaa vaatia useita syklejä 

monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Yleensä PDCA-sykli on kuvassa 4 esitetty 

jatkuva prosessi eikä päästä-päähän-prosessi. Kun saavutetaan viimeinen Act-vaihe ja 

asetetut tavoitteet täyttyvät, aloitetaan alusta ja etsitään jatkuvasti parempia parannuksia. 

PDCA on yksinkertainen lähestymistapa, jota voi soveltaa jatkuvaan parantamiseen. 

Erilaisia laatutyökaluja voidaan käyttää tukemaan tehokasta PDCA-sykliä. Yksi näistä 

laatutyökaluista on 5S.  (Nguyen et al. 2020. s. 3.) 
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Kuva 4. PDCA-lähestymistapa. 

 

Myös Filip & Marascu-Klein (2015) toteavat artikkelissaan, että 5S menetelmää pidetään 

Lean -peruskonseptina, koska se luo jatkuvan parantamisen edellyttämän toiminnan 

vakauden. 5S on tapa parantaa tehokkuutta ja suorituskykyä. 5S menetelmän avulla luodaan 

ja ylläpidetään hyvin järjestelty, puhdas ja tehokas työskentely paikka. 5S käyttöönoton 

tuloksena saavutetaan työskentely paikan tehokas organisointi, vähemmän tilaa vievä 

työskentely paikka, vähemmän virheitä ja tuotantokatkoja sekä parempi työn laatu ja 

turvallisuus. 

 

2.2 Lean periaatteen seitsemän hukan lähdettä 

Hukan poistaminen on Lean ajattelun ensisijainen tavoite. Hukka on kaikkea, jolla ei ole 

arvoa tai joka ei tuo lisäarvoa ja josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Tärkeintä on 

tunnistaa hukka ja pyrkiä poistamaan se. Hukka voi olla materiaaleja, varastointia, tiloja, 

apuohjelmia, asiakirjoja, kuluja, liikkumista ja muita lisäarvoa tuottamattomia toimintoja. 

(Domingo 2015, s. 1.) 

 

Leanin lyhyen aikavälin tavoite on poistaa hukka, joka kattaa kaikki työympäristössä 

syntyvän hukan. Kaikki nämä hukan lähteet luovat tai edustavat muita kuin lisäarvoa 

tuottavia toimintoja tai ongelmia. Lean -periaatteessa on seitsemän eri hukan lähdettä, jotka 

ovat (Jackson 2015, s. 208):  

- Kuljetus (materiaalin käsittely) 

- Työntekijöiden tarpeeton kulkeminen 

- Varastointi 
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- Odotus 

- Ylikäsittely  

- Ylituotanto 

- Virheet 

 

Domingon (2015, s. 1) mukaan mittaamalla hukkaa, saadaan sitä myös vähennettyä. Jos 

hukkaa ei mitata, ihmiset saattavat ajatella, että se on pientä tai vähäpätöistä, joten he eivät 

ole motivoituneita pyrkimään pienentämään sitä. 

 

2.2.1 Kuljetus 

Liialliset varastot lisäävät kuljetustoimintaa. Valmistuksessa kuljetukset liittyvät pääasiassa 

tuotteiden siirtoon varastosta toiseen tai varastosta tuotantoon. Yleensä kuljetus tarkoittaa 

liikkumista varastojen tai keräyspisteiden välillä. Kuljetuksen syynä on yleensä huono lay-

out suunnittelu, suuret eräkoot, työntekijöiden huono osaaminen, ja hyväksyminen, että 

kuljetus/käsittely on osa prosessia. Yleensä kuljetuksia voidaan vähentää uudelleen 

suunnittelemalla lay-out. (Chiarini 2013, s. 26.)  

 

Myös Carreira & Trudell (2006, s. 23) toteavat, ettei tavaran siirtäminen paikasta toiseen tuo 

lisäarvoa, mutta monissa ympäristöissä sitä ei koskaan ajatella. Kuljetus hyväksytään vain 

osana työn kulkua, ilman lisäkysymyksiä. 

 

2.2.2  Työntekijöiden tarpeeton kulkeminen 

Hukkaa voi olla myös työntekijöiden liikkumisessa. Kun tutkitaan tuotantoa tai palvelun 

toteutusta, voidaan havaita monia toimintoja ilman lisäarvoa: työntekijät, jotka etsivät 

väärässä paikassa olevia työkaluja, työntekijät, joiden on liikuttava käyttääkseen 

tietojärjestelmiä, työntekijät, jotka ovat siirtyneet osastolta toiseen osaavan henkilöstön 

puutteen vuoksi ja niin edelleen. Turhaa liikkumista aiheuttaa yleensä huono lay-out ja 

työskentelytilan järjestyksen ja siisteyden puute sekä erillisillä alueilla suoritettavat toimet. 

Tarpeetonta liikkumista voidaan vähentää suunnittelemalla lay-out U-muotoiseksi ja 

järjestämään työpaikka 5S menetelmää hyödyntäen. (Chiarini 2013, s. 23.) 
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2.2.3 Varastointi 

Varastointi on tyypillistä hukkaa, joka liittyy valmistuksessa ylituotantoon.  Varastointiin 

kuuluu kaikki tuotteet ja raaka-aineet, jota on varastoitu organisaatiossa tai sen ulkopuolella 

tietyn ajan. Varasto voi siis koostua raaka-aineesta, puolivalmisteista tai valmiista tuotteista. 

Paras tapa selvittää, missä varastointiin liittyvä hukka sijaitsee, on katsoa missä tuotteilla on 

tapana kerääntyä ja sen jälkeen selvittää miksi varastot kerääntyvät. Yleisimpiä syitä 

varaston kerääntymiselle ovat tuotannon pitkät vaihtoajat, suurten ”taloudellisten” erien 

valmistaminen, pullonkaulat tuotannon/palvelun toteutuksessa, prosessin virtausnopeus on 

suurempi alussa kuin lopussa, hyväksyminen, että liiallista varastoa ei voi välttää, koska se 

mahdollistaa tavaran toimittamisen asiakkaalle välittömästi. Ylimääräisen varastoinnin 

luomaa hukkaa voidaan pyrkiä vähentää pyrkimällä tasapainottamaan varastointia, 

tekemällä nopeampia tuotevaihtoja koneella sekä ohjata tuotantoa Kanban menetelmää 

hyödyntäen. (Chiarini 2013, s. 22.)  

 

Carreira & Trudell (2006, s. 22) määrittelevät ylimääräisen varastoinnin tarkoittavan kaikkea 

prosessissa tarvittavaa materiaalia, joka odottaa jonkun aloittavan sen käsittelyn. He jakavat 

varastointiluokituksen siten, että ylituotanto on ylimääräisen varaston tuottamista ja 

ylivarasto sisältää materiaalin, jota ei vielä tarvita. 

 

2.2.4 Odotus 

Odotukseen kuluva hukka ei koske ainoastaan työntekijöiden toimintaa vaan myös koneita. 

Valmistavassa teollisuudessa on melko tavallista nähdä työntekijöitä seisovan koneiden 

luona odottamassa, että ne lopettavat prosessivaiheen. Pahin odotuksen aiheuttama hukka 

liittyy siihen, että on etsittävä työkaluja. Odottaminen on ehkä hyväksytyin hukka ja sitä 

pidetään usein väistämättömänä. Koneen edessä seisovan työntekijän ajatellaan usein olevan 

koneen valvoja ja unohdetaan, että työntekijä voi tällä välin suorittaa toisen toiminnon. 

Suurimmat syyt odottamiseen ovat yleensä toimintojen välillä oleva epätasapaino, huono 

ennakkohuolto, valmistuksen suuret eräkoot, järjestyksen ja siisteyden puute, 

menettelytapojen ja ohjeiden puutteellisuus. Odotusta voi pienentää tasoittamalla tuotantoa, 

kehittämällä lay-outia, panostamalla ennakoivaan huoltoon ja parantamalla järjestystä ja 

siisteyttä 5S menetelmää hyödyntäen. (Chiarini 2013, s. 29.)  
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Odottamiseen liittyvät syyt ovat Carreira & Trudellin (2006, s. 25) mukaan oireita prosessin 

määrittelyn ja tasapainon puutteesta yhdistettynä käyttöpisteen ajattelutavan puuttumiseen. 

Odotus mielletään vain ihmisen odotukseksi, mutta näin ei ole vaan se koskee ihmisiä, 

materiaaleja ja tietoja. 

 

2.2.5 Ylikäsittely 

Tuotannossa syntyvällä ylikäsittelyllä tarkoitetaan prosessin toimintoja, jotka voivat olla 

tarpeettomia tai joita asiakkaat eivät ole pyytäneet. Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa 

ylituotantoon, joka liittyy tuotannossa oleviin tarpeellisiin toimintoihin, jotka tuottavat 

enemmän kuin pyydettiin. Esimerkiksi konetta käyttävä työntekijä valmistaa ylituotantoa, 

kun hän valmistaa tuotteita, jotka kerääntyvät välivarastoon, koska seuraava työvaihe ei ole 

valmis käsittelemään niitä. Kuitenkaan koneen toiminta ei ole tarpeetonta.  Ylikäsittelyä 

syntyy esimerkiksi silloin, kun seuraavassa työvaiheessa työntekijä hylkää tuotteita 

prosessin puolivälissä. Ylikäsittelyä aiheuttaa yleensä puutteellinen prosessisuunnittelu, 

puutteelliset työkalut, koneet ja automaatiot sekä keskeneräinen toiminnan standardointi. 

Ylikäsittelyä voidaan vähentää parantamalla prosessia, automatisoimalla tehtäviä ja 

tarkastelemalla menettelyohjeita. (Chiarini 2013, s. 27-28.) 

 

2.2.6 Ylituotanto 

Ylituotanto tarkoittaa, että valmistetaan tuotteita määrä, joka ylittää kysynnän liian aikaisin 

tai liian nopeasti. Valmistavassa teollisuudessa voidaan yksinkertaistaa ylituotannon 

tarkoittavan tuotantoa, kun asiakastilausta ei ole. Usein ajatellaan, että lopulta kaikki 

valmistetut ja varastoidut tuotteet ostetaan, mutta voiko yritys olla varma, että näin lopulta 

käy. Ylituotannolla on monia kielteisiä seurauksia, kuten varastojen kasvu (myös Leanin 

yksi seitsemästä hukasta), tuotantoprosessin hidastuminen, suunnittelun joustavuuden 

väheneminen, välillisten kustannuksien, kuten kuljetuksien ja tarkastuksien nousu. 

Ylituotantoon johtavat syyt ovat usein liian suurien eräkokojen valmistaminen taloudellisten 

syiden takia, koneen pitkät asetusajat, varastojen luominen puutteiden korjaamiseksi, liian 

monta tai liian nopeaa konetta. (Chiarini 2013, s. 20.)  
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Carreira & Trudell (2006, s. 20) kirjoittavat, että ylituotannon ensimmäinen tekijä voi olla 

prosessien tasapaino tai sen puute. Toinen ylituotannon syy voi olla koneiden pitkät asennus- 

ja siirtymäajat.   

 

2.2.7 Virheet 

Tuotteiden hylkäämiseen tai uudelleenkäsittelyyn liittyvä hukka on suuri ongelma monille 

yrityksille. Tuotteiden hylkäämiseen tai uudelleen käsittelyyn liittyvät kustannukset ovat 

melko yksinkertaisia. Tuotetta käsitellään prosessissa tiettyyn pisteeseen asti, jolloin joku 

toteaa, että jokin vialla. Tuotteen ominaisuudet eivät ole spesifikaation mukaisia tai se ei 

muuten täytä vaatimuksia esimerkiksi ulkonäöllisesti. Tuotantoprosessissa työntekijä on 

jostain syystä pysäyttänyt tuotteen siirtämisen prosessin seuraavaan vaiheeseen laatuun 

vedoten. Tähän asti tuotteeseen on kertynyt jo tehdyistä toimista materiaalikustannuksia ja 

työvoimakustannuksia. Kun kustannukset määritellään kaikelle toiminnalle eri osastoilla, 

huomataan, että hylättyihin tuotteisiin on saatettu käyttää valtavasti aikaa ja rahaa. 

Käänteisesti voidaan myös laskea, kuinka monta uutta tuotetta täytyy valmistaa nolla 

marginaalilla, jotta voidaan kattaa hylättyjen tuotteiden kustannukset.  (Carreira 2005, s. 62-

64.) 

 

Kaikki prosessissa olevat häiriöt lisäävät kustannuksia. Kokonaiskustannuksia on vaikea 

mitata ja tuotteiden hylkäyksen ja uusintäkäsittelyn vaikutus ulottuu koko sisäiseen ja 

ulkoiseen prosessiin. (Carreira & Trudell 2006, s. 24-25.) 

 

2.3 Lean periaatteen keskeiset työkalut 

Tuotantoprosessi sisältää kaikki toimet, joiden tarkoituksena on muuttaa prosessiin syötetyt 

panokset valmiiksi tuotteiksi tai palveluiksi. Lean työkalujen avulla voidaan saavuttaa 

tehokkaat prosessit, jotka tuottavat laadukkaita tuotteita. Lean työkalujen avulla voidaan 

parantaa prosesseja, jotta ne vastaavat korkeampia standardeja ja vaatimuksia.  Lean 

työkaluista 5S esitellään luvussa 3 ja Kanban on esitelty luvussa 2.5. (García-Alcaraz et al. 

2017, s. 2-3.) 
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2.3.1 Visuaalinen tehdas 

Visuaalinen tehdas on apujärjestelmä, jota käytetään työympäristön järjestämiseen ja 

hallintaan, tasaisen laadun varmistamiseen ja tuottavuuden tukemiseen. Se edistää 

tehokkaasti viestintää koko organisaatiossa luomalla visuaalisen kielen työpaikalle. 

Visuaalisuuden avulla työntekijät ja johtajat voivat nopeasti erottaa halutun (vakio) tilanteen 

ja valmistusprosessin poikkeavuudet. Kun visuaalinen järjestelmä on tehokkaasti käytössä, 

on helppo huomata, milloin nykyinen tuotanto toimii epänormaalisti. (Allen et al. 2001, s. 

259.) 

 

Visuaalisessa tehtaassa kohteiden varastointi, liikennevirrat ja työohjeet ovat 

mahdollisuuksien mukaan visuaalisia. Kulkuväylien merkitsemiseen käytetään kylttejä ja 

lattiamaalia. Työkaluja säilytetään vaahtomuoviin leikatuissa lokeroissa, jotta puuttuva 

työkalu havaitaan ja löydetään nopeasti. Valoa tai summeria voidaan käyttää vikojen ja 

varaston ongelmien tunnistamiseen ja varoittamiseen. Visuaalisessa tehtaassa varastointi on 

usein värikoodattu, jotta varmistetaan tavaroiden sijoittaminen oikeaan kohtaan. (Kutz 2015, 

s. 622.) 

 

2.3.2 Poka-Yoke 

Poka-Yoke on virheen estotyökalu, jota käytetään työvaiheen jokaisessa vaiheessa. 

Esimerkki poka-yoken käytöstä on tapa, jolla useimmat tietokoneet ja oheislaitteet on 

suunniteltu. Jokainen tietokoneeseen liitettävä kohde on mahdollista asentaa vain yhteen 

paikkaan. Näin tietokoneen ja oheislaitteiden kokoaminen on tehty suurelta osin virheen 

kestäväksi. Poka-yokessa ei syytetä yksilöä virheen tekemisestä vaan oletetaan, että jos yksi 

henkilö voisi tehdä virheen, kuka tahansa tätä työtä tekevä voisi tehdä saman virheen. 

Ongelman korjaamiseksi on löydettävä keino estää ketään tekemästä virhettä. (Kutz 2015, 

s. 623.). Jos tapaa estää virhe ei löydy, etsitään keinoja vähentää virheiden mahdollisuutta. 

Parasta mahdollista lähestymistapaa testataan ja osoittautuessaan toimivaksi, otetaan se 

käyttöön. (Duffy & Furterer 2020, s. 117.) 

 

2.3.3 Total Productive Maintenance 

Total Productive Maintenance eli TPM on prosessi, jossa ennakoidaan koneiden ja laitteiden 

huoltotarpeet ja huolto/korjaus toimiin ryhdytään ennen kuin laitteet rikkoontuvat ja 
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vaikuttavat työnkulkuun. Huolto- ja korjaustarpeet määritellään historiatietojen, valmistajan 

ohjeiden ja ympäristöolosuhteiden perusteella. TPM:n avulla voidaan aikatauluttaa huolto ja 

estää koneen turha seisokkiaika. Sen avulla voidaan myös jakaa kunnossapidon henkilöstön 

kuormitusta, mikä voi vähentää henkilöstötarvetta. (Kutz 2015, s. 623.) 

 

Lean ajattelun toteutumiseksi, kaikkien koneiden ja laitteiden on oltava valmiina vastaamaan 

nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Tämä edellyttää järjestelmää, joka ennakoi huoltotarpeet ja 

toteuttaa ne. TPM-järjestelmä toimii jatkuvan parantamisen periaatteella, koska se etsii 

jatkuvasti tehokkaampia tapoja ennustaa ja diagnosoida koneiden vikaantumista. (Burke & 

Silverstini 2017, s. 282.) 

 

2.3.4 Just-In-Time 

Just-In-Time eli JIT menetelmässä Lean organisaatiot pyrkivät sovittamaan asiakkaiden 

kysynnän tuotantomäärään. Tavoitteena on suorittaa kaikki prosessit asiakkaan tarpeita 

vastaavalla vauhdilla. (Duffy & Furterer 2020, s. 117.) 

 

Just-In-Time valmistus koskee koko arvovirran perustamista ylituotannon poistamiseksi ja 

varastoinnin vähentämiseksi. JIT-järjestelmän säästöt ovat ilmeisiä, mutta niiden 

totuttaminen vaatii huolellista suunnittelua ja kurinalaisuutta. Varaston osalta se vaatii usein 

sopimuksia toimittajien kanssa, joiden on oltava halukkaista toimittamaan pieniä eriä sen 

varastosta useammin. Ideaalitapauksessa osat saapuvat tehtaalle vain päivää tai kaksi ennen 

kuin niitä tarvitaan tuotannossa. JIT vaikuttaa myös tehtaan työnkulkuun. Osat toimitetaan 

työskentely alueelle vasta kun niitä tarvitaan ja ne sijoitetaan näkyviin hyllylle osana 

visuaalista tehdasta. (Kutz 2015, s. 623.) 

 

2.3.5 Sykliaika 

Helpoin tapa välttää ylituotantoa on perustaa tuotannon ajoitus asiakkaiden kysyntään. 

Sykliaika sisältää tuotanto vaiheiden suoritusajan, valmistelun, pakkaamisen, asennuksen ja 

niin edelleen. Sykliajan avulla yritys voi tarkastella, onko käytettävissä olevan ajan puitteissa 

mahdollista valmistaa asiakkaan haluama tuotantomäärä. Esimerkiksi, jos asiakastilaus on 

1000 yksikköä, jotka täytyy toimittaa viikon kuluessa. Työviikolla on 40 tuntia (2400 

minuuttia), niin yhden yksikön valmistamiseen on aikaa 2,4 minuuttia.  (Kutz 2015, s. 624.) 
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Duffy & Furterer (2020, s. 117) kirjoittavat, että lyhentämällä osan tai palvelun asiakkaalle 

toimittamiseen kuluvaa aikaa, voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä, tuottavuutta ja 

suorituskykyä sekä saavuttaa kustannustehokkaampi tuotantoprosessi. 

 

2.3.6 Gemba-kävely 

Gemba-kävely on ylempien johtajien suorittama kierros. Johtajat kiertävät useita tehtaan 

osastoja yhdessä siellä työskentelevien työntekijöiden kanssa. Kävelyn tarkoituksena on 

tunnistaa parannettavat alueet. Parannusehdotukset kirjataan ja analysoidaan, jonka jälkeen 

ne julkaistaan ilmoitustaululle motivoidakseen työntekijöitä. (Kiran 2019, s. 97-98) 

 

Gemba-kävelyn avulla johtajat voivat nähdä nykyisen tilan ja visualisoida parannuksia. 

Gemba-kävelyssä johtaja vaeltaa ilman agendaa työalueen läpi ja keskustelee samalla 

työntekijöiden kanssa. Johtaja voi näin saada paremman käsityksen työnkulusta, ongelmista 

ja mahdollisista parannusehdotuksista. Gemba-kävelyt voivat keskittyä myös johonkin 

teemaan, kuten turvallisuuteen tai tuottavuuteen. Lisäetuna gemba-kävelyistä saadaan, kun 

johtaja korostaa Lean käytäntöjen ja jatkuvan parantamisen merkitystä vain olemalla läsnä 

ja kuuntelemalla työntekijöitä. (Kutz 2015, s. 624.) 
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3 5S MENETELMÄ 

 

 

5S on alun perin Toyotan kehittämä menetelmä, jonka avulla parannetaan ja ylläpidetään 

työskentelyalueen siisteyttä ja turvallisuutta. 5S menetelmän nimi tulee viidestä 

japaninkielisestä sanasta: seiri (lajittele), seiton (järjestä), seiso (puhdista), seiketsu 

(standardoi) ja shitsuke (ylläpidä). 5S menetelmän tavoitteena on tunnistaa ja poistaa 

työskentelyalueelta tarpeettomat tavarat ja jätteet sekä järjestellä työskentelyalue tukemaan 

tehokkaampaa työskentelyä ja sujuvampaa virtausta. (García-Alcaraz et al. 2017, s. 10.) 

 

5S menetelmä koostuu viidestä peruselementistä (kuva 5), jotka toimivat hyvän 

tuotantojärjestelmän perustana. 5S menetelmän tarkoituksena on lajitella, järjestää, 

puhdistaa, standardoida ja ylläpitää järjestystä työskentelypisteillä. 5S menetelmän avulla 

pyritään kestäviin parannuksiin tuottavuudessa, optimoimaan kustannustehokkuus ja 

vähentämään hukan määrää organisaatiossa.  (Randhawa & Ahujan 2017, s. 338.) 

 

 

Kuva 5. 5S menetelmän viisi peruselementtiä (Randhawa & Ahujan 2017, s. 338), 

suomennettu. 

 

5S menetelmän asianmukainen käyttöönotto tuo paljon etuja. Sen avulla poistetaan 

valmistusprosessista tarpeettomat tavarat, parannetaan viestintätaitoja, vähennetään ajan ja 

materiaalin hukkaa sekä lisätään työviihtyvyyttä. Valmistusprosessissa tarvittavien 

työkalujen ja materiaalien parempi järjestys vaikuttaa työvaiheen suorituskykyyn ja tuo siten 

konkreettista hyötyä yritykselle. (Falkowski & Kitowski 2013, s.  131.) 
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5S on erinomainen Lean työkalu, jota useimmat organisaatiot käyttävät. Se kuuluu Lean 

ajattelun peruskonseptiin, koska se tuo toimintaan vakautta ja tukee jatkuvaa parantamista. 

Siksi se on usein myös organisaatioiden ensimmäinen menetelmä, jolla ne aloittavat Lean 

muutoksen. 5S:n avulla voidaan maksimoida organisaatiossa työpisteen tehokkuutta ja 

kehittää tiimityötä työntekijöiden keskuudessa. (Randhawa & Ahuja 2017, s. 344.) 

 

Randhawa & Ahujan (2018, s. 756) mukaan 5S menetelmä parantaa työpaikkaa, helpottaa 

prosessien ja tuotteiden laatuohjeita, lyhentää läpimenoaikaa ja luonnollisesti vähentää 

työvoimakustannuksia sekä parantaa suorituskykyä. Kirjallisuudessa on esitetty useita 

tutkimuksia 5S menetelmän hyödyllisistä vaikutuksista eri valmistusteollisuuden aloilla. 

Alla on listattu saavutuksia, joita eri organisaatiot ovat keränneet 5S menetelmän avulla: 

- Työntekijöiden osallistuminen ja oppiminen ylhäältä alas. 

- Parempi ryhmätyöskentely tiimissä. 

- Parempi siisteystaso. 

- Työpaikan visuaalisen ilmeen parantaminen. 

- Turvallisempi työympäristö. 

- Kustannusten optimoinnin parantaminen sekä hukka ajan väheneminen. 

- Materiaalien asianmukaisempi ja turvallisempi varastointi. 

- Parempi laatu, tehokkuus ja tuottavuus. 

- Tavaroiden nopeampi haku ja työntekijän liikkumisen väheneminen. 

- Tehokkaampi tilan käyttö. 

 

5S menetelmä on yksi parhaista työkaluista muuttaa työntekijöiden keskuudessa asennetta. 

Se toimii myös järjestelmänä, jolla voidaan käynnistää parannustoimia työpaikalla ja 

saavuttaa jatkuva parantamisprosessi. 5S auttaa vähentämään työtä ja optimoimaan 

tuottavuutta ja laatua ylläpitämällä järjesteltyä ja siistiä työpaikkaa. 5S on merkittävä työkalu 

Lean ajattelun toteuttamisessa ja sitä voidaan pitää tärkeänä tukipylväänä tuottavuuden 

ylläpidossa ja toteutuksessa. (Attri et al. 2017, s. 1834-1835.) 

 

5S-filosofia korostaa pääasiassa tehokasta työorganisaatiota, työympäristön 

yksinkertaistamista ja hukan vähentämistä samalla kun parannetaan laatua ja turvallisuutta. 

5S on menetelmä yritysten kehittämiseen, muutoksiin ja koulutukseen. Käytännössä 5S:n 

käyttöönotto ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Organisaatiot kokevat erilaisia esteitä, jotka 
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vaikeuttavat 5S:n käyttöönottoa. Vaikeuksien takia organisaatiot eivät ole saavuttaneet 

odotettuja hyötyjä, jotka he ovat arvioineet 5S:n käyttöönoton jälkeen. Joskus vaikeudet 

johtavat jopa 5S toteutuksen epäonnistumiseen. 5S toteuttaminen edellyttää työntekijöiden 

asenteen ja organisaatiossa vallitsevan kulttuurin muutosta sekä tehokasta käyttöönoton 

suunnittelua ja johtamista. (Attri et al. 2017, s. 1834-1835.) 

 

5S menetelmässä kehitetään yhdessä työskentelyalueille periaatteet ja käytännöt siisteyden 

ja järjestyksen ylläpitämiseksi. Kaikille materiaaleille, työkaluille ja muille tavaroille 

määritellään paikat, joissa niitä säilytetään. 5S menetelmän toteutuksessa on tärkeää, että 

jokainen hoitaa oman osuutensa työskentelyalueiden siisteyden ylläpitämiseksi. 5S 

menetelmän avulla saavutetaan siistit ja hyvässä järjestyksessä olevat työpisteet, joissa 

työskentely on tehokasta ja turvallista. Hyvä järjestys auttaa vähentämään tapaturmia, 

virheitä ja hukkaa sekä lisää viihtyvyyttä ja tuottavuutta. (Tuominen 2010, s. 7.) 

 

3.1 Lajittele 

Lajittelussa käydään yksitellen läpi kaikki työpisteen tavarat. Työpisteeltä poistetaan kaikki 

ne materiaalit, työkalut ja muut tavarat, jotka eivät ole välttämättömiä työntekemisen 

kannalta. Sääntönä voidaan pitää, että poistetaan kaikki mitä ei seuraavan 30 päivän aikana 

tarvita. Tavaroiden luokittelun apuna voidaan käyttää punalappuja (kuva 6). Punaisilla 

lapuilla merkitään työpisteeltä poistettavat tavarat ja ne voidaan joko hävittää tai varastoida 

muualla. (Teknologiateollisuus ry 2017, s.8-9.) 
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Kuva 6. Punalappu tavaroiden luokittelun avuksi (Teknologiateollisuus ry 2017, s. 32). 

 

Punaiseen lappuun kirjataan tavaran tiedot ja se viedään alueelta pois karanteenialueelle. 

Oma nimetty tiimi käsittelee karanteenialueelle viedyt tavarat ja määrittelevät tarvitaanko 

tavaroita muualla yrityksessä vai onko ne tarpeettomia. Karanteenialueen tavaran käsittelyä 

ei tarvitse tehdä heti, mutta sitä ei tulisi pitkittää turhaan. Poistetun tavaran määrän avulla 

voidaan arvioida 5S vaikutuksia, koska se kertoo miten paljon tuotantotilaa on vapautunut 

turhan tavaran myötä. Kun lajittelu on suoritettu, alueella pitäisi olla vain työnteossa 

tarvittavat työkalut ja tarvikkeet. (Carreira 2005, s. 243-244.) 

 

3.2 Järjestele 

Siisteys ja järjestys kuvastaa työskentelypisteen tehokkuutta ja siitä heijastaa yleensä aika, 

joka kuluu tavaroiden hakemiseen ja palauttamiseen paikoilleen työjakson aikana. 

Järjestelyn tavoite on kehittää työskentelypisteen tehokkuutta tavaroiden siistillä ja 

järjestyksellisellä säilytyksellä. Järjestely-vaiheessa tavaroiden ja laitteiden välttämättömyys 

ja tärkeys on priorisoitava, jotta ne saadaan järjesteltyä tehokkaasti tukemaan alueella 

työskentelyä. Jokaisen tavaran sijainti tulisi olla mahdollisimman selkeä, jotta kuka tahansa 

voi löytää ne helposti. (Randhawa & Ahuja 2017, s. 339.) 

 

Työpisteelle jääneet tavarat järjestellään siten, että ne ovat helposti käytettävissä. Jokainen 

työpisteelle jätetty materiaali merkitään, jotta se on helppo löytää ja palauttaa alkuperäiseen 

säilytyspaikkaansa. Järjestelyn tarkoituksena on helpottaa tavaroiden löytämistä ja poistaa 
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tavaroiden etsimiseen kulunut työaika. Järjestelyssä on noudatettava yksinkertaisia sääntöjä. 

Useammin käytettävät tavarat sijoitetaan lähemmäksi ja raskaat materiaalit ovat alhaalla. 

(García-Alcaraz et al. 2017, s. 10.) 

 

3.3 Puhdista 

Työn tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää luoda puhdas ja järjestyksessä oleva 

työympäristö. Pöly, lika ja roskat aiheuttavat epäjärjestystä, tehottomuutta, virheitä ja 

tapaturmia. Puhdistamista voi käsitellä kaksivaiheisena lähestymistapana; työpaikan yleinen 

siisteys ja likaantumista aiheuttavat toiminnot sekä koneiden, laitteiden ja työkalujen 

puhdistus. Koneiden, laitteiden ja työkalujen huolellisella puhdistuksella voidaan saavuttaa 

koneiden pidempi käyttöikä, koneiden öljyvuotojen nopeampi tunnistaminen sekä 

turvallisempi työympäristö. Päivittäisen siivousajan tulisi olla lyhyt. Paras siivousaika on 

vuoron alku tai loppu tai lounaan jälkeen. Koko henkilöstön tulee osallistua päivittäiseen 

siivoukseen. (Singh et al. 2014, s. 157.) 

 

Siistiminen tulee olla säännöllistä ja tuotantoalueen tulee olla siisti ja puhdas jokaisen 

työvuoron lopussa. Kaikki työkalut ja materiaalit tulee olla niille merkityllä paikalla. Kun 

alue on hyvin hoidettu, päivittäinen siivoaminen pitäisi pystyä tekemään kymmenessä 

minuutissa.  (Feld 2000, s. 87.) 

 

Siisti ja puhdas työpiste auttaa havaitsemaan toimintahäiriöt ja epäsäännöllisyydet. Siistillä 

työympäristöllä vähennetään myös tapaturmien riskiä. Öljyiset lattiat lisäävät riskiä 

liukastumiseen ja ylimääräinen tavara lattialla on kompastumisriski.  (Teknologiateollisuus 

ry 2017, s. 12.) 

 

3.4 Standardoi 

Standardoinnilla luodaan parhaat käytännöt säilyttää 5S:n kolme ensimmäistä vaihetta ja 

tehdään 5S:stä vakioitu menetelmä. Standardoinnissa keskitytään tunnistaman paras 

prosessi, prosessi, jolla ylläpidetään saavutettu taso, mutta myös tuodaan lisäparannuksia. 

(Haslinda et al. 2018, s. 2.) 

 

Standardointi säilyttää saavutetun siisteyden ja järjestyksen. Standardointi on mahdollista 

vasta kun kolme ensimmäistä vaihetta on suoritettu. Standardoinnin apuna voidaan käyttää 
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valokuvia, joissa työpiste on esitetty optimaalisissa olosuhteissa. Kuvat muistuttavat 

työntekijöitä siitä, miltä työpisteen tulee näyttää. Työpisteelle voidaan myös luoda 5S 

säännöt, joissa määritellään kunkin työntekijän vastuut siisteyden ylläpitämiseksi. (García-

Alcaraz et al. 2017, s. 11.) 

 

3.5 Ylläpidä 

Saavutettua 5S tasoa ja vakiintuneita menettelyjä on ylläpidettävä. Ylläpito on myös linkki 

5S ja jatkuvan parantamisen välillä. Siihen kuuluvat säännöllinen valvonta eli auditointi, 

yllätystarkastukset ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. (García-Alcaraz 

et al. 2017, s. 11.) 

 

Ylläpito on ehdottomasti 5S menetelmän vaikein vaihe, joka pohjimmiltaan testaa, onko 

menetelmässä onnistuttu. Vaarana on, että muutaman kuukauden kuluttua 5S taso alkaa 

hitaasti laskea kohti ensimmäistä tasoa. Tärkeä osa ylläpitoa on toteuttaa säännöllisesti 5S 

auditointeja kaikilla alueilla, joilla 5S on toteutettu. 5S auditoinnit, joissa hyödynnetään 

erillistä kuvassa 7 esitettyä tarkastuslistaa, pitävät työntekijät paineen alla, mutta ovat myös 

selkeä johdon viesti 5S tärkeydestä. Useimmat 5S organisaatiot suorittavat säännöllisesti 5S 

auditointeja ja julkaisevat auditointitulokset kultakin alueelta. (Chiarini 2013, s. 88.) 
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Kuva 7. 5S auditoinnin tarkastuslista (Chiarini 2013, s. 89), suomennettu. 
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4 5S MENETELMÄN TOTEUTUS 

 

 

5S menetelmän tehokas käyttöönotto on johdon ja koko henkilökunnan vastuulla. Toteutus 

tulisi aloittaa koulutuksella, jolloin varmistetaan henkilöstön tietoisuus ja pätevyys 5S 

menetelmän käyttöönottoon. 5S menetelmän käyttöönotto vaatii koko henkilöstön 

sitoutumista. Toteutettavat toimenpiteet palvelevat sekä työntekijöitä että yritystä. 

Henkilöstön yhteisten 5S tavoitteiden ja tehtävien määrittely on avain 5S menetelmän 

tehokkaaseen käyttöönottoon. Johto suunnittelee ja toteuttaa yhdessä henkilöstön kanssa eri 

5S vaiheet. Jaettu vastuu sekä visio mukavammasta ja tehokkaammasta työtilasta motivoi 

ihmisiä ryhtymään toimiin ja tekemään muutoksia. Kaikkien työntekijöiden on miellettävä 

5S menetelmä osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Asianmukaisella koulutuksella ja 

työntekijöiden hyvällä asenteella saavutetaan tyytyväisyyttä henkilöstön keskellä ja päästään 

lähemmäksi tavoitetta.  (Falkowski & Kitowski 2013, s.  128.) 

 

Haslinda et al. (2018, s. 2) esittävät artikkelissaan teoreettisen mallin työntekijöiden 

motivaation toteuttamisesta 5S menetelmän käyttöönotossa (kuva 8). Malli auttaa 

ymmärtämään 5S käyttöönoton onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Mallissa on neljä 

itsenäistä muuttujaa, jotka vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon. Muuttujat ovat 

organisaatiokulttuuri, johdon tuki, työntekijöiden osallistaminen ja koulutus. Tutkimuksen 

tulokset paljastavat, että organisaatiokulttuurilla, johdon roolilla ja koulutuksella on 

merkittävä suhde työntekijöiden motivaatioon, mutta ainoastaan vähäinen vaikutus 

työntekijöiden osallistumisen kannalta. 
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Kuva 8. 5S: n toteutuksen ja työntekijöiden motivaation suhde (Haslinda et al. 2018, s. 2), 

suomennettu. 

 

5S menetelmän käyttöönotto kannattaa toteuttaa PDCA-lähestymistapaa noudattaen.  

1) Suunnitelma (Plan) – 5S suunnitelma toteutuksen kullekin 5S vaiheelle. 

2) Tee (Do) – Koulutus tarjotaan jokaiselle työntekijälle. Siivous ja oman 5S alueen 

toteutus tehdään aikataulun mukaisesti. 

3) Tarkistus (Check) – Arvioidaan 5S tulokset.  

4) Toimi (Act) – Suoritetaan itsearviointi ja toteutetaan korjaavat ja ennalta ehkäisevät 

toimenpiteet. 

(Pinto et al. 2018, s. 42.) 

 

5S menetelmän toteutus alkaa 5S tiimin muodostamisella ja työntekijöiden koulutuksella. 

Ensimmäinen askel on, että tiimi arvioi kaikki kohteet työpisteellä ja päättävät ovatko ne 

tarpeellisia työn suorittamisen kannalta. Tämä sisältää työkalut, työkalulaatikot, materiaalit, 

penkit, kaapit ja kaiken mitä on vuosien varrella kertynyt työpisteelle. Lajitteluvaihe on 

usein tuskallinen. Ihmisillä on tapana pitää kaikki työpisteellä ja tavarasta on vaikea luopua. 

Lajitteluvaiheen peruskommentti on ”saatamme tarvita sitä jonain päivänä”. Punalappu 

kiinnitetään jokaiseen tarpeettomaan tavaraan ja ne siirretään erilliselle punalaputettujen 

tavaroiden alueelle. Punalappuisten tavaroiden hävittämiseksi nimetään tiimi, joka koostuu 
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työntekijöistä, jotka tietävät mitä kaikki merkityt kohteet ovat. Tiimillä on oikeus tehdä 

päätös säilyttää tai hävittää punalaputettuja kohteita. (Carreira & Trudell 2006, s. 136-138.) 

 

Kaikki 5S vaiheet ovat tärkeitä, mutta lajittelu on tärkeintä, koska sillä on merkittävä 

vaikutus työympäristöön. Pohjimmiltaan lajittelu tarjoaa turvallisen työympäristön ja 

helpottaa tarvittavien tavaroiden löytämistä työskentelyalueelta. Lajitteluvaiheessa 

suoritettavia toimia on (Sassani 2017, s. 228-229): 

- Tarkasta työskentelyalue ja poista tarvikkeet, joita ei tarvita. 

- Helpota työtä poistamalla työtä hankaloittavia esteitä. 

- Estä vaarat ja tapaturmat poistamalla tarpeettomat ja vaaralliset häiriötekijät. 

- Poista kaikki jätemateriaali ja romut. 

- Paranna ja ylläpidä saavutettua siisteyttä. 

 

Vaikka yleinen käytäntö on asettaa 5S vaiheet järjestykseen, on tavallista, että vaiheita kaksi 

ja kolme (järjestele ja puhdista), suoritetaan samanaikaisesti. Tiimin tehtävänä on nyt 

määritellä jokaiselle työpisteelle jäävälle tavaralle oma paikka. Lisäksi nämä paikat on 

tunnistamisen takia merkittävä selkeästi. Tavarat on järjesteltävä siten, että ne tukevat 

mahdollisimman hyvin alueella työskentelyä. Kun työkalut ja materiaalit ovat 

mahdollisimman lähellä käyttöpaikkaa, kuluu tavaran noutamiseen ja paikoilleen viemiseen 

vähemmän aikaa. (Carreira & Trudell 2006, s. 139.) 

 

Järjestely täydentää lajitteluvaihetta. Järjestelyaiheessa työskentelyalueelle jäävät tavarat ja 

materiaalit järjestellään. Sassani (2017, s. 229) on listannut järjestelyvaiheessa huomioitavia 

toimintoja seuraavasti: 

- Järjestä kaikki tarvittavat kohteet niin, että niihin pääsee tarvittaessa helposti käsiksi. 

- Järjestä työpisteet siten, että työkalut ja tarvikkeet ovat lähellä, jotta niitä on helppo 

käyttää. 

- Pohdi mahdollisia suunnittelu- ja työkalumuutoksia tehokkuuden parantamiseksi. 

- Määritä oikea prioriteetti työkalujen käyttöön ja lainaamiseen. Usein hyvä 

nyrkkisääntö on, että ensin tullutta pyyntöä palvellaan ensin, mutta se ei ole yleinen 

sääntö. 

- Tee työstä sujuvaa ja helppoa. 
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- Järjestä fyysiset tilat laitteiden, henkilöstön ja materiaalien sujuvaa ja turvallista 

liikkumista varten. 

- Paranna ja ylläpidä saavutettua järjestystä. 

 

Järjestelyn yhteydessä laaditaan suunnitelma kaikille työpisteellä tarvittaville työkaluille, 

materiaaleille, siivousvälineille ja laitteille. Ergonomia huomioidaan järjestelyn yhteydessä 

sijoittamalla painavat tavarat alas. Tarvittaessa hankitaan painovoima hyllyjä tai tehdään 

muutoksia olemassa oleviin laitteisiin. Puhdistamisen yhteydessä maalataan pintoja, 

parannetaan valaistusta ja tarkastetaan, ettei paineilmaletkut tai sähköjohdot aiheuta 

kompastumisvaaraa. Lattiat värikoodataan tuotantotilan, kulkuväylien ja materiaalien 

virtauksen osoittamiseksi. Hyvin toteutettu 5S tila poistaa tavaroiden etsimisen aiheuttaman 

hukan, kaikki on ennalta määrätyssä paikassa. 5S alueella työkalu voi olla vain kädessäsi tai 

työkaluseinällä. (Carreira & Trudell 2006, s. 143, 145.) 

 

Kolmen ensimmäisen vaiheen jälkeen standardoidaan työpisteiden 5S. 

Yksinkertaisimmillaan standardi on indikaattori, joka kertoo, mitä täytyy tehdä ja missä 

tavaroiden kuuluu olla, jotta siisteys ja puhtaus ylläpidetään. Siksi mitä visuaalisempi se on, 

sitä helpompi sitä on noudattaa. Kaikella on selkeästi merkitty paikka, joten työkalun 

puuttuminen seinältä tai materiaalin sijoitus väärään kohtaan lattialla on helppo havaita. 

(Carreira & Trudell 2006, s. 145, 147.) 

 

Standardointivaiheessa voidaan edistää kolmen ensimmäisen vaiheen toteutusta. Sillä 

saadaan lisättyä ammattimaista ilmapiiriä ja lisättyä tehokkuutta. Standardointiin liittyviä 

toimintoja ovat esimerkiksi (Sassani 2017, s. 229): 

- Standardisoi ja ota käyttöön työskentelyalueen parhaat käytännöt. 

- Säilytä jokainen työkalu, järjestelmä tai toimintaohje sen käyttötavan 

mukaisesti. 

- Palauta jokainen tuote oikeaan paikkaan jokaisen käytön jälkeen.  

- Standardoi kaikki samankaltaiset prosessit yhdenmukaisesti. 

 

Singh et al. (2014, s. 157) mukaan on tärkeää luoda visuaaliseen ohjaukseen menetelmiä, 

jotka paljastavat selkeästi huonosti suoritetun puhdistuksen ja järjestyksen. Menetelmien 
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tulee olla sellaisia, jotka kuka tahansa työpaikalla voi tunnistaa, eikä vain asianomainen 

henkilö. 

 

Neljän ensimmäisen S:n jälkeen alue on puhdas, järjestetty ja paikat on merkitty. Työpiste 

on turvallinen ja työskentely siinä on tehokasta. Viimeinen vaihe ”ylläpidä” vaatii kaikkien 

työntekijöiden yhteistyötä ja sitoutumista. Ylläpidon varmistamiseksi on oltava ennalta 

määritelty arviointiprosessi, jonka avulla voidaan puolueettomasti arvioida työpisteiden 5S 

tasoa. Arviointi toimii samalla raportointivälineenä ja tulos tulee ilmoittaa työpisteelle. 

(Carreira & Trudell 2006, s. 147-148.) 

 

Ylläpidolla estetään 5S järjestelmän tilan huonontuminen noudattamalla yhdessä sovittuja 

sääntöjä. Ylläpidon kannalta on tärkeää noudattaa seuraavia toimia (Sassani 2017, s. 230): 

- Pidä järjestelmät ja toiminnot toimintakunnossa. 

- Suorita säännöllisiä 5S auditointeja työpisteille. 

- Kouluta ja kannusta saavuttaaksesi saavutetut tulokset. 

 

5S auditointi on vakiotyökalu, jota käytetään 5S -menetelmän määräaikaiseen tai jatkuvaan 

tarkasteluun ja todentamiseen. Sen avulla voidaan tutkia, onko 5S tilanne parantunut tai 

huonontunut verrattuna aikaisempiin tarkastuksiin. Toinen työkalu, jota käytetään 5S 

menetelmän toteuttamisessa on vakioidut merkinnät tuotantoalueiden merkitsemiseksi (kuva 

9).  (Filip & Marascu-Klein 2015, s. 3.) 

 

 

Kuva 9. Vakioidut tuotantoalueen merkinnät (Filip & Marascu-Klein 2015, s. 3), 

suomennettu. 
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Ylläpidossa tärkeää on koulutus ja viestintä. Kommunikaation merkitystä ei voi olla 

korostamatta liikaa. Kun 5S tiimi on aidosti innostunut tekemästään, se myös tarttuu muihin. 

Ylläpidossa voi myös hyödyntää kilpailua ja palkitsemista. (Carreira 2005, s. 253.) 

 

4.1 Uhat ja mahdolliset kompastuskivet 

5S toteutuksen yhteydessä on hyvä huomioida mahdollisia toteutuksen kompastuskiviä. 

Uuden toimintakulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen on aina muutos vanhaan. Uuden 

toimintamallin oppiminen ja vanhasta luopumiselle on annettava aikaa, jotta saavutetaan 

pitkän tähtäimen tulokset. Työntekijöiden on tärkeää ymmärtää 5S perusajatus. Muuten on 

vaarana, että 5S koetaan ainoastaan ajan tuhlauksena ja siivousurakkana. 

(Teknologiateollisuus ry 2017, s. 23.) 
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5 5S TOTEUTUS SORMAT OY:SSÄ 

 

 

Sormat Oy on toiminut samoissa toimitiloissa yli 40 vuotta. Tiloja on aika ajoin siivottu, 

mutta järjestämällistä 5S toteutusta ei ole koskaan tehty. Tämä näkyy tuotantotiloissa 

lattialle ja työpöydille kertyneenä ylimääräisenä tavarana. Tavaraa ja työkaluja on osassa 

työpisteitä niin paljon, ettei enää edes tiedetty mitä siellä on ja onko siellä edes tarpeellisia 

työkaluja. Osa tavarasta on sellaista, ettei kukaan tuntunut tietävän kenen se on tai mihin 

työhön se liittyy. Työpisteille on myös saattanut kertyä useita samanlaisia työkaluja, kun 

tavaravuoren seasta ei ole löydetty tarvittavaa työkalua (kuva 10). Kaikki tavara ei ole 

turhaa, niiltä ainoastaan puuttuu vakituinen säilytyspaikka. Lattialla oleva ylimääräinen 

tavara, kuten tyhjät kuormalavat ja ylimääräiset laitteet vaikeuttavat etenkin koneiden välillä 

liikkumista ja materiaalin liikuttelua. 5S toteutuksella voidaan parantaa tuotantotilojen 

siisteyttä ja turvallisuutta sekä ehkäistä tavarakasojen kertymistä.  

 

 

Kuva 10. Työpisteelle kertynyttä tavaraa (Erkka Nevala 2021). 
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5.1 5S suunnitelma 

5S suunnittelu aloitettiin kokoamalla 5S tiimi, joka vastasi 5S toteutuksen suunnittelusta ja 

koulutuksesta. He toimivat myös toteutuksen aikana työntekijöiden apuna ja tukena sekä 

suorittivat 5S auditointeja valmiille työpisteille. 5S tiimi muodostui laatupäälliköstä, 

tuotannon kehitys- ja kunnossapitopäälliköstä sekä kahdesta tuotannon esimiehestä. Tiimin 

kanssa luotiin yhteiset työpisteestä riippumattomat 5S säännöt kuten lattiateippauksien 

värikoodit sekä siivoussäännöt. Lattiateippauksien värikoodit on hyvä olla selkeät ja yhteiset 

koko tuotannossa, jotta niiden merkitys säilyy helposti muistissa. Lisäksi sovittiin koko 

tuotantoa koskevaksi, ettei kaappien päällä saa säilyttää tavaraa.  

 

Suunnitelman aluksi tuotantotilat jaettiin 32 erilliseen 5S alueeseen. 

Kylmämuokkausosaston koneet ovat suuria ja yhteen koneeseen kuului paljon työkaluja. 

Kylmämuokkausosaston 5S alueet rajattiin siten, että yksi työskentelypiste (kone) oli aina 

yksi 5S alue. Koontiosastolla koontikoneet ovat pienempiä ja hyvin samanlaisia sekä 

lähekkäin toisiaan, joten yhteen 5S alueeseen yhdistettiin aina kaksi koontikonetta. Alueet 

pyrittiin pitämään pieninä, jotta niiden seuranta ja ylläpito olisi selkeämpää. Suunnitelmassa 

seurattiin erikseen jokaisen alueen vaiheiden 1S-3S toteutumista. Näiden jälkeen alue olisi 

valmis 5S alue, koska vaiheet 4S-5S on alueen standardointia ja ylläpitoa. Alueen 

valmistumisen jälkeen viikoittaiset 5S auditoinnit aloitetaan heti. Auditoinnin avulla saadaan 

tuettua alueen 5S ylläpitoa ja edelleen kehittämistä.  

 

5.2 Alkuhaastattelut 

Alkuhaastattelut toteutettiin vapaana keskusteluna tuotannon esimiesten ja työntekijöiden 

kesken. Työntekijöiden haastatteluissa nousi päällimmäisenä esiin seuraavat näkökohdat: 

1) Työskentely työpisteillä on vaikeaa, koska tavaroita ja työkaluja joutuu usein 

etsimään edellisen vuoron jäljiltä. 

2) Joitain yhteiskäytössä olevia työkaluja, kuten voimaleikkureita, tarvitaan usealla 

työpisteellä päivän aikana ja kunnollisia voimaleikkureita on vain kahdet. Näitä 

joutuu etsimään aina kun niitä tarvitsee. 

3) Työpisteiltä puuttuu siivousvälineitä. Siivous tapahtuu aina joka työpisteellä samaan 

aikaan (vuoron lopussa), joten välineiden puuttuminen hidastaa siivouksen 

toteuttamista.  
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4) Tuotantokoneiden vieressä lojuvat ylimääräiset tavarat vaikeuttavat koneelle 

materiaalin viemistä. Välillä joutuu siirtämään niitä pois tieltä, jotta materiaalit 

saadaan koneelle/koneelta. 

 

Tuotantoesimiesten haastattelussa nousi esiin, että ylimääräistä tavaraa on työpisteillä 

runsaasti ja kaikki tavarat eivät ole tarpeellisia. Tämä vaikuttaa negatiivisesti työpisteen 

yleisilmeeseen ja työympäristön viihtyvyyteen sekä turvallisuuteen.  

 

Tutkimuksen alussa tehdyn havainnointikierroksen aikana työpisteiden tavaroiden runsaus 

ja sotkuisuus sekä lattialla lojuvat tyhjät kuormalavat ja lattialla lojuvan ylimääräisen tavaran 

tukkimat kulkuväylät havaittiin selkeästi. Osa tavarasta oli lian ja pölyn peitossa, josta 

voitiin päätellä, ettei sitä tarvita työpisteellä.  

 

Haastatteluiden ja havainnointikierroksen perusteella päätettiin 5S toteutuksen yhteydessä 

teipata lattiaan omat ruudut, joissa on sallittu säilyttää tyhjiä lavoja tai raaka-ainetta. Muu 

lattiapinta-ala on oltava tyhjänä, jotta varmistetaan sujuva kulku tuotantokoneiden välillä 

sekä parannetaan turvallisuutta. Lisäksi päätetiin ostaa jokaiselle työpisteelle omat 

siivousvälineet, jotta ne ovat helposti käden ulottuvissa, kun niitä tarvitsee. 

Voimaleikkureita ostettiin myös jokaiselle koneelle omat, ettei kenenkään tarvitse käyttää 

työaikaa niiden etsimiseen.  

 

5.3 5S käytännön toteutus 

Käytännön toteutus aloitettiin koulutuksella. Jokainen tuotannontyöntekijä sai noin tunnin 

mittaisen 5S perehdytyksen, jossa käytiin läpi 5S periaate ja 5S vaiheet. Lisäksi käytiin 

yksityiskohtaisesti läpi, mitä työpisteillä on tarkoitus tehdä, jotta ne täyttävät 5S tavoitteet. 

Koulutuksen jälkeen siirryttiin heti ennalta sovittuun työpisteelle, jossa aloitettiin 5S 

toteutuksen vaiheet 1S-3S. Koulutus toteutettiin pienryhmissä, joihin osallistui 4-5 henkilöä 

kerrallaan. Ryhmät haluttiin säilyttää pieninä, jotta voitiin paremmin keskittyä koulutuksen 

jälkeen työpisteellä tapahtuvaan käytännön toteutukseen. Tavoitteena oli saada koulutuksen 

jälkeen työpiste mahdollisimman lähelle 5S tavoitetta, jotta sen auditointi voitaisiin aloittaa 

heti. Tämän jälkeen työntekijät osaisivat itsenäisesti toteuttaa 5S muille työpisteille.  
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5.4 Toteutuksen vaiheet 1S-3S 

Lajitteluvaihe toteutettiin heti koulutuksen jälkeen työpisteelle. Lajitteluvaiheessa käytiin 

läpi työpisteen jokainen tavara, koskien myös laatikoiden ja kaappien sisältöä. 

Lajitteluvaiheessa ei käytetty punalappuja tavaroiden merkitsemiseen vaan ne lajiteltiin 

suoraan kolmeen eri kategoriaan: 

- tarpeelliset 

- tarpeettomat, mutta ehjät ja toimivat 

- rikkinäiset ja roskat 

 

Tavarat, jotka olivat tarpeettomia, mutta ehjiä, lajiteltiin omalle merkitylle lavalle.  Nämä 

säilytettiin, jotta niitä voitaisiin tarvittaessa hyödyntää jollakin toisella työpisteellä. Tämä 

madalsi myös kynnystä poistaa työpisteeltä tarpeettomaksi koettua tavaraa, koska jos 

tavaran tarpeellisuus arvioitiin lajitteluvaiheessa väärin, sen voi vielä hakea lavalta takaisin 

työpisteelle. Rikkinäiset tavarat ja työkalut saattavat aiheuttaa käytössä turvallisuusriskin, 

joten ne hävitettiin heti. Lajitteluvaiheen toteuttivat työpisteen työntekijät, koska heillä oli 

paran asiantuntemus työpisteellä tarvittavista työkaluista. Samalla heiltä saatiin hyviä ideoita 

uusista ratkaisuista, joilla työn tekemistä voidaan helpottaa.  

 

Tarpeelliset tavarat jaoteltiin lajittelun jälkeen usein käytettäviin ja harvoin käytettäviin sekä 

yhteiskäytössä oleviin. Työpisteille ostettiin uudet työkaluseinät, jolloin yleisilmeestä saatiin 

siistimpi ja selkeämpi. Joissain työpisteissä lajitteluvaiheessa hävitettiin niin paljon tavaraa, 

että sieltä tyhjeni jopa kokonaisia kaappeja.  

 

Lajitteluvaiheen jälkeen työpisteelle jääville tavaroille ja työkaluille mietittiin järkevät 

sijoituspaikat, jonka jälkeen ne järjestettiin jokainen omalle merkitylle paikalle. Järjestely 

toteutettiin siten, että useimmiten käytetyt työkalut ovat helposti käden ulottuvilla. 

Harvemmin käytettävät työkalut sijoitettiin työpöydällä reunoille. Yhteiskäytössä oleville 

harvemmin käytetyille työkaluille merkittiin selkeästi säilytyspaikka, joka voi olla 

kauempana työpisteestä. Yhteiskäytössä olevat työkalut olivat lähinnä koneiden huoltoon ja 

korjaukseen käytettäviä erikoistyökaluja, joille ei aiemmin ollut vakiintunutta 

säilytyspaikkaa.  Kuvissa 11 ja 12 on esitetty kylmämuokkausosaston työpiste ennen 5S 

toteutusta ja toteutuksen jälkeen. Kuvista näkee selkeästi 5S vaikutuksen ja visuaalisen 

muutoksen työpisteelle.  
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Kuva 11. Kylmämuokkausosaston työpiste ennen 5S toteutusta (Erkka Nevala 2021). 

 

 

Kuva 12. Kylmämuokkausosaston työpiste 5S toteutuksen jälkeen (Erkka Nevala 2021). 

 

Järjestelyvaiheessa kiinnitettiin huomiota myös ergonomiaan ja turvallisuuteen. Tästä 

esimerkkinä yhdelle työpisteelle ostettiin työergonomian parantamiseksi kuvassa 13 oleva 

kärry, jonka avulla työkalut saa asetusvaiheessa vyötärön tasolle. Työkalut ovat aiemmin 

olleet asetusta tehtäessä lattialla kuormalavan päällä, jolloin asentajan on tarvinnut nostella 

ne lattian tasolta koneeseen. Valaistusta lisättiin niille työpisteitä, joissa se oli aiemmin ollut 
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puutteellinen. Järjestelyn yhteydessä tarkastettiin, että sähköjohdot ja paineilmaletkut eivät 

aiheuta turvallisuusriskejä.  

 

 

Kuva 13. Työkalujen asetuksen aikaista työergonomiaa parannettiin korkealla kärryllä.  

 

Työpisteelle merkittiin lattiapaikat materiaaleille teippaamalla. Lattiapaikkojen 

merkitsemisessä huomioitiin tuotannossa liikkuva materiaalivirta. Paikat pyrittiin 

merkitsemään materiaalivirtaa mahdollisimman hyvin tukevaksi, jotta työnteko ja 

materiaalin liikuttelu olisi helpompaa. Kuvissa 14 ja 15 on esitetty tuotantokoneiden vierusta 

ennen lattia merkintöjä ja lattiamerkintöjen jälkeen. Eri värit erottivat lattiamerkintöjen 

merkityksen (Liite 1).  Lattiamerkintöjen avulla saadaan estettyä kuormalavojen 

kerääntyminen väärille paikoille sekä ylläpitämään kulkuväylät vapaana. Lattiamerkinnöillä 

tehtiin tuotantoon myös valmiin tavaran paikkoja. Näihin on tarkoitus siirtää varastoon 

menevä valmis tavara. Aiemmin työntekijän on tarvinnut hakea trukkikuski noutamaan 

valmis tavara tuotannosta, mutta nyt riittää, että tavara siirretään sille merkitylle 

lattiapaikalle. Trukkikuski näkee ohi ajaessaan valmiin tavaran ja siirtää sen varastoon ilman 

erillistä pyyntöä. Tämä sujuvoittaa työntekemistä ja lisää turvallisuutta.  
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Kuva 14. Tuotantotila ennen lattia merkintöjä (Erkka Nevala 2021). 

 

 

Kuva 15. Tuotantotila lattiamerkintöjen ja 5S järjestelyn jälkeen (Erkka Nevala 2021). 
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Lajittelun ja järjestelyn ohessa toteutettiin työpisteen perusteellisempi puhdistus. Työpöydät 

pyyhittiin ja roskat hävitettiin. Myös koneet ja laitteet puhdistettiin. Työpisteelle hankittiin 

kunnolliset siivousvälineet helpottamaan siivousta ja ylläpitämään saavutettua puhtaustasoa. 

Myös siivousvälineille merkittiin omat säilytyspaikat. 

 

5.5 Standardointi ja 5S auditointi 

Standardoinnissa sovittiin työpisteiden yhteisistä siivoussäännöistä, jotka koskivat koko 

tuotantoa. Yhdessä sovittiin, että työpisteet tulee siivota jokaisen työvuoron päätteeksi. 

Siivouksessa lattiat harjataan ja roskat viedään roskikseen. Ylimääräiset materiaalit, kuten 

raaka-aineet ja käyttämättömät pahvipakkaukset, viedään takaisin niille kuuluville 

paikoilleen. Työkalut asetetaan takaisin niille merkityille paikoille. Tämä on ylläpidon ja 5S 

toteutumisen kannalta tärkeä vaihe. 5S perusajatus on, ettei tavaroiden etsimiseen tarvitse 

käyttää työaikaa ja se ei toteudu elleivät tavarat ole niille kuuluvilla paikoilla.   

 

Lopuksi esiteltiin 5S auditointimalli ja siihen suunniteltu kuvassa 16 oleva auditointilomake. 

5S auditointi pyrittiin pitämään yksinkertaisena, jotta sen voi toteuttaa kuka tahansa 

yrityksen työntekijä. Ensimmäinen 5S auditointi suoritettiin heti, kun työpiste oli järjestelty. 

Ensimmäisessä auditoinnissa ei ollut tarkoituskaan, että työpiste on täydellisesti 5S 

mukainen vaan siinä pyrittiin havaitsemaan puutteet, jotka on korjattava 5S toteutumisen 

varmistamiseksi. 5S toteutuksen alkuvaiheessa auditointi suoritetaan 5S tiimin johdolla 

valmiille työpisteelle kerran viikossa erillisen auditointilomakkeen avulla. 

Auditointilomakkeelle on valmiiksi kirjattu työpisteellä arvioitavat 5S näkökohdat. Näiden 

toteutumista arvioitiin asteikolla 1 ja 0. Arviointi on 1, jos työpiste täyttää kohdan 5S 

vaatimuksen. Arviointi on 0, jos alueelta löytyy poikkeamia.  
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Kuva 16. 5S auditointilomake, jossa tulos on aina yksittäisten arviointikohteiden summa. 

 

5S auditointitulokset ovat nähtävillä tuotannon ilmoitustaululla. Ilmoitustaululle kirjattiin 

myös mahdolliset 5S poikkeamat kohdista, joissa arviointi on ollut 0. Nämä pyrittiin 

korjaamaan aina seuraavaan auditointiin mennessä, jonka ansiosta 5S tasoa saatiin nostettua 

koko ajan. Auditointikierros toteutettiin aina 5S tiimiläisen johdolla, mutta siihen saivat 

osallistua kaikki halukkaat tuotannosta. Tämän avulla saatiin 5S menetelmän periaatteita 

kerrattua ja tuotannon työntekijöillä oli mahdollisuus nostaa esiin omia näkökohtia 

tuotannon siisteyden ja työn sujuvuuden parantamiseksi. Auditointitulokselle ei asetettu 

tavoitetta. Palkkiojärjestelmässä seurataan vuonna 2021 ainoastaan 5S toteutumista. 

Toteutumisessa alue todetaan valmiiksi, kun siinä on käynnistetty säännöllinen viikoittainen 

auditointi.  

 

 

 

 

 

Auditointiohje:

Alue auditoidaan alla olevien kohtien mukaisesti kerran viikossa. 

Arviointi asteikko on 0 tai 1

0 = alueella on poikkeamia

1 = alueella ei ole poikkeamia

Pienikin poikkeama antaa tuloksen 0

Poikkeamien syyt kirjataan valkotaululle ja ne käsitellään shopfloorissa

Alue 1

vko 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Auditoija

Alue on siisti ja puhdas

Alueella ei ole sinne kuulumatonta tavaraa

Tavarat ovat oikeilla paikoilla

Kulkuväylät ovat vapaana

Alueella ei ole turvallisuusriskejä

Tulos

Alue 2

Alue on siisti ja puhdas

Alueella ei ole sinne kuulumatonta tavaraa

Tavarat ovat oikeilla paikoilla

Kulkuväylät ovat vapaana

Alueella ei ole turvallisuusriskejä

Tulos



48 

 

6 5S TULOKSET 

 

 

5S käyttöönotto tehtiin 26 alueelle kahden kuukauden aikana. Loput kuusi aluetta koskevat 

työkaluosastoa ja ne jäivät myöhemmin syksyllä toteutettavaksi. Tavoitteena oli saada 5S 

menetelmä päivittäiseen käyttöön ylläpitämään järjestystä ja parantamaan työnteon 

tehokkuutta. 5S tulokset näkyivät heti tuotantotilojen yleisilmeen parantumisena. Työpöydät 

olivat järjestyksessä ja lattioilla ei ollut ylimääräisiä kuormalavoja. Tarpeettoman tavaran 

määrä oli niin suuri, että 5S hyödyllisyys tuli hyvin selväksi. Lajittelun yhteydessä hävitettiin 

paljon vanhoja toimimattomia laitteita, vanhentuneita dokumentteja sekä tarpeettomia 

kemikaaleja. Työntekijät ottivat hyvin vastaan 5S ohjelman ja heidän ansiostansa 5S toteutus 

saatiin tehtyä tehokkaasti ja järkevästi. Muutosvastarintaa ei juurikaan kohdattu vaan 

kaikilla oli hyvin positiivinen suhtautuminen. 5S käyttöönotto tehtiin kiireellisessä 

tuotantotilanteessa, mutta työntekijöiden hyvän osallistumisen ansioista sen vaikutus 

toteutuksen aikaiseen tuotantomäärään jäi hyvin vähäiseksi. Haasteena oli 5S tiimin osalta 

selkeiden tehtävien jakaminen työntekijöille, jotta työ olisi edennyt myös muiden 

työpisteiden osalta jouhevammin. 

 

Alussa pidetty 5S koulutus antoi työntekijöille ja esimiehille hyvät tiedot 5S sisällöstä ja sen 

toteutuksesta omalle työpisteelle. Koulutuksen yhteydessä tehty käytännön toteutus laittoi 

osaston 5S toteutuksen tehokkaasti liikkeelle. 5S tiimin vahva osallistuminen toteutukseen 

työntekijöiden kanssa mahdollisti nopean reagoinnin kysymyksiin ja ongelmiin. Työpisteiltä 

hävitettiin jopa kymmenien vuosien takaista tarpeetonta tavaraa. Uudet työkaluseinät ja 

lattiamerkinnät nostivat tuotantotilojen visuaalista ilmettä. Työkaluseinille työkalut oli 

helppo asettaa käytön jälkeen ja seinän tyhjästä kohdasta pystyi heti huomaamaan, että 

kyseinen työkalu puuttui. Työkaluseinien järjestäminen työntekoa tukevaksi sujuvoitti 

työntekoa. Lattiamerkinnät selkeyttivät tuotannon materiaalien säilytystä. Valmiin tavaran 

ruudut tehostivat valmiin tavaran siirtoa varastoon, kun työntekijän ei enää erikseen 

tarvinnut tiedottaa valmiin tavaran noutotarpeesta tukkikuskia.  Siisteissä työtiloissa on 

mukavampi työskennellä ja tavaroita ei enää tarvitse etsiä. Uudet siivousvälineet 

mahdollistavat paremmin siisteyden ylläpidon, jolloin siisti yleisilme säilyy.  
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Tuotannon valkotaulusta tuli tärkeä 5S tiedotuksen väline. Valkotaululla oli nähtävillä 5S 

suunnitelma ja aikataulu sekä auditointitulokset. Valkotaulua hyödynnettiin runsaasti 

työntekijöiden ja 5S tiimin välisessä viestinnässä esimerkiksi työntekijöiden kysymyksissä 

tai ideoissa.   

 

5S auditoinnit ovat olleet säännöllisesti käytöstä heti ensimmäisen työpisteen toteutuksen 

jälkeen. Auditointitulokset ovat olleet hyviä. Pieniä poikkeamia on kirjattu, mutta ei 

systemaattista yhtä ja samaa työpistettä koskevia poikkeamia (kuva 17). 

Auditointipoikkeamat käsitellään joka viikko tuotannon shopfloor palaverissa. 

 

 

Kuva 17. Koontiosaston kolmen 5S alueen auditointitulos viiden viikon ajalta. 
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7 POHDINTA 

 

 

5S menetelmän käyttöönotto vaatii päättäväisyyttä ja sinnikkyyttä, mutta käyttöönoton 

tuloksena saavutetaan siisti, tehokas ja turvallinen työympäristö, jossa työkaluja ja 

materiaaleja ei tarvitse etsiä ja turvalliselle työskentelylle on tilaa. Falkowski & Kitowskin 

(2013, s. 128) totesivat käyttöönoton aloituksessa olevan tärkeää varmistaa koko 

henkilökunnan tietoisuus 5S menetelmästä ja käyttöönoton vaativan koko henkilökunnan 

sitoutumista, jotta varmistetaan pääsy yhteisiin tavoitteisiin. Haslinda et al. (2018, s. 2) 

tutkimuksen tulosta työntekijöiden motivaation säilyttämisestä 5S käyttöönotossa 

hyödynnettiin tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa tuli ilmi, että työntekijöiden motivaatioon 

vaikuttaa organisaatiokulttuuri, johdon rooli ja koulutus. Käyttöönoton aloituksessa 

järjestettiin henkilökunnalle 5S koulutus, jotta varmistettiin kaikkien yhteinen tietoisuus ja 

osaaminen 5S menetelmän periaatteesta. Koulutus alkoi johdon pitämällä puheenvuorolla, 

jossa johto kertoi käyttöönoton perustelut ja tavoitteet sekä esitteli käyttöönoton vaikutuksen 

palkkiojärjestelmän perusteella maksettavaan kuukausittaiseen palkkioon. Samalla 

painotettiin, ettei 5S ole vain siivousurakka vaan se tarkoittaa jatkuvaa ylläpitoa toteutuksen 

jälkeen. Koulutus jatkui 5S projektiryhmän pitämällä 5S koulutuksella, jossa käytiin 5S 

periaate vaihe vaiheelta läpi ja miten mikäkin vaihe vaikuttaa yrityksen työpisteillä. 

Koulutuksen lopussa esiteltiin yrityksen yhteiset 5S säännöt, johon jokaisen työpisteen tulee 

sitoutua. Koulutukset järjestettiin pienryhmissä, joissa osallistujat työskentelivät samoilla 

työpisteillä. Tämä edesauttoi koulutuksen aikana tapahtuvaa vapaata keskustelua ja 5S 

ideointia kullekin työpisteelle. Koulutuksen yhteydessä käytävässä keskustelussa tulikin 

ilmi useita epäkohtia olemassa olevilla työpisteillä ja runsaasti kehitysideoita, joilla 

työpisteillä työskentely saadaan mukavammaksi ja turvallisemmaksi. Muutosvastarintaa ei 

juurikaan koulutuksessa havaittu, vaan työtekijät näkivät muutoksen tuoman 

mahdollisuuden siistimpään ja viihtyisämpään työympäristöön. Työkalujen jatkuva 

etsiminen ja kulkuväylien ahtaus koettiin turhauttavaksi. 

 

7.1 Vaiheet 1S-3S 

Kirjallisuuden mukaan lajitteluvaihe on usein tärkein 5S vaihe, koska sen avulla saadaan 

poistettua ylimääräiset tavarat ja luotua näin lisää vapaata työskentelytilaa. Kirjallisuudessa 

suositellaan punalappujen käyttöä apuna poistettavien tavaroiden luokittelussa. 
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Lajitteluvaiheen todettiin olevan usein tuskallinen, kun tavaroista ei maltettaisi luopua. 

Tässä työssä päätettiin olla käyttämättä punalappuja, koska koettiin niiden käytön lisäävän 

lajitteluvaiheeseen kuluvan työaikaa. Lajitteluvaiheessa tehtiin saman tien päätös, kuuluuko 

tavara työpisteelle vai ei. Jos tavara ei kuulunut työpisteelle, se siirrettiin karanteenilavalle 

odottamaan jatkotoimenpiteitä, jotka olivat joko romutus tai hyödyntäminen jollain toisella 

työpisteellä. Lajittelu saatiin tehtyä etukäteistä oletusta tehokkaammin ja kaikki työtekijät 

osallistuivat siihen aktiivisesti. Millään työpisteellä ei ollut vaikea luopua ylimääräisistä 

tavaroista vaan kaikilla oli yhteinen halu päästää tavarasta eroon ja saada vapaata 

työskentelytilaa. Lajittelussa työpisteiltä saatiin poistettua valtavasti ylimääräistä tavaraa, 

joista suurin osa hävitettiin. Vain pieniosa oli sellaista tavaraa, jota hyödynnettiin joillain 

toisella työpisteellä. Hävitettävän tavaran suuruus todisti etukäteisolettaman, että turhaa 

tavaraa on kertynyt työpisteille vuosien aikana runsaasti. Punalappuja käyttämällä olisi 

kuitenkin helpotettu karanteenilavan jatkokäsittelyä. Nyt tavaroiden käyttötarkoituksen 

määrittely piti tehdä uudelleen karanteenilavaa tyhjennettäessä.  

 

Järjestelyvaiheelle oli tehty jokaista työpistettä koskeva linjaus työkalujen ja tavaroiden 

merkitsemisestä sekä lattiamerkinnöistä. Työkaluseinille järjesteltäville työkaluille oli 

määriteltävä jokaiselle oma merkitty paikka ja lattiamerkintöjen oli noudatettava yhteistä 

linjaa. 5S toteutus lähti vauhdikkaasti käyntiin lajitteluvaiheessa. Järjestelyvaiheessa 

kuitenkin työskentely pysähtyi työpisteissä, joissa ei aiemmin ollut työkaluille kunnollista 

säilytyspaikkaa ja nyt niille haluttiin asianmukaiset säilytyspaikat. Hyvän vauhdin jälkeen 

osa työpisteistä joutui odottamaan esimerkiksi työkaluseiniä ja kiinnikkeitä, jotta työkalut 

saatiin järjesteltyä. 5S tiimi pelkäsi tämän vähentävän 5S motivaatioita, mutta näin ei 

onneksi tapahtunut. Uusia työkaluseiniä odotellessa oli keskitytty järjestelemään 

kulkuväyliä ja tekemään lattiamerkintöjä. 5S tiimin olisi kuitenkin pitänyt tehdä osassa 

työpisteitä parempi ennakkosuunnitelma ja varata riittävästi työkaluseiniä ja kiinnikkeitä 

toteutuksen alussa, jotta järjestelyvaihe olisi saatu toteutettua sujuvammin kaikissa 

työpisteissä.  

 

Työpisteiltä otetuista valokuvista voidaan nähdä työkalujen järjestelyn tuoman visuaalisen 

ilmeen muutoksen. Kuvista näkee hyvin, että järjestelyn jälkeen työkalut ovat selkeästi esillä 

merkityillä paikoilla. Järjestely tehtiin Carreira & Trudell (2006, s. 139) kirjoituksen 

mukaisesti ja siinä hyödynnettiin myös Sassanin (2017, s. 229) luomaa listausta tavaroiden 
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mielekkäästä järjestelystä. Molemmat painottivat, että usein käytettävät työkalut 

järjestellään lähelle ja raskaat tavarat alhaalle. Näin työkalut ovat juuri siellä missä niitä 

tarvitaan eikä niiden noutamiseen ja takaisin viemiseen kulu aikaa. Järjestelyvaiheessa 

pohdittiin myös, miten työstä saadaan sujuvamaa ja helpompaa. Tähän auttoi järjestelemällä 

lattiatila siten, että oli ennalta määritelty paikat, joissa tavaraa ja materiaalia sai säilyttää. 

Tällä saatiin vähennettyä materiaalin liikutteluun kuluvaa ylimääräistä aikaa, kun sitä ei 

tarvitse siirrellä paikasta toiseen. Myös merkityt lavapaikat tyhjien lavojen säilytykseen 

nopeuttivat työntekoa. Aiemmin tyhjiä kuormalavoja on etsitty tuotannosta, mutta nyt 

tiedetään ennalta mistä ne löytyvät. Tilat näyttävät siistimmiltä, kun tyhjiä kuormalavoja ei 

ole sekaisin ympäri tuotantoa.  

 

Järjestelyvaihetta tehtiin rinnakkain kolmannen S:n eli siivouksen kanssa. Työpisteiden 

järjestelyn yhteydessä pyyhittiin pinnat ja tarvittaessa uusittiin pöytälevyjä vanhojen 

kuluneiden tilalle. Lattiat pyyhittiin ja joillakin työpisteillä toteutettiin ulkopuolisen 

yrityksen toteuttama lattian tehopesu, jotta ne saatiin kerralla puhtaaksi. Jokaiselle 

työpisteelle ostettiin omat siivousvälineet, joilla mahdollistettiin päivittäisen siivoustason 

ylläpito. Siistin työympäristön ansioista myös mahdolliset laitteiden öljyvuodot voidaan 

havaita paremmin. Siisteys myös lisää viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 

 

7.2 Vaiheet 4S ja 5S 

Siisteystason säilyttämiseksi, sovittiin yhdessä standardointisäännöt. Sassanin (2017, s. 229) 

listaus hyvistä standardointikäytännöistä osoittautui toimivaksi. Listan mukaisesti päätettiin, 

että työkalut palautetaan paikoilleen käytön jälkeen ja samanlaisilla työpisteillä on 

yhdenmukaiset järjestykset.  

 

García-Alcaraz et al. (2017, s. 11) ehdottamaa tapaa hyödyntää valokuvia työpisteiden 

standardoinnista ei käytetty tässä tutkimuksessa. Niiden käyttö olisi kuitenkin hyvä 

visuaalinen tapa osoittaa, mikä on kunkin työpisteen haluttu 5S järjestys. Samalla se toimisi 

perehdytyksenä uusille työntekijöille tai harvemmin työpisteillä työskenteleville halutusta 

5S tasosta. Myös 5S auditoinnin teko helpottuisi, kun auditoitsija voisi verrata työpistettä 

valokuvaan ja nähdä yhdellä silmäyksellä, täyttääkö kyseinen työpiste vaatimukset. Tämä 

mahdollistaisi myös sen, että auditoitsijalla ei tarvitsisi olla mitään ennakkotietoa 

työpisteiden halutusta siisteystasosta.  
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Kirjallisuuden perusteella 5S tason ylläpidon ja jatkuvan parantamisen tärkeä työkalu on 

suorittaa säännöllisiä auditointeja. Tämä todettiin myös tässä tutkimuksessa. 5S auditoinnit 

suoritettiin kerran viikossa käyttämällä valmista auditointipohjaa. Auditointipohja luotiin   

Chiarinin (2013, s. 89) esittelemän auditointilistan perusteella. Auditointi haluttiin kuitenkin 

pitää lyhyenä, yksinkertaisena ja nopeana toteuttaa, joten Chiarinin (2013, 89) 

auditointilistaa lyhennettiin ja selkeytettiin. 5S auditoinnissa päätettiin arvioida vain viisi 

kohtaa ja arviointiasteikko oli yksinkertaisempi. Yksinkertaisempi arviointiasteikko 

mahdollistaa paremman arviointitulosten vertailun keskenään auditoitsijasta riippumatta. 

Lisäksi auditoitsijan ei tarvitse miettiä, mikä on sallittu rajatapaus. Tämä mahdollistaa 

useamman auditoitsijan hyödyntämisen ja tulosten paremman vertailun. Carreira (2005, s. 

253) ehdottaa, että ylläpidossa voi myös hyödyntää kilpailua tai palkitsemista. Tässä 

tutkimuksessa 5S käyttöönotto on osa uutta palkkiojärjestelmämallia, joten palkitseminen 

on mukana 5S käyttöönotossa ja se on viestitty ennen toteutuksen aloitusta myös 

henkilökunnalle. Tuotannon shopfloor taululla on koko käyttöönoton ajan ollut esillä 

seurantaraportti, josta kuka tahansa on voinut tarkastaa tavoitteen sen hetkisen tilan ja 

vaikutuksen maksettavaan palkkioon.  

 

5S menetelmän tehokkaalla käyttöönotolla saatiin vähennettyä myös kappaleessa 2.2.2 

esitettyjä lean periaatteen hukan lähteitä. Lay-out muutoksia ei tehty, mutta työkalujen 

järjestäminen tukemaan työntekoa sekä selkeiden lavapaikkojen merkitseminen tuotantoon 

auttoi vähentämään työntekijöiden turhaa liikkumista.  

 

5S tiimi osoitti aitoa kiinnosta 5S käyttöönottoon ja ylläpitoon koko projektin ajan. Tiimin 

ja työntekijöiden välillä oli avoin ilmapiiri ja ideoita vaihdettiin puolin ja toisin. Johdolta 

saatu tuki auttoi projektin läpiviemisessä ja johto oli aidosti kiinnostunut 5S tuloksista. Tämä 

motivoi koko henkilöstöä.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

5S vaikutusta tuotannon tuottavuuteen on vaikea arvioida numeerisesti. Pelkästään 

lajitteluvaiheessa hävitetty tavaramäärä, työtilojen selkeyttäminen ja työkalujen hyvä 

järjestys antaa aihetta päätellä tuotannon kuluttavan vähemmän aikaa tavaroiden ja 

työkalujen etsimiseen ja nostaneen tältä osin tuotannon tuottavuutta ja työntekemisen 

mielekkyyttä. Selkeät lavapaikat tuotannossa helpottavat kulkua ja materiaalin siirtoa 

koneiden välissä. Työaikaa säästyy, kun aiemmin tehtyä tavaran siirtoa raaka-aineiden tieltä 

ei enää tarvitse tehdä. 5S auditointi on ollut säännöllistä ja viikoittaiset auditointitulokset 

ovat olleet hyviä, joten niistä voidaan päätellä 5S tason säilyneen aloituksen jälkeen.  

 

Palkkiojärjestelmässä tavoitteeksi oli asetettu 5S toteutus koko tuotantoon vuoden 2021 

aikana. Syyskuuhun mennessä tavoite on toteutunut 81 %. Tämän tutkimuksen aikana 

toteutettiin 26 aluetta alkuperäisen määritellyn 5S suunnitelman mukaisesti. Jokainen valmis 

työpiste noudattaa yhdessä määriteltyjä 5S sääntöjä ja ne auditoidaan säännöllisesti kerran 

viikossa. Havaitut auditointipoikkeamat kirjataan valkotaululle ja pyritään korjaamaan 

nopeasti. Palkkiojärjestelmä palkitsee vuonna 2021 ainoastaan 5S käyttöönotosta, ilman että 

ylläpidolle on asetettu tavoitteita. Auditointitulokselle, joka heijastaa 5S tasoa ei ole asetettu 

tavoitearvoa eikä siitä palkita työntekijöitä. Jatkossa auditointitulokselle kannattaisi asettaa 

tavoitearvo ja harkita työntekijöiden palkitsemista tavoitteen täyttyessä. Tällä 

varmistettaisiin säilytetyn 5S tason ylläpito sekä työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen 

siihen myös jatkossa. Ylläpidolla saavutetaan siisti työympäristö, jossa kaikkien on hyvä ja 

turvallinen työskennellä.   
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Liite I 

 

 
 

 

5S lattiamerkinnät
Punainen

Ensisijaisesti pelastuslain vaatimat vapaana pidettävät alueet: 

hätäpoistumistiet, raivaus- ja pelastuskaluston säilytys.   

Harkinnan mukaan voidaan rajata myös muita ehdottomasti 

vapaana pidettäviä alueita. 

Keltainen

Kulkureitit ja liikenneväylät. Varasto- ja säilytysalueet. Voi 

merkitä myös säilytypaikkoja esimerkiksi joillekin lavoille, 

trukeille ja tarvikkeille. 

Vihreä

Materiaalivirta: Lähtevä materiaali ja valmiit tuotteet.

Sininen

Materiaalivirrat: Raaka-aineet ja saapuva materiaali.

Musta & Keltainen

Yleinen altistumisvaara. Voidaan merkata esimerkiksi 

kynnykset, pudotukset, matalat rakenteet, turva-alueet jne. 

Alueella fyysisiä tai terveydellisiä riskejä: Noudata erityistä 

varovaisuutta!


