
LEAN 5S Pienpanimossa

12.2.2018 Jaana Vaskikari



Laatujärjestelmätaustaa

• Turun AMK:n tekniikan yksiköllä Sepänkadulla oli 1990-luvulla SFS 
sertifioitu 9001 laatujärjestelmä

• Bio-ja elintarviketekniikan yksikkö muutti Lemminkäisenkadulle 2001
• sertifikaattia pidettiin yllä vielä yksin jokunen vuosi, kunnes luovuttiin
• ISO9001 ei välttämättä istu hyvin oppilaitostoimintaan

• seurasi monta yritelmää laboratorion omasta laatujärjestelmästä, ilman 
tulosta

• Ammattikorkeakouluilla on oma laatujärjestelmä, josta ei ole apua 
laboratoriotoiminnassa

• Lehtori Mari Ketola oli aikaisemmassa työpaikassaan ottanut käyttöön 
LEAN 5S:n  ydinvoimalan laboratoriossa  hyvin kokemuksin ….



Mitä on LEAN ja 5S?

”Ei ole tarkoitus juosta nopeammin vaan kävellä lyhyempi matka”

• LEAN-ajattelu
- johtamisfilosofia, joka keskittyy turhuuden (hukan) poistamiseen
- oikea määrä, oikeanlaatuisia asioita saadaan oikeaan aikaan ja 

paikkaan -> asiakastyytyväisyys
- pohjautuu Toyotan tuotantofilosofiaan
- toimeksiantojen läpimenoaikojen lyhentäminen (virtaustehokkuus)
- vaihtelun minimointi
- toiminnan jatkuva parantaminen

Valmista ei tule koskaan!



Mitä on LEAN ja 5S?

Hukan oireita
1. Ylituotanto - vie varastotilaa, sitoo pääomaa ja henkilöstöä
2. Varastointi - aiheuttaa lisäkustannuksia, kasvattaa läpimenoaikoja
3. Kuljetus - siirretään dokumenttejä paikasta toiseen
4. Liike - etsiminen, kurkottelu
5. Odottelu - laitehäiriöt, materiaalipuutteet
6. Virheet - turhaa työskentelyä, materiaalin haaskausta
7. Yliprosessointi - tehdään asiakkaan kannalta turhia asioita
8. Osaamisen alihyödyntäminen - kehitysideoita ei kuunnella



Mitä on LEAN ja 5S?

5S-menetelmä LEANin ”happotesti”    jos ei tähän pysty…..

1. Selvitä (sort)
- poistetaan kaikki tarpeeton tavara työympäristöstä

2. Säilytä (set in order)
- paikka kaikelle ja kaikki paikalleen

3. Siivoa (shine)
- puhdista ja pidä puhtaana ja järjestyksessä

4. Standardoi
- samanlaiset työpisteet

5. Seuraa (sustain)
- ylläpidä ja tarkasta standardeja



Kemiantekniikan LEAN-kokemukset

• Kemiantekniikka valittiin AMK:n pilot-yksiköksi LEAN:in käyttöönotossa 
syksyllä 2015

• Konsultti Teemu Elomaa LEAN5 Europe Oy:stä kouluttajana

• Koulutukset: vähän teoriaa ja paljon käytäntöä (n. 12 x 4 h)

• Kaikki luki kirjan:

”Tätä on LEAN –ratkaisu tehokkuusparadoksiin” 
N. Modig ja P.  Åhlström         



Kemiantekniikan LEAN-kokemukset

Arvovirta

Läpimenoaika – kuinka kauan virtausyksiköllä kestää kulkea prosessin läpi

ORANSSI
-tekijä

VIHREÄ
-arvoa tuottava 
toiminta

KELTAINEN
-arvoa 
tuottamaton,
välttämätön 
toiminta

PUNAINEN
-turhaa toimintaa



Kemiantekniikan LEAN-kokemukset

Päivittäinen johtaminen

”WHITE BOARD” – kaikki näkee nykytilan keskeisissä asioissa

15 min aamupalaveri joka päivä 

s-posti vähenee
tartutaan ongelmiin nopeasti



Kemiantekniikan LEAN-kokemukset

Ainut konsultilta saatu 
dokumentti:

- 5S Pikaopas, A4

Tärkeimmät välineet:

- sininen teippi
- dymokone
- muovikoreja
- laminointikone
- siivousvälineet



Miksi LEAN ?

• Kemiantekniikalle kaksi valtakunnallista 
turvallisuuspalkintoa v. 2017

• Teknologiateollisuuden työympäristöarviointi –kilpailu
• Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto oppilaitossarjassa


