
 

© Hannu Villanen    www.prosessitaito.fi            4.12.2013 S. 1 / 3 
 

 
 

5S, tuhlauksen välttäminen työpisteen tasolla 
 
Kustannusten kurissapitämisen ensimmäinen edellytys on tietää, mikä osa työstä lisää tuotteen arvoa 
ja mikä ei. Tuotteiden siirtely, käsittely, tarkastus, varastointi, henkilöiden tekemät liikkeet, jne. ovat 
tuhlausta, jos asiakas ei ole valmis niistä maksamaan. Tuhlauksesta on tullut osa ’normaalia’ työtä eikä 
sitä koeta enää ongelmaksi. Tuhlauksen välttämistä voi ajatella seuraavien vaiheiden kautta: 
 

1. Arvo  tunnista, mikä tuo lisäarvoa asiakkaalle, mikä ei 
2. Arvoketju kehitä arvoa tuottavien toimintojen (työnvaiheiden) arvoketju 
3. Virtaus tee tuotteiden valmistuksesta virtaus 
4. Imu  seuraava työnvaihe on asiakas, joka tekee tilaukset 
5. Täydellisyys päämääränä on virheettömyys kaikessa toiminnassa  

 
Työpisteen tasolla tuhlaus näkyy useimmiten huonosti: jotain tarviketta tai työkalua etsitään, henkilö 
liikkuu ja näyttää tekevän jotain. Kaikki liikkeet tai ’töiden tekeminen’ eivät lisää tilatun työn arvoa. 
Tuotannon työpisteestä löytää usein helposti esimerkiksi varmuusvarastoja (’tätä kemikaalia ei saa 
toimittajalta helposti’), huoltoa tarvitsevia työkaluja kunnollisten seassa tai virheellisiä komponentteja 
(’näitä voidaan käyttää jossain muussa tuotteessa’). Vanhentuneita piirustuksia käytetään (’niissä on 
työstöohjelmamerkintöjä’). Kiinnittimien muutoksia ei ole versioitu ja jigit odottavat korjausta tai 
puhdistusta. Vetolaatikoissa on turhia mittausvälineitä, vanhoja työkaluluetteloita, epäselviä huolto-
ohjeita tai vanhaa koulutusmateriaalia. Puolityhjissä työkalukaapeissa on holkkisarjoja, joiden 
holkeista käytetään vain kahta kokoa. Jaloissa pyörii tyhjiä voiteluainekannuja, tyhjiä spraypulloja tai 
huonokuntoisia akkukoneiden akkuja. Vanhentunut, repaleinen asetusarvolista tai sekoitusresepti 
joudutaan hakemaan esiin, jos koneen muistista katoaa ohjelmia, joita ei ole varmuuskopioitu. 
 
Työpisteestä saa visuaalisen, jos siitä halutaan sellainen. Kaikki normaalista (sallitusta) poikkeava 
tehdään helposti havaittavaksi. Visuaalisen työpisteen henkilökunnalle on miettimättä selvää, mitä eri 
tilanteissa pitää tehdä. Jos poikkeama sallitusta (ero tavoitteeseen) näkyy, päästään nopeammin 
selvittämään ja poistamaan oikeiden ongelmien aiheuttajia. 
 
5S on yksinkertainen työkalu, joka auttaa rakentamaan visuaalisen työpisteen. 5S-vaiheet ovat: 
 

- 1S (Sort) 
o Erottele tarpeeton tarpeellisesta. Jätä vain työn kannalta välttämätön tavara ja poista 

kaikki tarpeeton. 
- 2S (Set-In-Order) 

o Määrittele, kuinka paljon työkaluja, tarvikkeita, materiaaleja tai keskeneräistä työtä 
työpisteessä saa olla. Merkitse paikat selvästi ja tee paikalleen laittamisesta 
mahdollisimman helppoa. Järjestä kaikki paikalleen ja kaikelle oma paikkansa. 

- 3S (Shine) 
o Puhdista ja tarkasta puhdistuksen yhteydessä. Määritä vaadittava puhtaustaso ja mieti 

sen merkitys kunnossapidon kannalta. 
- 4S (Standardize) 

o Standardoi = määritä taso (standardi). Arvioi säännöllisesti, miten halutulla tasolla 
pysytään. Opasta työpisteen henkilökunta tekemään arviointeja itsenäisesti. 

- 5S (Sustain) 
o Paranna = kannusta ihmiset tekemään jatkuvia parannuksia. Pienetkin muutokset 

tuodaan esille. Havainnollista, miten parannukset vaikuttavat kustannuksiin ja 
tulokseen. 
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1S: Erottele tarpeeton tavara pois työpisteestä 
 
Erotteluvaihe tehdään käytännössä vain yhden kerran, jos 5S-toimintatapa saadaan vakiintumaan 
käyttöön. Erottelua varten varataan poistettavan tavaran alue, josta voi vielä perustellen hakea 
poistettuja tarvikkeita esimerkiksi 2 vuorokauden kuluessa. Sellainen poistettava tavara, jota ei voi 
helposti siirtää tai, jonka säilyttämisestä ei olla varmoja, laputetaan punaista lappua käyttämällä. 
 

 
 

Kuva 1. Esimerkkejä sovelletuista erotteluvaiheen punaisista lapuista. 
 
2S: Järjestä paikalleen 
 
Visuaalinen työpiste rakennetaan merkintöjä ja värejä käyttämällä sellaiseksi, että siitä näkee helposti, 
yhdellä silmäyksellä, millä tavalla työ pitää tehdä ja mikä poikkeaa normaalista (sallitusta). Oma, 
selvä sijoituspaikkansa on työkaluja, kiinnittimiä muotteja, ohjeita ja materiaaleja varten ja ne ovat 
paikallaan, jos eivät ole käytössä. Niiden palauttaminen paikoilleen pitää olla helppoa. 
 
Vaikeinta tuntuu olevan määrittää, kuinka paljon seuraavaan vaiheeseen valmista tavaraa työpisteessä 
saa olla. Montaa eri tuotetta valmistavassa yrityksessä sen määritys ei ole aina yksinkertaista. Kun 
määrät ja tilantarve tunnetaan, tulevan ja lähtevän tilavaraus tehdään niin, että tilan ylitys (= liian 
paljon keskeneräistä tuotanto) näkyy selvästi ja ongelmaan voidaan puuttua. Jos ’kokoonpano ei ole 
hakenut näitä, eihän mä voi tekemistäkään lopettaa’, on pullonkaula ja ongelma kokoonpanossa. 
 
3S: Puhdista ja huolla puhdistuksen yhteydessä 
 
Puhdistaminen liittyy henkilökunnan tekemiin päivittäisiin ja viikoittaisiin koneiden ja laitteiden 
huoltoihin. Periaatteena on, että jos kone on puhdistamatta, se on myös huoltamatta.  
 
Määritä, mitkä puhdistamis- ja tarkastuskohteet kuuluvat työpisteen henkilökunnalle. Selvitä, millä 
välineillä ja menetelmillä puhdistukset ja tarkastukset tehdään. Päätä, kuka tekee, paljonko aikaa 
varataan ja missä vaiheessa työvuoroa / -viikkoa puhdistus tehdään. Koneiden ja laitteiden ongelmat 
on korjattava, jotta puhdistamista ei koeta turhauttavana. Tyypillisiä korjattavia kohteita ovat: 

- öljyvuodot tai niin likainen kone, että sitä ei mielellään huolleta 
- numeronäyttö on likainen ja sen lukeminen on vaikeaa 
- suojapeltejä on irrotettu tai ne ovat huonosti kiinni, työstöalueen ikkunasta ei näe kunnolla 
- moottorin käyntilämpötila on liian korkea tai hydraulipumppu pitää erikoista ääntä 

   
 
 
 
   

 
   Käytössä:    Varastointi:         Tehty pvm: 
 
             1 ke rta / vuosi           hä vitä tai          ___/ ___ / ____ 
                        työnjohto säilytt ää  
 
           kerran /  2kk-6 kk            yhteinen   
           kerran /  kk                      varasto          ___ / ___ / ____ 
           kerran viikossa 
 
           joka päivä   
           joka tunti  Huomautukset:     
 
 
______________________ __________ ____________________________ 
   

           Pvm:  ____/____/______ 
    

Tekijä:  _______________ 

5S: Erottele 
tarpeeton tavara 

 

  
 
 
 
 
 
 Kuinka usein       Missä säilytetään / Kuka päättää?  
 käytössä:        varastoidaan: 
 
         alle 1 kerta                hävitä tai työn-  
        viikossa                johto säilyttää  
 
        tuotekohtainen 
        työkalu                yhteinen varasto 
 
        ei tietoa, mitä      
        tavaraa      ____________________ 
 
 
 
_______________________________________ 

 

Työnjohto 
 
Työnopastajat 
 
Trukkikuski 
 

           Pvm:   ____/____/______ 
    

Tekijä: _______________ 

Vain tarpeellinen 
jää työpisteeseen 
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4S: Standardoi, määritä taso ja ylläpidä se 
 
Ylläpidä 3S-vaiheita (Erottelu, Paikalleen järjestäminen ja Puhdistaminen). Tarkoituksena on kehittää 
järjestelmällinen tapa määrittää ja ylläpitää 5S-toiminnan taso (=standardi). Arvioi säännöllisesti 
jokaista 5S:n vaiheista yksinkertaista ja nopeaa lomaketta käyttämällä, miten järjestys pysyy. Tiedota 
tuloksista havainnollistaen, piirtämällä käyrä esimerkiksi kunnossa / ei-kunnossa –indeksinä. 
 

 
 
Kuva 2. Otos eräästä soveltamastamme 5S-arviointimallista (toimistoympäristö). 

 
5S: Paranna, saa aikaan halu kehittyä 
 
3S pitää saada tavaksi, osaksi jokapäiväistä työtä. Päämääränä on saada ihmisten käyttäytyminen 
muuttumaan sellaiseksi, että työpisteen järjestys säilyy eikä esimiesten tarvitse puuttua erottelemaan 
tarpeetonta, säilyttämään järjestystä tai puhdistuttamaan työympäristöä. 
 
Kun kaikista parannuksista kerätään jatkuvasti tietoa vaikkapa ennen - jälkeen -valokuvin, niitä 
opitaan tekemään ja niistä opitaan tiedottamaan ilman eri pyyntöä.  
 
Erään yrityksen 5S-toteutus eteni seuraavasti: 

• Aloitus: toimiston henkilökunta erotteli tarpeettomat tavarat tarpeellisista 
• Seuraavan viikon aikana ensimmäinen tuotannon tiimi erotteli oman alueensa tarpeettoman 

tavaran pois ja järjesti jäljelle jääneet työkalut yms. oikeille paikoilleen. N. 40 m2 alueelta 
kerättiin 3 x 4 m2 kokoinen poistettavan tavaran alue täyteen tavaraa. Poistettavaa olivat mm. 
vuosi aiemmin välttämättömänä ostettu työkalukaappi ja työpöytä. Puhdistettavia muotteja 
varten päätettiin jättää pysyvä, punaisella rajattu alueensa, koska muotit puhdistetaan ennen 
varastointia erillisenä vaiheena ja erillisissä tiloissa 

• Joka viikko yksi tiimi erotteli ja järjesti oman työpisteensä 
• Noin kaksi viikkoa tarpeettoman tavaran erottelun jälkeen toimiston tiimi järjesti jäljelle 

jätetyn tavaran (mm. tiedostot) oikeille paikoilleen ja puhdisti oman ympäristönsä  
• viisi viikkoa aloituksesta toimitusjohtaja arvioi tilanteen 5S-auditointina ja määritti yhdessä 

työpisteiden henkilöiden kanssa, mikä on riittävä taso (sekä tuotanto että toimisto)  
 
 Laitetaanko Sinun yrityksessäsi… kaikki paikalleen ja kaikelle oma paikkansa ? 

5 ongelmaa = 0; 3 - 4 ongelmaa = 1
5S-arviointi: toimisto 2 ongelmaa = 2, 1 ongelma = 3

0 ongelmaa = 4

5S Kriteerit 0 1 2 3 4 Kommentit

1S Tarpeettomia varusteita ja kalusteita?

(Sort)
Tarpeettomia tarvikkeita (kirjoja, laatikoita, 
jne.)?

Erottelu
Tarvikkeita käytävillä, nurkissa, 
vastaanottotiloissa, jne.?
Turvallisuuspuutteita (laitejohtoja, 
kompastumisvaaroja, jne.)?
PC-tiedostot lajiteltu sovitun standardin 
mukaisesti?

2S
Tarvikkeet helposti saatavilla, helposti 
löydettävissä?

(Set-In-
Tavaroita jätetään laittamatta paikoilleen 
käytön jälkeen?

Order)
Käytäviä merkitsemättä ja tavaroita 
tunnistamatta?

Järjestä Täpötäysiä laatikostoja ja kaappeja?
PC-tiedostojen nimeäminen kirjavaa / 
sopimatta yhteinen tapa?


