
 

 

 
 

Yksittäisen työpisteen ja henkilön osalta tuottavuus rakentuu 

• työmenetelmästä - miten työ tehdään ja millä välineillä 
• työnopastuksesta - menetelmän oikeasta käytöstä 
• oppimisesta - tekijän ammattitaidosta, harjaantumisesta 
• joutuisuudesta - työmenetelmän noudattaminen ja sujuvuus 

 
Joutuisuus on osaamisen mittari. Väitteelle saadaan kantavuutta kun havainnoidaan 
joutuisuutta eri työpisteissä yrityksessä, todellinen työnopeus riippuu ensisijaisesti 
työtaidoista, jolla tarkoitetaan kykyä tehdä työ menetelmän mukaisesti. Työtaito on 
opittavissa ja tässä auttaa työnopastus. 
Joutuisuuden ja normaalisuoritustason sisällön tunteminen ja siihen vaikuttaminen on 
osa tuottavuuden kehittämistä sekä ergonomisesti oikein suunniteltuja työpaikkoja ja 
-välineitä. 
Kun työmenetelmät ovat kunnossa ja tekijöillä on riittävä ammattitaito sekä halu tehdä 
ei joutuisuus ole ongelma. 
KOULUTUKSEN TAVOITE: Kehittää, harjaannuttaa ja yhtenäistää työnmittausajan 
normalisoinnissa tarvittavan joutuisuuskäsitteen ja työarvolaskennassa tarvittavien 
elpymisaika- arvojen määrittelyä luokkahuoneessa ja työympäristössä ko. yrityksessä. 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille työajan määrityksen kanssa toimiville, 
toimialasta riippumatta, vuosittaiseksi tason kontrollointi tilaisuudeksi. 

 
Teemapäivän ohjelma: 
 
08:00   lmoittautuminen: Luennot Mega-Areena Kankaantie13 Ovi 1A, Orimattila 
           Suolainen aamupala  
08:30   Tilaisuuden avaus, LRY puh.joht. Ari-Pekka Saarela   
08:35   Tervetuloa Orima-Tuote Oy 
           Case: Orima tänään, mihin panostamme, miten toimimme 
           Toimitusjohtaja Mikko Ahonen 
09:35   Elpymisen määrittäminen, kertausta RANK taulukko  
10:15   Joutuisuuden määritysharjoituksia videolta   
11:45   Lounas  
12:30   Joutuisuuden ja elpymisen määrityksiä tehtaalla. Orima-Tuote Oy  
14:30   Kahvi  
14:45   Case: Tuotekehityksen merkitys tuottavuuteen 
           Toimitusjohtaja Mikko Ahonen 
15:15   Joutuisuus tulosten purku ja analysointi  
15:45   Loppukeskustelu ja arviointi, Ari-Pekka Saarela 

Elpymisen ja joutuisuuden määritys teemapäivä 14.11.2019 
 
PAIKKA:   Mega-Areena, Kankaantie 13. 16300 Orimattila. LUENNOT 
                 Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6. 16300 Orimattila. TEHDAS 
AIKA: 14.11.2019  torstai  klo 8:00 - 16:00 
 

http://www.orima.fi/


 

 
 

KOHDERYHMÄ: 

Työntutkijat, menetelmäsuunnittelijat, urakkahinnoittelijat, työnjohtajat, 
esimiehet, luottamushenkilöt sekä kaikki toimintojen kehittäjät. 

 
OSALLISTUJAT: 
Osallistujien määrä enintään 40 henkilöä. 

 
OSANOTTOMAKSU: 
Yhdistyksen jäsenet sekä yritysjäsenten henkilöstö 220 €, muilta 270 €. Hinnat Alv 0 % 
Osanottomaksu sisältää jaettavan materiaalin ja ohjelmassa mainitun tarjoilun. 

 
ILMOITTAUTUMINEN: 07.11.2019 mennessä 
Heikki Voutilainen heikki.voutilainen@lry.fi 

 
TERVETULOA ”päivittämään tietokantasi” ja kuulemaan muiden kehityskokemuksia. 

 
Lahden Rationalisointiyhdistys ry www.lry.fi 
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