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Antli Viilala on tyoskennellyl yanhenlprensa peruslamassa muovralan yrrtyl*eseä 1o
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Eiusivr-i r Opiskelijatarina

Hukka ulos osaamisella ja yhdessä tekemisellä

Antti Vi itala on työsken nel lyt van hem piensa perustamassa muovialan

yrityksessä jo pienestä pojasta lähtien, ja yrityksen omistajaksi hän siirtyi

viitisen vuotta sitten. Tänä päivänä kahdeksan henkilöä työllistävän

Muoviitalan pyörittäminen kaikkine vastuualueineen ei ollut jättänyt aikaa

toiminnan kehittämiseen, joten esimerkiksi viestintä ja toiminnanohjausasiat

ol ivat osi n m u isti lappujen ja kahvi pöytäkeskustel u jen varassa.

Yrityksen kehittäminen pääsi ottamaan hyvän sysäyksen eteenpäin, kun

Kpedun EVE-hankkeen projektipällikkö liris Niemonen otti Viitalaan

yhteyttä kolme vuotta s itten, Yrityksen keh ittäm istarpeita lähdetti i n

karto ittamaan yhteisvoim i n, ja palasista ryhdytti i n

rakentamaan toimivampaa prosessia.
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TOr M r N NANO|{AUSJARJ ESTELMÄ, JOKA ON NYKflSELLAÄN EStLt-A SEKÄ

TUOTANTO- ETTÄ KOKOUSTILOISSA.

-Kävimme koko tuotannon läpi ja annoimme jokaiselle työntekijälle omat

vastuualueensa. Yhdessä keh itimme myös tuotannonohjausjärjestelmä ja

siihen liittyviä asioita. Pädyimme myös jättämän tuon muistilappuelämän

taaksemme, ja ryhdyimme pitämän ku u kausipalavereja henki löstön kesken.

Nyt viestintä toimii ja homma pyörii ilman tietokatkoksia, Viitala kertoo
tyytyväisenä.

Yksi oleellinen osa viestinnän kehittämisessä oli myös järjestelmien

sähköistäminen" Nyt jokainen ryöntekijä voi infotauluilta nähdä

tuotannonohjausjärjestelmän lisäksi ajankohtaiset tiedotusasiat. Viitala

kertoo, että yrityksen kehittäminen loi kovan buustin, jota yrityksessä on nyt

pyritty ylläpitämän.

-Jokainen kaveri on sanonut, että eivät haluaisi palata takaisin entiseen.

Hommat toimivat nyt niin paljon jouhevammin, kun jokainen tietä mitä

heidän kuuluu tehdä. Tårkeän kehitysaskeleen otimme myös siinä, että

laitoimme hallin kuntoon maalaamalla hallin lattiaan viivoja, joiden mukaan

tavarat lajitellaan. Nyt ei tavaraa loju nurkissa, vaan jokainen tietä mihin

mikäkin kuuluu.
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LATT|AAN MAAIATUT MJA-ALU E ET AUTTAVAT p lTÄr"tÄÄN S e rÄ r U OrRrurO - ErrÄ
vARAsrollRr sIsretNÄ.

EVE-hankkeen projektipällikkö liris Niemonen rnuistelee, että jo

ensimmäisen tapaamisen aikana tuli selkeästi esille, että yrittäjä haluaa

osallistaa ia jakaa vastuuta ryöntekijöilleen" Tämä heijastui niin ryonkuvien ja

prosessien kehittämisessä, mutta myös arjen pienissä suurissa asioissa:

raken netti i n toim istoryöti lat, tehti in opasteita ja esittelypiste
sisäntuloaulaan - yhdessä.

-M u istan miten vastu uttam i nen i nnosti, sygrtti ja motivoi työntekijöitä.

Jokaisessa tapaamisessa heillä oli jotain uutta näytettävä ja kerrottavaa.
Muoviitalan työyhteisö on innovoiva ja kehittymishaluinen, ja tämä yhteisryö

iäi minullekin arvokkaaksi ja merkitykselliseksi kokemukseksi muistettavaksi,

Niemonen toteaa.

Yhtenä osana yrityksen kehittämistä oli myös henkilöstön osaamisen

täydentäminen ja uuden osaam isen hankkiminen. Suunn ittel i jalle kaivatti in

I isäosaam ista su u n n ittel uoh jel man tehokkaaseen käyttäm iseen ja

muovikoneiden käyttäjälle peruskoulutusta muovikoneiden ohjelmointiin.

-Nämä koulutusasiatkin toimivat hyvin, kun koulutukset järjestettiin Kpedun

toimesta meidän tiloissamme. Opettaja ja oppilas olivat kumpikin tällä
paikan pällä, eikä kenenkän tarvinnut lähteä mihinkän kauas

opiskelemaan.



Nyt prosessin läpikäytyän toteaa Viitala olevansa tyytyväinen siihen, että
lähti mukaan EVE-hankkeen tarjoamaan kehiaämisprosessiin, ja suosittelee

vastaavaa mr.r i llekin yrittäji lle.

-Kannustan jokaista yritystä ja yrittäjä miettimän oman yrityksen

hyvinvointia. Hukka väheni turhan jaarittelun poisjämisen myötä ja se

korvautuitehokkuudella ja koko väen innostuksella. Tulemme edelleen

toimeen samalla porukalla, vaikka liikevaihto onkin noussrit. Kun saimnne

liriksen ja kurnppaneiden avulla suurimmat asiat hoidettua kuntoon, on nyt

helpompi omin voimin kehittä pienempiä kokonaisuuksia" Kyllä tästä

sellainen kehittämisen nälkä jäi, hän kertoo hymyillen.
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KO KOON PANOTI LOI H I N TEHTI I N KEH ITYSTYON AI KANA M U UTO KSIA. - NYT
wöNreru.;Ä vor H Elposl st I RTyÄ pÄvÄN At KANA ptsrEELTÄ TotsELLE
SAADAKS E E N VAI HTE LUA TYÖ H Ö NSÄ, VI TNIq KE RTOO.

Muoviitala

Kpedu Työelämäpalveut

EVE-hanke
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