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ohjeita tehtaalle, Ville Laine
huomauttaa, etteivät ikänsä

paikkakunnalla asuneetkaan

ole rhar (artal a nylyisestä sijainnista.
"Tehdas taitaa vira lisesti sijaita Sasta-

'nalan kaupungin Vammala-ni'nisessä taa-
;------, hi^ ^-,,.-h+--]oilto))d r tLd trtoutottLdd.

Reitti perille on kuitenkin selvä. Pian

tllee selväksi mvös se. miksi kuntaliitok-

sen lisäksi 9O-vuotiaan yhtiön nimr on ol-

lut syytä vaihtaa Vammalan konepajasta

Lojer Oy:ksi.

Nykyisin yhtiö on Pohjoismaiden joh-

Lava hoitokalusteiden valnista.a. Tuoteva-

Lkoimaan kuuluvar muLn mLassa sairaa-

lakalusreet, leikkauspöydät, hoito- ja hie-

rontapöydät sekä fysioterapiatarvi kkeet.
'l 7 miljoonan euron liikevaihdosta noin
puolet tulee viennistä, 150 työntekijästä
120 on kotimaassa.

Va I m istusta konsu lteista
piittaamatta

Vanhasta Vammalan konepajasta muistut-

taa tuotepaletissa olevat pumput, joiden

osuus liikevaihdosta on pudonnut muu-
tamaan prosenttiin. Ne kuuluvat valikoi-
maan, vaikka monet ovat suositelleet niis-

tä luopumaan. Muissakin kohdissa Laine

on johtanut yhtiötään vastavirtaan. Esi-

merkiksi hoitokalusteiden puolella kil-
^-ilii -+ ^.,-+ l. ^. l. l++,,^ ^^+par rlaT ovar KesKrrryneer KoKoonpanoon,

mutta Lojer ei.

" Historiankrn velvoittamina olemme pi-

täneet kiinni omasta osavalmistuksesta ja

siihen liittyvästä osaamisesta. Sen ansios-

ta olemme nopeita ja joustav a 1a laatu ol
upaaraamme. L,säksi tr,otekehitys ja tuo-
tanro ovat riiviissä tekem sissä keskenään. "

Konsulttr jos toinenkin on kyseenalais-
+-^,.+ | ^;^, ^--,,rlrristukser.LdIuL LVIE| lI u ilorr uJovc

"Mitä me sitten tekisimme? Kenelle

me valmistuksen ulkcistaisimme? En us-

ko että alihankintayritykset osaisivat tehdä
Tr Inttpit:mmtr .neitä n;.emmin. Jos kaik-

k, toimialar^ yritykset toinivat sa.nalla ta-
valla ja keskittyvät kokoonpanoon, mistä

erilaistuminen ja kilpailuetu silloin löyty-

vät?", Laine kysyy. Hän täsmentää, ettei
Lojerkaan kaikkea tee itse, vaan sillä on

kymmenien yritysten alihan kintaverkosto.
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KitpailukyLyä
-työtä tekemällä

Lojer Oy tuo alihankinnan Virosta Suomeen.

Toimitusjohtaja Ville Laine perustelee, että suomalainen
työllisyys on asetettava etusijalle. Siirtoon kannusti myös
tuottavuuskehitys sekä tuotannon ja tuotekehityksen
tiivis yhteys.
TEKSTI SAMI LAAKSO KUVAT HARRI HINKKA



Tuottavuudella työpaikkoja
Laineen esittämät kysymykset tekevät ym-

mårrettäväksi sen, että yhtiö on siirtänyt
alihankinnan Virosta Suomeen. Siirron

vaikutus on noin kymmenen henkilötyö-
vu otta.

" Haluamme olla suomalainen yritys.

Siitä on hyötyä kotimarkkino lla sekä esi-

merkiksi Venäjällä Viron alihankintayritys-

ten tuottavuuskehitys oli olematonta, eikä

laatutasokaan vastan nut tavoitteitamme.
Kilpailuetu perustui halpaan työvoimakus-

tannukseen, mutta EU:n myötä palkkata-

so lähti sielläkin nousuun ", Laine kertaa.

Sanat Suomessa tapahtuneesta posi-

tiivisesta tuottavuuskehityksestä kuulosta-

vat piristäviltä poikkeuksilta. Laine kertoo,

että Lojer pyrkii pitämään kiinni kilpailu-

kyvystään tuotekehityksen sekä tuotan-
non kehittämisen avu lla. Tuotantojär.1es-

telmä on pidetty modernina ja toiminta-
tavat sellaisina, että henkilöstön osaami-

nen, työtavat ja motivaatio ovat parhaita

mahdollisia.
"Suurin osa tuotteen kustannusra-

kenteesta muodostuu ostettavista mate-

riaaleista ja komponenteista, silti työvoi-
makustannustenkin osuus on oleellinen.

Tuottavuudessa hyvin tärkeä on resurssi-

en ja kuormituksen välinen suhde. Siinä

tehtaalla käyttoönotettu työaikapankki
on aivan keskeinen tekijä ", Laine sanoo ja

johdattaa tuotannon tiloihin katsomaan,

kuinka kuvio toimii käytännössä.

Kynnys konttorin ja tuotannon välillä

on matala. Laineelle sitä madaltaa entises-

tään se, että hän on aikoinaan ollut teh-

taalla useampana vuonna kesätöissä. Yksi

niiltä vuosilta tuttu työkaveri on tehtaalla
laserleikkaajana ja varapääluottamusmie-
henä toimiva Petri Orre.

Nyt miehet ovat päässeet sopimaan

asioista yrityksen kilpailukyvyn paranta-

miseksi. Laine antaa tunnustusta työnte-

kijöille, että he ymmärtävät kilpailukyvyn

merkityksen. Syy tai seuraus, mutta teh-

taalla puhutaan avolmesti yrtyksen tilas-

ta ja ki I pail u kykyyn vai kuttavista tekijöistä,

Sopimista yksissä tuumin

Yritysten lisääntynyt päätäntävalta palkan-

korotuksista saa Ville Laineen nyökyttele-

Ti i m it j ä rj estävät to i m i nta n sa se n
mukaan, kuinka työntekijät hyödyntävät
tvöaikapankkia.

Va rapää I uotta m usmies Petri O rre kehu u
työa i ka p a n k i n tuova n j oustavu utta.

mään päätään. Hänen mukaansa paikal-

liset tarpeet huomioonottamalla voidaan

vaikuttaa yrityksen kilpailukyvyn ylläpitä-

miseen. Lojerissa korotusten kohdentami-

sessa on oltu yksituumaisia. Työnantajan ja

työntekijöiden edustajat ovat osallistuneet

Teknologiateollisuuden ja Metalliliiton jär-

jestämi in infotilaisuuksiin. Sieltä saatujen

ohjeistusten mukaan korotukset on koh-

dennettu pätevyyden perusteella työnte-

kijöille, joiden aikapalkkaosuus suhtees-

sa henkilökohtaiseen osuuteen on pieni.

"Olemme yhdessä sopineet periaat-

teista, joiden mukaisesti olemme voineet

kohdentaa pal kankorotukset henkilöstöl-

lemme oikeudenmukaisesti ja kannusta-

vasti", Laine sanoo.

Tuotannon loustavuutta on parannettu

ja samalla myös lomautusten tarvetta vä-

hennetty nelisen vuotta käytössä olleella

työaikapankilla. Palkkaa työntekijät saavat

kuukausittain saman summan, vaikka kel-

lokortin mukaan tunteja olisikin miinuk-

sella. Maksimissaan miinusta saa olla 32

tuntia. Tilanne käydään kerran vuodessa
jokaisen työntekijän kanssa läpi ja tilille
kertyneet tunnit pidetään pois yksi yhteen.

"Työaikapankki on oikein hyvä järjes-

tely, etenkin perheellisille se tuo paljon
ia, rr+rrrr " '++a" n /r^ ..^nn ie lzortnn ot-luu>LdvuuLLd , vrrc >drruv Jo Nsl LUU, sL-

tei soraääniä käytännön järkevyydestä ole

työntekijöiden joukosta kuulunut.
"Meillä on sovittu niin hyvät reuna-

ehdot. Vuorokauden aikana ei esimerkik-

si tarvitse olla töissä kuin neljä tuntia, jos

tvöi v:in tllAtr tohtvä" Of'e selventää.LJvL vsll

Kaikilla vastuu
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le määräämään pidemmän päivän tai vii-

konlopputyön tekemisestä. Jokainen työn-

tekijä tekee itse päätöksen ja toivomme,

että jokainen myös kantaa itse vastuun

siitä, että työt tulee tehtyä ", Laine sanoo.

Hän perustelee pankin käyttöönottoa pait-

si tuotannon joustavuudella myös parem-

malla työn ja muun elämän yhteensovit-

tam isella.

Laineen mukaan työaikapankki on yri-

tyksen kannalta nimenomaan matalas;h-

danteen työkalu. Sen avulla on tarkoitus

välttää lomautuksia mahdollisimman pit-

kään. Juttelun lomassa Orre on vilkuillut
muutamaan otteeseen kelloa.

"On kiire kaupungille hortamaan asi-

oita", mies selittää.

Omille asioilleko työaikapankin turvin?
"Niin, nyt hyödynnän sitä", 12 Plus-

satunnin mies hymähtää ja kiiruhtaa vii-

konlopun viettoon jo vähän puolenpäi-

vän jälkeen.

Muutaman sadan metrin päässä tuo-

tantotiloissa on yhtiön näyttelyosasto, jos-

sa seinänvierustat ovat täynnä sänkyjä ja

hoitopöytiä. Keskellä lattiaa seisoo yksi

lippulaivoista, sulavalinjaiseksi muotoiltu
huipputekninen kirurginen leikkauspöytä.

"Tämä on menossa Saudi-Arabiaan",

Laine esittelee henkilöauton hintaista leik-

kauspöytää ylpeyttä äänessään. Hän an-

taa selityksen,
"Asiakkaamme on voitava olla ylpeä sii-

tä, että hänellä on meidän tuote. Jos asia-

kas sanoo tuotteemme nähdessään, että

vau, silloin minäkin tunnen ylpeyttä." r
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