Ford, Motorola ja Nokia ovat saaneet aikaan miljardiluokan säästöjä parantaessaan
prosessejaan Six Sigma -menetelmällä. Nyt myös Elektroskandia, Schneider Electric
ja YIT ovat aloittaneet Six Sigma -yhteistyön.
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PIIRROS MARKO TURUNEN

Six Sigma -menetelmässä on viisi vaihetta: define, measure, analyze, improvement ja input.
Markku Säkön mukaan
Six Sigmalla pyritään
vähentämään palautusten
määrää.
Usein palautuva tavara ei ole

kä tekijät ovat palautusten taustalla.

– Pystymme antamaan alusta alkaen palautetta ja vaikuttaa näin siihen, että hankkeet menevät oikeaan suuntaan. Kehittämiskohteet osuvat
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Nyt palautusten määrä on
0,3 prosenttia kaikista toimituksista. Tavoitteena on pienentää määrää tuntuvasti.
– Parhaillaan kuvaamme palautusprosessia ja
selvitämme, mistä kustannuseristä palautusku-
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lut koostuvat. Sitten ryhdymme katsomaan, mit-
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molemmat hankkeet alkavat tuottaa konkreettisia tuloksia syksyn aikana.

YIT Kiinteistötekniikka Oy:n hankinnoista ja
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