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Diplomityön tavoitteena on edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria 

logistiikkakeskuksessa. Tavoitteeseen pyritään määrittämällä alan kirjallisuuden 

pohjalta keskeisimmät haasteet ja kehittämällä toimintatapoja, jotka tukevat 

organisaation rutiinien ja johtamiskäytäntöjen muuttamista. 

Kehityskohteiden havainnointi toteutettiin osallistumalla postikeskuksen päivittäiseen 

toimintaan ja olemalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa postikeskuksen henkilökunnan 

kanssa. Keskeisimmiksi haasteiksi nousivat tiedonkulun läpinäkyvyyden parantaminen 

ja järjestelmällisyyden tuominen asioiden käsittelyyn. Näihin haasteisiin pyritään 

vastaamaan suunnittelemalla tuotantotaulujen, palaverien ja postikeskuksen 

järjestelmien käyttöön perustuvia toimintamalleja, jotka helpottavat tiedon jakamista 

sekä mahdollistavat kehityskohteiden säännöllisen havainnoinnin ja 

kehitystoimenpiteiden seurannan. Työhön kuuluu myös mallien käyttöönotto ja 

henkilöstön opastaminen toiminnan alkuun saamiseksi. 

Diplomityön tärkeimmät tulokset ovat uudet työkalut ja toimintamallit, joiden avulla 

annetaan edellytyksiä järjestelmälliselle jatkuvan parantamisen kulttuurin mukaiselle 

toiminnalle. Toimintamallien systemaattisella noudattamisella jatkuvan parantamisen 

filosofia integroituu vähitellen osaksi logistiikkakeskuksen arkea ja auttaa 

loppumattoman kehittämisen syklin ylläpitämistä kaikissa logistiikkakeskuksen 

toiminnoissa. 

  



 

ABSTRACT 

Author: Hannu Varanki 

Title: Progressing the culture of continuous improvement in a logistics center 
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The objective of this thesis is to progress the culture of continuous improvement in a 

logistics center. The greatest challenges were determined based on a literature review. 

Tools and operating models were then developed to support changing the organization’s 

routines and management practices.  

Development objects were identified by participating in postal center’s everyday activities 

and by interacting with the staff on a daily basis. The focal challenges identified were lack 

of information transparency and lack of systematic methods to process issues. These 

challenges are addressed by designing operating models based on using production 

boards, meetings and IT-systems that make sharing information easier and allow for 

regular observation of development objects and monitoring of development measures. 

The thesis also includes the introduction of said models and guidance of the staff to get 

started. 

The most important results are the new tools and operating models that enables systematic 

actions in accordance with continuous improvement. Through systematic compliance of 

the operating models, the philosophy of continuous improvement is gradually integrated 

into everyday routines and helps maintaining an endless cycle of development in all 

logistics center’s operations. 

  



 

ALKUSANAT 

Diplomityön tekeminen Helsingin postikeskuksessa on ollut mielenkiintoinen, haastava, 

toisinaan stressaava, mutta ennen kaikkea kehittävä rupeama. Viimeisen puolen vuoden 

aikana olen oppinut paljon uutta työni aiheesta, työelämästä ja itsestäni. Työn aikana 

tapahtui paljon, niin postikeskuksessa kuin omassa elämässäni. Kokemusta kertyi 

perinteisen työkokemuksen lisäksi henkilökohtaisen elämän ja työelämän välisen tasapainon 

löytämisestä. Puolen vuoden rupeama on ollut painonsa arvosta kultaa, ja aion käyttää 

kaikkea oppimaani hyödyksi niin työelämässä, kuin kotonakin. 

Haluan kiittää koko postikeskuksen henkilöstöä avusta ja yhteistyöstä. Erityisen isot 

kiitokset postikeskuksen päällikölle Ilkka Meriläiselle ja suunnittelija Micael Laaksoselle 

erinomaisesta ohjauksesta ja opastuksesta diplomityön aikana. Lisäksi kiitos rakkaalle 

avovaimolleni Nooralle, joka on jaksanut tukea minua diplomityön ja koko opintojeni ajan, 

niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.  
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1 JOHDANTO 

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti, mikä vaatii myös organisaatioilta 

sopeutumiskykyä ja mukautumista asiakkaiden tarpeisiin. Paikallaan ei ole varaa pysyä, 

mikäli kilpailussa halutaan pysyä mukana. Tästä syystä jatkuva parantaminen kuuluu monen 

organisaation strategiaan. Jatkuva parantaminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia, vaan 

se vaatii koko organisaatiolta sitoutumista ja halua oppia omasta tekemisestään. Useat 

organisaatiot ovat käyttäneet lean-filosofian mukaisia menetelmiä ja periaatteita 

mahdollistaakseen jatkuvan kehittymisen ja jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön 

sopeutumisen. 

 

1.1 Työn tausta 

Tämä diplomityö tehdään Posti Groupin Helsingin postikeskukseen. Posti Group on posti-, 

logistiikka- ja pakettipalveluita tarjoava yritys, joka on Suomen valtion omistuksessa. Posti 

Group työllistää noin 20 000 henkilöä. (Posti lyhyesti.) Helsingin postikeskus on Posti 

Groupin suurin lajittelukeskus, jossa käsitellään noin 3 miljoonaa lähetystä vuorokaudessa. 

Postikeskuksessa työskentelee noin 1000 työntekijää kolmessa vuorossa, vuoden jokaisena 

päivänä. (Helsingin postikeskuksen esittely.) Postitoiminta on murrosvaiheessa perinteisen 

kirjepostin määrän vähentyessä ja verkkokaupan sekä pakettitoimitusten yleistyessä. 

Pysyäkseen mukana muutoksessa täytyy postikeskuksessa pystyä mukautumaan muuttuvaan 

tuotepalettiin ja asiakkaiden vaatimuksiin mahdollisimman ketterästi. 

Postin strategisiin tavoitteisiin kuuluu toiminnan jatkuva parantaminen. Tällä hetkellä 

postikeskuksessa on olemassa jatkuvan parantamisen elementtejä, mutta kehitystoiminta ei 

ole kaikilta osin systemaattista. Parannuskohteiden havainnointiin, parannustoimenpiteiden 

läpivientiin ja jatkuvasta parantamisesta viestimiseen ei ole olemassa yhtenäistä 

toimintamallia. Jokaisella postikeskuksen osastolla ja organisaa on käytössä toimintatapoja 

ja työkaluja, jotka ovat yhdistettävissä jatkuvaan parantamiseen. Ne ovat kuitenkin vain 

hajanainen joukko, joita ei ole sidottu toisiinsa. Jokaisella osastolla on myös omanlaiset 

toimintatapansa toiminnan kehittämisessä. Tästä syystä korkeamman johdon on vaikeaa 

koordinoida kehitystoimenpiteitä ja niiden toteuttamista. Osastojen erilaisuus voi aiheuttaa 

myös osaoptimointia ja hyvien käytäntöjen jäämistä vain harvojen osastojen haltuun. Toisin 

sanoen, postikeskuksen toiminnan kehittämisen lähtökohdat ovat erilaiset eri osastoilla.  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteena on suunnitella Helsingin postikeskukseen jatkuvaa parantamista 

tukevia työkaluja ja toimintatapoja, joita hyödyntämällä jatkuvan parantamisen ajattelutapa 

ja kulttuuri saadaan integroitua osaksi päivittäistä toimintaa. Keskeiseksi kehityskohteeksi 

oli määritelty jo tehtävänannossa tuotantotaulujen ja visuaalisen johtamisen käyttäminen 

jatkuvan parantamisen keinona, joten suunnittelun lähtökohtana käytettiin tuotantotaulujen 

hyödyntämistä päivittäisessä toiminnassa. 

Postikeskuksessa on jo olemassa jatkuvan parantamisen elementtejä ja toimintatapoja. 

Suurin ongelma on niiden järjestelmällisen käytön ja toiminnan dokumentoinnin puute. 

Asioiden edistämiseksi pidetään palavereja ja tehdään kehitystoimenpiteitä, mutta 

systemaattisen tiedonkulun ja dokumentoinnin puuttumisen takia ne eivät ole kovin 

läpinäkyviä. Tarvittavat työkalut ja toimintatavat ovat siis jo osittain olemassa, ja niitä on 

kehitetty jo ennen diplomityötä. Diplomityön tarkoitus on hyödyntää tätä olemassa olevaa 

infrastruktuuria ja muokata sen käytöstä selkeämpää ja järjestelmällisempää, mikä 

puolestaan tukee koko postikeskuksen laajuisten jatkuvan parantamisen ajattelutapojen ja 

rutiinien kehittämistä.  

Olennainen osa työtä on luoda edellytyksiä jatkuvan parantamisen järjestelmälliselle 

toteuttamiselle. Tähän pyritään parantamalla toiminnan ja tiedonkulun läpinäkyvyyttä 

visuaalisen johtamisen keinoin sekä standardoimalla päivittäisjohtamisen toimintatapoja. 

Tämän lisäksi suunniteltujen jatkuvan parantamisen toimintatapojen sekä työkalujen 

käyttöönotosta tehdään suunnitelma, jota pyritään toteuttamaan niin laajalti kuin työn 

puitteissa on mahdollista. Työkalujen ja toimintatapojen on tarkoitus olla helposti käyttöön 

otettavissa jokaisessa postikeskuksen osastossa sekä mahdollisesti myös muissa 

lajittelukeskuksissa.  

Työssä keskitytään erityisesti esimiesten ja tuotannon työntekijöiden välisen toiminnan 

kehittämiseen ja rutiinien luomiseen. Postikeskuksessa on jo olemassa jatkuvaan 

parantamiseen liittyviä järjestelmällisiä toimintamalleja, mutta ne keskittyvät pääasiassa 

päälliköiden, esimiesten ja suunnitteluosaston välille. Merkittävä osa jatkuvasta 

parantamisesta tapahtuu tällä tasolla ja myös sen kehittäminen vaatii huomiota, mutta sen 

tarkastelu on jätetty diplomityön ulkopuolelle. Huomio tämän tason toimintamallien osalta 

kohdistuu ennemminkin tarvittavaan viestintään ja ohjeistukseen työntekijätasolle.  
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Työssä ei määritetä jatkuvaan parantamiseen liittyviä tavoitetiloja tai määritellä seurattavia 

tunnuslukuja. Tavoite on ennemminkin juurruttaa postikeskukseen jatkuvan parantamisen 

ajattelutapa, jonka seurauksena on mahdollista määrittää itse tavoitetiloja ja jatkuvan 

parantamisen toimenpiteitä. Toisin sanoen, tavoite on tuoda päivittäiseen toimintaan 

jatkuvaa parantamista tukevia rutiineja ja toimintatapoja työkaluja hyödyntäen. 

 

1.3 Työn rakenne ja toteutus 

Työn keskeinen tutkimuskysymys on ”Miten postikeskuksessa voidaan edistää jatkuvan 

parantamisen ajattelutavan toteutumista?” Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan 

ensin tutustumalla käytetyn teorian pohjalta toiminnan nykytilaan ja olemassa oleviin 

jatkuvan parantamisen elementteihin sekä määrittämällä keskeisimmät kehityskohteet. 

Kehityskohteiden korjaamiseksi suunnitellaan annettujen vaatimusten ja olemassa olevien 

elementtien pohjalta työkaluja ja toimintatapoja jatkuvan parantamisen kulttuurin 

edistämiseksi. Työn vaiheet ja aikataulu on esitetty kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1 Diplomityön rakenne ja aikataulu 

 

Jatkuva parantaminen kuuluu lean-filosofian arvoihin, joten sen ymmärtämiseksi työn 

teoriaosuudessa on tutustuttu lean-kirjallisuuteen ja pyritty kartoittamaan työn tavoitteisiin 

soveltuvia menetelmiä ja toimintatapoja. Työn tekeminen aloitettiin teorian kartoittamisesta, 

ja teoriaosuutta on laajennettu työn edetessä tarpeen mukaan. 
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Työn empiirinen osuus voidaan jakaa kolmeen osaan: kehityskohteiden havainnointiin, 

toimintatapojen ja työkalujen suunnitteluun sekä niiden käyttöönottoon. Kehityskohteiden 

kartoittaminen toteutetaan osallistumalla päivittäisiin johtamistapahtumiin ja palavereihin ja 

tutustumalla käytössä oleviin järjestelmiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Postikeskuksen päälliköitä ja esimiehiä haastatellaan vapaamuotoisesti päivittäisjohtamisen 

ongelmakohdista ja mielipiteistä asioiden toteuttamisen suhteen. Havainnoinnin ja 

haastatteluiden perusteella pystytään määrittämään keskeisimmät kehityskohteet ja 

aloittamaan toimenpiteiden suunnittelu. 

Suunnitteluvaihe toteutetaan myös yhteistyössä päälliköiden ja esimiesten kanssa. 

Tarkoituksena on luoda mahdollisimman standardoituja työkaluja ja toimintatapoja, joten 

suunnittelussa pyritään ottamaan mahdollisimman laajasti kaikkien näkemykset huomioon 

ja sovittaa toimenpiteet jokaiselle osastolle sopivaksi. Suunnitelmien ollessa valmiita, ne 

käydään vielä läpi asianosaisten tahojen kanssa sopivuuden varmistamiseksi.  

Työn viimeinen vaihe sisältää toimintamallien ja työkalujen käyttöönoton, käytön 

opastamisen ja seurannan. Suunnitellut työkalut ja toimintamallit otetaan käyttöön osasto 

kerrallaan, mikäli se on mahdollista. Työkaluja ja toimintamalleja tuodaan osaksi päivittäistä 

toimintaa. Toimintaan pyritään osallistumaan mahdollisimman tiiviisti, jotta mahdolliset 

ongelmat ja epäselvyydet saadaan ratkottua heti paikan päällä. Toteutuksesta annetaan 

molemminpuolista palautetta jatkuvasti, ja käyttöä ohjataan saman linjan mukaisesti koko 

postikeskuksessa. Tämän lisäksi esimiehille ja päälliköille pidetään palaverien yhteydessä 

yhteisiä esitelmiä ja tietoiskuja, joissa käytiin uusia toimintatapoja läpi. Ohjeita jaetaan myös 

sähköpostitse sekä Postin IMS-järjestelmän kautta. 

On tärkeää huomioida, että diplomityön aihe ei ole pelkkä yksittäinen projekti, joka on työn 

toteutuksen jälkeen valmis. Tarkoitus ei ole, että suunnitellut toimintamallit ja työkalut 

jäävät sellaisenaan osaksi postikeskuksen toimintaa ikuisesti, vaan niiden on tarkoitus ohjata 

toimintaa jatkuvan parantamisen ajattelutavan mukaiseen suuntaan ja tukea järjestelmällistä 

jatkuvaa kehittymistä. Työn toteutuksen jälkeen vastuu kehittymisestä siirtyy 

postikeskuksen henkilöstölle. Työn lopullisena tavoitteena on, että postikeskuksessa 

omaksutaan vähitellen leanin ja jatkuvan parantamisen mukainen ajattelutapa osaksi 

päivittäistä toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla, ja että tuotantoprosessien ja 

suunniteltujen toimintamallien kehittämistä jatketaan järjestelmällisesti. 
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2 JATKUVA PARANTAMINEN 

Tässä luvussa esitellään ensin lyhyesti lean-filosofiaa, jonka jälkeen tarkastellaan mitä 

jatkuva parantaminen on ja mitä edellytyksiä siihen liittyy. Kappaleesta 2.3 eteenpäin 

esitellään työssä käytettäviä menetelmiä ja työkaluja, joita käyttämällä tuetaan jatkuvan 

parantamisen kulttuurin edistämistä postikeskuksessa. 

  

2.1 Lean yleisesti 

Leanille on useita määritelmiä, mutta useimmiten se mielletään johtamisfilosofiaksi. Lean 

perustuu Toyotan kehittämään TPS-tuotantojärjestelmään (Toyota Production System). 

TPS-järjestelmän mukaan mittakaavaetujen ja suurtuotannon sijaan virtaus on avain 

tuottavuuteen ja hyvään laatuun. Ideana TPS:ssä oli tarkkailla asiakkaalta saadun tilauksen 

ja maksun välistä aikaa ja karsia aikaväliltä toimintoja, jotka eivät tuota asiakkaalle arvoa. 

(Modig & Åhlström 2016, 78-79.)  

Lean-filosofiassa toiminta on asiakaslähtöistä. Tuotteiden arvo määritetään asiakkaan 

näkökulmasta, ja toiminnan pääasiallinen tavoite on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman 

paljon arvoa, kuitenkin myös tuottajan tarpeet huomioiden. Arvon tuottamiseksi tarvitaan 

resursseja ja aikaa. Arvon tuottamiseksi tarvittavaa aikaa kutsutaan läpimenoajaksi. 

Läpimenoaika puolestaan sisältää arvoa tuottavaa aikaa ja arvoa tuottamatonta aikaa. Näistä 

arvoa tuottava aika on sitä, mistä asiakas maksaa. Olennaista leanissa on siis tuotteiden 

virtauksen maksimointi ja virtauksessa esiintyvän arvoa tuottamattoman toiminnan, eli 

hukan, poistaminen. (Lean Six Sigma.) 

Lean saatetaan usein mieltää työkaluiksi, joita käyttämällä organisaatiosta tulee lean. Tämä 

ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Modigin ja Åhlström (2016, 139-140) esittävät leanin 

koostuvan neljästä abstraktiotasota: arvoista, periaatteista, menetelmistä ja työkaluista. 

Arvot määrittävät organisaation tavoitetilan. Periaatteet määrittävät organisaation 

ajattelutavan, joka vie kohti arvojen määrittämää tavoitetilaa. Menetelmät määrittävät 

toimintatapoja periaatteiden toteuttamiseksi. Työkalut toteuttavat käytetyt menetelmät. 

Kaikki neljä tasoa ovat välttämättömiä todellisen lean-organisaation luomisessa.  

Jatkuva parantaminen voidaan tulkita monella tavalla: organisaation tapana ajatella, 

organisaation kykynä oppia tekemisestään, organisaation jatkuvana matkana kohti lopullista 

visiota tai systemaattisena toimintatapana hukan vähentämiseksi. Jatkuva parantaminen 
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sopii Modigin ja Åhlströmin (2016, 82) määrittämistä leanin abstraktiotasoista ylimmälle 

arvot-tasolle. Jatkuva parantaminen on arvo, joka kertoo, millainen organisaation on oltava. 

Se on tila, johon organisaation on jatkuvasti pyrittävä tilanteesta riippumatta. Se määrittää 

suunnan, johon organisaatio liikkuu. Liikettä ei kuitenkaan tapahdu ilman periaatteita, 

menetelmiä ja työkaluja. Tärkeä periaate työn kannalta on jidoka, jonka mukaan 

organisaation tulee olla niin läpinäkyvä, että se pystyy vaivatta havaitsemaan, tunnistamaan 

ja estämään kaiken virtausta haittaavan (Modig & Åhlström 2016, 143). Jidokan mukaisen 

toiminnan menetelmänä työssä toimii visuaalinen johtaminen, ja visuaalisen johtamisen 

mahdollistavana työkaluna tuotantotaulut. Tässä työssä tarkastellaan erityisesti työkaluja ja 

menetelmiä, jotka tukevat jidokan mukaista läpinäkyvyyttä ja siten liikettä jatkuvan 

parantamisen arvon mukaiseen suuntaan.  

 

2.2 Jatkuvan parantamisen edellytykset 

Jatkuva parantaminen tarkoittaa, että kaikkia prosesseja parannetaan joka päivä. Tämä ei 

tarkoita, että tuotantolaitoksessa pidetään joka päivä kehitystyöpajoja tai tehdään 

tehtävälistoja olemassa olevien ongelmien ratkaisemiseksi. Tällainen toimintatapa tuo vain 

ajoittaisia parannuksia systeemiin, joka ei kulje eteenpäin. Jatkuva parantaminen tapahtuu 

koko organisaatiossa kaikissa prosesseissa joka päivä, ja jatkuu vaikka tavoitteita olisi 

saavutettu. Tarkoitus ei ole hypätä jatkuvasti isoin harppauksin eteenpäin, vaan kehitys voi 

tapahtua myös pienin askelin. (Rother 2010, 10; Chiarini 2013, 51.) 

Jatkuvassa parantamisessa lähtökohtana on tuntea prosessin nykytila ja haluttu tavoitetila. 

On vaikeaa lähteä kehittämään toimintaa, jos ei tiedetä mistä lähdetään liikkeelle. Toinen 

tärkeä tieto jatkuvassa parantamisessa on haluttu tavoitetila, joka on välietappi matkalla 

kohti suurempaa visiota. Kulkiessa kohti tavoitetilaa voidaan ajatella, että nykytilan ja 

tavoitetilan väli on tuntematonta aluetta, joka sisältää esteitä.  Nämä esteet on tavalla tai 

toisella pystyttävä kumoamaan, jotta tavoitetilaan voidaan päästä. Jatkuvassa 

parantamisessa on ideana nimenomaan ymmärtää ja nujertaa esteet, eikä ohittaa niitä ja 

lähteä kulkemaan eri suuntaan kuin alun perin oli tarkoitus. Matka nykytilan ja tavoitetilan 

välillä on esitetty kuvassa 2. (Rother 2010, 67-70.) 
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Kuva 2 Kulkeminen nykytilan ja tavoitetilan välillä (Mukaillen Rother 2010, 7) 

 

Jatkuva parantaminen ei ole lean-työkalu, vaan tapa toimia ja hyödyntää lean-työkaluja. 

Tarkoituksena on aktiivisesti havainnoida kehityskohteita ja kehittymismahdollisuuksia 

sekä hyödyntää niitä päivittäisen toiminnan parantamiseen ja hukan poistamiseen. Jatkuvan 

parantamisen ideana ei kuitenkaan ole etsiä väkisin korjattavia ongelmia tai kehityskohteita, 

vaan luoda valmius kehityskohteiden havainnointiin, järjestelmälliseen lähestymistapaan ja 

niistä oppimiseen. (Salomäki 2003, 44.) Myös Andad et al. (2009, 445-447) toteavat 

jatkuvan parantamisen olevan opittu rutiininomainen koko organisaation toimintatapa, jossa 

pyritään jatkuvasti muokkaamaan rutiineja tehokkuuden parantamiseksi. Toisin sanoen 

jatkuva parantaminen voidaan nähdä dynaamisena kyvykkyytenä, joka perustuu 

organisaation kyvylle oppia omasta toiminnastaan.  

Oleellinen termi kaikissa jatkuvan parantamisen määritelmissä on oppiminen. 

Epäonnistumiset nähdään mahdollisuuksina oppia uutta ja kehittyä paremmiksi, eikä 

haittana ja karsittavina asioina (Rother 2010, 128). Andad et al. (2009, 447) esittävät termin 

organisaatiollinen oppiminen, joka tarkoittaa organisaation kykyä oppia tekemisestään ja 

tehostaa toimintaansa. Usein organisaatioissa tehtävät toimenpiteet ovat rutiininomaisia, ja 

niitä on pyrittävä tehostamaan asiakastarpeiden täyttämiseksi. Organisaation kyvykkyys 

tehdä muutoksia oppimansa perusteella voidaan nähdä jatkuvana parantamisena. Jatkuvalle 

parantamiselle tulee luoda sopiva ilmapiiri, jossa ongelmat halutaan käsitellä ja niistä 

halutaan ottaa opiksi, jotta toimintatapoja voidaan muuttaa paremmiksi, tehokkaammiksi ja 

helpommin toteutettaviksi. Pelkkä oppiminen ei kuitenkaan riitä, vaan organisaatiolla täytyy 

olla edellytykset toteuttaa oppimisen kautta havaittuja muutostarpeita.  

Tärkeä edellytys jatkuvalle parantamiselle on toiminnan tarkkailu prosessien, eikä ihmisten 

näkökulmasta (Salomäki 2003, 45). Kun epäonnistumiset nähdään mahdollisuutena 

kehittyä, myös näkökulma epäonnistumisten syiden etsimisessä siirtyy yksilöistä prosessiin. 
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Perusoletuksena tulee olla, että kaikki tekevät parhaansa, ongelmia syntyy yksilöstä 

riippumatta ja toimimalla yhdessä ongelman syyt selviävät ja ratkeavat. Kysymys, joka 

kannattaa esittää tähän ajattelutapaan pääsemiseksi on: ”Mikä estää operaattoreita 

työskentelemästä standardin mukaan?” (Rother 2010, 128.) 

Toiminnan tarkkailu prosessinäkökulmasta vaatii arvovirran tuntemisen ja sen poikkeusten 

ja katkosten tuntemusta. Jatkuva parantaminen on tehtävä asiakkaan näkökulmasta, aivan 

kuten arvovirran tarkastelu. Arvovirran poikkeukset ja katkokset eivät tuota asiakkaalle 

arvoa, eli ovat hukkaa. Jatkuva parantaminen voidaan nähdä näistä arvovirran poikkeamista 

johtuvan hukan poistamisena. Jatkuvassa parantamisessa tulee ottaa huomioon perinteisten 

laatu- ja kustannusnäkökulmien lisäksi kaikki näkökulmat, joiden voidaan ajatella tuottavan 

asiakkaalle arvoa, kuten turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja toimitusten joustavuus. 

(Tuominen 2010, 89.) Jatkuva parantaminen vaatii toimiakseen tiedon läpinäkyvyyttä. Tieto 

prosesseista ei voi olla keskittynyttä vain osalle organisaation henkilöstöstä. Parantaminen 

ei myöskään voi perustua arvioihin ja omiin tuntemuksiin, vaan käytettävän tiedon tulee 

perustua faktoihin ja kuvata prosessien todellista tilaa. (Melton 2005, 668.)  

Jatkuva parantaminen tunnistetaan tärkeäksi tekijäksi organisaatioiden kilpailukyvyn 

takaamisessa, mutta sen johtaminen on haastavaa. Suurin haaste on luoda infrastruktuuri, 

jonka avulla jatkuvan parantamisen kehityshankkeita voidaan johtaa ja hallinnoida. (Anand 

et al. 2009, 444.) Tämä infrastruktuuri ei tarkoita ainoastaan näkyviä työkaluja ja 

toimintatapoja, vaan myös näkymättömissä olevia rutiineja ja ajattelumalleja. Työkalut ja 

toimintatavat eivät toimi, jos niiden taustalla oleva filosofia ei ole kunnossa (Rother 2010, 

4.) Perinteinen muutosjohtaminen tapahtuu useimmiten ylhäältä alaspäin suuntautuvaa 

kontrollointia hyödyntäen, jolloin vastuu muutoksesta jää ylemmälle johtoportaalle. 

Tällainen johtaminen soveltuu huonosti jatkuvaan parantamiseen kolmesta syystä. 

Ensinnäkin, tiedon kulkeminen ja päätösten välittyminen johdolta operaattoritasolle on 

hidasta. Toiseksi, johdon on vaikeaa pysyä kartalla eri organisaatiotasojen vaikutuksista 

muutosprosessissa. Kolmanneksi, tämä johtamistapa haittaa organisaatiossa alhaalta 

ylöspäin tapahtuvaa kommunikaatiota kehittämiseen liittyen, mikä voi vaikeuttaa koko 

organisaation oppimisprosessia. (Anand et al. 2009, 446.) Jatkuvan parantamisen 

tarkoituksena on opettaa organisaation työntekijöille ongelmanratkaisua, tiedon keruuta ja 

analysointia, prosessien parantamista ja sen dokumentointia sekä oma-aloitteisuutta. 

Kehitysehdotusten ja päätösten tekeminen siirtyy enemmän ja enemmän työntekijöiden 
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vastuulle, mikä vaatii avoimuutta ja vuorovaikutusta organisaation eri tasojen ja toimijoiden 

välillä. (Liker 2004, 25.) 

Chiarinin (2013, 52) mukaan jatkuvan parantamisen organisaatiossa tulisikin suosia alhaalta 

ylöspäin tapahtuvaa lähestymistapaa. Sen sijaan, että organisaation johto tekee laskelmiin ja 

analyyseihin perustuvia päätöksiä kehitysprojekteista ja niiden toteuttamisesta, tulisi 

kehityskohteita etsiä sieltä, missä ne todella esiintyvät. Havainnoimalla toimintaa 

ruohonjuuritasolla ja käyttämällä työntekijöitä tietolähteenä kehityskohteiden 

havainnoinnissa voidaan prosesseista löytää todellisia kehittämistarpeita, jotka ovat 

sidoksissa organisaation isomman tason tavoitteisiin. Organisaation alempien tasojen tulee 

antaa havainnoida ja tehdä kehitystoimenpiteitä ja ylempien tasojen on pidettävä huolta, että 

kehitys tapahtuu linjassa organisaation strategiaan. (Anand et al. 2009, 446.) Isommat 

projektit ja poikkifunktionaaliset muutokset, jotka tarvitsevat johdon tukea voidaan hoitaa 

tarkan ohjauksen ja valvonnan alla. Arkisista pienistä muutoksista ei kannata muodostaa 

projekteja, vaan työntekijöille kannattaa antaa vastuu niiden tekemisestä. Useamman 

organisaatiotason sotkeminen pieniinkin muutoksiin hidastaa niiden toteuttamista ja sotii 

jatkuvan parantamisen filosofiaa vastaan. (Sarpola & Kemppainen 2016.) 

Leanin ja jatkuvan parantamisen käyttöönotto organisaatiossa vaatii järjestelmällisen 

lähestymistavan (Melton 2005, 668). Hyvä lähestymistapa on PDCA-sykli. PDCA-sykli 

korostaa toiminnan kehittämisen jatkuvuutta, sillä yhden syklin loppuminen tarkoittaa aina 

uuden alkamista. (Sokovic et al. 2009, 3.) PDCA-sykli on esitetty kuvassa 3. Sykli koostuu 

neljästä vaiheesta: suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja toiminnasta. 

Suunnitteluvaiheessa havainnoidaan kehityskohteita, määritetään kehityskohteet ja 

määritetään tavoitteita kehitykselle. Toteutusvaiheessa suunnitellut muutokset toteutetaan. 

Seurantavaiheessa toteutettujen muutosten vaikutuksia tarkkaillaan ja vertaillaan 

määriteltyihin tavoitteisiin. Toimintavaiheessa toimivat muutokset vakiinnutetaan ja 

viestitään koko organisaatiolle, tai mikäli toivottuja tavoitteita ei saavutettu, palataan syklin 

alkuun. Syklin alkuun tulee palata joka tapauksessa jossain vaiheessa jatkuvan parantamisen 

loppumattomuuden vuoksi. (Chiarini 2015, 33; Rother 2010, 121-122; Sokovic et al. 2009, 

3) Suunnitteluvaiheessa on tärkeää hyödyntää juurisyyanalyysia, koska tällöin 

ratkaisuprosessi saadaan keskitettyä ongelman alkulähteille ja vältytään turhilta 

toimenpiteiltä. Juurisyy voidaan selvittää esimerkiksi kysymällä useamman kerran kysymys: 
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miksi näin tapahtuu, jokaisen kysymyksen viedessä lähemmäksi todellista juurisyytä (Liker 

2004, 48.) 

 

 

Kuva 3 PDCA-sykli (Mukaillen Rother 2010, 122) 

 

Juurisyyn löytymisen ja tavoitetilan määrittämisen jälkeen kannattaa edetä yksi toimenpide 

kerrallaan kohti lopullista tavoitetilaa. Eteneminen kannattaa tehdä lyhyin askelin. Jokainen 

askel on yksi PDCA-sykli, jossa yhden syklin toteuttaminen antaa suuntaa seuraavan 

vaiheen suunnittelulle. Kuvassa 4 esitetään eteneminen askelma kerrallaan. Tarkastelemalla 

prosessia, jolla on tavoitetila riittävän yksityiskohtaisella tasolla ja seuraamalla pienten 

välitavoitteiden toteutumista, nähdään helpommin, missä prosessin ongelmat todella 

piilevät. Toimenpiteiden ei ole välttämätöntä tuottaa täydellistä ratkaisua, vaan tilapäinen 

ratkaisu on myös hyvä. Se vie kehitystä eteenpäin sen verran, että nähdään seuraavalla 

askelmalla olevat haasteet. Liian isot harppaukset kohti lopullista tavoitetilaa voivat jättää 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta pieniä, mutta tärkeitä ongelmia ja yksityiskohtia 

pimentoon. (Rother 2010, 130-132; 138.) 
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Kuva 4 Eteneminen useilla lyhyillä PDCA-sykleillä 

 

2.3 Visuaalinen johtaminen 

Visuaalisuus on olennainen osa lean-filosofiaa (Bateman et al. 2016, 7346; Torkkola 2015, 

49). Visuaalisuuden tavoitteena on tarjota työskentelyn kannalta oleellista tietoa 

mahdollisimman pienellä vaivannäöllä (Torkkola 2015, 49). Visuaalinen viestintä antaa 

nopeasti kokonaiskäsityksen prosessin tilasta verrattuna vaadittuun standardiin (Grief 1991, 

109; Torkkola 2015, 49). Visuaalinen johtaminen on tärkeä osa jidoka-periaatteen mukaisen 

läpinäkyvän organisaation luomisessa.  

Visuaalisella johtamisella tarkoitetaan keinoja ja toimintatapoja, joilla työskentelyyn 

liittyviä tietoja, vaatimuksia ja toimintatapoja visualisoidaan. Eigadah et al. (2016, 191) 

mukaan visuaalista johtamista voidaan hyödyntää kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on 

puhtaasti informaation visualisointi. Tarkoituksena ei siis ole ohjata toimintaa, vaan 

ennemminkin informoida työntekijöitä ja antaa kuva nykytilanteesta. Myös Torkkolan 

(2015, 48-49) mukaan visualisoinnin pohjimmainen tarkoitus on helpon ja nopean 

tilannekatsauksen luominen. Tällaisia visuaalisen johtamisen tapoja ovat esimerkiksi 

erilaiset prosessikuvaukset, kuten arvovirtakuvaus, tai työpisteiden piirustukset ja nimikyltit 

(Eiagdah et al. 2016, 191). Toinen Eigadah et al. (2016, 191) esittämä visuaalisen johtamisen 

hyödyntämistapa on ohjaustyökalu. Informaation visualisoinnin lisäksi työkaluilla asetetaan 

toiminnalle tavoitteita ja vaatimuksia sekä ohjataan toimintaa tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi 



 18 

kanban-kortit, tunnuslukuja ja tavoitteita sisältävät tuotantotaulut sekä liikennevalot ovat 

visuaalisen johtamisen ohjaustyökaluja.  

Visuaalinen johtaminen tarjoaa keinoja ja työkaluja yhteisiin tavoitteisiin keskittymiseen, 

nykyisten käytäntöjen vahvistamiseen ja toiminnan läpinäkyvyyden parantamiseen, jolloin 

kaikki saavat saman käsityksen prosessien tilasta ja mahdollisista ongelmista. Tällöin 

ongelmat eivät kohdistu yksittäiselle henkilölle tai tiimille vaan koko prosessille. Ongelmien 

ratkaisemiseen on helpompi ryhtyä, kun kaikki katsovat valmiiksi samaan suuntaan. 

(Torkkola 2015, 50; Mestre et al. 2000, 35.) Visuaalisella johtamisella voidaan siis varmistaa 

jatkuvan parantamisen näkökulmasta, että kaikki tietävät nykytilan ja lähtökohdan 

kehittämiselle. 

Perinteisesti paras kokonaiskuva prosessista on organisaatiohierarkiassa ylemmillä tasoilla, 

sillä raportointi keskitetään sinne. Tietoa ei kuitenkaan ole mitään syytä jakaa ainoastaan 

esimiestasolle. Visualisoinnilla tilannekuva voidaan tarjota helposti myös työntekijöille, 

jotta he voivat toimia kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla myös ilman 

esimiesten ohjeistusta. (Torkkola 2015, 49; Grief 1991, 67.) Visuaalinen johtaminen voidaan 

siis nähdä myös keinona organisaation sisäiseen viestintään (Mestre et al. 200, 35). 

Eiagdah et al. (2016, 194-196) esittävät syitä, miksi visuaalinen johtaminen on tehokas ja 

toimiva johtamistapa. Visuaalinen johtaminen yksinkertaistaa tiedonkulkua, tekee siitä 

läpinäkyvämpää ja tarjoaa tiedon siellä, missä sitä tarvitaan. Visuaalinen johtaminen 

perustuu faktoilla johtamiseen ja realistisen datan käyttämiseen, mikä tukee virheellisten 

olettamusten karsimista ja parantaa työmoraalia. Tarjoamalla faktatietoa prosessista, se 

edistää myös jatkuvaa keskustelua ja palautteen antamista sekä antaa työntekijöille 

omistajuutta ja vastuuntuntoa prosessien suorittamisesta näyttämällä työntekijöiden toimien 

vaikutuksia. Tärkein syy tämän työn kannalta visuaalisen johtamisen käyttökelpoisuudelle 

on jatkuvan parantamisen tukeminen. Visuaalisen johtamisen täytyy olla sidoksissa 

jatkuvaan parantamiseen, ja oikein toteutettuna se onkin tärkeä tukitoiminto. (Eiagdah et al. 

2016, 191-193.) Jatkuva parantaminen vaatii systemaattisen lähestymistavan ja sitoutumista 

työntekijöiltä. Visuaalisella johtamisella voidaan tarjota dataa jatkuvan parantamisen 

kohteiden tunnistamista ja eteenpäin viemistä varten. Sen avulla voidaan myös luoda 

informaatioympäristö työntekijöiden osallistamiseksi ja kannustamiseksi prosessien 

jatkuvaan kehittämiseen. (Eiagdah et al. 2016, 196.) 
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2.4 Tuotantotaulut 

Usein käytetty visuaalisen johtamisen työkalu ovat tuotantotaulut. Tuotantotauluja 

hyödynnetään päivittäisen toiminnan ohjaamisessa. Tavallisesti ne ovat isoja valkotauluja, 

joissa esitetään toiminnan kannalta tärkeää strategista ja operatiivista tietoa. Esimiehet ja 

ryhmänjohtajat voivat hyödyntää tätä tietoa työntekijöidensä ohjeistamisessa. (Bateman et 

al. 2016, 7345.) Tärkeimmäksi tuotantotaulujen tehtäväksi voidaan nähdä Torkkolan (2015, 

49) mainitsema nopean ja helpon tilannekuvan antaminen. Tuotantotaulu on helppoa 

sijoittaa juuri sinne, missä tietoa tarvitaan, ja sen avulla tieto on yksinkertaista esittää, joten 

se tukee hyvin kappaleessa 2.2 esitettyjä syitä visuaalisen johtamisen tehokkuudesta. 

Jatkuvan parantamisen vaatii järjestelmällistä ja läpinäkyvää tiedonkulkua, johon 

tuotantotaulu on kätevä työkalu.  

Tuotantotaulu on myös hyvä työkalu työntekijöiden osallistamisessa keskusteluun ja 

ongelmanratkaisuun (Bateman et al. 2016, 7357). Kaiken prosessin liittyvän tiedon ollessa 

helposti nähtävillä prosessin omistajille, eli työntekijöille, saadaan aikaan kannustava 

ilmapiiri oman prosessin kehittämiseen. Taululla asiat esitetään samalla tavalla kaikille, 

jolloin ne pystytään esittämään prosessista, eikä yksilöistä johtuvina. Kehittäminen 

kohdistuu näin prosessiin, eikä yksilöiden toimintaan. Tuotantotaulun avulla nähdään 

tilannekuva ja käynnissä olevat toimenpiteet, joten työntekijöiden toimien vaikutukset 

nykytilaan ja kehitykseen on myös helppoa esittää. (Eiagdah et al. 2016, 194; Torkkola 2015, 

50, 55.) Kun työntekijät näkevät helposti todisteet positiivisesta kehityksestä, heidän 

motivaationsa kehityksen jatkamiseen lisääntyy. 

Tuotantotaulun ulkoasulle ja sen sisältämälle informaatiolle ei ole olemassa yhtä oikeaa 

tapaa. Tiedon tulee palvella ensisijaisesti sen käyttäjää, eikä sen tarjoajaa. Kaiken tärkeän 

tulee olla nähtävillä, ja kaikelle nähtävillä olevalle tulee tarjota selitys. Esimerkkejä 

tuotantotaululla esitettävästä informaatiosta ovat työohjeet, tuotantosuunnitelmat, toiminnan 

suorituskyvyn mittarit, prosessikuvaukset, ongelmanratkaisuprosessit sekä prosessin 

tavoitteet ja toteumat. (Grief 1991, 13-17; 79-80.) Graafiset näkymät ovat lähtökohtaisesti 

helpompia sisäistää kuin teksti, joten niitä kannattaa suosia (Kattman et al. 2012, 416). 

Tuotantotaulujen ylläpito voi olla haastavaa, sillä se vaatii paljon tusseilla kirjoittamista ja 

lomakkeiden päivittämistä. Tietojärjestelmien käyttäminen tilannekuvan ylläpidossa voi olla 

houkuttelevaa. Parryn ja Turnerin (2006, 83-84) mukaan tietojärjestelmät ja tietokannat 

tarjoavat kuitenkin liikaa tietoa johtamista varten, jolloin keskittyminen prosessin kannalta 
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oleelliseen tietoon kärsii. Tietokonepohjaisen tiedon hyödyntäminen saattaa myös viedä 

tiedonhallinnan liikaa pienen it-asiantuntijajoukon hallittavaksi, siirtäen sitä pois tiimiltä, 

joka taulua todella käyttää. Tietojärjestelmiä tarvitaan kuitenkin historiatietojen hallintaan 

ja tarkasteluun, sillä tuotantotaululta ei ole tarkoitus nähdä historiaa kovin pitkälle 

taaksepäin, vaan keskittyä nykytilaan. (Torkkola 2015, 55). 

 

2.5 Palaverit 

Palaverit ovat kokoontumisia, joissa esitetään selittämistä tarvitsevaa tietoa, keskustellaan 

eri aiheista ja tehdään useampien henkilöiden konsensusta vaativia päätöksiä. Palaverit 

voidaan nähdä prosessina, joka voi siten myös sisältää hukkaa. (Borges et al. 2005, 344.) 

Tehottomat palaverit voivat vaikuttaa osallistumismotivaatioon ja palaverien tavoitteiden 

saavuttamiseen negatiivisesti. Tyypillisiä tehottomuuden lähteitä ovat agendan puute, 

hallitsematon ajankäyttö, johtamisen puute sekä pöytäkirjojen ja dokumentaation puute. 

(Leach et al. 2009, 65-66.) 

Palaveriagendan tarkoitus on määrittää palaverin käytännön asioita, kuten sijainti, 

ajankohta, osallistujat ja käsiteltävät aiheet. Määrittämällä palaverille agendan, osallistujat 

tietävät mitä palaverissa käsitellään ja osaavat valmistautua käsiteltäviin asioihin etukäteen. 

(Leach et al. 2009, 66.) Esittämällä palaverien kannalta tärkeän tiedon ja tilannekuvan 

etukäteen esimerkiksi tuotantotaulua käyttämällä, palavereissa ei tarvitse käyttää aikaa 

asioiden kertaamiseen. Aika voidaan käyttää tehokkaammin tavoitteiden saavuttamiseen, 

kuten päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. (Torkkola 2015, 50.)  

Oikeiden henkilöiden osallistuminen oikeaan aikaan on tärkeää, jotta ennalta määriteltyä 

agendaa saadaan vietyä eteenpäin aikataulun mukaisesti. Ylimääräiset henkilöt eivät tuo 

lisäarvoa palaveriin, vaan voivat jopa haitata ja hidastaa etenemistä. (Pyykkö 2017.) 

Palaverien jälkeen on tärkeää varmistaa, että tieto palaverin asioista kulkee kaikille asiaa 

koskeville tahoille. Myös tahot, jotka eivät osallistuneet on tärkeää huomioida. 

Dokumentaation ja pöytäkirjojen merkitys korostuu palaverin jälkeisessä tiedon 

välityksessä. Osallistujat pysyvät kartalla käsitellyistä asioista ja tehdyistä päätöksistä sekä 

saavat objektiivisen näkökulman myöhempää tarkastelua varten. Toinen tärkeä palaverin 

jälkeisen viestinnän ja dokumentaation tehtävä on sitouttaa asiaan kuuluvat tahot tehtyihin 

päätöksiin ja pakottaa vastuuhenkilöitä pohtimaan jatkotoimenpiteitä käsitellyille asioille 

seuraavia palavereja varten. (Borges et al. 2005, 340; Leach et al. 2009, 66.) 
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Palavereilla tulee olla johtaja, joka huolehtii aikataulun pitävyydestä ja oikeissa aiheissa 

pysymisestä. Palaverin johtajan vastuulla on myös palaverien kokoon kutsuminen, sopivan 

pakan valinta, agendan noudattaminen sekä osallistujien toiminnan koordinointi. (Leach et 

al. 2009, 66-67.) Hyvällä palaverin johtamisella ajankäyttö pysyy tehokkaana ja käsittely 

keskittyy juuri tavoitteen mukaisiin asioihin (Pyykkö 2017). Noudattamalla edellä 

mainittuja ohjeistuksia palavereista pyritään minimoimaan hukkaa ja tehdä asioiden 

käsittelystä mahdollisimman tehokasta ja miellyttävää (Borges et al. 2005, 344; Leach et al. 

2009, 67). 
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3 HELSINGIN POSTIKESKUS 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti Helsingin postikeskuksen toiminnot ja prosessit sekä 

tämänhetkisiä toimintatapoja jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Itse lajittelutoimintaan 

ei ole tarpeellista keskittyä tässä työssä, sillä sen systemaattinen kehittäminen jatkuvan 

parantamisen menetelmillä voidaan aloittaa vasta, kun jatkuvan parantamisen 

perusedellytykset postikeskuksen toiminnassa on tunnistettu ja kehitetty tarvittavalle tasolle. 

 

3.1 Helsingin postikeskuksen prosessit 

Helsingin postikeskus on yksi Suomen neljästä postikeskuksesta. Siellä lajitellaan noin 70 

% kaikesta Suomessa jaettavasta postista. Postikeskuksilla on omat maantieteelliset 

vastuualueensa, joiden sisällä on Postin terminaaleja ja jakelutoimipaikkoja. Oman alueen 

terminaalien ja toimipaikkojen ei tarvitse juurikaan lajitella tuotteita uudelleen, mutta 

muihin postikeskuksiin menevät tuotteet lajitellaan uudelleen tarvittavalle tasolle. 

Postikeskuksen tuoteryhmät voidaan jaotella karkeasti kirjeisiin, lehtiin ja mainoksiin. 

Tuoteryhmät jaotellaan postikeskuksessa kuitenkin tarkemmin esimerkiksi 

konekelpoisuuden ja koon mukaan. Lajittelu tapahtuu useissa eri osastoissa tuotteiden 

ominaisuuksien ja vaatimusten perusteella. Helsingin postikeskuksen osastot ja 

materiaalivirta on esitetty kuvassa 5. Postikeskuksen tuotteita lajitellaan usealla eri osastolla 

koneellisesti ja manuaalisesti. Tuotteiden käsittelyyn ja erityisesti käsittelyrytmiin vaikuttaa 

myös niiden kulkunopeusluokitus. Nopeat, 1-luokan tuotteet ovat käsittelyjärjestyksessä 

lähtökohtaisesti hitaampien tuotteiden edellä. 
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Kuva 5 Helsingin postikeskuksen materiaalivirta ja prosessit (Posti IMS 2018) 

 

Lajitteluprosessien lisäksi postikeskuksessa tapahtuu monia muita toimintoja, jotka ovat 

välttämättömiä lajittelutoiminnan kannalta. Kuvassa 4 näkyvät vastaanotto, selvitys, sisäiset 

siirrot ja lähtölaituri eivät itse luo arvoa asiakkaalle, mutta ilman niitä ei lähetyksiä saada 

lajiteltua ja toimitettua. Näiden lisäksi merkittävässä tukiroolissa ovat laite- ja 

kiinteistöhuolto. Näidenkin toimijoiden panos on välttämätön lajittelutoiminnan 

onnistumisen kannalta. Lähetysten kulkeminen koko arvovirran läpi vaatii siis onnistumista 

ja yhteistoimintaa usealta osastolta ja toimijalta.  

 

3.2 Jatkuva parantaminen postikeskuksessa 

Osastojen toiminnassa on merkittäviä eroja: lajittelukoneet ovat erilaisia ja niiden 

käyttämiseen tarvitaan eri määrä työntekijöitä, käsiteltävät tuotteet ovat erilaisia, työskentely 

tapahtuu eri aikoihin vuorokaudesta. Myös monia muita enemmän tai vähemmän 

huomattavia eroavaisuuksia löytyy. Lopputavoite on kuitenkin kaikilla osastoilla sama: 
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prosessoida tuotteet oikeassa tahdissa siten, että palvelutasolupaus täyttyy. Se, miten 

lopputavoitteeseen päästään ja miten toimintaa kehitetään, on kuitenkin hyvin erilaista. 

Postikeskuksessa on käytössä useita tapoja toteuttaa kehittämistä. Palavereja osastojen 

sisällä ja esimiesten välillä pidetään säännöllisesti, tunnuslukujen kehittymistä seurataan 

säännöllisin väliajoin ja prosesseihin tehdään muutoksia tarpeiden ja vaatimusten mukaan. 

Perusta jatkuvalle kehittymiselle on olemassa. Tällä hetkellä järjestelmällistä 

lähestymistapaa kehittymiselle ei kuitenkaan ole. Kehittäminen tapahtuu ylempien tahojen 

toimesta, ja tiedonkulku kehityksestä ei ole läpinäkyvää. Koko organisaation laajuinen 

kokonaiskuva tilanteesta ei tällä hetkellä toteudu. Kehittäminen tapahtuu myös pääasiassa 

osastokohtaisesti, eikä yhteisiä käytäntöjä prosessien parantamiselle ole. Tämä tekee 

seurannan ja ajan tasalla pysymisen muutoksista ja niiden johtamisesta haastavaksi. 

Jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi tarvitaan yhtenäisiä työkaluja ja toimintatapoja 

järjestelmällisen kehittämisen tueksi. 

Osastojen toiminnan erilaisuudesta johtuen koko postikeskuksen toimintaa on mahdotonta 

standardoida kokonaan. Käytettäviä toimintamalleja ja työkaluja on sovellettava jokaisen 

osaston vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi konelajitteluun sopivat käytännöt eivät 

välttämättä toimi manuaalisessa lajittelussa. Tarkoituksenmukaista ei ole seurata samoja 

tunnuslukuja tai tuoda samaa informaatiota esille, vaan ylipäätään hyödyntää visuaalista 

johtamista ja tiedon jakamista jokaisella osastolla samalla tavalla. Standardoinnin tulee 

tapahtua tasolla, joka vahvistaa jatkuvan parantamisen ajattelutapaa samaan suuntaan joka 

osastolla.  
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4 JATKUVAN PARANTAMISEN KEHITYSKOHTEET 

Työn aikana osallistuttiin postikeskuksen päivittäiseen toimintaan, jotta oleellisimpia 

jatkuvan parantamisen kehityskohteita voitiin havainnoida. Työ liittyy keskeisesti 

organisaatiokulttuurin ja ajattelutapojen muutokseen, joten läsnäolo ja vuorovaikuttaminen 

olivat tärkeä osa kehityskohteiden määrittämistä. Osallistumalla palavereihin, 

keskustelemalla henkilöstön kanssa sekä liikkumalla tuotannossa ja havainnoimalla 

toimintaa pystyttiin löytämään haasteita jatkuvan parantamisen kulttuurin kannalta.  

Jatkuva parantaminen ei tällä hetkellä ole yhtenäinen osa postikeskuksen toimintaa. Osastot 

ovat pääasiassa yksittäisiä toimijoita, jotka hoitavat asiat omalla tavallaan. Tiettyjä asioita 

on otettu käyttöön koko postikeskuksen laajuisesti, mutta ruohonjuuritason 

päivittäisjohtaminen tapahtuu osastojen esimiesten harkinnan mukaisesti. Tästä syystä 

joillakin osastoilla voi olla havaittavissa enemmän jatkuvan parantamisen elementtejä kuin 

muualla. Työkaluja ja tietoa jatkuvaan parantamiseen on olemassa, mutta niiden käyttö 

vaihtelee esimiesalueittain runsaasti. Tässä luvussa esitetään keskeisimpiä haasteita ja 

kehityskohteita jatkuvan parantamisen kannalta. 

 

4.1 Tiedon kulkeminen ja käsittely postikeskuksessa 

Jatkuvaan parantamisen edellytyksistä erityisesti tiedonkulkuun, sen yhtenäisyyteen ja 

läpinäkyvyyteen on syytä kiinnittää huomiota. Postikeskuksessa on tärkeää, että tieto kulkee 

osastojen välillä tehokkaasti, sillä osastojen toiminnalla on vaikutuksia myös muihin 

osastoihin. Postikeskuksessa tapahtuu paljon muutoksia postiliiketoiminnan luonteen 

muutoksen myötä, joten on tärkeää, että kaikki ovat tietoisia niiden mahdollisista 

vaikutuksista omaan toimintaan. Myös osastojen sisäinen ja eri vuorojen välinen 

tiedonkulku on tärkeässä asemassa. On tärkeää tietää prosessin eri vaiheiden ja edellisen 

vuoron tilanne, jotta oman vuoron toimintaa voidaan säännellä ja varmistaa, että kaikki 

tehtävät tulevat tehdyksi tavoiteaikataulun mukaisesti.  

Tällä hetkellä postikeskuksen tiedonkulussa on parannettavaa. Harmillisen yleinen 

kommentti kysyttäessä työntekijöiltä käynnissä olevista toimenpiteistä ja muutoksista on: 

”Ei meille ole kerrottu.” Esimiesten ja työntekijöiden välisessä kommunikaatiossa on siis 

puutteita. Postikeskuksessa on tällä hetkellä käynnissä paljon muutoksia liittyen 

lajitteluprosesseihin ja työskentelytapoihin, joten kaikkien ajan tasalla pitäminen on erittäin 
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tärkeää, jotta muutokseen voidaan valmistautua kunnolla. Työntekijät vastaavat lopulta 

oikea-aikaisesta ja laadukkaasta postin ohjautumisesta, joten heidät on pidettävä ajan tasalla 

prosessien tilanteesta. Postikeskuksen osastot tekevät paljon yhteistyötä, ja yhden osaston 

toiminta voi vaikuttaa merkittävästi toiseen. Esimiesten on oltava tietoisia koko 

postikeskuksen tilanteesta, eikä ainoastaan oman osastonsa, jotta kattava tilannekuva 

pystytään välittämään eteenpäin. Viestintä ja dokumentointi muutoksesta on usein 

puutteellista, mikä vaikeuttaa tilannekuvan luomista entisestään. Isommista 

kehitysprojekteista on useimmiten omat palaverit ja tehdään omat dokumentaatiot, jotka 

ovat asianosaisten hallussa, mutta varsinkin pienemmän mittakaavan toimenpiteiden tilaa ei 

seurata ja dokumentoida järjestelmällisesti. Eri aiheista järjestetään kyllä säännöllisesti 

palavereja ja erilaisia mittareita tarkkaillaan, mutta niiden systemaattinen hyödyntäminen 

kehittämisen aloittamisessa, seurannassa ja dokumentoinnissa on vähäistä.  

Osaston sisäisessä viestinnässä ylhäältä alaspäin käytetään nykytilassa palavereja ja 

ilmoitustauluja. Suullinen viestintä korostuu, sillä useimmiten visuaalisia apuja ei juurikaan 

hyödynnetä varsinkaan päivittäisissä tuotannon kokoontumisissa. Tällöin asioiden 

viestiminen on paljolti kiinni esimiehen muistamisesta. Viestintää ei edes välttämättä 

tapahdu päivittäin, sillä joillakin osastoilla ei ole tapana kokoontua vuoron aikana, ellei ole 

tarvetta viestiä jotain erityistä. Viestittävät asiat liittyvät useimmiten poikkeustilanteisiin ja 

omassa toiminnassa huomioon otettaviin seikkoihin. Nämä asiat ovat toki tärkeitä, mutta 

jatkuvan parantamisen näkökulmasta pelkkä epäsäännöllinen poikkeustilanteista 

viestiminen ei riitä. Oleellista on tuntea prosessien tila mahdollisimman tarkasti, jotta 

jatkuva kehityskohteiden havainnointi on mahdollista. Nykymuotoisella suulliseen 

epäsäännölliseen viestintään perustuvalla toimintatavalla jatkuvan parantamisen vaatima 

informaatiotaso ja läpinäkyvyys eivät toteudu.  

Prosessien tilasta on olemassa tietoa, jota voisi esittää työntekijätasolle säännöllisemmin, 

mutta se on esimiestasolle keskittynyttä, eikä sitä ole selitetty työntekijöille ymmärrettävällä 

tasolla. Postikeskuksessa kerätään paljon tietoa toiminnan tehokkuudesta ja laadusta, mutta 

sitä hyödynnetään lopulta melko vähän. Esimiestasolla tiedot käydään läpi viikoittain eri 

palavereissa ja niiden materiaalit tallennetaan Postin järjestelmiin. Palaverien materiaalia 

käydään läpi tuotannon viikkopalavereissa, mutta sen hyödyntäminen päivittäisessä 

toiminnassa on vähäistä. Olemassa olevaa dataa kerätään päivittäisellä tasolla, joten sitä olisi 

myös mahdollista hyödyntää päivittäisellä tasolla.  
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Epäsäännöllinen viestintä ja harvat yhteiset kokoontumiset vaikeuttavat myös palautteen 

antamista. Rakentava ja jatkuva palaute on tärkeää jatkuvan parantamisen kannalta, sillä jos 

oman toiminnan vaikutuksia lopputulokseen ei tiedetä, myöskään mahdollisuuksia 

oppimiseen ja kehittymiseen ei tarjoudu. Palautetta ei ole myöskään sidottu prosessin tilaa 

kuvaaviin mittareihin. Hyvä esimerkki ovat tuotantotaululla seurattavat tunnusluvut. 

Tavoitteiden saavuttamista seurataan kyllä, mutta syitä onnistumiselle tai epäonnistumiselle 

ei tavallisesti anneta. Palautteen antamiselle ei ole mitään estettä, mutta se ei vain kuulu 

normaaleihin käytäntöihin. Postikeskuksen toiminnasta saadaan palautetta myös 

ulkopuolisilta tahoilta, kuten asiakkailta ja jakelutoimipisteiltä, mutta sitäkään ei 

järjestelmällisesti viestitä työntekijöille. 

Toinen puoli tiedonkulun ja viestinnän haasteissa on tiedon kulkeminen työntekijöiltä 

esimiehille. Työntekijöille ei ole olemassa järjestelmällistä tapaa viestiä havaitsemistaan 

ongelmista ja kehityskohteista yhteisiä palavereja lukuun ottamatta. Toinen ongelma on 

motivaatio viestiä asioita ylöspäin organisaatiossa. Yleinen ilmapiiri työntekijöiden 

keskuudessa ei nykytilassa kannusta antamaan palautetta osaston tai esimiehen toiminnasta. 

Syitä tähän löytyy varmasti myös työntekijöiden omasta suhtautumisesta työhönsä, mutta 

viestinnän vähäisyys organisaatiossa ylhäältä alaspäin vaikuttaa myös vastapalautteen 

antamiseen. Kun tietoa prosesseista ei ole, ei siitä myöskään voida löytää kehityskohteita. 

Keskeisimmät haasteet postikeskuksen jatkuvan parantamisen edistämisessä liittyvät siis 

tiedonkulkuun ja järjestelmälliseen asioiden käsittelyyn. Seuraavissa kappaleissa esitellään 

tarkemmin postikeskuksessa olemassa olevia työkaluja, joilla tiedon läpinäkyvyyttä voidaan 

parantaa, ja joilla voidaan mahdollistaa järjestelmällinen lähestymistapa tiedon käsittelyyn, 

kehityskohteiden havainnointiin ja kehitystoimenpiteiden suorittamiseen. 

 

4.2 Tuotantotaulujen hyödyntäminen 

Jokaiselta postikeskuksen lajitteluosastolta löytyy oma tuotantotaulu, johon kirjataan 

tärkeitä osastoon liittyviä tapahtumia, ongelmia ja tärkeimpiä seurattavia tunnuslukuja. 

Taulujen rakenne ja ulkoasu noudattavat pääasiassa samaa kaavaa: taulun toisessa päässä on 

taulukko, jossa ovat tärkeimmät seurattavat tunnusluvut ja toisessa päässä 

ongelmanratkaisuosio. Lisäksi tiedotusasioita tuodaan ilmi taululla tulosteilla tai 

kirjoittamalla niitä vapaaseen tilaan. Kuvassa 6 esitellään erään osaston tuotantotaulu. 

Samankaltaisuudesta huolimatta taulut ovat hyvin erilaiset joka osastolla. Tauluille 
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kirjattavat asiat, kirjaustyyli ja käytettävät tunnusluvut ovat omanlaisiaan. Tämä on osittain 

pakon sanelemaa, sillä osastoilla on käytössä erilaisia koneita, joiden kohdalla on tärkeää 

seurata erilaisia asioita ja tunnuslukuja. 

 

 

Kuva 6 Tuotantotaulu postikeskuksessa 

 

Taulujen käyttö on omanlaistaan kullakin osastolla, eikä niiden käytölle ole yhtenäistä 

toimintatapaa. Taulua päivittävät pääasiassa osaston esimiehet ja ryhmävastaavat. Myös 

huollon edustajat voivat tehdä tauluille merkintöjä tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Taululle 

kirjattavat asiat, niiden kirjaustapa ja kirjattujen asioiden läpikäynti on täysin 

osastokohtaista. Tästä syystä taulujen merkintöjen tulkinta voi olla vaikeaa kirjausten 

epäselvyyden takia. Erityisesti haasteeksi on osoittautunut kirjausten tekijöiden kuittaus ja 

aikamerkintöjen tekeminen. Lisäksi tilannepäivityksiä ei välttämättä tehdä taululle heti, vaan 

ne kirjataan myöhemmin, kun satutaan muistamaan. Tällöin heräävät usein kysymykset: 

”Mitä on tehty, kuka on tehnyt ja milloin on tehty?”, eikä asian todellisesta tilasta saada 

varmuutta ilman ylimääräistä selvittelyä. Taulun käyttäjät ja tarkastelijat vaihtuvat päivittäin 

ja vuoroittain, joten kirjauksien tulisi olla selkeitä ja helposti ymmärrettäviä. 

Päivämäärämerkintöjä ja kirjausten tekijän kuittausta ei kuitenkaan yleensä merkata ja 

viestit jäävät usein epäselväksi. Taulujen yksi tärkeimmistä tavoitteista, eli tilannekuvan 

antaminen yhdellä vilkaisulla, ei siis toteudu nykytilassa tarpeeksi hyvin. 
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Tuotantotaulujen käyttö tulee olla sidottu jatkuvaan parantamiseen. Joillakin osastoilla 

taulun avulla on otettu seurantaan heikkoja tunnuslukuja ja pyritty viestimään 

parannustarpeesta työntekijöille. Käyttö ei kuitenkaan ole systemaattista tai jatkuvaa, sillä 

vaikka toimintaa saatiin tehostettua taulujohtamisen avulla, ei seurantaa tai 

kehittämistoimintaa jatkettu. Tunnuslukuja kyllä päivitetään päivittäin, mutta niitä ei 

juurikaan hyödynnetä havainnoinnissa ja palautteen antamisessa. Tämän hetkinen 

informaatio, joka taululla on tarjolla ei vielä herätä tarpeeksi kiinnostusta työntekijöissä, 

jotta sitä voisi hyödyntää palautekanavana ja toiminnan kehittämisessä. Seurattavat 

tunnusluvut merkitään vihreällä, jos tavoitteisiin on päästy ja punaisella, jos ei. Palautetta 

onnistumisten ja epäonnistumisten syistä ei juurikaan anneta. Myöskään määritetyt 

tavoitteet eivät tällä hetkellä tue palautetoimintaa ja jatkuvaa parantamista, sillä niitä ei ole 

määritetty prosessien todellisen nykytilan suorituskyvyn mukaan. Tavoitteet ovat usein 

jatkuvasti vihreällä tai punaisella, sillä ne perustuvat vanhentuneeseen tietoon prosessista. 

Tavoitteita tulisi päivittää säännöllisesti arvovirtakuvauksia ja suorituskyvyn mittaamista 

hyödyntämällä. 

Tuotantotauluissa on paljon potentiaalia varsinkin edellisessä kappaleessa esitettyjen 

tiedonkulun haasteisiin vastaamiseen. Tuotantotaulut sijaitsevat osastoilla pääsääntöisesti 

keskeisillä paikoilla, joten ne ovat kaikkien nähtävillä varsin helposti. Tuomalla 

tuotantotauluille prosessin nykytilan esittämiseen tarvittavaa tietoa ja muuta oleellista 

informaatiota, voidaan tiedon keskittyneisyyttä vähentää ja esittämistä helpottaa. Kun asiat 

ovat nähtävillä tuotantotauluilla, ei ole tarvetta muistaa joka kerran erikseen, mitä asioita on 

käytävä läpi esimerkiksi tuotannon vuoronaloituspalavereissa. Taulujen tulisi esittää 

tarvittava tieto oma-aloitteisen pohdinnan ja helpon asioiden läpikäynnin 

mahdollistamiseksi. Lähtötilanteessa tauluilla ei kuitenkaan esitetä riittävästi tietoa, jotta 

taulun käyttäminen päivittäisjohtamisen ja jatkuvan parantamisen työkaluna olisi 

mahdollista. 

 

4.3 Palaverit 

Postikeskuksessa jokaiselle palaverille on oma aihealueensa. Palavereja voidaan jaotella 

myös aikavälien mukaan päivittäisiin, viikoittaisiin ja kuukausittaisiin palavereihin. 

Palaverit toimivat pitkälti koostetilaisuuksina, joissa kaikki osallistujat saatetaan ajan tasalle 

eri aihealueiden tilanteista. Tässä työssä käsiteltävät palaverit voidaan jakaa kahteen 
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luokkaan: tuotannon palaverit, jotka esimiehet pitävät osastonsa työntekijöille, sekä 

esimiesten ja päälliköiden palaverit, joissa käsitellään postikeskuksen johtamisen kannalta 

tärkeää tietoa. Vakituisten tilannekatsauspalaverien lisäksi palavereja pidetään tarpeen 

mukaan esimerkiksi projekteja ja päätöksentekotilanteita varten. Palavereissa hyödynnetään 

usein eri järjestelmistä saatavaa materiaalia ja Postin intranetissä sijaitsevia Team Site-

työlistoja. Materiaaleista tehdään koosteita, joita käytetään palaverien asialistana ja jaetaan 

esimiesten käyttöön jälkikäteen. 

Jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisen kannalta tärkeitä palavereja ovat erityisesti 

tuotannon vuoronaloituspalaverit ja viikkopalaverit. Vuoronaloituspalaverit pidetään 

jokaisen vuoron alussa. Niissä käydään läpi osaston tilanne ja annetaan ohjeita työntekijöille 

päivän työtehtäviin. Tuotannon viikkopalaverit pidetään kerran viikossa, ja niissä käydään 

läpi esimiesten tunnuslukupalaverin materiaali sekä tarkemmin omaa osastoa koskevia 

asioita. Näissä palavereissa ovat paikalla kaikki vuoron työntekijät ja esimiehet, joten ne 

ovat erinomainen tilaisuus käydä läpi jatkuvaan parantamiseen tarvittavaa tietoa ja edistää 

vuorovaikutusta työntekijöiden ja esimiesten välillä. 

Tavallisesti vuoronaloituspalaveri sisältää nopeat ohjeet päivän työtehtävistä ja 

mahdollisista poikkeavista tilanteista. Tietoa prosessista, laadusta tai tavoitteista annetaan 

hyvin harvoin. Joskus, jos mitään erityistä tiedotettavaa ei ole, sisältö jää vain kehotukseksi 

ryhtyä töihin normaalin päivärytmin mukaan. Joillakin osastoilla vuoronaloitusta ei ole 

koettu tarpeelliseksi pitää, tai sen pitäminen on koettu turhan haastavaksi esimerkiksi 

portaittaisen töihin tulemisen tai kiireellisen tuotantoaikataulun takia. Myös prosessin 

tilanteen selvittämistä pidettiin haasteellisena heti vuoron aluksi. Palaveria ei myöskään 

pidetä aina tuotantotaulun ääressä, jolloin tilannekuvan visuaalinen esittäminen jää 

puutteelliseksi.  

Vuoronaloituspalaveri on hyvä tilaisuus tarjota työntekijöille tietoa työtehtävien lisäksi 

prosessin tilanteesta, onnistumisista ja epäonnistumisista sekä niiden syistä, ja omaan 

tekemiseen vaikuttavista asioista. Tarkoitus on siis tehdä prosessin tilanne kaikille selväksi 

ja antaa kuva oman tekemisen vaikutuksista siihen. Tilannekuvan luomiseen on tarkoitus 

käyttää hyväksi tuotantotaulua, johon kirjataan työnteon ja tilannekuvan kannalta oleellinen 

tieto. Nykytilassa vuoronaloitusta ei kuitenkaan hyödynnetä läheskään niin tehokkaasti, kuin 

olisi mahdollista. Jatkuva parantaminen on määritelty joka päivä tapahtuvaksi prosessien 

parantamiseksi ja systemaattiseksi toimintatavaksi hukan poistamiseksi. Päivittäinen 
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vuoronaloituspalaveri yhdessä tuotantotaulun luoman informaatiokentän kanssa 

mahdollistaa realistisen tilannekuvan luomisen ja toiminnan ohjaamisen jatkuvan 

parantamisen määritelmän mukaiseen suuntaan. Tästä syystä vuoronaloituspalaverista 

halutaan tehdä päivittäinen rutiini kaikille postikeskuksen osastoille. 

Muita työn kannalta oleellisia palavereja ovat aamukierros, vuoropalaveri, tekniikan 

palaveri ja laatupalaveri. Nämä palaverit ovat jo rutiininomaisia ja ne pidetään säännöllisesti. 

Läpikäytävät asiat ovat tärkeitä postikeskuksen johtamisen kannalta, mutta läpikäyntitapa 

on usein tehoton, eikä tue jatkuvan parantamisen kulttuuria. Tavallinen palaverirunko 

sisältää asioiden läpikäynnin aihe kerrallaan. Jos palavereissa on tarve dokumentoida jotain, 

palaverin pitäjä kirjaa asiat osallistujien sanelun mukaan. Usein suurin osa palaverien kuluu 

kirjaamiseen ja saneluun suunnittelun ja päätöksenteon sijaan. Palaverit tulisi valjastaa 

pelkän läpikäynnin ja kirjaamisen sijasta toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja 

päätöksentekoon 

Aamukierros on joka aamu tehtävä postikeskuksen läpikävely, jonka aikana kierretään 

tuotanto läpi ja tarkastellaan päivän tilannetta. Kierrokselle osallistuvat edustajat 

lajittelupäällikkötasolta, tekniikan osastolta ja huoltoyhtiöstä. Kierroksen tarkoituksena on 

käydä läpi menneen päivän tilanne kultakin osastolta tuotantotauluja hyödyntäen. Osastojen 

esimiehet tai ryhmävastaavat pitävät lyhyen läpikäynnin tuotannon tilanteesta, taululle jo 

kirjatuista ongelmista sekä mahdollisista uusista ongelmista. Lähtötilanteessa kierros ei täytä 

tavoitetta tehokkaasta läpikäynnistä, sillä osastoilla jäädään usein keskustelemaan 

huoltotoimenpiteistä turhan yksityiskohtaisesti. Tauluja ei ole päivitetty valmiiksi ja asioita 

tuodaan esiin sitä mukaa, kun niitä satutaan muistamaan. Tällöin kierros venyy, oleellisia 

asioita voi jäädä pois läpikäynnistä ja työaikaa kuluu turhaan. Tämän lisäksi samoin kuin 

vuoronaloituksessa, läpikäynti ei ole sidoksissa jatkuvaan parantamiseen, vaan on lähinnä 

arvioita tilanteesta. Läpikäytävät asiat eroavat kuitenkin hieman vuoronaloituspalaverista. 

Keskittyminen kohdistuu lähinnä edellisen vuorokauden tunnuslukuihin ja osaston 

ongelmatilanteisiin, jotka liittyvät useimmiten teknisiin ongelmiin. Kierros vaatii 

tehostamista ja selkeän asialistan läpikäynnille, jotta turha aika saadaan karsittua ja 

läpikäyntiin voidaan tuoda samanlainen kattavan tilannekuvan tarjoaminen kuin 

vuoronaloituspalaveriin on suunniteltu. Aamukierros on samalla erinomainen tilaisuus 

huollon kanssa vuorovaikuttamiseen, sillä muita yhteisiä kokoontumisia päivittäiseen 

toimintaan liittyen ei juurikaan ole. 
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Vuoropalaveri pidetään jokaisen vuoron alkupuolella osastojen esimiesten kesken. 

Vuoropalaveri on osastojen tilannekatsaus kunkin vuoron tilanteesta ja pärjäämisestä. 

Jokainen osasto arvioi oman tilanteensa, lajiteltavana olevat kappalemäärät ja lisäresurssien 

tarpeen. Osastojen tilanteet kirjataan vuororaporttiin palaverin pitäjän toimesta. Suurin osa 

palaverin ajasta kuluu kirjausten tekemiseen. Tärkeä asia palaverissa ovat sisäiset resurssien 

siirrot. Resursseja tarvitseville osastoille voidaan siirtää työntekijöitä osastoilta, joilla on 

ylimääräisiä resursseja. Vuoropalaverit alkavat vasta muutaman tunnin jälkeen vuorojen 

alkamisesta, joten resurssitarpeet ja tilannekatsaukset saadaan kaikkien tietoon vasta 

työnteon käynnistyttyä. Kirjauksia ei myöskään juurikaan hyödynnetä enää vuoropalaverin 

jälkeen. 

Tekniikan palaverissa käsitellään lajittelukoneiden huoltoon ja ylläpitoon liittyviä asioita. 

Tämän lisäksi myös kiinteistötekniikkaan liittyvät asiat kuuluvat tekniikan palaverin 

aihealueeseen. Palaveriin osallistuvat edustajat huoltoyhtiöstä ja kehitysosastolta, 

lajittelupäällikkö ja käsittelyvuorossa olevan osaston esimies. Palaverin runkona toimivat 

Team Siten tekniikan tehtävälistan avoimet tehtävät. Työkohde avataan, ja sen tilanne sekä 

sitä koskevat toimenpiteet kirjataan listaan osallistujien kommenttien perusteella. Työt 

käydään läpi osasto kerrallaan. Korkein prioriteetti on niillä tehtävillä, joiden 

valmistumisaikataulu on lähimpänä tai jotka ovat eniten myöhässä. Jos tehtävään ei ole 

mitään kommentoitavaa, sen käsittely siirretään seuraavaan kertaan. Käsiteltävät tehtävät 

ovat pitkäkestoisempia ja tarkempaa seurantaa vaativia kuin tuotantotaululla olevat 

ongelmat ja toimenpiteet. Palaverin ongelmana on työlistan päivittämisen puute. Tehtävien 

vastuuhenkilöt päivittävät tehtävien statuksia harvoin palaverien ulkopuolella ja kirjaukset 

tehdään palaverin pitäjän toimesta osallistujien sanelusta. Syyksi kirjausten tekemisen 

vähyyteen on mainittu muun muassa kiire, osaamisen puute tehtävälistojen käytössä ja 

päällekkäisten kirjausten tekeminen eri järjestelmiin. Kirjauksia ei saada aina tehtyä edes 

palaverissa, sillä palaverin kannalta tärkeät henkilöt eivät aina edes saavu paikalle. 

Kirjausten puutteesta johtuen tieto toimenpiteistä ei kulje reaaliaikaisesti postikeskuksen 

johdon ja tehtäviä suorittavien tahojen välillä, dokumentaatio tehtävien etenemisestä on 

puutteellista ja palavereissa kuluu paljon aikaa saneluun ja kirjoittamiseen.  

Laatupalaverissa käsitellään postikeskuksen toiminnan laatuun liittyviä asioita, kuten 

jäämää, kuljetusten aikataulupitävyyttä ja testikirjeiden kulkunopeutta. Palaveriin 

osallistuvat postikeskuksen suunnittelijat ja päälliköt sekä esimiehet tarpeen vaatiessa. 
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Palaverin rakenteessa ja läpikäytävissä asioissa ei ole kehitettävää, mutta asioiden 

käsitteleminen ja analysointi on puutteellista. Palaverissa tuodaan esiin onnistumisia ja 

epäonnistumisia eri laatumittareiden avulla, mutta syitä näille ei tarkastella kovin 

syvällisellä tasolla varsinkaan esimiesten kanssa, joille palaverin osallistuminen on 

vapaaehtoista. Havaituista laadun ongelmista tehdään kyllä tehtäviä samoin kuin tekniikan 

palavereissa, mutta niiden järjestelmällinen käsittely ja dokumentaatio puuttuvat. Tehtävät 

jäävät usein käsittelemättä pidemmäksi aikaa, kun tilannetta vain seurataan. Palaverin 

materiaalit tulevat esimiesten nähtäville, mutta niitä ei juurikaan hyödynnetä 

kehitystoiminnassa tai työntekijöille viestimisessä. Laatupalaverissa esiin tulevat ongelmat 

vaativat siis järjestelmällisempää analyysia ja käsittelyä, jotta niitä voidaan todella ratkaista 

pelkkien ongelmien oireiden korjaamisen sijaan. Tämän lisäksi käsittelyä ja toimenpiteiden 

edistymistä tulee seurata palavereissa ja Team Site-järjestelmässä, jotta tieto toimenpiteistä 

ja dokumentaatio välittyvät kaikille sitä tarvitseville tahoille. Samoin kuin tekniikan 

tehtävälistalla, tehtävien säännöllinen päivittäminen ja seuranta on harvinaista. 

Resurssipalaveri sisältää postikeskuksen resurssien käytön tehokkuuden tarkastelua ja 

resurssien käytön hallintaa. Palaveriin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki 

esimiehet. Osallistuminen resurssipalaveriin esimiesten taholta on aktiivisempaa, kuin 

esimerkiksi laatupalaverin osallistuminen, sillä resurssien käyttö näkyy konkreettisesti 

päivittäisessä toiminnassa ja toiminnan onnistumisessa. Vetovastuu palaverista on 

suunnitteluosastolla. Palaverin tavoitteena on tarkastella resurssien käyttöä eri osastoilla, 

käsitellä vuokratyövoiman käytön tarpeita ja suunnitella resurssien käyttö mahdollisimman 

tehokkaaksi kustannusten ja tuotteiden virtauksen kannalta. Resurssipalavereissa käytetään 

myös Team Site-järjestelmän tehtävälistoja resursointiin ja tehokkuuteen liittyviin tehtäviin. 

Kuten laatupalaverissa ja tekniikan palaverissa, tehtävien säännöllinen päivittäminen on 

vähäistä ja dokumentaatio puutteellista.  

Itse palaverien pitäminen ja niiden rakenne eivät ole suurin haaste työn kannalta. Haaste on 

ennemminkin palavereissa käsiteltävien asioiden sitominen jatkuvaan parantamiseen. 

Pelkän asioiden läpikäynnin sijasta palavereja tulisi hyödyntää toiminnan suunnitteluun, 

juurisyyanalyyseihin, päätöksentekoon ja asioiden eteenpäin viemiseen. Tehostamalla 

palavereja ja niihin valmistautumista voidaan vapauttaa enemmän aikaa ja resursseja 

oleellisille asioille.  
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4.4 Materiaalien ja järjestelmien käyttäminen 

Palaverien materiaalit koostetaan useista eri lähteistä saatavilla olevasta tiedosta. Tieto on 

lähtökohtaisesti kaikkien esimiesten ja päälliköiden saatavilla. Yleensä lähdejärjestelmiä 

käyttävät henkilöt, joiden tehtävänä on palaverimateriaalien koostaminen ja palaverien 

pitäminen. Järjestelmiä ja tietolähteitä on useita, joten on perusteltua, että kunkin 

järjestelmän käyttämiselle ja tietojen koostamiselle on omat vastuuhenkilönsä. Kuitenkin 

koosteiden järjestelmällinen hyödyntäminen kehityskohteiden havainnoinnissa ja 

päivittäisjohtamisessa tarpeiden mukaisesti kuuluu kaikille. Nykytilassa koosteet 

tallennetaan tuotannon intranetiin, Team Sitelle, ja lähetetään sähköpostitse 

palaverimuistioiden mukana, jonka jälkeen niitä katsotaan harvoin. 

Postin tuotannon intranetin Team Sitea käytetään materiaalien tallentamisen ja jakamisen 

lisäksi tehtävien seurantaan ja dokumentointiin. Team Sitella on tehtävälistat laatutehtäville, 

resurssin käyttöön liittyville tehtäville sekä tekniikan tehtäville. Tehtävälistojen tarkoitus on 

tarjota helppo tapa seurata ja dokumentoida tehtävien suorittamisen etenemistä. Tehtäville 

määritetään vastuuhenkilö ja ratkaisutiimi sekä tavoiteaikataulu valmistumisesta. Määritetyt 

vastuuhenkilöt ja ratkaisutiimin jäsenet saavat sähköpostiinsa ilmoituksen aina, kun 

valmistumisen määräpäivä lähestyy ja aina kun joku kirjoittaa kommentteja tehtävän 

statuksesta. Tällä tavoin kaikki tehtävän suorittamisen ja ongelmanratkaisun kannalta 

oleelliset henkilöt saavat tiedon, kun toimenpiteitä suoritetaan. Jatkoviestintä muille 

osapuolille, kuten työntekijöille on vastuuhenkilöiden ja ratkaisutiimin vastuulla. 

Nykytilassa tehtävälistoja käytetään kuitenkin lähinnä palavereissa ja palaverien 

ulkopuolella satunnaisesti. Tilannekuva ja dokumentaatio olisi tärkeää pitää reaaliaikaisena, 

jotta mukautuminen toimenpiteisiin olisi vaivatonta ja tehdyistä toimenpiteistä jäisi ohjeita 

tulevia vastaavia ongelmia ja tehtäviä varten. Tieto tehtävistä ei myöskään kulje tehokkaasti 

ratkaisutiimien ja palaverien osallistujien ulkopuolelle, vaikka usein tehtävät sisältävät asiaa, 

joka tulisi viestiä esimerkiksi työntekijöille. 

Esimiesten palaverien ja tuotannon palaverien väliseen tiedonkulkuun ja 

palaverimateriaalien käyttöön tulee kiinnittää huomiota. Esimiesten palaverien materiaali 

koskee osaltaan myös työntekijöitä, joten palaverimateriaaleja ja tehtävälistoja kannattaa 

hyödyntää myös työntekijöiden tilannekuvan parantamiseen. Esimiehet hyödyntävät muita 

palaverimateriaaleja omien viikkopalaveriensa pitämisessä, eli työntekijät näkevät samat 

materiaalit kuin esimiehet kerran viikossa. Tiedot eivät kuitenkaan ole jatkuvasti esillä, mikä 
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haittaa mielenkiinnon herättämistä ja sen ylläpitoa osaston tilanteeseen. Tehtävälistat taas 

ovat suhteellisen uusi asia postikeskuksessa, eikä niiden tietojen jakamiselle ole 

muodostunut järjestelmällistä toimintatapaa. Kaikki materiaali on kuitenkin helposti 

esimiesten saatavilla ja he koostavat niistä omat viikkopalaverimateriaalinsa, joten tietojen 

jatkuva visuaalinen esittäminen tuotantotaulujen kautta ja säännöllinen läpikäynti tuotannon 

palavereissa on helposti toteutettavissa. 

 

4.5 Poikkeamien hallinta ja ulkoinen palaute 

Postilla on käytössä valtakunnallinen poikkeamien hallintajärjestelmä, johon voidaan kirjata 

reklamaatioita ja palautetta Postin eri toimipisteiden tai asiakkaiden toiminnasta. 

Poikkeuksellisissa tilanteissa ja virhetapauksissa osaston tai toimipaikan esimies – tai muu 

määritelty vastuuhenkilö – tekee virheilmoituksen, joka kohdistetaan tietylle Postin 

toimipisteelle ja tarkemmin toimipisteen osastoille. Ilmoituksessa määritellään reklamaation 

syy, siihen liittyvä tuotetyyppi sekä vaikutusalue. Tämän lisäksi lomakkeessa on kenttä, 

johon reklamaatio tai palaute kuvataan tarkemmin vapaamuotoisesti. Tässä työssä 

keskitytään Helsingin postikeskukselle kohdistettuun palautteeseen.  

Poikkeamien hallintaprosessi (Kuva 7) alkaa suunnitteluosastolla, jossa Helsingin 

postikeskukselle kohdistetut virheet käydään päivittäin läpi. Tiketeistä nostetaan esiin 

merkittäviä, jatkuvasti toistuvia ja helposti korjattavissa olevia poikkeamia. Poikkeamat 

käydään läpi aamupalaverin yhteydessä. Esiin nostetut asiat kirjataan palaverimateriaaliin ja 

ne käydään pikaisesti läpi palaverin aikana. Tämän lisäksi esiin nostetut poikkeamat 

kirjataan palaverimuistioon, joka lähetetään sähköpostilla osallistujille ja muille tietoa 

tarvitseville tahoille. 
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Kuva 7 Poikkeamien hallintaprosessin nykytila 

 

Suunnitteluosasto analysoi poikkeamia sisällön perusteella ja etsii niille mahdollisia 

juurisyitä. Analyysien pohjalta voidaan tehdä laatutehtäviä virheilmoitusten kohdeosastoille. 

Kriteerejä laatutehtävän tekemiselle virheilmoitusten pohjalta ovat virheen toistuvuus, 

suuret virheelliset kappalemäärät tai muuten merkittävästi laatuun vaikuttavat virheet. 

Laatutehtävät kirjataan Postin intranettiin, jossa niiden etenemistä voidaan päivittää ja 

seurata. Laatutehtävien vastuuhenkilöt voivat tehdä juurisyyanalyyseja ja niiden pohjalta 

tarvittavia toimenpiteitä virheen juurisyyn karsimiseksi. Juurisyyanalyysit ovat kuitenkin 

nykytilassa melko pintapuoleisia ja ongelmien ratkaisu on ennemminkin oireiden 

poistamista. Suunnitteluosastolla ei välttämättä ole tarvittavaa tietämystä ilmoitusten 

syvälliseen analyysiin, eikä sen resurssi riitä kaikkien ilmoitusten tarkkaan läpikäyntiin. 

Tästä syystä myös virheilmoitusten pohjalta tehtävien laatutehtävien määrä on melko 

vähäinen. 

Poikkeamien hallintajärjestelmän lisäksi vastaavaa ulkopuolista palautetta voi tulla myös 

muita kanavia pitkin. Tällöin palaute kohdistetaan suoraan esimerkiksi osastojen esimiehille 

tai lajittelupäälliköille. Keskitetty palautteen antaminen johtaa herkästi asian käsittelemättä 

jäämiseen tai korjaamiseen omatoimisesti, eikä tällöin ongelmasta ja sen korjaamisesta jää 

dokumentaatiota laajemmalle kohderyhmälle. 

Kuten kuvasta 6 käy ilmi, tieto poikkeamista ja niiden käsittelystä ei kulje kovin hyvin enää 

osaston esimiehistä alkaen. Tiedon kulkeminen esimiehiltä osaston työntekijöille riippuu 

pitkälti esimiehestä. Tiedottamiselle ei ole määritetty vakioitua tapaa ja on mahdollista, että 

tieto jää esimiehelle eikä etene lainkaan. Intranetin laatutehtävätkään eivät näy 

työntekijöille, sillä he eivät käytä työssään tietokonetta eikä heillä ole käyttöoikeutta 



 37 

intranetin laatutehtäviin. Osaston työntekijät siis jäävät poikkeamien hallintaprosessista 

täysin ilman informaatiota, ellei sitä esitetä heille esimiesten toimesta. Tällöin työntekijöillä 

ei ole mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa virheilmoitusten pohjalta ja osallistua 

omalta osaltaan virheiden juurisyiden havainnointiin ja poistamiseen. 

Toinen ongelma poikkeamien hallinnan ja ulkoisen palautteen tiedonkulussa on 

korjaustoimenpiteiden suorittamisesta ja niiden vaikutuksista viestiminen. Laatutehtävistä 

saadaan kyllä tietoa intranetin kautta, mutta ongelmat, joista ei ole laatutehtävää jäävät usein 

dokumentoimatta ja ilman seurantaa. Viimeinen varma kirjaus poikkeamasta jää 

suunnitteluosaston nostoksi vuoropalaverin muistioon. Seuraaville vaiheille poikkeamien 

hallintaprosessissa ei ole määritelty tapaa käsitellä prosessin etenemistä ja sen tiedonkulkua, 

joten tieto jää herkästi yksittäisille henkilöille. Tietoa korjaustoimenpiteistä ja ratkaisuista ei 

saada, ellei sitä erikseen hankita. Myöskään varmuutta asioita hoitavasta henkilöstä ei 

välttämättä ole. Virheilmoitusten kautta saadaan siis palautetta lajittelutoiminnan laadusta, 

mutta tämän palautteen käsittelyssä, siitä oppimisessa ja toiminnan kehittämisessä sen 

pohjalta on kuitenkin paljon kehityspotentiaalia.  
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5 KEHITYSTOIMENPITEET 

Keskeisimmät kehityskohteet jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämisen kannalta 

liittyvät tiedonkulkuun ja tiedon saatavuuteen. Nykytilassa informaatiotaso prosessien 

nykytilasta ja käynnissä olevista toimenpiteistä ei anna mahdollisuutta järjestelmälliseen 

kehityskohteiden havainnointiin. Tämän lisäksi parannettavaa on vielä omaa toimintaa 

koskevan palautteen saamisessa ja antamisessa, sekä palautteen kautta oppimisessa ja 

kehittymisessä. Haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä postikeskuksen tiedonkulun ja 

vuorovaikuttamisen tapoja ja työkaluja sekä luomalla järjestelmällinen lähestymistapa 

niiden hyödyntämiseen. Tärkeimmiksi työkaluiksi on määritelty tuotantotaulut, palaverit 

sekä postikeskuksen yhteiset järjestelmät. Näitä työkaluja kehittämällä tarjotaan 

mahdollisuus helppoon tiedon jakamiseen, palautteen keräämiseen ja antamiseen sekä 

pyritään luomaan rutiineja ja toimintatapoja, jotka tukevat jatkuvan parantamisen 

ajattelutavan juurruttamista ja eteenpäin viemistä koko organisaatiossa. 

 

5.1 Tuotantotaulut 

Tärkein tavoite tuotantotaulujen osalta tässä työssä oli niiden järjestelmällisen käytön 

aloittaminen ja hyödyntäminen päivittäisjohtamisessa. Yhtenäistämällä ulkoasu ja sisältö, 

pystytään jokaiselle osastolle tekemään standardoidut toimintaohjeet taulun 

hyödyntämisessä. Standardoidun taulun ja yhtenäisten käyttötapojen avulla voidaan 

varmistaa jatkuvan parantamisen pohjan olevan samanlainen koko postikeskuksessa. 

Kehittäminen aloitettiin konelajitteluosastojen tuotantotauluista. Lajitteluosastojen 

tuotantotauluja käytetään päivittäin, joten järjestelmällisen rakenteen ja käyttösuunnitelman 

tekeminen koettiin tärkeäksi tekijäksi jatkuvan parantamisen aloittamisen kannalta. 

Tuotantotaulujen on tarkoitus muodostaa runko tiedon jakamiselle ja päivittäisjohtamiselle 

yleensä. Tuotantotaulut ovat hyvä tapa esittää työskentelyyn liittyvää tietoa, sillä ne ovat 

hyvin nähtävillä ja kaikki osaston työntekijät näkevät ne vuoronsa aikana. 

Tuotantotaulujen yhtenäistämisessä keskityttiin nimenomaan lajitteluosastojen 

tuotantotauluihin. Postikeskuksessa on myös muita toimintoja, jotka toimivat ennemminkin 

tukitoimina lajitteluosastoille. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi lähetysten vastaanotto ja 

rikkinäisten lähetysten paikkaaminen. Toiminnoissa on käytössä omat tuotantotaulunsa, 

mutta niiden toiminnan ja käytön erilaisuudesta johtuen nähtiin parhaaksi jättää ne 
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tuotantotaulujen rakenteen yhtenäistämisen ulkopuolelle. Taulujen hyödyntämiseen 

päivittäisjohtamisessa ja tuotannon palaverien ohjaamisessa kiinnitettiin kuitenkin 

huomiota. 

Tuotantotauluille määritettiin kolme jatkuvan parantamisen kannalta tärkeää tehtävää: 

helppo tiedon jakaminen ja tilannekuvan luominen, päivittäisten taulupalaverien runkona 

toimiminen ja työntekijöiden mielenkiinnon herättäminen sekä osallistaminen jatkuvaan 

parantamiseen.  Näiden tehtävien pohjalta taululle suunniteltiin yhtenäinen ulkoasu ja 

sisältö. Ulkoasusta oli tarkoitus tehdä mahdollisimman selkeä ja helppolukuinen, jotta 

tilannekuvan saamiseen tarvitsee nähdä mahdollisimman vähän vaivaa. Ulkoasussa 

huomioitiin myös tuotannon palaverien läpikäynnin helppous. Taulun sisällöksi valittiin 

tietoa, joka tukee osastojen mahdollisimman tarkan tilannekuvan antamista sekä koko 

postikeskuksen tilanteen selkeyttämistä.  

Taulujen suunnittelu toteutettiin yhteistyössä osastojen esimiesten ja ryhmävastaavien 

kanssa. Tauluista oli tarkoitus tehdä mahdollisimman yhdenmukaisia, joten osastojen 

edustajilta tiedusteltiin heidän mielestään tärkeimpiä tauluelementtejä. Olemassa olevista 

elementeistä tärkeimpinä pidettiin tunnuslukuja, ongelmanratkaisuosiota ja 

huoltokirjauksia. Nämä kohdat tukevat myös taulujen tehtävien täyttämistä erityisesti 

osaston oman tilannekuvan antamisen kannalta, joten ne päätettiin säilyttää taululla. Nämä 

elementit löytyivät myös lähestulkoon kaikilta tauluilta valmiiksi, joten uutta 

taulurakennetta lähdettiin rakentamaan niiden pohjalta. Uutta sisältöä tuotiin taululle, jotta 

taulut täyttävät niille määrätyt tehtävät ja toimivat helppona päivittäisjohtamisen työkaluna. 

Sisällön tuottamisessa hyödynnettiin jo olemassa olevaa tietoa, joka esitetään tällä hetkellä 

muiden kanavien kautta. Esittäminen on kuitenkin epäsäännöllistä ja keskittynyttä. Jatkuvan 

parantamisen kannalta nähtiin paremmaksi, että kyseiset tiedot ovat jatkuvasti esillä.  

Taulujen sisältö pyrittiin sitomaan jatkuvaan parantamiseen. Ongelmana tiedonkulussa oli 

prosessien tilasta esitettävän tiedon vähäisyys ja esittämisen epäsäännöllisyys. 

Tuotantotaulujen avulla tieto prosessien tilasta voidaan jakaa helposti kaikille ja pitää 

näkyvillä jatkuvasti. Tästä syystä tuotantotaululle valittiin tietoa, josta käy ilmi muutenkin 

postikeskuksessa seurannassa olevat tunnusluvut. Tietoa annetaan sekä osaston omista, että 

koko postikeskuksen yhteisistä tunnusluvuista.  

Tunnuslukuosiossa esitetään päivän ja vuoron toteutuneet tunnusluvut sekä vuorokohtaiset 

tavoitteet tunnusluvuille. Esitettävä tunnusluku on usein läpäisy, eli lajiteltujen tuotteiden 
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määrä suhteessa käytettyihin työtunteihin, tai tuotannon valmistumisaika. Näitä lukuja 

verrataan määritettyihin tavoitteisiin. Jos tavoitteisiin on päästy, tehdään merkintä vihreällä 

tussilla, ja kun tavoitteita ei saavuteta, tehdään merkintä punaisella tussilla. Näin nähdään 

nopeasti, miten osasto on suoriutunut tehtävistään ja onko toiminnassa ollut parantamisen 

varaa. Punaisen värin nähtyään työntekijät voivat pohtia omaa tekemistään ja miettiä syitä 

epäonnistumiselle. Vihreä väri toimii samalla tavalla, mutta työntekijät voivat etsiä omasta 

toiminnastaan onnistumisia. Luvut on tärkeää käydä läpi, jotta todelliset syyt onnistumisille 

ja epäonnistumisille käyvät ilmi ja palaute menee varmasti perille. Tunnuslukujen lisäksi 

tuotiin esille myös laatutiedot ja tehokkuusnäkökulma kappalemäärien sekä käytettyjen 

työtuntien osalta. Näin tilannekuvaan ja sen pohjalta annettavaan palautteeseen saadaan 

laajempi pohja. Tämä on tärkeää, sillä yksittäisten vuorojen tunnusluvut eivät vielä paljasta 

koko totuutta. Vaikka läpäisy olisi hyvä, voi laatu silti olla heikkoa. Yhden mittarin seuranta 

ei siis riitä kattavan tilannekuvan ja rakentavan palautteen tarjoamiseen.  

Prosessin nykytilan tuntemusta tukevia tauluelementtejä ovat myös ongelma- ja 

toimenpidelista sekä tiedotusasiat. Ongelmat ja ratkaisut olivat jo aikaisemmin esillä 

taululla, mutta niiden käyttö oli puutteellista. Päivitykset olivat epäselviä, eikä niitä tehty 

reaaliaikaisesti, mikä aiheutti selkeän tilannekuvan sijaan turhaa lisätyötä ja selvittelyä. 

Tähän pyrittiin vastaamaan päivittämällä ongelmaosiota lisäämällä siihen kohdat kirjauksen 

päivämäärälle, tehtävän valmistumisen tavoiteaikataululle, tehtävän vastuuhenkilölle sekä 

tehtävän suorittamisen statukselle. Nämä kohdat lisäämällä tehtävien kohdalla ei tarvitse 

enää kysyä kysymyksiä kuka, mitä ja milloin. Tiedotusasiat-kohta palvelee osittain samaa 

tarkoitusta kuin ongelmat-kohta. Sen tarkoitus ei kuitenkaan ole olla vain tehtävälista, vaan 

informoida asioista ja poikkeavista tilanteista, jotka ovat tärkeitä ottaa huomioon omassa 

tekemisessä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi uudet työohjeet, poikkeamat normaalista 

päivärytmistä tai käynnissä olevat toimenpiteet prosessin kehittämiseksi. Ongelmakohtien 

ja tiedotusasioiden viestimisellä halutaan tuoda erityisesti kehitystoimenpiteet paremmin 

kaikkien tietoisuuteen ja tehdä oman toiminnan mukauttaminen vallitseviin olosuhteisiin 

helpommaksi. 

Tuotantotaululle tuotiin nähtäville myös postikeskuksen turvallisuuskoonti. Aiemmin 

esitetyt asiat liittyvät lähinnä laatuun ja tehokkuuteen, mutta jatkuvassa parantamisessa tulee 

ottaa huomioon kaikki asiakasarvoon vaikuttavat asiat. Työturvallisuus on yksi niistä. 

Turvallisuuskoonnista käy ilmi kunkin osaston ja koko postikeskuksen tapaturmattomat 
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päivät ja tapaturmien määrät. Mikäli osastolla sattuu tapaturma, on siitä syytä informoida 

koko osastoa. Tapaturma voidaan nähdä samanlaisena mahdollisuutena ottaa opiksi kuin 

esimerkiksi ulkopuolelta tulevat palautteet tai kehitysehdotukset. Tästä syystä tapaturmasta 

seuraavat kehitystoimenpiteet ja niiden tulokset on tärkeää viestiä samalla tavalla kuin 

muutkin kehitystoimenpiteet, tuotantotaulua ja tuotannon palavereja hyödyntäen. 

Turvallisuuskoonnin lisäksi palautetta toiminnasta haluttiin tuoda esille myös poikkeamien 

hallintailmoituksilla ja muulla ulkoisella palautteella. Esittämällä ulkopuolelta tulevaa 

palautta työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ongelman juurisyiden havainnoimiseen ja 

oman toiminnan kehittämiseen palautteen pohjalta. Myös palautteen pohjalta syntyvät 

kehitystoimenpiteet ja niiden eteneminen on tärkeää viestiä tuotantotaululla ja tuotannon 

palavereissa. Poikkeaminen hallintaprosessista ja ulkoisen palautteen käsittelystä kerrotaan 

tarkemmin kappaleessa 5.3. 

Tuotantotauluilla haluttiin myös osallistaa työntekijöitä tiiviimmin mukaan jatkuvaan 

parantamiseen. Tästä syystä taululle päätettiin tuoda lomake, jossa olevan QR-koodin 

lukemalla omalla älypuhelimella pääsee sähköiseen turvallisuushavainto- ja 

kehitysehdotuslomakkeeseen. Täyttämällä lomakkeen ja kohdistamalla sen omalle 

esimiehelleen työntekijä saa omia näkemyksiään ja havaintojaan esille ilman, että hänen 

täytyy näkyvästi kommunikoida esimiehen kanssa tai kirjoittaa havaintojaan taululle. 

Tekemällä havainnot lomakkeelle, ne tallentuvat järjestelmään, jolloin esimiehen on helppo 

käydä niitä järjestelmällisesti läpi. Havainnot voivat liittyä tuotannon laatuun, tehokkuuteen, 

työturvallisuuteen tai mihin tahansa, mikä liittyy prosessin parantamiseen. Mikäli esimies 

löytää kehitysehdotuksen, joka vaatii tarkempaa pohdintaa, voidaan se käydä läpi samalla 

tavalla kuin kappaleessa 5.3 esiteltävässä poikkeamailmoitusten käsittelymallissa. Mikäli 

työntekijöiden havainnot johtavat kehitystoimenpiteisiin, on niistä tärkeää viestiä 

työntekijöille. Tuotantotaululle voidaan tuoda tiedotusasiat-osioon esimerkiksi kooste 

käynnissä olevien laatutehtävien dokumentaatiosta, josta käy ilmi toimenpiteiden ja 

kehityksen edistyminen. Näin työntekijät tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan prosesseihin ja 

näkevät, miten havainnointi ja oppiminen vaikuttavat työskentelyyn. 

Tuotantotaululla päätettiin lisäksi esittää taululla käytävien palaverien asialistat ja aikataulut 

sekä vuoron lopetuksen muistilista. Näin varmistetaan, että jokaisella osastolla käydään läpi 

samat asiat. Näin taulupalaverien pitäjien ei myöskään tarvitse erikseen pohtia, mitä asioita 

käsitellä palavereissa. Niiden tarkoitus on muistuttaa jatkuvaa parantamista tukevien 
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asioiden läpikäynnistä ja tukea rutiininomaista asioiden käsittelyä. Standardoimalla 

palaverimallit pyritään ohjaamaan kaikkien osastojen työntekijöiden ja esimiesten 

ajattelutapaa kohti jatkuvaa parantamista samalla tavalla. Ajattelutavan muutosta on 

helpompi johtaa, kun kaikki toimivat saman kaavan mukaisesti, eivätkä sovella oman 

makunsa mukaan. Palavereiden hyödyntämisestä jatkuvan parantamisen kulttuurin 

edistämisessä kerrotaan lisää kappaleessa 5.2. 

Taulujen ulkoasulla, sijainnilla ja sisällöllä on tarkoitus herättää työntekijöiden mielenkiinto 

jatkuvan parantamisen kulttuuriin. Lähtötilanteeseen verrattuna tauluilla on paljon uutta 

tietoa, jonka avulla tarjotaan kattavampi kuva oman osaston ja koko postikeskuksen 

tilanteesta. Selkeillä ja reaaliaikaisilla merkinnöillä varmistetaan, että kaikki oleellinen on 

nähtävillä ilman vaivannäköä. Tarjoamalla helpon tavan tarkkailla prosesseja ja 

toimenpiteitä, pyritään madaltamaan työntekijöiden, ja miksei myös esimiesten, kynnystä 

havainnoida, analysoida ja kehittää prosesseja ja omaa toimintaa. Tiedon esittämisen lisäksi 

on tärkeää käydä lukuja ja kirjauksia tarkemmin läpi palavereissa, sillä syy-seuraussuhteet 

ja merkitykset eivät välttämättä avaudu kaikille pelkällä visuaalisella esitystavalla.  

 

5.2 Palaverit 

Kaikki palaverit ovat olleet olemassa postikeskuksessa ennen diplomityön aloittamista ja 

niissä on käsitelty toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä asioita. Tässä työssä palaverit 

pyritään valjastamaan paremmin yhdeksi jatkuvan parantamisen kanavista. 

Kehitystoimenpiteiden tarkoitus on selkeyttää ja tehostaa palaverikäytäntöjä, lisätä asioiden 

käsittelyn dokumentointia ja parantaa käsiteltävien asioiden läpinäkyvyyttä. 

Kuten aiemmin mainittiin, palaverit voidaan jakaa tuotannon palavereihin ja esimiesten 

palavereihin, joista ensimmäisen rooli on tuotannon työntekijöiden kanssa 

vuorovaikuttamisessa ja tuotannon toiminnan ohjaamisessa, ja jälkimmäisen postikeskuksen 

tilannekuvan luomisessa ja ylemmän tason päätöksenteossa. On tärkeää, että esimiesten 

palavereissa käsitellyt asiat tuodaan esille myös tuotannon palavereissa, ja tuotannon 

palavereissa ilmi käyneet asiat käsitellään esimiesten palavereissa. Eri tahojen välinen 

vuorovaikutus ja tiedonkulku korostuu jatkuvan parantamisen kulttuurissa. Palavereissa 

tahot voidaan ikään kuin pakottaa tähän vuorovaikutukseen, ja vähitellen muodostaa siitä 

rutiininomaista toimintaa. 



 43 

Toinen tavoite palaverien osalta on tehostaa niitä. Monet postikeskuksen palavereista ovat 

läpikäyntityyppisiä, jolloin aikaa kuluu asioiden kertaamiseen. Tavoitteena on visuaalista 

johtamista ja järjestelmiä hyödyntäen vähentää kertaamisen tarvetta palavereissa ja jättää 

aikaa oleelliseen, eli suunnitteluun, seurantaan ja päätöksentekoon. Tuotantotauluilla 

pidettävissä palavereissa työkaluna käytetään luonnollisesti tuotantotaulua. Tarkoitus on, 

että taululla on kaikki palaverin läpiviemiseen tarvittavat asiat valmiina, eikä niitä tarvitse 

selvitellä erikseen. Muissa palavereissa runkona toimivat usein PowerPoint-esitykset ja 

Team Site-tehtävälistat. Mikäli palaveri vaatii osallistujilta sisältöä, nähtiin parhaaksi 

suunnitella toimintamalli, jossa sisältö on täytetty jo valmiiksi ennen palaverin alkua. Tällöin 

palaverin aikana ei tarvitse sanella ja kirjata, vaan aika voidaan käyttää hyödyllisempiin 

asioihin. 

 

5.2.1 Vuoron aloitus ja tuotannon viikkopalaverit 

Vuoronaloituksen profiilia on tarkoitus nostaa jatkuvan parantamisen kulttuurin 

kehittämisen yhteydessä. Vuoron aloitukset nähtiin postikeskuksen johdon mielestä 

erinomaisena tilaisuutena alkavan vuoron tilanteen selvittämiselle ja tiedon välittämiselle. 

Jatkuvan parantamisen näkökulmasta vuoronaloitus tukee oman prosessin tilannekuvan 

luomista ja järjestelmällistä asioiden läpikäyntiä. Myös työntekijöiden mielenkiinnon 

herättäminen ja osallistaminen kehittämiseen on hyvä sisällyttää vuoron aloituksiin, sillä 

tällöin kaikki ovat paikalla ja saavat saman informaation ja palautteen. Vuoronaloitukset 

pidetään päivittäin, joten näin myös tieto liikkuu päivittäin ja käynnissä olevien 

toimenpiteiden tarkasteluväli on tiivis.  

Palaverit pidetään tuotantotaulun äärellä. Tuotantotauluille on tämän työn yhteydessä tuotu 

uutta sisältöä, jonka tarkoituksena on luoda jatkuvaa parantamista mahdollistava 

informaatiokenttä kaikkien saataville. Tätä informaatiokenttää voidaan hyödyntää 

vuoronaloituksissa luomaan nopeasti kokonaiskuva omasta prosessista ja sen tilanteesta. 

Tuotantotaulu toimii siis palaverin asialistana. Vuoronaloituksen pitäjälle jäisi näin ollen 

kerrottavaksi vain lyhyt läpikäynti taululla esitettävien asioiden syistä ja seurauksista. 

Vuoronaloituspalaverista tehtiin asialista ja ohjeellinen aikataulu IMS-järjestelmään, josta 

kaikki esimiestason edustajat voivat katsoa sisällön. Lista tuotiin myös nähtäväksi 

tuotantotaululle. Listaan on määritelty palaverin käsiteltävät asiat, vastuualueet ja tavoitteet. 

Listan tarkoitus on ohjeistaa esimiehiä käsittelemään oleelliset asiat ja ohjata palaveria 
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käsittelemään asioita jatkuvan parantamisen näkökulmasta. Ohjeellisen aikataulun mukaan 

palaveri kestää enintään viisi minuuttia, jotta toisinaan tiukat tuotantoaikataulut eivät kärsi 

liikaa ja keskustelu pysyy ohjeen mukaisissa raameissa. Asialista ja aikataulu on esitetty 

liitteessä 1. 

Uutena sisältönä vuoron aloituspalaveriin nostettiin edellisen vuoron tunnuslukujen ja 

tavoitteiden läpikäynti, päivittäisten virheilmoitusten läpikäynti, lyhyt katsaus ongelmiin ja 

tiedotusasioihin sekä kerran viikossa tapahtuva postikeskuksen laadun ja tehokkuuden 

läpikäynti. Tämän lisäksi palaverissa on tarkoitus tiedottaa lyhyesti käynnissä olevista 

kehitystoimenpiteistä. Aiheet ovat suoraan tuotantotaululle määritetyt esitettävät asiat, 

joiden katsottiin tukevan tilannekuvan luomista parhaiten. Vaikka asiat ovat esillä 

tuotantotaululla, ei niiden merkitys välttämättä aukea ilman läpikäyntiä. Tästä syystä 

esimiehen on tärkeää avata lukujen ja kuvaajien merkityksiä sekä ennen kaikkea pyrkiä 

osoittamaan, miten työntekijöiden oma toiminta ja tehdyt kehitystoimenpiteet ovat 

vaikuttaneet lukuihin. Samalla työntekijöitä kannustetaan havainnoimaan, kommentoimaan 

ja ottamaan opiksi tarjotusta sisällöstä. 

Osaston tilanteen selvittämisessä pyritään hyödyntämään tuotantotauluja sekä osaston 

prosessi- ja ryhmävastaavia. Taulujen tarkoituksena on tarjota ajantasainen kuva prosessin 

tilanteesta, joten edellisen vuoron esimiesten tulee tehdä vuoronsa lopuksi tarvittavat 

kirjaukset taululle, jotta seuraavan vuoron ei tarvitse tehdä selvittelytyötä. Vuorojen välinen 

kommunikaatio siis korostuu uudessa vuoronaloitusmallissa. Tämän kommunikaation 

helpottamiseksi pyritään hyödyntämään tuotantotauluja. Edellisen vuoron esimiehet ja 

ryhmävastaavat voivat kirjoittaa tuotantotaululle oleellisimmat asiat seuraavan vuoron 

työskentelyn kannalta. Toimimalla näin esimiesten ja ryhmävastaavien ei tarvitse kierrellä 

osastoaan ja selvitellä tilannetta vuoronaloituksen pitämistä varten, vaan osasto voidaan 

koota taulun äärelle, jossa tilanne on valmiina. Portaittaisten töihintuloaikojen takia sovittiin, 

että tarpeen mukaan vuoronaloituksen ja taulun läpikäynnin voi pitää myöhemmin erikseen 

sovittavana ajankohtana, kun kaikki ovat saapuneet töihin. 

Aloituspalaverin myötä halutaan myös kasvattaa ryhmähenkeä. Kokoamalla ryhmän kokoon 

vuoron aluksi helpotetaan kommunikointia työntekijöiden kesken. Myös esimies lähentyy 

ryhmäänsä kokoontumisten myötä. Vaikka tuotannon kannalta erikoisempaa tiedottamista 

ei olisi, päivittäinen yhteinen kokoontuminen antaa silti mahdollisuuksia 
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vuorovaikuttamiseen ja keskusteluun myös muista aiheista. Näin kynnys antaa 

molemminpuolista palautetta madaltuu.  

Yleensä tiedot laadusta, tehokkuudesta ja kehitystoimenpiteistä käsitellään tuotannon 

viikkopalaverissa. Palaveri pidetään vain kerran viikossa, mikä voi tietyissä tapauksissa olla 

liian pitkä tarkasteluväli. Viikkopalaveriin käytetään enemmän aikaa ja asiat käsitellään 

yksityiskohtaisemmin. Tarjoamalla samat asiat päivittäin, vaikka vähemmän 

yksityiskohtaisella tasolla niistä tulee osa päivittäistä rutiinia ja niihin kiinnitetään enemmän 

huomiota. Suuremmat kysymykset ja havainnot voidaan käsitellä viikkopalaverissa. 

 

5.2.2 Aamukierros  

Aamukierroksen tarkoituksena on antaa samanlainen tilannekatsaus osastojen tilanteesta 

kuin vuoronaloituspalaverissa. Ongelmana kierroksella oli järjestelmällisen läpikäynnin 

puute ja siitä johtuva toistuva kierroksen keston venyminen, joka vei turhaan aikaa 

osallistujien työajasta. Kierrokselle osallistuvat lajittelupäällikkö, tekniikan osaston edustaja 

sekä huoltoyhtiön edustaja, joten läpikäynnin tulee olla kohderyhmälle sopiva, mutta 

kuitenkin tarjota osaston tilannekuva tuotannon ja kunnossapidon johtamiseksi.  

Aamukierroksen rungoksi ja asialistaksi otettiin tuotantotaulu, joka sisältää osaston 

oleellisimmat tiedot. Nyt tarkoituksena oli luoda järjestelmällinen läpikäyntitapa ja 

aikatauluttaa kierros osastokohtaisesti. Kierroksen agendan suunnittelu tehtiin yhteistyössä 

kierrokselle osallistuvien tahojen kanssa. Ongelmakohtia havainnoitiin osallistumalla 

kierrokselle ja keräämällä osallistujilta mielipiteitä ja palautetta kehitysehdotuksista. Lisäksi 

kullakin osastolla käytetystä ajasta pidettiin kirjaa. Tärkeimmiksi asioiksi läpikäynnin 

kannalta nousivat lyhyt tilannekatsaus menneestä vuorokaudesta ja osaston senhetkisestä 

tuotannon tilanteesta sekä katsaus käynnissä olevista huolloista ja teknisistä ongelmista. 

Muita tunnuslukuja ei nähty tarpeelliseksi käydä läpi, sillä ne käsitellään joka tapauksessa 

muissa esimiesten palavereissa.  

Käsiteltävien asioiden pohjalta suunniteltiin runko kunkin osaston läpikäytäville asioille. 

Läpikäynnin pohjana käytetään tuotantotaulua. Rungon tavoitteena on pitää keskustelu vain 

tilannekatsauksen tasolla. Usein kierrosten ongelmana on yksityiskohtainen 

huoltotoimenpiteiden ja ongelmanratkaisun suunnittelu, minkä takia kierrokset venyvät liian 

pitkiksi. Läpikäyntirunkoon määriteltiin kaksi kohtaa, tuotannon tilanteen läpikäynti ja 
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tilannekatsaus tekniikan ongelmista. Asioista annetaan vain tiivis tilannekatsaus nykytilasta 

ja havainnollistetaan, miten nykytilaan on päästy. Tarkat suunnitelmat ja ratkaisujen 

keksiminen tulee jättää muihin palavereihin tai muuhun sopivampaan aikaan. 

Läpikäyntirungossa on myös määritetty vastuut osallistujille. Osastojen esimiehet pitävät 

taulunsa ajan tasalla ja miettivät läpikäytävät asiat valmiiksi. Huolto ja tekniikkaosasto 

kirjaavat uudet ongelmat ylös ja antavat tietoa käynnissä olevista töistä. Lajittelupäällikkö 

käyttää saamaansa tilannekatsausta tuotannon johtamisessa. Vastuiden ja läpikäytävien 

asioiden ollessa selvillä, kierroksella pystytään käsittelemään tärkeät asiat tehokkaasti. 

Kierroksen runko ja aikataulu on esitetty liitteessä 2. 

Läpikäyntirungon lisäksi kierrokselle tehtiin myös aikataulu. Jokaiselle osastolle varattiin 

läpikäyntiin aikaa viisi minuuttia. Aikatauluttamalla kierroksen esimiehet osaavat olla 

ajoissa tuotantotaulullaan valmiina läpikäyntiin, kun ennen tapana oli ilmestyä paikalle 

joskus kierroksen alun jälkeen tai vasta kutsusta. Näin vältytään turhalta odottelulta. 

Kierroksen järjestystä muutettiin myös hieman. Ennen kierros aloitettiin postikeskuksen 

kuljetinjärjestelmän valvomosta, jossa läpikäynti on tarkempaa järjestelmän kriittisyyden 

takia. Pitkän keston takia valvomon pysähdys sekoitti koko kierroksen rytmin. Tästä syystä 

se päätettiin siirtää kierroksen loppuun. Lajittelupäällikköä koskevat asiat käsitellään ensin, 

jonka jälkeen huolto voi jäädä käsittelemään muut asiat, kuten huoltojen ajankohdat ja tekijät 

yhdessä järjestelmän valvojan kanssa. 

 

5.2.3 Tekniikan palaveri 

Tekniikan palaverin haasteisiin pyrittiin vastaamaan hyödyntämällä Team Site-

tehtävälistoja. Tehtävälistat olivat työn aloitusvaiheessa suhteellisen uusi tapa toimia, eikä 

niiden mahdollisuuksia oltu vielä sisäistetty täysin. Team Siten tehtävälistojen tarkoituksena 

on mahdollistaa töiden seuranta kaikille tarvittaville tahoille reaaliajassa ja toimia tehtävien 

suorittamisen dokumentointivälineenä. Ongelmaksi kuitenkin muodostui tehtävälistojen 

säännöllisen päivittämisen puute, minkä takia reaaliaikainen seuranta ei ole mahdollista. 

Päivittämisen puutteen takia lähestulkoon kaikkien tehtävien päivitykset tapahtuivat itse 

tekniikan palaverissa, mikä taas vie aikaa suunnittelulta ja päätöksenteolta. Palaverin pitäjä 

tekee kirjaukset vastuullisten ja ratkaisutiimin kommenttien perusteella. Palaverin runkoa 

itsessään ei nähty tarpeelliseksi päivittää. Tehtävälistan läpikäynti kohta kerrallaan nähtiin 
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sopivaksi tavaksi toimia. Palaveriin osallistumista ja valmistautumista kuitenkin 

painotettiin. Tekniikan palaverille määritetty agenda on esitetty liitteessä 3. 

Tärkeimmäksi kehityskohteeksi määriteltiin työlistan jatkuva päivittäminen. Päivittäminen 

kuuluu lähtökohtaisesti tehtävään määritetyille vastuuhenkilöille ja ratkaisutiimille. Tällä 

hetkellä vastuu päivitysten tekemisestä on kuitenkin epäselvää. Palaveriin osallistuu tahoja, 

jotka eivät kuulu postin organisaatioon, kuten laitehuolto ja kiinteistöhuolto. Kaikki näissä 

toiminnoissa työskentelevät henkilöt eivät päässeet käsiksi tehtävälistoihin, jotka ovat Postin 

intranetissä. Päivittämisen mahdollistamiseksi organisaation ulkopuolisille tahoille 

hankittiin oikeudet tekniikan työtilaan. Tehtävälistat sisälsivät useita kenttiä, joiden 

täyttäminen ei tuonut lisäarvoa tehtävän seurannalle ja dokumentaatiolle, joten lomakkeita 

päätettiin yksinkertaistaa käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Tehtävälistan käytöstä tehtiin 

yksityiskohtaiset ohjeet, jotka jaettiin tekniikan työtilassa ja sähköpostitse kaikille palaveriin 

osallistuville tahoille. Lisäksi palaverin aikana näytettiin käytännössä, kuinka tehtävälistaa 

käytetään. Tehtävien kommentoimiseen ei tarvitse käyttää paljon aikaa, vaan nopea 

muutaman lauseen kuvaus tehdyistä toimenpiteistä riittää. Työaika, joka vastuuhenkilöillä 

kuluu kommenttien tekemisessä voitetaan takaisin moninkertaisena, kun samoja lauseita ei 

pohdita, sanella ja kirjata palaverin aikana. Tehtävälista lähettää automaattisia 

muistutusviestejä vastuuhenkilöille tiettyjen aikamääreiden ylittyessä tehtävän aikatauluun 

nähden. Näiden muistutusviestien lisäksi osallistuville henkilöille alettiin lähettää viikoittain 

Excel-kooste tehtävistä. Osallistuvat tahot voivat hyödyntää koostetta omassa toiminnassaan 

ja suunnittelussa. Tämän lisäksi kooste toimii muistutuksena pitää tehtävälista ajan tasalla.  

Itse palaverin aikana toimintaa pyritään ohjaamaan aktiivisemmin toimenpiteiden 

suunnittelun ja päätöksenteon suuntaan nykyisen tilannekatsausmallin sijaan. Tehtävien 

etenemisen kommentointi toimii samalla dokumentaationa, joka jää kaikkien nähtäville 

Team Sitelle. Kaikkien ollessa tietoisia tehtävien tilanteesta jo ennen palaveria, läpikäyntiä 

voidaan suunnitella jo etukäteen. Näin toimenpiteiden tekeminen saadaan määriteltyä ja 

aikataulutettua tarkemmin, ja mahdollisiin viivästyksiin ja ongelmiin pystytään reagoimaan 

tehokkaammin. Palavereihin osallistumisen merkitystä painotetaan, jotta päätöksentekoon 

saadaan kaikki tarvittavat näkökulmat ja informaatio mukaan. Palaverin tehostumista ja ajan 

säästämistä osoitetaan tekemällä yhteistyössä kirjauksia valmiiksi ja käsittelemällä valmiiksi 

päivitetyt tehtävät keskittyen kirjaamisen sijasta suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
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5.2.4 Laatupalaveri ja resurssipalaveri 

Laatupalaverin suurin haaste on käsiteltävien asioiden hyödyntäminen toiminnan 

kehittämisessä. Laatupalaverin aiheet käsittelevät postikeskuksen prosesseissa syntyneitä 

laadullisia ongelmia, kuten tavoiteaikataulun puitteissa käsittelemättä jääneitä tuotteita, 

lajitteluvirheitä, kuljetusten aikataulupitävyyttä ja kirjeiden toteutunutta kulkunopeutta. 

Kaikkien aiheiden tarkoituksena on osoittaa prosessien lopputuloksesta kohdat, joissa 

tavoite ei ole täyttynyt. Laatupalaveri on siis täynnä indikaattoreita prosessien 

kehityskohteille. Ongelma palaverissa on, että näitä indikaattoreita ei käytetä riittävän 

tehokkaasti toiminnan parantamisessa. Laatupalaverin tunnusluvut ja käsiteltävät aiheet 

eivät paljasta suoraan, mikä on mennyt pieleen, mutta ne antavat lähtökohdan toiminnan 

tarkastelulle ja juurisyyanalyysille. Laatupalaverissa itsessään ja sen aiheissa ei ole 

kehitettävää. Uutena aiheena lisättiin kuitenkin viikoittaiset poikkeamien 

hallintailmoitukset. Niiden käsittely liittyy postikeskuksen laatuun, eikä niitä aiemmin ole 

käsitelty kovin järjestelmällisesti, joten ne olivat melko luonnollinen lisäys palaverin 

aiheisiin. Poikkeamien hallintaprosessista ja poikkeamien käsittelystä kerrotaan lisää 

kappaleessa 5.3.  

Resurssipalaverin materiaaleihin ja läpikäyntitapaan ei nähty tarvetta puuttua tarkemmin. 

Tärkein asia, joka tulee huomioida, on materiaalien ja mittareiden hyödyntäminen 

juurisyyanalyysien tekemisessä. Pelkkä läpikäynti ja muistioiden tekeminen ei tue 

toiminnan kehittämistä. Joskus päätökset tehokkuuden ja resurssitarpeiden korjaamiseksi 

liittyvät vain vuokratyövoiman käytön vähentämiseen tai lisäämiseen tilanteen 

tasoittamiseksi budjetti- ja tehokkuustavoitteisiin sopivaksi. Resurssipalaverissa on 

mahdollisuus suunnitella toimenpiteitä juurisyiden perusteella ja tarkastella mahdollisuuksia 

resurssien sisäiseen allokointiin pidemmällä tähtäimellä tehokkuuden parantamiseksi.  

Keskeisin kehityskohta laatupalaverin ja resurssipalaverin kannalta on siis aiheiden ja 

materiaalien käyttäminen kehityksen alkusysäyksenä. Palaverien materiaali koostetaan 

PowerPoint-esitykseksi, josta viikon luvut ja aiheet käyvät ilmi. Materiaali jaetaan kaikille 

sähköpostitse ja Team Sitella. Juurisyyanalyysien tekemiseksi esimiesten tulisi perehtyä 

materiaaliin nykyistä syvällisemmin ja esittää se myös työntekijöille. Näin tehdään 

viikkopalavereissa, mutta jatkuvan parantamisen kannalta oleellisimmat palaverien 

materiaalit tuotiin myös tuotantotaululle jatkuvasti nähtäville. Näin voidaan helposti ja 

jatkuvasti havainnoida laatutilannetta ja vertailla tilannetta edellisiin viikkoihin.  
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Toinen materiaali, johon tulee kiinnittää enemmän huomiota ovat Team Siten tehtävälistat. 

Palaverissa voidaan tehdä tehtäviä havaituista ongelmista ja vastuuttaa ne oikeille 

henkilöille. Tehtäviä tehdään kaikista laatupalaveriin nostetuista poikkeamailmoituksista, 

jotta niihin saadaan kiinnitettyä enemmän huomiota ja niiden käsittelystä saadaan 

järjestelmällisempää. Yleensäkin järjestelmän käyttökynnystä kannattaa alentaa ja tehtäviä 

tehdä säännöllisemmin, jotta ongelmiin puuttuminen voidaan varmistaa. Nykisin pelkkä 

merkintä palaverimuistiossa aiheuttaa harvemmin oma-aloitteista toimintaa. Tehtävien 

tilannetta tulee tarkastella jokaisessa palaverissa. Tästä syystä samoin kuin tekniikan 

tehtävälistalla, säännöllinen päivittäminen on tärkeää, jotta tilannekuva säilyy ja tehtävien 

etenemisestä voidaan varmistua ilman turhaa läpikäyntiä palaverin aikana. Laatu- ja 

resurssitehtävistä on tärkeää viestiä myös työntekijöille, mikäli tehtävä vaikuttaa myös 

tuotannon työntekijöihin. 

 

5.2.5 Vuoropalaveri 

Vuoropalaveria haluttiin hyödyntää tehokkaammin päivittäisen toiminnan johtamisessa. 

Palaverissa kerrotaan päivän tärkeimmät tiedotusasiat, esitetään merkittävimmät 

poikkeamailmoitukset ja käydään läpi edellisen päivän onnistuminen, kuluvan päivän 

tilanne ja tarpeet sisäisille resurssien siirroille. Konsepti on toimiva, mutta se ei mahdollista 

nopeaa reagointia heti vuoron alussa. Osaston tilanne määritellään melko abstraktisti 

kolmiportaisella asteikolla: OK, Tiukkaa ja Ei OK. Tämän lisäksi päivän kappalemääriä ja 

tavoitteita ilmoitetaan vain joidenkin osastojen toimesta, joten tilanne perustuu 

ennemminkin kokemuksen perusteella tehtyyn arvioon kuin faktoihin. Palaverin 

tehokkuusnäkökulmasta vuoropalaverilla on sama ongelma kuin tekniikan palaverilla. Suuri 

osa ajasta kuluu tilanteen sanelemiseen ja raporttiin kirjaamiseen. 

Haasteisiin vastaamiseksi suunniteltiin toimintatapaa, jossa osaston tilanne kirjataan osaston 

edustajan toimesta kaikkien nähtäville heti vuoron aluksi. Tarkoitus on jakaa osallistujille 

mahdollisimman tarkasti tietoa osastojen tilanteesta, käsiteltävistä kappalemääristä, 

osastoilla käytettävissä olevista henkilöstöresursseista ja niiden mahdollisesta vajauksesta 

tai ylimäärästä. Osastojen tilanteiden ollessa näkyvillä nopeasti ja realistisesti vuoron alettua 

esimiesten olisi mahdollista tehdä keskenään ratkaisuja päivittäisen tarpeen mukaisesta 

resurssien siirroista jo ennen vuoropalaveria. Reagointi epätasaisiin resurssitilanteisiin 

saataisiin näin selvitettyä nopeammin. Tarkoitus on myös merkitä siirretyt resurssit 
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henkilömääräisesti samaan raporttiin, jolloin niistä jää pidemmällä aikavälillä seurattavissa 

oleva dokumentaatio. Siirtoja voidaan vertailla kappalemääriin ja havainnoida helposti 

alkuperäisen resursoinnin onnistumista. 

Alustaksi valikoitui Microsoftin Teams -sovellus, joka on oletuksena kaikkien 

postikeskuksen työntekijöiden tietokoneella. Teamsiin luotiin ryhmä, johon kuuluvat kaikki 

postikeskuksen päälliköt, esimiehet, ryhmävastaavat ja prosessivastaavat. Ryhmän sisällä 

jaettiin OneNote -muistio, johon suunniteltiin valmis raportointipohja, joka sisältää kaikki 

edellä mainitut kohdat. Kun osaston tilanne on vuoron aloituspalaverin jälkeen selvä, 

kirjataan se muistioon, josta muiden osastojen edustajat voivat tarkistaa resurssien siirron 

tarpeet ja tehdä ne valmiiksi. Vuoropalaverissa riittää lyhyt katsaus osastojen tilanteeseen, 

eikä kirjauksia tarvitse erikseen tehdä. Näin vuoropalaverissa voidaan keskittyä tilanteen 

analysoimiseen ja toiminnan ohjaamiseen kirjaamisen ja tarpeiden selvittelyn sijasta. 

  

5.3 Poikkeaminen hallinta ja palautteen käsittely 

Yksi tämän työn tavoitteista on parantaa tiedonkulkua poikkeamien hallintaprosessissa ja 

luoda toimintatapa virheilmoitusten järjestelmälliseen käsittelyyn, analysointiin ja niistä 

viestimiseen. Keskeisin haaste oli saada havaitut poikkeamat viestittyä esimiehille ja 

varmistaa, että niistä viestitään myös työntekijöille ja ongelmien korjaamiseksi tehdään 

toimenpiteitä. Lähtökohtaisesti näkökulma poikkeamailmoituksia ja palautetta kohtaan tulee 

muuttaa lisätyötä aiheuttavista valituksista mahdollisuuksiksi oppia, kehittyä ja parantaa 

prosesseja. Muutokset ja vaikutukset eivät ole välttämättä suuria eivätkä ne näy välittömästi, 

mutta pitkällä tähtäimellä palautteen jatkuva ja järjestelmällinen käsittely tuo varmasti 

näkyviä hyötyjä.  

Poikkeamien hyödyntämisessä jatkuvan parantamisen aloitteina kokeiltiin useampia 

toimintamalleja diplomityön aikana. Kokeiluja tehtiin raskaan lajittelun osastolla. Raskas 

lajittelu valikoitui kokeilujen kohteeksi, sillä sinne kohdistetaan huomattava määrä 

yksittäisiä virheilmoituksia. Toisin sanoen, raskaalla lajittelulla on runsaasti 

mahdollisuuksia tehdä kehitystoimenpiteitä. Kaikkia ilmoituksia ei kuitenkaan ole 

mahdollista hyödyntää kehitystoimenpiteissä niiden laadun takia. Oleellisia tietoja, kuten 

virheen vaikutusalueen postinumero tai kuljetusyksikön tunnus puuttuvat useista 

virheilmoituksista, jolloin niiden läpikäynnistä ei saada tarpeeksi irti ongelman juurisyyn 

löytämiseksi. Yksi kehitystoimenpide virheilmoitusten läpikäynnin parantamiseksi olisi 
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ilmoitusjärjestelmän ja ilmoitusohjeiden päivittäminen. Järjestelmä on kuitenkin 

valtakunnallinen, eikä siihen ole mahdollista vaikuttaa Helsingin postikeskuksen tasolta. 

Tästä syystä diplomityön aikana järjestelmän ja ohjeiden päivittämisestä jätetään vain 

suositus postikeskuksen johdolle, joka voi käsitellä asiaa tarpeen mukaan keskusteluissa 

järjestelmästä vastaavien tahojen kanssa.  

Haasteena virheilmoituksien hyödyntämisessä oli tarkemman läpikäynnin puute. 

Ensimmäisessä kokeiluissa virheiden läpikäynnissä ja viestimisessä hyödynnettiin 

suunnitteluosaston vuoropalaveriin tekemiä nostoja. Nostoista otettiin tuloste, joka annettiin 

osaston esimiehelle läpikäytäväksi. Esimies kävi listan nopeasti läpi, vei sen osastonsa 

taululle ja kävi virheilmoitukset nopeasti läpi vuoron aloituspalaverissa. Toimintatavan 

ongelmana oli tarkemman juurisyysanalyysin puute. Suunnitteluosasto pystyy tekemään 

nostoja määriteltyjen kategorioiden (toistuvuus, väärä rytmi, merkittävä kappalemäärä) 

mukaan, mutta aika ja tietämys eivät riitä syvälliseen juurisyyanalyysiin. Myöskään esimies 

ei saanut nostoista tarpeeksi kattavaa kuvaa määrittääkseen virheen todellisen juurisyyn. 

Tämän lisäksi kaikki virheilmoitukset, joita aamupalaveriin ei nostettu, jäävät 

käsittelemättä. Toimintamallista oli kuitenkin myös hyötyä. Virheilmoituksia käsiteltiin 

työntekijöiden kanssa, mitä ei aikaisemmin ole juurikaan tehty. Näin työntekijät saivat edes 

jonkinlaisen käsityksen prosessissa ilmenevistä ongelmista, jotka eivät paljastu heti 

lajitteluvaiheessa. 

Toinen kokeiltu tapa virheilmoitusten hyödyntämisessä oli niiden kokonaismäärän 

seuraaminen viikoittaisella tasolla. Kaikki raskaalle lajittelulle kohdistetut virheilmoitukset 

suodatettiin erilliseen taulukkoon, ja niiden kokonaismäärää seurattiin kerran viikossa. 

Määrät viestittiin työntekijöille tuotantotaululla ja dokumentoitiin Team Siten työlistaa 

hyödyntäen. Kokonaismäärän seurannalla pystyttiin havainnoimaan virheiden 

kokonaismäärän ja viikoittaisten volyymien välistä suhdetta. Myös päivittäisellä tasolla 

tehtiin havainnointia, ja huomattiin, että tiettyjä kiireisiä viikonpäiviä seuraa usein suuri 

määrä virheilmoituksia. Havaittavissa oli selvästi, että lajiteltavien volyymien ollessa suuret, 

myös virheilmoituksia tulee enemmän. Ongelmana oli kuitenkin jälleen juurisyyanalyysin 

puute. Vaikka yhteyksiä volyymiin ja tiettyihin säännöllisesti ilmestyviin lehtiin oli 

havaittavissa, juurisyy virheille jäi yhä analysoimatta. 

Riittävän juurisyyanalyysin mahdollistamiseksi päätettiin koota viikoittain kokoontuva 

osaston paikalla olevista esimiehistä ja ryhmävastaavista, osaston työntekijästä ja 
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suunnittelun edustajasta koostuva läpikäyntiryhmä. Valitsemalla läpikäyntiin osallistujia 

mahdollisimman laajalta alalta tavoitellaan juurisyyanalyysiin syvyyttä ja erilaisia 

näkökulmia. Esimerkiksi, päivittäin tuotannossa työskentelevät henkilöt voivat huomata 

asioita, joita esimiestaso ei välttämättä huomaisi. Ryhmän tavoitteena on käydä viikon 

aikana osastolle kohdistetut virheilmoitukset läpi. Suunnitteluosasto pyrkii tekemään 

etukäteen kaikille nähtäväksi koonnin viikon virheilmoituksista ja tekemään niistä nostoja 

samalla tavalla kuin vuoropalaveriin. Läpikäynnin lopputuloksena on muistio läpikäydyistä 

asioista ja tärkeimmistä havainnoista. Havaintoja viestitään työntekijöille palavereissa 

sanallisesti ja visuaalisesti tuotantotaulua hyödyntäen. Havaintojen viestinnällä on tarkoitus 

tukea työntekijöiden työskentelyä ja pyrkiä välttämään virheisiin johtavaa tekemistä. 

Tarpeen mukaan havaintojen pohjalta voidaan tehdä laatutehtäviä Team Siten 

laatutehtävälistalle. Laatutehtävä tehdään, kun havaintojen pohjalta täytyy alkaa 

laajamittaisempiin toimenpiteisiin kuin pelkkään työntekijöiden tiedottamiseen. 

Tehtävälista toimii tehtävän seurannan ja dokumentoinnin alustana samoin kuin tekniikan 

tehtävissä.  

Viikoittainen läpikäynti todettiin raskaan lajittelun osastolla hyväksi toimintatavaksi, mutta 

esimiesten itsenäinen ja rutiininomainen virheilmoitusten läpikäynti ei vielä toteutunut. 

Tästä syystä toimintamallia muokattiin siten, että suunnitteluosasto nostaa viikoittaiseen 

laatupalaveriin merkittävimmät ilmoitukset osastoittain kaikkien nähtäville. Ilmoitukset 

kirjataan palaverimuistioon, joka jaetaan kaikille esimiehille. Näin virheilmoitukset saadaan 

viestittyä ilman uusia kokoontumisia tai viestintäkanavia. Esimiehille jää näin tehtäväksi 

juurisyyanalyysi ja toimenpiteiden käynnistäminen. Toimenpiteiden etenemistä ja niiden 

vaikutusten seurantaa jatketaan laatupalaverissa viikoittain. Tämä toimintamalli ei takaa, 

että kaikki oleelliset poikkeamailmoitukset huomataan ja käsitellään. Tärkeämpi tavoite 

kaikkien poikkeamien käsittelyn sijaan on oppia hyödyntämään niitä oman toiminnan 

kehittämisessä. Toimimalla edellä kuvatulla tavalla poikkeamien käsittely saadaan osaksi 

rutiininomaista toimintaa. Viikoittaisen laatupalaverinostojen lisäksi poikkeamailmoitusten 

nostaminen esiin aamupalaverissa nähtiin yhä kannattavaksi toimenpiteeksi, sillä tällöin 

kaikkien osastojen esimiehet saavat tietoonsa merkittävimmät ja akuuteimmat postikeskusta 

koskevat virheilmoitukset ja niihin on mahdollista reagoida nopeammin.  

Poikkeamien korjaamiseksi käynnistetyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksia viestitään 

tuotantotaulun ja palaverien avulla. Tekemällä merkintöjä taululle saadaan nopeasti 
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palautetta toiminnan laadusta ja nähdään, miten tehtävät toimenpiteet vaikuttavat laatuun ja 

tehokkuuteen. Yksinkertainen tapa on esimerkiksi seurata, tuleeko tehtävään liittyviä 

virheilmoituksia enää ja väheneekö virheilmoitusten määrä kokonaisuudessaan. 

Tarkempaan tiedottamiseen osaston työntekijöille tapahtuneisiin virheisiin päätettiin 

keskittyä osaston viikkopalaverissa, jolloin aikaa on käytössä enemmän. Tärkeää on 

osoittaa, että havainnoimalla ja analysoimalla palautetta toimintaa on saatu parannettua. 

Samaa toimintatapaa voidaan käyttää myös muun ulkoisen palautteen käsittelyssä. 

Poikkeamien hallintajärjestelmä on vain yksi kanava, josta palautetta toiminnasta saadaan. 

Muita kanavia palautteen saamiselle voivat olla esimerkiksi suorat yhteydenotot 

sidosryhmiltä, valtakunnalliset palaverit ja järjestelmistä nähtävillä olevat tunnusluvut. 

Myös postikeskuksen sisältä tuleva palaute ja havainnot tulee käsitellä samalla tavalla. 

Palautekanavat voidaan jakaa myös toistuviin palautteisiin ja kertaluontoisiin palautteisiin, 

jotka voivat olla kertavaikutukseltaan suurempia kuin normaalit toistuvat palautteet. 

Toistuvana palautteena voidaan nähdä esimerkiksi päivittäiset poikkeamailmoitukset, jotka 

käsittelevät yksittäisiä lajitteluvirheitä ja väärinohjautumisia tai raportoinnista ilmenevät 

pienet jäämät. Kertaluontoista palautetta taas ovat poikkeukselliset tilanteet, jotka eivät 

toistu päivittäin. Esimerkiksi kertaluontoisesta palautteesta käy esimerkiksi ilmoitus 

useammasta jakelutoimipisteestä tulleesta viestistä, jossa ilmoitettiin erään suuren 

lähetyserän puuttuvan kokonaan, ja joka löytyi myöhemmin postikeskuksesta väärästä 

varastosta. 

Kaikki poikkeustilanteet ja virheet eivät ole haittoja, jotka tulee eliminoida, vaan 

mahdollisuuksia havaita epäkohtia prosessista ja kehittyä paremmaksi. Ottamalla käyttöön 

järjestelmällisen lähestymistavan palautteen ja ongelmien käsittelyyn, niistä saadaan 

huomattavasti enemmän irti kuin nykyisellä pintapuoleisella käsittelyllä. Tällainen 

lähestymistapa voi olla PDCA-sykli, joka mahdollistaa asioiden systemaattisen käsittelyn, 

suorittamisen ja mittaamisen. PDCA-syklissä oleellinen osa on juurisyyanalyysi, joka tulee 

toteuttaa tarpeeksi syvällisesti ennen ongelmanratkaisuun ryhtymistä, jotta todelliset 

juurisyyt saadaan selville ja varmistetaan oikeisiin asioihin ja kohteisiin puuttuminen. 

Juurisyyanalyysilla varmistetaan myös, sijaitseeko ongelma tuotannossa vai jossakin 

muualla tuotantoon vaikuttavissa toiminnoissa, kuten suunnittelussa. Löytyneiden 

juurisyiden pohjalta tulee tehdä tarkka toimintasuunnitelma, jotta ongelmanratkaisu etenee 

oikeaan suuntaan. Toimenpiteitä kannattaa tehdä yksi kerrallaan, jotta vaikutuksia on helppo 
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tarkastella ja suunta seuraaville toimenpiteille selkiytyy. Vaikutuksia kannattaa myös 

seurata tarkasti, jotta varmistutaan etenemisestä oikeaan suuntaan. Helppo tapa suorittaa 

seurantaa on tarkkailla, tuleeko toimenpiteiden kohteista enää palautetta. Postikeskuksessa 

yksi asia voi vaikuttaa useisiin tahoihin ja useat eri tahot toimivat samojen asioiden parissa, 

joten huolellisen suunnittelun ja seurannan merkitys korostuu.  

Kun ongelma on saatu korjattua, pitää toimintatavat vakiinnuttaa sellaisiksi, että ongelma ei 

enää toistu. Viestintä kaikissa syklin vaiheissa on tärkeää. Suunnitteluvaiheessa ongelman 

viestinnällä voidaan saavuttaa muilta tahoilta arvokasta apua ongelman ratkaisemiseksi. 

Toteutusvaiheessa suunniteltujen korjaustoimenpiteiden toteuttaminen täytyy ohjeistaa 

asiaan liittyville tahoille. Seurantavaiheessa toimenpiteiden vaikutukset ja hyödyt tulee 

osoittaa. Toimintavaiheessa uusien, hyväksi havaittujen toimintatapojen käyttöönotto tulee 

ohjeistaa. Erityisen tärkeää viestintä on työntekijöille, jotka ovat useimmiten alttiimpia 

käytäntöjen ja työohjeiden muutoksille. Positiivisten vaikutusten viestiminen on tärkeää, 

jotta motivaatio ja kiinnostus jatkavan parantamisen kulttuuriin saadaan säilytettyä. Kuvassa 

8 on esitetty PDCA-sykliä noudattava tavoitetila palautteen käsittelylle ja sitä seuraavalle 

ongelmanratkaisulle. 

 

 

Kuva 8 Tavoitetila palautteen käsittelylle ja ongelmanratkaisulle 

 

Jatkuvalle palautteelle, eli päivittäisille poikkeamailmoituksille ja käsittelyn jäämälle 

PDCA-sykli sopii hyvin käsittelymenetelmäksi sen jatkuvan luonteen ja toistuvan palautteen 

vuoksi. Toistuvaa palautetta voidaan seurata viikoittain laatupalaverissa. Kertaluontoiset ja 

poikkeavat tilanteet vaativat kuitenkin hieman erilaista lähestymistapaa. Säännöllinen 
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seuranta ei onnistu, joten juurisyyt on selvitettävä mahdollisimman pian ongelman 

ilmestymisestä. Ongelmanratkaisun aloittamista ei kannata lykätä seuraavaan 

viikkopalaveriin, vaan kannattaa heti koota ongelmanratkaisuryhmä juurisyyanalyysin 

tekemistä varten. Toiminta tämän jälkeen voidaan toteuttaa kuvan 8 mukaisesti. Suunniteltu 

toimintamalli ei juurikaan poikkea aikaisemmasta käsittelytavasta. Merkittävin muutos 

koskee ilmoitusten raportoinnin jälkeistä tiedottamista, dokumentointia ja toimenpiteisiin 

ryhtymistä. 

 

5.4 Järjestelmien ja materiaalien käyttäminen 

Kuten aiemmista kehitystoimenpiteistä on käynyt ilmi, järjestelmiä ja niiden tuottamia 

materiaaleja on tarkoitus hyödyntää runsaasti viestinnässä ja dokumentaatiossa. 

Palaverimateriaalit ovat koosteita useiden eri seurantojen ja järjestelmien tuottamasta 

informaatiosta. Team Site ja sen tehtävälistat kuuluvat oleellisesti suunniteltuihin 

toimintamalleihin materiaalien jakamisen, toimenpiteiden seurannan ja dokumentaation 

välineenä. Microsoftin Teams mahdollistaa sähköpostia yksinkertaisemman keinon viestiä 

ja jakaa tiedostoja eri ryhmien välillä. Diplomityön aikana erillisenä projektina 

postikeskuksessa käyttöön otettu Microsoftin PowerBI-analytiikkatyökalu tarjoaa koosteita 

postikeskuksen seurattavista tunnusluvuista, jotka aikaisemmin olivat hajallaan eri lähteissä.  

Kaikilla järjestelmillä ja aiheilla on omat vastuuhenkilönsä, jotka pitävät useimmiten myös 

aiheen palaverit. Vastuuhenkilöitä ei ole nimitetty virallisesti, mutta jatkuvan käyttämisen 

takia osaaminen ja vastuu on keskittynyt tietyille henkilöille. Esimerkiksi poikkeamien 

hallintajärjestelmää ja laatuun liittyviä materiaaleja käyttää pääasiassa yksi 

suunnitteluosaston työntekijä, jonka vastuulla ovat myös laatupalaverin pitäminen ja 

poikkeamien läpikäynti palaverien yhteydessä. Muut eivät yleensä käytä kyseisiä 

materiaaleja muuten kuin sijaisuustilanteissa. Materiaalin jakaminen ja järjestelmien 

käyttäminen ei ole rutiininomaista muille kuin vastuuhenkilöille. Nämä vastuuhenkilöt 

toimivat alkuun järjestelmien käyttämisen tukihenkilöinä ja auttavat materiaalien 

tuottamisessa ja jakamisessa esimiesten ja eri organisaatiotasojen välillä, kunnes toiminnasta 

tulee osa säännöllistä rutiinia.  

Tiedon läpinäkyvyyden parantamiseksi kaikille organisaatiotasoille tuotantotaululle ja 

tuotannon palavereihin tuodaan laatua, tehokkuutta ja työturvallisuutta kuvaavia mittareita, 

jotka on tarkoitus päivittää viikoittain. Informaatio kerätään ensin eri lähteistä koosteiksi 
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palaveria varten, jonka jälkeen ne esitetään ensin esimiehille ja esimiesten kautta 

työntekijöille. Esimies on vastuussa viestinnästä ja asioiden läpikäynnistä työntekijöilleen, 

mutta materiaalien tuottaminen koetaan vielä nykytilanteessa haastavaksi. Tästä syystä 

vastuu materiaalien tuottamisesta annetaan palaverien ja järjestelmien vastuuhenkilöille. 

Samalla kun tieto eri lähteistä koostetaan yhdeksi materiaaliksi, vastuuhenkilöt voivat 

tulostaa materiaalin osat, jotka kuuluvat tuotantotaululle, ja jakaa sen esimiehille. Tällöin 

kynnys materiaalin käyttämiseen tuotantotaululla madaltuu ja tiedon jakamisen käytäntöihin 

saadaan jatkuvan parantamisen vaatimaa järjestelmällisyyttä. 

Team Siten tehtävälistojen päivittämisen rutinoimiseksi varmistettiin, että kaikki osaavat 

käyttää niitä. Käytöstä tehtiin yksityiskohtaiset ohjeet, listoja hyödyntävissä palavereissa 

ohjeistettiin käyttöä ja tarvittaessa käytössä opastettiin henkilökohtaisesti. Jatkuvan 

päivittämisen merkitystä korostettiin dokumentaation ja tilannekuvan ylläpitämisen kannalta 

ja siitä muistutettiin kaikkien palaverien jälkeen ja tarvittaessa henkilökohtaisesti. 

Tekemällä listat mahdollisimman helppokäyttöisiksi ja painottamalla niiden merkitystä 

pyrittiin saamaan tehtävien vastuuhenkilöt kiinnittämään enemmän huomiota 

päivittämiseen. Päivittämisrutiini ei kuitenkaan muodostu muuten kuin tekemällä 

päivityksiä aina tarpeen vaatiessa. Tehtäviä pyrittiin tekemään aiempaa useammin varsinkin 

laadun aiheista, jotta mahdollisuuksia harjoitteluun olisi enemmän. Päivittämisestä 

muistuttamista tulee jatkaa myös diplomityön jälkeen, kunnes rutiini saavutetaan. Kuten 

aiemmin on mainittu, työlistoja käyttävien palaverien vastuuhenkilöiden tulee pitää huoli 

rutiinin ylläpidosta. 

Järjestelmien rutiininomaisella käytöllä halutaan varmistaa niiden sisältämän tiedon 

hyödyntäminen jatkuvassa parantamisessa. Pelkkä tiedon systemaattinen jakaminen on jo 

hyvä lähtökohta, mutta sitä on myös hyödynnettävä kehityskohteiden havainnointiin ja 

analyyseihin. Ongelmanratkaisussa ja kehittämisessä on hyvä osata käyttää järjestelmien 

tarjoamaa faktoihin perustuvaa tietoa kokemukseen ja arvioihin perustuvan tiedon rinnalla.  
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6 TOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO  

Toimenpiteitä on otettu käyttöön vähitellen työn aikana. Toimien on tarkoitus olla 

rutiininomaisia, joten niiden käyttöönotosta ei tehty projektiluontoista, vaan työkaluja ja 

käytäntöjä tuotiin osaksi päivittäistä toimintaa vähän kerrallaan. Joitakin toimintatapoja 

otettiin käyttöön toisten ollessa vielä suunnitteluvaiheessa. Käyttöönotossa noudatettiin 

PDCA-sykliä. Suunnitteluvaiheeseen kuuluivat kehityskohteiden havainnointi ja 

toimenpiteiden suunnittelu. Toteutusvaiheessa suunnitellut toimintatavat otettiin käyttöön 

yhteistyössä postikeskuksen henkilöstön kanssa. Seurantavaiheessa uusien toimintatapojen 

toteuttamista seurattiin ja niistä kerättiin palautetta. Mikäli uusi toimintatapa todettiin 

toimivaksi, sen toteuttamista jatkettiin samaan malliin ja sitä levitettiin myös muualle 

postikeskukseen. Jos havaittavissa oli parannettavaa, palattiin takaisin suunnittelupöydälle 

ja aloitettiin sykli alusta. Hyvä esimerkki syklin mukaisesta toimenpiteiden suunnittelusta ja 

toteutuksesta on kappaleessa 5.3 kuvatut erilaiset toimintatavat poikkeamailmoitusten 

käsittelemiseksi. Työn aikana kokeiltiin kolmea erilaista tapaa käsitellä ilmoituksia, joista 

kaksi ensimmäistä eivät tuottaneet tyydyttävää lopputulosta. Kolmas tapa otettiin käyttöön 

kaikille postikeskuksen osastoille, ja on kirjoitushetkellä käytössä oleva tapa toimia. 

Diplomityöhön liittyvät toimenpiteet eivät olleet monimutkaisia toteuttaa. Suurimmat 

haasteet käyttöönotossa liittyivät suureen määrään osastoja ja eri työvuoroja. Samoja 

toimintatapoja toteuttaa lopulta useita kymmeniä ihmisiä, joten toimintatapojen 

yhtenäistäminen täysin samanlaisiksi ja joka osaston kattaviksi on erittäin haastavaa 

diplomityön aikaikkunassa. Käyttöönottovaiheessa pyritään kuitenkin antamaan 

mahdollisimman tarkat ohjeet ja dokumentaatio suunnitelmista, joita pystytään seuraamaan 

myös diplomityön päättymisen jälkeen. Toimenpiteiden ohjeistaminen voidaan näin 

toteuttaa esimiesten ja päälliköiden toimesta. 

Toimenpiteiden käyttöönotosta viestittiin mahdollisuuksien mukaan palavereissa 

mahdollisimman laajalle osallistujakunnalle. Tämän lisäksi viestintää tehtiin sähköpostitse 

ja jakamalla Team Siten kautta luotuja ohjeita. Ensimmäisillä kerroilla käytäntöjä ja 

työkaluja käytettäessä pyrittiin olemaan mukana ja osallistumaan uuteen toimintaan sekä 

antamaan palautetta ja ohjaamaan toimintaa kädestä pitäen. Esimerkiksi uusien 

palaverirunkojen toteuttamista opastettiin tuottamalla materiaalia, osallistumalla ja 

pitämällä osia palavereista. Tuotantotauluille tehtiin esimerkkikirjauksia. Uusien 

järjestelmien käytöstä tehtiin mahdollisimman tarkkoja ohjeita ja näytettiin toimintaa 
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käytännössä. Päivittäistä toimintaa yleensäkin pyrittiin ohjaamaan uusien toimintatapojen 

suuntaan. Aina kun mahdollisuus ilmeni, annettiin ohjeet tehdä toimenpiteitä uudella tavalla 

ja valvottiin, että niin tehdään myös jatkossa.  

 

6.1 Tuotantotaulujen käyttöönotto 

Tuotantotaulut ovat tärkeässä asemassa diplomityön tavoitteen saavuttamiseksi, joten niiden 

käyttöönotto toteutettiin ensimmäisenä. Taulumalli oli suunniteltu yhtenäiseksi kaikille 

osastoille. Ennen kuin taulumallista tehtiin pysyvä, piirrettiin taululle ensin taulutussilla 

muokattavissa oleva versio, jota käytettiin muutamia päiviä. Jos esimiehiltä ei saatu enää 

muutosehdotuksia, tehtiin taulumallista pysyvä ruudutusteipin avulla. Näin taulua voi 

pyyhkiä ja puhdistaa ilman, että ruudukot pyyhkiytyvät pois. Jokaiselle tauluelementille 

tehtiin oma paikkansa, johon ei kuulu laittaa mitään muuta. Taululle kuuluville tulosteille 

laitettiin magneettiset muovitaskut, joihin säännöllisesti vaihtuvat kuvaajat on helppoa 

vaihtaa. Tulosteiden paikalle määritettiin myös päivittämisen ajankohta ja vastuullinen 

henkilö, jotta päivittämien pysyisi säännöllisenä. Näillä toimenpiteillä taulun käytöstä tehtiin 

mahdollisimman helppoa. Kuvassa 9 esitetään päivitetty versio kuvan 5 tuotantotaulusta. 

 

 

Kuva 9 Uudistettu tuotantotaulu 
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Taulujen ollessa käyttövalmiita luvussa 5 esiteltyjen toimenpiteiden käyttöönotto aloitetiin. 

Tuotantotaululla jatkuvasti pysyvät tulosteet vietiin taululle. Jatkuvasti taululla pysyvät 

tulosteet ovat taulupalaverien rungot ja asialistat, vuoron lopetuksen muistilista sekä QR-

koodi sähköiseen kehitysehdotuslomakkeeseen. Asialistat esiteltiin esimiehille ja niiden 

hyödyntämistä päivittäisessä toiminnassa painotettiin. Ne ovat muistilistoja, joilla osaston 

johtamistoimintaa ohjataan tavoiteltuun suuntaan. Asialistat muotoiltiin siten, että ne 

pakottavat taulun jatkuvaan ylläpitämiseen ja päivittämiseen. Niiden sisältämiä ohjeita on 

helpompi noudattaa, jos tukena on tuotantotaulun visuaalinen esitys. On kätevämpää esitellä 

tuotannon tavoitteiden saavuttaminen, laatu ja tehokkuus visuaalisesti taululta näyttäen. 

Sanallinen selittäminen on helpompaa visuaalisen esityksen pohjalta kuin asioiden 

esittäminen pelkästään puhumalla. 

Tuotantotaulujen ylläpitämisessä toimittiin aluksi tiiviissä yhteistyössä esimiesten kanssa. 

Viikoittain päivitettäviä kuvaajia tulostettiin, vietiin taululle sovittuna ajankohtana ja niiden 

hyödyntämistä käytiin esimiehen kanssa läpi. Vähitellen tulosteita ei enää viety valmiiksi 

taululle, vaan tulosteet annettiin esimiehelle itse vietäväksi. Lopulta myös tulosteiden 

hankkiminen jätettiin esimiehen tehtäväksi materiaalien vastuuhenkilöiden avustuksella. 

Samalla tavalla tehtiin kaikkien taululle merkittävien asioiden kanssa. Aina, kun taululle oli 

tarpeen kirjata jotain, se tehtiin ensin yhdessä ja seuraavaksi siitä vain muistutettiin. Taululle 

kirjattavat asiat ovat useimmiten päivityksiä seurattaviin toimenpiteisiin tai omaa toimintaa 

koskevat uudet tai poikkeukselliset tiedotusasiat.  

Taulun ylläpidon merkitystä korostettiin jatkuvasti. Tuotantotaulun on tarkoitus olla kanava 

tiedonkululle prosessin tilasta, joten sen merkitys häviää, jos siinä on vanhaa tietoa. 

Päivittämistä valvottiin aamukierrosten yhteydessä lajittelupäällikön kanssa. Mikäli jotain 

oli jäänyt kirjaamatta, siitä huomautettiin ja kehotettiin tekemään seuraavat 

tilannepäivitykset ajallaan. Jatkossa valvontavastuu jää kierrokselle osallistuville 

päälliköille. 

Työntekijöille tuotantotaulua esiteltiin vuoronaloituspalaverien yhteydessä taulumallin 

ollessa valmis ja sisällön ollessa paikallaan. Esimiehen pidettyä oman osuutensa, taulun eri 

elementit käytiin lyhyesti läpi ja niiden merkitys perusteltiin samalla tavalla kuin esimiehille. 

Varsinainen kiinnostuksen herättäminen taululla oleviin asioihin ja motivointi jatkuvaan 

kehittämiseen on kuitenkin esimiehen vastuulla. 
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6.2 Palaverimallien käyttöönotto 

Palavereille määriteltiin kaksi eri luokkaa: esimiesten palaverit ja tuotannon palaverit. 

Palaverien tavoitteet eroavat hieman toisistaan. Esimiesten palavereissa tarkoitus on tukea 

toiminnan johtamista, tehdä analyysejä ja suunnitelmia sekä tehdä päätöksiä. Tuotannon 

palavereissa taas jaetaan tietoa esimiesten palaverien aiheista ja tehdyistä päätöksistä, 

ohjataan työntekijöiden toimintaa ja annetaan tilaisuus molemminpuoliseen palautteeseen ja 

vuorovaikuttamiseen. Palavereja varten oli suunniteltu asialistat ja sisältöä, joiden 

tarkoituksena on tehostaa palaverien läpikäyntiä ja tuoda mukaan jatkuvaa parantamista 

tukevaa järjestelmällistä asioiden läpikäyntiä.  

Palaverien kehitystoimenpiteiden käyttöönotto tapahtui samalla tavalla palaverista 

riippumatta. Suunnitellut toimenpiteet esiteltiin palaverin osallistujille ensimmäisessä 

palaverissa, jonka jälkeen palavereja alettiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Mallien 

noudattamista valvottiin osallistumalla palavereihin ja ohjaamalla toimintaa ja keskustelua 

palaverien aikana. Palaverien asialistat tukevat toimintaa palaverien aikana ja sitä ennen. 

Asialistan ohjeiden mukainen toiminta vaatii valmistautumista ja asioiden pohdintaa 

etukäteen, jotta palaverit säilyvät tehokkaina ja keskustelu pysyy aiheessa. Tehtävälistojen 

päivittämisestä muistutettiin jatkuvasti. Myös tuotantotaulun ylläpitoa valvottiin.  

Tuotannon palaverimallien, ja erityisesti vuoronaloituspalaverin, käyttöönotto tapahtui 

osasto ja esimies kerrallaan. Vuoronaloituksen asialista jaettiin kaikille esimiehille 

tutustumista varten. Heitä pyydettiin suunnittelemaan palaveria hieman etukäteen asialistan 

mukaisesti. Ensimmäisen palaverin pitämistä mentiin seuraamaan paikan päälle. Tarpeen 

mukaan esimiehen pitämän osuuden lisäksi käytiin väliin jääneitä asioita läpi ja esiteltiin 

myös diplomityön aihetta lyhyesti työntekijöille. Palaverin jälkeen esimiehille annettiin 

palautetta asialistan noudattamisesta ja käytiin keskustelu palaverista. Tarpeen vaatiessa 

palaveriin osallistuttiin uudelleen, ja palautetta annettiin lisää, kunnes palaveri noudatti 

asialistaa. Osallistumalla palavereihin varmistettiin ensinnäkin palaverien jatkuva pitäminen 

ja riittävä tiedon jakaminen ja vuorovaikuttaminen.  

Esimiesten palavereiden aikana keskusteluun pyrittiin tuomaan järjestelmällistä käsittelyä ja 

juurisyyanalyysejä, jotka myös johtaisivat toimenpiteisiin. Esimerkiksi jäämän syyksi 

perusteltiin usein vain suuri määrä lajiteltavaa postia ja riittämätön resurssi, joka ei ole 

ongelman todellinen juurisyy. Keskustelua vietiin syvemmälle ohjaamalla osallistujia kohti 

juurisyitä esimerkiksi kysymällä miksi-kysymyksiä. Juurisyitä löytämällä ongelmiin 
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saadaan määritettyä helpommin tehokkaita kehitystoimenpiteitä, jotka on myös helpompi 

ottaa käyttöön. Toimenpiteiden seurantaa pyrittiin lisäämään palaverien aikana ja 

varmistamaan, että toimenpiteitä todella tehdään. Erityisesti Team Siten tehtävälistojen 

kohteita on helppoa käydä läpi järjestelmällisesti PDCA-syklin mukaisesti, ja tätä 

lähestymistapaa esiteltiin palaverien aikana. 

Palaverien jälkeen osallistujia ohjeistettiin viestimään palaverin asiat kaikille tahoille, jotka 

tiedosta voivat hyötyä. Tekniikan palaverin listoja tulee hyödyntää asentajien 

tiedottamisessa, laadun asiat tulee viestiä myös tuotannon työntekijöille ja poissaolevien 

henkilöiden informointi tulee huomioida. Palaverien materiaalit ja muistiot kulkevat 

esimiesten välillä, mutta organisaatiorakenteessa alaspäin kulkevaan tietoon piti kiinnittää 

enemmän huomiota. Esimiesten palaverien jälkeen kaiken tarpeellisen materiaalin 

siirtyminen tuotantotauluille varmistetaan vastuuhenkilöiden avulla. Materiaalien ollessa 

taululla, on myös luontevaa käydä ne läpi tuotannon palavereissa. Ongelmanratkaisussa 

kaikki ongelmat, niiden juurisyyt ja niiden korjaamiseksi tehtävät kehitystoimenpiteet on 

myös tuotava työntekijöiden tietoon. Kaikkien esimiesten palaverien jälkeen varmistettiin, 

että esimiehet viestivät näitä asioita tuotantotauluilla ja tuotannon palavereissa. 

 

6.3 Järjestelmien ja materiaalien käyttäminen 

Tuotantotaulujen ja palaverien kehitystoimenpiteiden myötä on myös pakollista käyttää 

postikeskuksen järjestelmiä ja palaverien materiaaleja, jotta suunnitellut toimintamallit 

toimivat kunnolla. Järjestelmien käyttöönotto on tapahtunut muiden toimenpiteiden 

käyttöönoton yhteydessä, sillä ne ovat ikään kuin muuta toimintaa tukevia työkaluja. 

Teamsiin tehtyä vuoron alun raportointia lukuun ottamatta kaikki käytettävät järjestelmät ja 

materiaalit ovat jo olleet olemassa ja käytössä. Diplomityön aikana niitä on kuitenkin pyritty 

hyödyntämään tehokkaammin jatkuvan parantamisen periaatteiden tukemisessa. 

Järjestelmät ovat olleet lähinnä palaverien pitäjien ja muiden vastuuhenkilöiden hallussa, 

mutta suunnitelluilla toimintatavoilla niiden käyttövastuuta laajennetaan. Palavereihin 

valmistautuminen vaatii tehtävälistojen päivittämistä ja materiaalien hankkimista 

tuotantotauluille. Kattava tiedonkulku ja tiedon järjestelmällinen käsittely vaatii 

dokumentaation tekemistä ja tallentamista järjestelmiin. Tiedon keskittymistä voidaan 

välttää jakamalla materiaaleja mahdollisimman kattavissa kanavissa. Juurisyiden 

löytäminen ongelmiin voi vaatia tunnuslukujen seurantaa. 
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Järjestelmien käyttöönotto ei vaatinut erityisiä toimenpiteitä. Ohjeet kaikkien oleellisten 

järjestelmien käyttämisestä ja materiaalien löytämisestä jaettiin niitä tarvitseville henkilöille. 

Käyttökokemus järjestelmien käyttämisestä pyrittiin tekemään mahdollisimman helpoksi. 

Apua käytössä kehotettiin pyytämään aina tarvittaessa, ja mikäli jollakulla havaittiin olevan 

vaikeuksia, apua tarjottiin heti. Tämän lisäksi järjestelmien vastuuhenkilöitä ohjattiin 

auttamaan niiden käytössä aina tarvittaessa. Itse järjestelmien käyttäminen ei ole 

haasteellista vähänkään tietokoneita käyttäneille. Tärkeintä on rutiinin muodostuminen 

niiden käyttämiselle, mikä on vaatimuksena myös muiden rutiinien toteuttamiselle. 

Materiaalien käyttäminen tuotantotaululla on sidoksissa tuotantotaulun ja tuotannon 

palaverien kehitystoimenpiteisiin. Tuotantotaululle on määritetty laitettavaksi kuvaajia 

palaverien materiaalista ja poikkeamailmoituksia.  Kuten aiemmin mainittu, materiaalit 

luodaan pääasiassa palaverien vastuuhenkilöiden toimesta, mutta niitä tulee käyttää myös 

viestinnässä erityisesti organisaation alemmille tasoille. Palaverien materiaalit, 

tehokkuuskoosteet ja poikkeamailmoitukset tehdään vastuuhenkilöiden toimesta joka 

tapauksessa valmiiksi, joten niiden käyttämisessä ei ole esteitä. Materiaaleja käydään 

viikoittain läpi, mutta jatkuvan esittämisen takaamiseksi ne tulee viedä myös 

tuotantotauluille. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on varmistaa materiaalien helppo saatavuus. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vastuuhenkilöt tulostavat esimiehille materiaalin 

valmiiksi, jolloin esimiehen täytyy vain viedä se tuotantotaululleen ja käsitellä asia 

tuotannon palavereissa. Aamukierroksen aikana päällikön tulee varmistaa, että materiaali on 

tuotu taululle ja se on käyty läpi vuoron aloituksessa. 
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7 VAIKUTUKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Diplomityön alussa jatkuva parantaminen ei ollut yleisesti käytössä oleva termi 

postikeskuksessa. Kehittäminen tapahtui pääasiassa aina tarpeen ilmetessä, eikä jatkuvasti, 

kuten jatkuvan parantamisen määritelmässä todetaan. Diplomityön alussa toiminnan 

kehittämiseen oli kyllä toimintatapoja ja käytäntöjä, mutta lähestymistapa ei ollut avoin ja 

järjestelmällinen, vaan tieto oli keskittynyt esimiestasolle ja kehitystoimenpiteet olivat 

lähinnä satunnaisia ja tapahtuivat organisaation ylemmillä tasoilla. Mahdollisuuksia 

jatkuvalle kehittämiselle kuitenkin löytyy, keinoja ja työkaluja ei vain ole täysin 

hyödynnetty jatkuvan parantamisen filosofian mukaisesti. Diplomityön aikana oli tarkoitus 

tunnistaa näitä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia ja valjastaa niitä tukemaan jatkuvan 

parantamisen kulttuurin edistämistä.  

Tarkoituksena oli luoda erilaisia työkaluja hyödyntämällä toimintaympäristö ja rutiineja, 

jotka ohjaavat toimintaa jatkuvan parantamisen filosofian mukaiseen suuntaan. Yksikään 

käytetty työkalu ei ollut täysin uusi. Muokkaamalla olemassa olevien työkalujen käyttämistä 

jatkuva parantaminen pyrittiin tuomaan osaksi päivittäistä toimintaa. Keskeisimmät käytetyt 

työkalut olivat tuotantotaulut, palaverit ja postikeskuksen järjestelmät. Työkalut ja niiden 

keskeisimmät tavoitteet on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1 Jatkuvan parantamisen edistämisessä käytetyt työkalut 

Työkalu Tavoite 

Tuotantotaulu Tiedonkulun tehostaminen ja tiedon läpinäkyvyyden 

parantaminen 

Mielenkiinnon herättäminen jatkuvaan parantamiseen 

Palaverit Tilaisuus toteuttaa järjestelmällistä kehittämistä 

Lisätä vuorovaikutusta organisaatiotasojen välillä 

Järjestelmät Tuottaa palautetta ja tukea kehityskohteiden 

havainnointia 

Toimenpiteiden seuranta ja dokumentointi 
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7.1 Käytetyt työkalut ja toimintamallit 

Tuotantotaulu on tärkeä työkalu erityisesti työntekijöiden ja esimiesten välisen 

vuorovaikutuksen edistämisessä ja organisaatiotasojen välisessä viestinnässä. Taulujen 

avulla luodaan informaatiokenttä, joka tarjoaa tarvittavan tiedon tuotantoprosessin 

suorittamiseen tavoitteiden mukaisesti. Keskittyneen tai harvakseltaan jaetun tiedon sijaan 

tuotantotaulun avulla voidaan viestiä nopeasti ja helposti kaikille osaston työntekijöille 

kaikesta oleellisesta. Tuotantotaulun avulla voidaan myös herättää työntekijöiden 

mielenkiintoa prosessin parantamista kohtaan ja tarjota omistajuuden ja vastuun tunnetta 

prosessin kehittämisestä osoittamalla heidän suorittamiensa toimenpiteiden vaikutuksia. 

Näiden asioiden saavuttamiseksi tuotantotaulut yhtenäistettiin lajitteluosastoilla, niihin 

tuotiin samaa sisältöä ja niiden käyttämisestä tehtiin selkeät käyttöohjeet. 

Tuotantotauluja oli käytetty postikeskuksessa aiemminkin, mutta hyvin 

epäjärjestelmällisesti. Taulujen yhtenäistämisen ja käyttöohjeiden myötä taulu tarjoaa 

huomattavasti paremman kuvan prosessista ja käynnissä olevista toimenpiteistä. Kirjauksia 

päivitetään huomattavasti aktiivisemmin ja selkeämmin lähtötilanteeseen verrattuna. Myös 

laitehuolto on saatu taulun käyttämiseen mukaan aktiivisemmin. Aikaisemmin huolto ei 

tehnyt oma-aloitteisesti merkintöjä tekemistään toimenpiteistä, mutta nyt tilanne on parempi 

ja selvittelytyön määrä tehdyistä toimenpiteistä on vähentynyt. Tuotantotaulujen käytön 

rutiininomaisuus on lisääntynyt, mikä on myös auttanut viestintää ja vuorovaikuttamista 

organisaatiotasojen välillä. Tuotantotaulu on helpottanut taululla pidettävien palaverien, eli 

aamukierroksen ja vuoronaloituksen pitämistä, sillä esimiehet voivat vain käydä taululla 

olevat asiat läpi. Taululle tuodut uudet tiedot ja kuvaajat ovat vähintäänkin keränneet 

katseita. Diplomityön loppuvaiheessa ei vielä voitu sanoa, että tuotantotaulut olisivat 

aiheuttaneet valtavaa mielenkiintoa prosessin tilaa ja kehittämistä kohtaan, mutta taulua ja 

sen tarjoamaa tietoa ainakin katsotaan päivittäin, mikä on jo hyvä alku. Haasteena 

tuotantotaulujen käytössä on kurinalainen päivittäminen ja kaiken tarvittavan viestiminen 

sen kautta. Parhaiten taululla ovat käytössä jo aikaisemmin käytetyt tunnuslukujen seuranta 

ja ongelmat ja toimenpiteet. Muiden asioiden tuominen taululle vaatii vielä opettelua. 

Taulun käyttämisestä aiheutuvia hyötyjä on vaikeaa mitata, joten haasteita aiheuttavaa 

päivittäistä kirjausten tekemistä on vain jatkettava ja seurattava pidemmällä aikavälillä, 

kunnes tulokset ovat näkyvillä. 
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Palavereja oli tarkoitus tehostaa ja niiden sisältöä sitoa paremmin jatkuvaan parantamiseen. 

Tehokkaampia palavereja tavoiteltiin luomalla palavereille asialistat, joista käy ilmi 

käsiteltävät asiat, palaverin tavoitteet ja osallistujien vastuut. Erityisesti etukäteen 

valmistautumista painotettiin. Asioiden ollessa mielessä ja dokumentoituna jo palaveriin 

tullessa, ei palaverin aikaa tarvitse käyttää turhaan läpikäyntiin ja kirjausten tekemiseen, 

vaan keskittyminen voidaan kohdistaa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asioiden 

läpikäyntiin pyrittiin tuomaan järjestelmällisyyttä esittelemällä PDCA-sykliä ongelmien ja 

palautteen käsittelyyn. Myös juurisyyanalyysin merkitystä korostettiin toimenpiteiden 

suunnittelun lähtökohtana. Tarkoitus oli, että palaverit eivät olisi pelkkää läpikäyntiä, vaan 

niissä syntyisi myös hyvää ja rakentavaa keskustelua ongelmien syistä ja toimenpiteistä. 

Esimiesten palavereissa käsiteltävät asiat tulee käsitellä myös tuotannon palavereissa, jotta 

tiedonkulusta saadaan läpinäkyvää ja asioiden todellinen tila on selvillä kaikille. Tuotannon 

palaverien on tarkoitus olla tuotantotaulun informaatiota täydentäviä tilaisuuksia, joissa 

kaikki epäselvyydet käydään läpi ja taulun aiheista käydään keskustelua. Tuotannon 

palaverit ovat tilaisuuksia esimiehen ja työntekijöiden väliselle vuorovaikutukselle, joissa 

tulee olla mahdollisuus antaa rakentavaa palautetta molempiin suuntiin. Erityisesti 

vuoronaloituspalaverin merkitystä tässä vuorovaikutuksessa haluttiin korostaa. Vuoron 

aloitus voi olla ainoa kohtaaminen esimiehen ja työntekijän välillä päivän aikana, joten 

molempien osapuolten on tärkeää saada äänensä kuuluviin sen aikana.  

Palavereihin on saatu asialistojen avulla tehokkuutta asioiden käsittelyyn. Esimerkiksi 

aamukierroksen kesto lyheni keskimäärin noin 15 minuuttia asialistan käyttöönoton jälkeen. 

Kierroksella käsiteltävät asiat oli määritetty selvästi, ja pitämällä niistä kiinni myös turhien 

aiheiden sivuaminen väheni. Myös etukäteen valmistautuminen on auttanut palaverien 

tehostamista. Tuotantotaulujen ja Team Siten tehtävälistojen oma-aloitteinen päivittäminen 

on vähentänyt kirjaustarpeita palaverien aikana, jolloin keskustelu aiheesta on pysynyt 

huomattavasti rakentavampana. Palavereihin on saatu myös tuotua mukaan PDCA-syklin 

mukaista käsittelyä. Erityisesti Team Siten tehtävälistojen seuraaminen syklin mukaan on 

tapahtunut ikään kuin itsestään aktiivisemman ylläpidon myötä. Myös poikkeamien 

hallintaprosessiin ja ulkoisen palautteen käsittelyyn suunniteltu malli noudattaa PDCA-

sykliä. Poikkeamien hallintaan on diplomityön aikana alettu kiinnittää paljon enemmän 

huomiota, ja palautteen järjestelmällisen läpikäynnin hyödyllisyydestä on saatu jo selvää 

näyttöä poistuneiden säännöllisten poikkeamailmoitusten muodossa. Seurantaa tulee jatkaa 

PDCA-syklin mukaan ja sitä kannattaa pyrkiä laajentamaan myös muihinkin, kuin laadun 
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aiheisiin. Esimerkiksi työturvallisuuden osalta postikeskuksen esimiehille esiteltiin 

juurisyyanalyysin tekemistä. Sen yhdistäminen PDCA:n järjestelmälliseen käsittelyyn tuo 

myös työturvallisuusasioiden läpikäyntiin jatkuvan syklin. Tämän edellytyksenä on 

kuitenkin säännöllinen järjestelmien päivittäminen ja aktiivinen seuranta, jota tehtävien 

vastuuhenkilöiden tulee muistaa tehdä tai vastuuttaa seurantaa muille henkilöille. 

Vuoronaloituspalaveri otettiin käyttöön koko postikeskuksessa. Vastahakoisuutta palaverin 

pitämisen suhteen oli vielä diplomityön loputtua, mutta suurin osa osastoista pitää palaverin 

säännöllisesti. Kuten tuotantotaulujen kanssa, hyötyjä vuoronaloituspalaverin pitämisestä on 

vaikeaa mitata. Palaverista on kuitenkin saatu palautetta sen kohderyhmältä, eli 

työntekijöiltä. Suuri osa työntekijöistä kokee palaverin vain osana työpäivää, ja palaute siitä 

on ollut neutraalia. Suurimmat muutokset tapahtuivat osastoilla, joissa palaveri ei aiemmin 

ollut käytössä. Palautteen mukaan vuoronaloitus koettiin todella hyvänä asiana jo pelkästään 

yhteisen kokoontumisen takia. Vaikka tiedotettavaa ei olisi ollut, koettiin tärkeäksi, että 

esimies tulee toivottamaan kaikille hyvää työpäivää. Saavutettavat hyödyt tuotannon 

palavereissa eivät siis rajoitu pelkästään tiedonkulun paranemiseen, vaan palaverit tuovat 

esimiestä lähemmäs työntekijöitään. Näin vuorovaikuttamisen kynnys madaltuu ja 

konkreettinen keskustelu toiminnan kehittämiseen liittyvistä asioista on helpompi aloittaa. 

Muiden osastojen hyviä kokemuksia tulee jakaa vuoronaloituspalaveria vastustavien tahojen 

kanssa. Siten voidaan osoittaa palaverien vähintäänkin parantavan työilmapiiriä. 

Kolmas oleellinen työkalu diplomityön kannalta on postikeskuksen järjestelmät. Ne tuovat 

palaverien ja tuotantotaulujen materiaaleihin tarvittavat lukuihin perustuvat faktatiedot. 

Järjestelmät jäävät hieman palaverien ja tuotantotaulujen varjoon konkreettisen 

kehitystoiminnan näkökulmasta, mutta niiden rooli on ennemminkin muiden työkalujen 

tukitoiminto. Järjestelmistä saadaan sisältö visuaaliseen johtamiseen ja 

palaverimateriaaleihin, niihin dokumentoidaan kaikki toimenpiteet ja seurannat, ja niiden 

kautta saadaan palautetta omasta toiminnasta. Järjestelmät toimivat myös keinona jakaa 

tietoa ja materiaaleja. Järjestelmien käyttämisen oma-aloitteisuutta korostettiin erityisesti 

tehtävälistojen päivittämisessä ja vuoron tilannekuvan antamisessa, jotta niiden tekemiseltä 

vältytään palaverien aikana. Järjestelmien kautta saatavaa palautetta, kuten 

poikkeamailmoituksia ja jäämää on otettu enemmän esille palavereissa ja käytetty 

kehityskohteiden ilmaisemisessa. PDCA-syklin mukaisessa läpikäynnissä järjestelmät ovat 

erittäin käyttökelpoisia. Niiden avulla dokumentoidaan kaikki suunnitelmat ja toimenpiteet, 
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ja seurataan vaikutuksia mittareiden ja palautteen kautta. Järjestelmiä kannattaa seurata 

muutenkin aktiivisesti, sillä ne paljastavat faktat toiminnan tilasta. Mittareita tarkastellaan 

tällä hetkellä pääasiassa viikon jaksoissa. Järjestelmät kuitenkin mahdollistavat myös 

tiheämmän seurannan. Toiminnan muuttuessa rutiininomaiseksi tarkasteluväliä voidaan 

lyhentää, jolloin vaikutusten seurannan väli lyhenee, ja onnistumisiin ja epäonnistumisiin 

voidaan reagoida nopeammin. 

Palaverimateriaaleihin ei tehty työn aikana muutoksia, mutta niitä tuotiin kattavammin esille 

tuotantotaululla, tavoitteena luoda käsitys lajitteluprosessien laadusta ja suorituskyvystä. 

Laatua ja suorituskykyä kuvaavien mittareiden lisäksi esille tuotiin myös 

työturvallisuusasioita ja ulkopuolista palautetta poikkeamailmoitusten muodossa. Taulun 

päivittäminen koettiin esimiesten keskuudessa haastavaksi ja turhaksi. Hyötyjä 

tuotantotaulun informaatiokentän luomisesta oli vaikeaa osoittaa lyhyellä aikavälillä, joten 

päivittämisestä pyrittiin tekemään mahdollisimman helppoa. Materiaalin käytöstä ja 

viemisestä taululle ovat vastuussa esimiehet, mutta materiaalin hankkimisessa auttavaa 

palaverimateriaalin koostava henkilö. Materiaalin kertaluontoinen läpikäynti ei täytä 

riittävää informaatiotasoa kunnollisen tilannekuvan saamiseksi, joten tuotantotaulun 

käyttäminen jatkuvaan materiaalien esittämiseen on toimivampi tapa. Taulujen ylläpito 

täytyy pitää säännöllisenä, jotta riittävä informaation taso säilytetään. 

Työkalujen ja toimintatapojen käyttöönoton tarkoitus ei kuitenkaan lopulta ole niiden 

pilkuntarkka noudattaminen, vaan niiden käyttäminen oman toiminnan jatkuvassa 

kehittämisessä. Niiden avulla syntyy rutiineja, jotka antavat toiminnalle suuntaa kohti 

jatkuvan parantamisen kulttuuria. Esimerkiksi, sen sijaan, että vuoronaloituspalaverissa 

sanotaan juuri ne asiat, jotka asialistalle on määritetty, tulee työntekijöiden ja esimiehen 

yhteinen viisiminuuttinen käyttää rakentavaan keskusteluun, jota asialista ja tuotantotaulu 

tukevat. Vuoronaloituksen pitäminen, tuotantotaulun käyttäminen ja tuotantotaulun asioiden 

läpikäynti ovat uusia rutiineja, jotka edistävät informaation jakamista ja vuorovaikutusta. 

Näin päästään ylöspäin leanin abstraktiotasoissa. Työkaluja ja menetelmiä käyttämällä 

organisaatio muokkautuu jidoka-periaatteen mukaisesti läpinäkyvämmäksi, mikä puolestaan 

tukee jatkuvan parantamisen arvojen toteutumista.  

Voidaan sanoa, että taulukon 1 tavoitteet on saavutettu omalla tavallaan. Ei voida sanoa, että 

tieto kulkee täysin optimaalisesti, tai että kaikki odottavat malttamattomana päästäkseen taas 

seuraavassa vuoron aloituksessa antamaan oman näkemyksensä kehitysprojektien 
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etenemisestä. Asioihin on kuitenkin alettu kiinnittää enemmän huomiota ja työkalujen ja 

toimintamallien käytön merkitys toiminnan kehittämisen kannalta on ymmärretty. Uudet 

toimintamallit ovat antaneet mahdollisuuden toteuttaa päivittäistä toimintaa jatkuvan 

parantamisen määritelmien mukaisesti, ja sen myötä alkaneet myös vähitellen vaikuttaa 

vallitseviin ajatusmalleihin. 

 

7.2 Jatkotoimenpiteet 

Uudet tavat käyttää esiteltyjä työkaluja ovat nyt käytössä postikeskuksessa. Vielä ei voida 

sanoa, että toiminta on jatkuvan parantamisen filosofian mukaista, mutta edellytyksiä sille 

on nyt kehitetty lähtötilanteeseen nähden. Työkalujen ja toimintamallien käyttöönoton 

myötä toimintaan on tullut lisää järjestelmällisyyttä ja tiedon läpinäkyvyys on selvästi 

parantunut. Rother (2010, 4) kuvaa Toyotan jatkuvan parantamisen mallia, eli Toyota Kataa, 

kaksitasoisena konseptina (Kuva 10), jossa yllä ovat jatkuvaan parantamiseen liittyvät 

näkyvät asiat ja alla näkymättömät asiat. Diplomityössä keskityttiin lähinnä kuvan 10 

näkyviin asioihin, joilla luotiin edellytyksiä jatkuvan parantamisen kulttuurin seuraavalle 

kehitysaskeleelle. Seuravaksi myös postikeskuksen johtamisen filosofiaa ja rutiineja tulee 

muuttaa jatkuvan parantamisen suuntaan, eli kohti kuvan 10 näkymättömiä asioita. 

Ajattelutapojen muuttamiselle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä tapaa tai teoriaa. Muutos 

tapahtuu pidemmällä aikavälillä päivittäisen jatkuvan parantamisen mukaisen johtamistavan 

harjoittelun tuloksena (Rother 2010, 221). Tuomalla uusia työkaluja, toimintamalleja ja 

rutiineja postikeskukseen pyrittiin luomaan ympäristö, jossa harjoittelu voi tapahtua. 

Toimimalla päivittäin luotujen rutiinien mukaan ja käyttämällä työkaluja sovitulla tavalla 

kaikkien ajattelutapa muuttuu vähitellen.  
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Kuva 10 Jatkuvan parantamisen jako näkyviin ja näkymättömiin elementteihin (Mukaillen 
Rother 2010, 4) 

 

Ennen kuin kaikki tapahtuu suunnitelmien mukaan ja oma-aloitteisesti, tarvitaan tiettyjä 

ärsykkeitä. Tietyt prosessit, kuten poikkeamien hallinta tai tunnuslukujärjestelmien seuranta 

ovat tiettyjen henkilöiden vastuulla. Näiden henkilöiden tulee antaa esimiehille aloite 

jatkuvan parantamisen toimintojen käynnistämiseksi ja vastuuttaa esimiehiä hoitamaan 

rutiineiksi suunnitellut toimenpiteet, kuten tunnuslukujen päivittäminen tuotantotauluille. 

Päälliköiden tulee valvoa, että toiminta jatketaan kurinalaisesti. Jatkuva parantaminen 

koskee koko organisaatiota ja sen toteutus kuuluu kaikille organisaation jäsenille. 

Esimiesten tehtävä on ohjata alaistensa kehittymistä oikeaan suuntaan. Päälliköt näyttävät 

esimerkkiä ja valvovat alaisuuteensa kuuluvien esimiesten toimintaa, samoin kuin esimiehet 

tekevät ryhmävastaavilleen. Keskustelu ja palaute myös vertaisten välillä on suotavaa. 

Tarkoitus on, että vastuuttamisen ja valvonnan kautta suunnitelluista jatkuvan parantamisen 

toimintatavoista tulee standardeja ja osa päivittäistä toimintaa.  

Toiminnan standardointi yksin ei kuitenkaan riitä, sillä prosesseilla on luonnostaan tapana 

rappeutua. Tästä syystä, vaikka tavoitetiloja olisi saavutettu ja hyvistä toimintamalleista 

tehty vakiokäytäntöjä, parantamista pitää jatkaa. (Rother 2010, 11.) Tämä ei koske 

ainoastaan prosessiparannuksia, vaan myös diplomityön aikana kehitettyjä toimenpiteitä. 

Rappeutumista oli havaittavissa jo diplomityön aikana, esimerkiksi aamukierroksella. Heti 

uusien toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen toiminta vaikutti erinomaiselta. Tahti oli tiivis 

ja kaikki oleelliset asiat käsiteltiin. Parin kuukauden jälkeen havaittavissa oli kuitenkin 

jälleen säännönmukaista lipsumista aiheista ja aikatauluista. Tämä on hyvä osoitus ylläpidon 

ja jatkuvan kehittämisen tärkeydestä. Diplomityön aikana kehitetyt jatkuvan parantamisen 

toimintamallit kuuluvat myös jatkuvan parantamisen piiriin. Toimintaa pitää jatkaa 
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järjestelmällisesti ja parannuksia tulee tehdä, muuten päädytään takaisin lähemmäs 

diplomityön lähtötilannetta. 

Diplomityön kehityskohteet kuuluivat jatkuvan parantamisen edellytyksien kehittämiseen. 

Itse prosessien kehitystoimintaan ei niinkään otettu kantaa. Seuraava vaihe jatkuvan 

parantamisen kulttuurin edistämisessä on kartoittaa prosessien nykytilat ja määrittää niille 

tavoitetilat, ja aloittaa kehittäminen PDCA-syklin järjestelmällistä ja loppumatonta 

rakennetta hyödyntäen. Ensin on kuitenkin varmistettava, että edellytykset syklin mukaiseen 

järjestelmälliseen kehittämiseen ovat kunnossa. Tästä syystä ennen kehitystoimenpiteisiin 

kiirehtimistä, on hyvä harjoitella toimintamalleja ja juurruttaa jatkuvan parantamisen 

ajattelutapaa, jotta vältytään osaoptimoinnilta ja kommunikaatio-ongelmilta. 

Jatkuvassa parantamisessa toimintaa on ajateltava prosessien kautta, jotta parantaminen 

toteutetaan linjassa tavoitetilojen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Parantamista ei tule 

tehdä omien mieltymysten mukaisesti, jotta vältytään osaoptimoinnilta ja kehitykseltä, joka 

vie harhaan tavoitetilojen määrittämältä suunnalta. Prosesseja kannattaa kuvata esimerkiksi 

arvovirtakuvauksen avulla. Tämä helpottaa prosessiajattelua ja tavoitteiden määrittämistä, 

parantaa prosessin läpinäkyvyyttä, helpottaa juurisyiden havainnoinnissa ja pitää kehityksen 

linjassa asiakastarpeiden kanssa. Diplomityön aikana tehtiin erillinen projekti raskaan 

lajittelun prosessin kuvaamisesta, jossa raskaasta lajittelusta tehtiin arvovirtakuvaus ja 

toimintaa analysoitiin sen pohjalta. Pelkän arvovirtakuvauksen avulla prosessista oli 

havaittavissa helposti useita kehityskohteita. Muistakin prosesseista kannattaa tehdä 

arvovirtakuvaukset prosessin nykytilan ja tavoitetilojen määrittämisen helpottamiseksi.  

Kun edellytykset järjestelmälliselle asioiden käsittelylle ovat kunnossa, tulee 

kehityskohteiden havainnointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen aloittaa rohkeasti. 

Kehittämissyklin seuraava askel kannattaa ottaa ripeästi, jotta myös seuraava este voidaan 

havaita mahdollisimman pian. Ei ole tarpeellista löytää täydellistä ratkaisua heti, vaan ottaa 

pienempi tilapäinen askel kohti tavoitetilaa, jotta näkökenttää tulevista askelista saadaan 

laajennettua. Satunnaisten, näennäisesti hyödyllisten toimenpiteiden tekeminen ei kannata, 

vaan este tulee ensin analysoida syvällisesti ja varmistaa ensin toimenpiteiden sopivuus. 

Toimenpiteitä kannattaa ottaa käyttöön yksi kerrallaan, jotta on helppoa arvioida vaikutuksia 

ja määritellä, miten toimia seuraavaksi. (Rother 2010, 137-138.) Poikkeamailmoitukset ja 

paikallinen havainnointi tuovat esiin asioita kehityskohteista päivittäin, joten niiden jatkuva 

seuraaminen on helppoa. Seuraamalla huolellisesti tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia 
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saadaan selville suunta seuraavalle askeleelle kohti tavoitetilaa ja vaatimuksia seuraavalle 

kehitystoimenpiteelle. Kun toimenpiteiden vaikutukset tiedetään tarkasti, pystytään 

seuraava askel ja sykli aloittamaan. Poikkeuksellisissa ja kertaluontoisissa 

ongelmatilanteissa ongelmanratkaisuprosessi tulee aloittaa mahdollisimman pian 

juurisyiden löytämiseksi, sillä palaute näissä tapauksissa ei ole jatkuvaa. Muuten 

satunnaisissa ongelmissa kannattaa noudattaa samaa kaavaa: pieniä toimenpiteitä yksi 

kerrallaan, huolellinen seuranta ja tarkka toimintasuunnitelma seuraavasta vaiheesta. 

Havainnointiin ja kehitystoimenpiteiden suunnitteluun tulee ottaa mukaan myös työntekijät, 

jotka näkevät asiat käytännönläheisemmästä perspektiivistä. Työntekijöiden mukaan 

ottaminen motivoi heitä osallistumaan havainnointiin ja kehittämiseen. Esimiesten on 

näytettävä esimerkkiä ja annettava työntekijöille kuva, että tehtävät toimenpiteet ovat 

tärkeitä. Näin työntekijät kokevat asiat myös tärkeämpinä. Työntekijöille on osoitettava, että 

heidän panoksensa auttaa tekemään prosessista paremman ja helpottaa työskentelyä. 

Tekemällä näin prosessin läpinäkyvyys paranee, havainnointi on entistä helpompaa ja 

kehityksen toteuttamisen vastuu voidaan siirtää enemmän prosessin operaattoreille. Kuvassa 

11 esitetään diplomityön jälkeen tarvittavat toimenpiteet jatkuvan parantamisen 

mahdollistamiseksi. 

 

 

Kuva 11 Toimenpiteet jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi 

 

Huomattavaa kuvan 11 kohdissa on, että yksikään kohta ei ole kertaluontoinen. Kaikkien 

toimenpiteiden tulee olla käynnissä jatkuvasti, esimerkiksi PDCA-sykliä noudattaen. Aina, 

kun prosessia kehitetään, se muuttuu eikä ole enää sama prosessi kuin ennen. Prosessin 

arvovirta muuttuu ja suorituskyky paranee, jolloin on tarpeen tehdä uusia 
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toimintamallien käytön 

harjoittelu ja 
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Prosessien nykytilan 
selvittäminen, 
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havainnointi ja käsittely, 

suunnitelmallinen 
toimenpiteisiin 

ryhtyminen
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arvovirtakuvauksia. Tavoitteita saavutetaan, jolloin tavoitteet pitää määritellä uudelleen 

uuteen nykytilaan perustuen. Kehittyneet prosessit voivat vaatia uusia työkaluja ja 

toimintamalleja, jotta niiden kehittäminen on ylipäätään mahdollista. Ja vaikka prosessit 

paranevat jatkuvasti, ne voivat silti olla vielä hieman parempia. Tästä syystä havainnointia 

ja kehittämistä ei pidä lopettaa koskaan. 
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8 YHTEENVETO 

Tämän diplomityön tavoitteena oli edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria Helsingin 

postikeskuksessa. Tavoitteeseen pääsemiseksi perehdyttiin jatkuvan parantamisen teoriaan, 

jonka pohjalta pystyttiin löytämään keskeisimpiä haasteita jatkuvan parantamisen kannalta. 

Haasteisiin pyrittiin vastaamaan kehittämällä postikeskuksessa jo olemassa olevia työkaluja 

ja toimintatapoja linjassa jatkuvan parantamisen filosofian kanssa. Diplomityö on osa 

laajempaa Postin jatkuvan parantamisen edistämisen tavoitetta. 

Kehityskohteita havainnoitiin osallistumalla postikeskuksen päivittäiseen toimintaan. 

Havainnointiin kuului palavereihin osallistuminen, esimiesten ja työntekijöiden 

vapaamuotoinen haastattelu, tiedonkulun ja vuorovaikuttamisen tarkkailu sekä käytössä 

oleviin järjestelmiin tutustuminen. Lähtötilanteessa postikeskuksessa ei ollut käytössä 

järjestelmällistä lähestymistapaa prosessien kehityskohteiden havainnointiin ja 

kehittämistoimenpiteiden hallintaan. Keskeisimpinä ongelmina nähtiin tiedon 

keskittyneisyys ja tiedonkulun puute sekä palautteen ja havaintojen käsittelyn vähäisyys. 

Kehityskohteita havainnoidessa huomattiin, että työkaluja ja toimintatapoja asioiden 

parantamiseksi on jo olemassa. Työssä pyrittiin lisäämään ja selkeyttämään tämän olemassa 

olevan infrastruktuurin aktiivista käyttämistä. Tärkeimmät työkalut, joita diplomityön 

aikana hyödynnettiin, olivat tuotantotaulut, palaverit ja postikeskuksen järjestelmät. 

Kehittämällä näitä työkaluja ja niiden yhdessä muodostamaa kokonaisuutta pyrittiin 

muodostamaan rutiineja ja ajattelutapoja, jotka tukevat jatkuvan parantamisen filosofian 

mukaista toimintaa. 

Tuotantotaululla haluttiin parantaa tiedon läpinäkyvyyttä tarjoamalla työntekijöille 

mahdollisimman paljon tietoa prosessin nykytilasta, suorituskyvystä ja käynnissä olevista 

muutoksista. Tuotantotaulujen rakenne ja ulkoasu yhtenäistettiin kaikille osastoille. 

Tauluille jatkuvasti nähtäville uutta sisältöä esimiesten palaverimateriaaleista. Pitämällä 

informaatio jatkuvasti nähtävillä, työntekijöiden mielenkiintoa prosessin tilaa ja sen 

kehittämistä kohtaan pyritään kasvattamaan. Tuotantotaulu toimii päivittäisjohtamisen 

runkona, ja esimies voi sitä hyödyntäen käydä kaikki työntekijöiden huomiota vaativat asiat 

läpi. 

Palavereihin oli tarkoitus luoda tehokkaampi läpikäyntitapa ja sisällyttää jatkuvan 

parantamisen vaatima järjestelmällinen lähestymistapa havainnointiin ja seurantaan mukaan 
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palaverien runkoon. Palavereille luotiin agendat, joista käy ilmi palaverissa käsiteltävät 

asiat, palaverin tavoitteet ja palaverin osallistujien vastuut. Vastuissa painotettiin erityisesti 

etukäteen valmistautumista. Osallistujien tullessa palaveriin tilannepäivitykset tehtynä ja 

asiat valmiiksi mietittynä, voidaan palaverissa keskittyä tilannekartoituksen sijaan 

suunnitteluun, vaikutusten seurantaan ja päätöksentekoon. Tuotannon palavereista haluttiin 

tehdä tilaisuuksia vuorovaikutukselle esimiesten ja työntekijöiden välille. Tuotantotaulun 

avulla luodun tilannekuvan perusteella työntekijät pystyvät antamaan palautetta toiminnasta 

ja tekemään omia kehitysehdotuksiaan. Pitämällä vuoronaloituspalaveri jokaisen vuoron 

alussa, esimies lähentyy työntekijöitään ja madaltaa kynnystä molemminpuolisen palautteen 

antamiselle ja kehittymiselle.  

Postikeskuksen järjestelmiä on tarkoitus käyttää materiaalien ja informaation tuottamiseen 

ja jakamiseen, sekä kehitystoimenpiteiden dokumentoimiseen ja seurantaan. Tuotettavat 

materiaalit ovat erilaisia suorituskyvyn ja laadun mittareita sekä kirjallista ja lukumuotoista 

palautetta. Esimerkiksi päivittäiset poikkeamailmoitukset tarjoavat paljon tietoa prosessien 

virheistä. Tätä tietoa ei aikaisemmin ole järjestelmällisesti hyödynnetty, mutta diplomityön 

aikana sen käsittely on otettu mukaan palavereihin. Järjestelmien avulla saadaan tieto 

ongelmasta, seurataan sen juurisyiden selvittämistä ja ratkaisemista, dokumentoidaan koko 

ongelmanratkaisuprosessi ja tarjotaan tieto prosessista kaikille sitä tarvitseville tahoille. 

Näitä materiaaleja ja seurantoja käytetään palaverien asialistalla ja informaation jakamisessa 

tuotantotauluilla. 

Toimenpiteiden vaikutuksia on vaikea arvioida, sillä toimenpiteet ovat vielä varsin 

alkuvaiheessa ja niistä saavutettavat mitattavat hyödyt voivat realisoitua vasta pitkän ajan 

päästä. Yleinen suhtautuminen toimenpiteisin oli pääasiassa positiivista niin työntekijöiden 

kuin esimiestenkin osalta. Muutosvastarintaa oli kuitenkin myös havaittavissa. Tätä pyrittiin 

lieventämään esittelemällä positiivisia kokemuksia muilta osastoilta. Toimenpiteiden 

käyttöönoton myötä toiminnasta on saatu järjestelmällisempää. Tuotantotaulun avulla 

viestitään paljon aikaisempaa enemmän, palaverien ajankäyttö on tehostunut ja järjestelmiä 

käytetään toimenpiteiden dokumentointiin ja seurantaan. Käyttöön otetut toimintamallit 

mahdollistavat jatkuvan parantamisen filosofian mukaisen toiminnan toteuttamista 

päivittäisellä tasolla, mikä taas ohjaa myös vallitsevia ajattelutapoja jatkuvan parantamisen 

suuntaan. 
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Käyttämällä työkaluja säännönmukaisesti suunnitellulla tavalla muodostuu rutiineja, jotka 

auttavat organisaatiota jatkuvan parantamisen filosofian mukaisessa toiminnassa. 

Postikeskuksen ilmapiiriä pyrittiin muuttamaan suuntaan, jossa on hyvä harjoitella 

työkalujen käyttämistä ja siten tukea ajattelutavan muuttamista. Esimiesten tulee ohjata 

alaistensa toimintaa haluttuun suuntaan ja vahtia, että toimenpiteiden noudattamisesta ei 

lipsuta ja sen myötä valuta takaisin kohti lähtötilannetta. Ottamalla positiivisen asenteen 

muutokseen ja käsittelemällä asiat tosissaan, esimiehet antavat alaisilleen tärkeän kuvan 

jatkuvasta parantamisesta. 

Kun edellytykset ovat kohdillaan, voidaan jatkuvaa parantamista viedä yhä pidemmälle. 

Tärkeää jatkuvassa parantamisessa on nykytilan ja tavoitetilan määrittäminen ja 

systemaattinen eteneminen näiden tilojen välillä. Toiminta tulee aloittaa nykytilojen 

määrittämisellä esimerkiksi arvovirtakuvausta hyödyntäen, jonka jälkeen pystytään 

määrittämään sopivat tavoitetilat. Tavoitetilaa kohti kuljetaan askel kerrallaan 

hyödyntämällä PDCA-sykliä, joka tarjoaa yksinkertaisen ja järjestelmällisen tavan asioiden 

käsittelyyn. Juurisyyanalyysi tulee ottaa suuremmissa määrin mukaan etenemiseen, sillä se 

varmistaa oikeisiin asioihin puuttumisen ja niistä oppimisen. Tärkeää on myös tehdä 

toimenpiteitä yksi kerrallaan ja lyhyin syklein, jotta vaikutuksia on helpompi seurata ja oikea 

kehityssuunta pystytään varmistamaan.  

Jatkuvan parantamisen kulttuurin edistäminen on ollut käynnissä postikeskuksessa jo ennen 

diplomityötä. Diplomityön tekeminen ja sen tulosten hyödyntäminen ovat yksi etappi 

matkalla kohti jatkuvasti kehittyvää ja toiminnastaan oppivaa organisaatiota. Nyt vastuu 

kehityksen jatkamisesta ja tulosten hyödyntämisestä on kaikilla postikeskuksen 

työntekijöillä, päälliköistä lajittelukoneiden operaattoreihin. Yksikään organisaatio ei ole 

täydellinen, joten parannettavaa löytyy aina. Siksi havainnointia ja kehittymistä ei tule 

koskaan lopettaa. 
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