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The quality of the product and operations is an integral part of customer experience
and brand of which a customer is willing to pay for. If the quality does not meet the
expectations, the customer is likely to complain. The complaint is not only a sign of
something gone wrong, but it is also an opportunity to learn and improve internal
processes.
The object of this work was to study the sharing and utilizing the knowledge received
from customer complaints from the point of view of shop floor employee. Knowledge
sharing is challenging on the shop floor as the operators have limited access to
computers during the work day. Also shift work poses its challenges to the equitable
sharing of information.
The study was conducted as a qualitative case study, the material of which was
collected through semi-structured thematic interviews in a company that manufactures wood boards. The interviewees were mill employees and foremen, as well as
people involved in the complaint handling process, both at the mills and at the company's headquarters.
According to the results, participating in problem solving is the best way to share the
complaint information in the factory environment. When involved, the operator understands the importance of the problem and the measures needed to correct it. He
can then, in turn, pass the information on to his colleagues. Information from complaints must be shared quickly, and new ways of working must be introduced without
delay in order to correct the errors that led to the complaint and to ensure that it is
avoided in the future. Therefore, the complaint information is shared almost exclusively as explicit information, either interactively articulated or codified in documents
in systems and/or printed on notice boards.
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1. JOHDANTO
Yritykselle tuotteen ja toiminnan laatu on erittäin tärkeää ja se on osa asiakaskokemusta ja brändiä, josta asiakas on valmis maksamaan. Jos laatu kärsii, kärsii maine
ja sillä on vaikutusta luonnollisesti myös yrityksen tulokseen. Yksittäisenkin reklamaation selvittäminen voi olla aikaa vievä prosessi ja se voi olla myös taloudellisesti
suuri menetys, jos kyseessä on kallis tuote ja/tai suuri toimituserä, jota reklamaatio
koskee.
Taloudellisen menetyksen lisäksi reklamaatioilla on vaikutusta organisaation osaamisen ja tietämiseen. Sen vuoksi on tärkeää, että reklamaatioita hallitaan asianmukaisesti ja niin, että niistä on mahdollista oppia. Reklamaatiot tulisikin nähdä mahdollisuutena löytää korjausta vaativia ongelmakohtia sisäisissä prosesseissa (Filip
2013, 271). Virheitä voi tehdä, mutta niitä ei pitäisi toistaa.
Yrityksissä mitataan asiakastyytyväisyyttä usein säännöllisesti ja tässä yhteydessä
voidaan saada myös sanallista palautetta – joko positiivista, kiittävää, palautetta tai
sitten negatiivista palautetta. Negatiiviset palautteet eivät odota asiakastyytyväisyystutkimusta vaan ne tulevat useimmiten erillisinä, tapauskohtaisina reklamaatioina silloin, kun asiakas kokee niihin olevan aihetta. Tässä työssä keskitytään sanallisiin palautteisiin, kun ne koskevat jotain erillisistä tunnistettavaa toimintoa yrityksen valmistusprosessissa. Pääasiassa tällaiset palautteet ovat reklamaatioita.
Positiivista palautetta annetaan harvemmin, sillä perusoletushan on, että kaikki toimii moitteetta, niin tuotteet kuin palvelukin. Jos jokin ei toimi, silloin otettaan yhteyttä
ja silloin on kyseessä reklamaatio tuotteen ominaisuuksista tai esimerkiksi toimituksesta.
Asiakaspalautteista, reklamaatioista ja niiden käsittely- tai hallintaprosessista löytyy
paljon tutkimustietoa: Miksi on tärkeä kysyä palautetta ja miten sitä käsitellään, miten siitä voidaan ottaa opiksi, välttää vastaavat sudenkuopat, pitää yllä hyvä maine
ja asiakkaat tyytyväisinä. Suuri osa aiempaa tutkimusta keskittyy asiakaspalautteen
ja reklamaation käsittelyyn lähellä asiakasrajapintaa esimerkiksi asiakaspalvelussa
tai

myynnissä.

Samoin

palautteista

saadun

opin

jakaminen

keskittyy
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toimistoympäristöihin, joissa työntekijöillä ja asiantuntijoilla on pääsy yrityksen sähköisiin järjestelmiin, tietoa luodaan sähköisissä työympäristöissä ja tiimeissä, joissa
osallistujat edustavat organisaation eri tahoja ja erilaista osaamista. Tieto tallennetaan järjestelmiin ja sitä jaetaan sähköisesti. Myös tietoprosessien tutkimusta on
tehty paljon pääosin tietotyöläisen näkökulmasta. Aikaisemmissa tutkimuksissa tunnistetaan kyllä, että myös tehdastyötä tehdessä syntyy paljon yritykselle arvokasta
tietoa ja osaamista, joka on pääosin hiljaista, mutta sen tutkimus tehdasnäkökulmasta on ollut vielä vähäistä (Nakano, Muniz Jr & Batista Jr 2003, 290).

1.1. Asiakasreklamaatiot organisaation oppimisen lähteenä
Reklamaatioista oppimisen on mainittu vaikuttavan yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tulokseen positiivisesti. Reklamaatioiden hallinnan tavoitteena voi olla asiakkaan säilyttäminen ja pitäminen tyytyväisenä tai tavoitteena voi olla organisaation
oppiminen, jolloin reklamaatiot tuovat ilmi huonosti toimivia seikkoja yrityksen toiminnassa ja joiden avulla yritys pystyy parantamaan omaa toimintatapaansa. Joskus asiakkaan osoittama ongelma hoituu yksinkertaisesti, esimerkiksi korjaamalla
virheellinen asete laitteessa, mutta reklamaatiot toimivat myös pitkäaikaisemmin organisaation oppimisen lähteenä, kun yritys muokkaa toimintatapojaan ja prosessejaan. (Yilmaz, Varnali, Kasnakoglu, 2015, 944–945; Lindner, Anand, Falk & Schmitt,
2016, 101) Asiakasnäkökulmasta johtuen yritykset haluavat usein käsitellä reklamaatiot nopeasti, jolloin niistä oppiminen saattaa jäädä puolitiehen. Jotta oppiminen
olisi mahdollista, tulisi sille varata aikaa. Etenkin oppiminen, joka tapahtuu ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa, vaatii aikaa. (Vos, Huitema & de Lange-Ros 2008,
15)
Yilmaz et al. (2015) tutkivat, miten yritykset hyötyvät reklamaatioista, ja he jakoivat
hyödyt edellä mainittuihin asiakashyötyihin ja oppimisen hyötyihin. Molemmissa
vaihtoehdoissa on tärkeää, että yrityksellä on toimiva reklamaationkäsittelyprosessi
mutta vielä suurempi merkitys on organisaatiokulttuurilla, sillä miten yritys suhtautuu
reklamaatioihin innovaatioiden ja oppimisen lähteenä. Asiakasreklamaatiot paitsi
osoittavat yrityksen sisäisiä toimimattomia tai huonoja toimintatapoja, ne antavat
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myös arvokasta tietoa asiakkaan odotuksista ja vaatimuksista sekä tietoa kilpailijan
toiminnasta ja tarjoomasta. (Yilmaz et al. 2015, 944–945)

1.2. Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset
Tämän työn nimeksi muovautui Asiakasreklamaatiotiedon jakaminen ja hyödyntäminen tehdasympäristössä. Tarkoituksena on tutkia, miten asiakasreklamaatioista
saatu informaatio muuntuu tiedoksi, miten siitä tiedosta opitaan ja miten sitä jaetaan
teollisessa tehdasympäristössä työntekijän näkökulmasta. Samalla halutaan tunnista toimivia käytäntöjä tiedon jakamiseen tehdasympäristössä ja erityisesti vuorotyössä. Alun perin tarkoituksena oli tutkia yleisesti asiakaspalautteista saadun tiedon jakamista, mutta koska positiivista asiakaspalautetta tulee harvoin eikä se ole
välttämättä tunnistettavissa tietylle työpisteelle, päätettiin työn aihe muuttaa. Asiakaspalautteet on pidetty mukana työssä kuitenkin sivujuonteena tarkoituksena
haastatteluissa selvittää, käsitelläänkö niitä ja miten niitä käsitellään case-organisaation tehtailla.
Koska yksittäisistä palautteista tai reklamaatioista ei aina seuraa konkreettisia muutoksia tuotantoprosessissa tai ohjeissa, voi niistä saatu hyöty olla myös syventynyt
asiakastieto tai osaaminen. Palautteista saadun tiedon jakaminen ja säilyttäminen
on oleellista, jotta se tavoittaa kaikki nykyiset ja myös tulevat tiedon tarvitsijat silloin,
kun sitä tietoa tarvitaan. Esimerkiksi reklamaation syystä muutettu työohje on tallennettava ja jaettava, jotta seuraava työvuoro osaa toimia muuttuneen ohjeen mukaisesti. Vaikka asiakaspalaute ei johtaisikaan toimenpiteisiin, voi se silti lisätä esimerkiksi asiakasymmärrystä ja auttaa ymmärtämään asiakkaan syitä miksi tietyt
laatukriteerit ovat sille tärkeitä.
Tässä työssä keskitytään asiakasreklamaatioista saadun tiedon jakamiseen ja siitä
oppimiseen tehtaan työntekijän näkökulmasta – operaattorin, joka tekee työtään
tehtaan työpisteissä erimerkiksi sorvilla, laadun tarkkailussa tai vaikkapa pakkaamossa, ei tietokoneruudun ääressä. Näillä työntekijöillä on rajallinen mahdollisuus
hyödyntää yrityksen sähköisissä järjestelmissä olevaa tallennettua tietoa ja toisaalta
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tallentaa sinne uutta informaatiota, sillä operaattoreilla ei ole omaa tietokonetta eikä
välttämättä osaamista ja aikaa käyttää sitä.
Reklamaatioista ja palautteista saatu informaatio pitää jollain tavalla jakaa, jotta siitä
tulee osaamista, jota organisaatio voi hyödyntää päätöksenteossa (Zhu, Chiu & Holguin-Veras 2018, 76). Näin organisaatio oppii ja virhetilanteet eivät toistu: Työtapoja
tai prosesseja muutetaan ja asiakastuntemus karttuu. Ja jotta tieto ei ole vain joillakin työntekijöillä itsellään, se pitää dokumentoida sellaiseen muotoon, että se tulee
hyödynnettyä ja muidenkin tietoa tarvitsevien saataville.
Työn päätutkimuskysymys on:
-

Miten reklamaatioista saatu tieto jaetaan tehdasympäristössä?

Päätutkimuskysymystä tukemassa ovat seuraavat alakysymykset:
-

Miten asiakaspalautteista saatu informaatio muuntuu tiedoksi ja osaamiseksi
tehtaalla?

-

Minkälaisia toimivia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä reklamaatioista saadun
informaation ja tiedon jakamiseen on tunnistettavissa?

Tässä työssä ei käsitellä yrityksen asiakaspalaute- tai reklamaatioprosessia vaan
keskitytään tehtaalla oppimiseen tietojohtamisen näkökulmasta. Empirian keinon
pyritään löytämään toimivia käytäntöjä opin ja tiedon jakamiselle aidossa tehdasympäristössä.

1.3. Keskeiset käsitteet
Tässä työssä käsitellään asiakaspalautteiden, lähinnä reklamaatioiden, johdosta
syntynyttä oppimista ja tiedon jakamista. Jos yritys ei saa mitään palautetta toiminnastaan tai tuotteistaan, miten se tietää missä se on onnistunut tai mitä sen pitäisi
korjata, jotta asiakkaat olisivat tyytyväisiä. Pelkkä myyntilukujen tarkastelu antaa
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vain yleiskatsauksen, mutta se ei kerro yrityksen onnistumisesta syvällisesti. Palaute antaa osviittaa jatkaa joko samaan malliin tai tehdä tarvittavia korjauksia.
Palaute
Hattie & Timperley (2007, 81) määrittelevät palautteen informaationa suorituskyvystä eli palaute on seurausta toiminnasta. Cantillon & Sergeant (2008, 1294) taas
määrittelivät palautteen seuraavasti: ”Ilman palautetta hyvä toimintapa jää vahvistamatta, huono tapa jää korjaamatta ja tie korjauksiin jää tunnistamatta.” He käsittelivät artikkelissaan lääkäreiden koulutusta, mutta sama asia pätee myös muualla.
Jos kukaan ei kerro missä onnistutaan tai toisaalta epäonnistutaan, ei muutosta
synny.
Asiakaspalautteet voidaan jakaa karkeasti kahteen: Palautteet, positiiviset tai negatiiviset, jotka on saatu kysyttäessä ja palautteet, jotka asiakas antaa spontaanisti.
Kysyttäessä palautetta jonkin yleisen asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksen
kautta on vaarana saada palautetta vain kysyttyihin kysymyksiin ja vastaukset ovat
usein kvantitatiivisessa muodossa. Spontaani palaute voi sitä vastoin kertoa paljon
enemmän, sillä se lähtee asiakkaan tarpeesta ilmaista mielipide. (Nasr, Burton ja
Gruber 2018) Tässä työssä on tarkoitus keskittyä sanalliseen palautteeseen huolimatta siitä, onko palaute tullut asiakastyytyväisyyskyselyn tai spontaanin yhteydenoton kautta.
Reklamaatio
Reklamaatio on asiakkaan antama negatiivinen palaute. Reklamaatioiden käsittely
ja niiden hallinta pitäisi ymmärtää erillisinä kokonaisuuksinaan. Reklamaatioiden käsittely on se operatiivinen prosessi, jossa reklamaatiot ratkaistaan ja asiakas saa
vastauksen/korvauksen. Reklamaatioiden hallinta taas pitää nähdä suurempana kokonaisuutena. Se kattaa reklamaatioiden käsittelyn lisäksi myös pitkällä aikavälillä
tapahtuvaa reklamaatioiden analysointia ja sen perusteella tehtävää suunnittelua,
jolla yrityksen prosesseja parannetaan. (Vos, Huitema & de Lange-Ros, 2008, 9–
10)
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Reklamaatioprosessiin kuuluu myös asiakkaan informoiminen prosessin aikana käsittelyn etenemisestä. Asiakasta kiinnostaa myös se mitä parannuksia yritys on palautteen johdosta tehnyt tai aikoo tehdä. Kun asiakas kokee, että palaute on hoidettu
hyvin, yrityksen sisäiset prosessit ovat parantuneet tai niitä parannetaan, jottei vastaavaa virhettä synny uudelleen, hänestä voi tulla reklamaation hoidon johdosta uskollinen asiakas, joka kertoo hyvän kokemuksen eteenpäin. Pelkällä korvauksella
tyytymättömästä asiakkaasta saa tyytyväisen, mutta suhtautumalla reklamaatioon
vakavasti, selvittämällä syyt, korjaamalla sisäiset prosessit ja pitämällä asiakkaan
näistä tietoisena, hänestä tulee pitkäikäinen, lojaali ja tuottoisa asiakas. (Johnston
2001, 62) Hyvin käsitelty palaute ei vain vahvista asiakassuhteita vaan se johtaa
myös hyödyllisiin muutoksiin (Cantillion & Sergeant 2008, 1294) organisaatiossa.
Organisatorinen tieto
Organisaatio antaa tiedolle ympäristön, jolloin organisatoriseksi tiedoksi voidaan
kutsua tietoa, joka on syntynyt työn tekemisen kautta. Organisatorinen tieto tai osaaminen voi olla pelkästään työntekijän päässä, jolloin se katoaa organisaatiosta, kun
työntekijä lähtee sieltä pois. Jotta tieto ei olisi pelkästään yksilöillä itsellään, se pitää
tallettaa organisaatiossa erilaisiin tiedostoihin, joista se voidaan hakea tarvittaessa.
Organisatorinen tieto on sisällytettynä myös organisaation rutiineissa ja käytännöissä, sekä kuvatuissa prosesseissa että myös ajan kanssa syntyneissä työtavoissa. (Argyris & Schön 1996, 12–13). Organisatorinen tieto on siis ihmisissä, työkaluissa ja tehtävissä. Kun tieto on syntynyt yrityksessä, ihmisten, työkalujen ja tehtävien vuorovaikutuksessa, sitä on vaikea kilpailijan kopioida ja siten se luo pohjan
kestävän kilpailuedun saavuttamiselle. (Argyris & Ingram 2000, 150) Organisatorinen tieto käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä työssä tietojohtamisen käsittelyn
yhteydessä.
Organisatorinen oppiminen / Organisaation oppiminen
”Organisaation oppiminen on muutos organisaatiossa, mikä tapahtuu, kun organisaatio hankkii kokemusta” (Argote & Miron-Spektor 2011, 1124). Muutos voi olla
esimerkiksi prosessi tai toimitapamuutos. Sen lopputulemana on tieto, joka voi olla
sekä hiljaista että eksplisiittistä. Kokemus sitä vastoin voi olla yrityksen oma kokemus tai se voi olla myös jonkun toisen yrityksen kokemus, joka on siirretty yritykselle

15

henkilöiden, tehtävien tai työkalujen kautta. (Argote & Hora, 2017, 579) Organisaation oppiminen tapahtuu tiedon luomisen, tiedon säilyttämisen ja tiedon siirtämisen
kautta (Argote 2011). Aivan kuten tietojohtamisessa, myös organisatorisessa oppimisessa tieto koetaan tärkeäksi tekijäksi yrityksen menestymiselle (Crossan, Lane
& White 1999, 524). Organisatorista oppimista käsitellään myöhemmin kappaleessa
Organisaation oppiminen.
Tietojohtaminen
Tietojohtaminen on tiedon, tietämyksen ja osaamisen johtamista ja hallintaa. Sen
ydintehtävänä ovat muun muassa tiedon luominen, tallettaminen, jakaminen ja soveltaminen tavoitteena parantaa nykyisen ja potentiaalisen tiedon systemaattista
johtamista organisaatiossa (Heisig 2009, 5, 15) Organisaatiossa olevan tiedon tehokas johtaminen vaatii vuorovaikutusta ihmisten ja teknologian sekä tekniikoiden
välillä, ei pelkästään keskittymistä yhteen näistä osatekijöistä (Bhatt 2001, 68).

1.4. Tutkimusmenetelmä
Työn tutkimusmetodiksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, koska tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia tosielämän luonnollista tilannetta kokonaisvaltaisesti ja
yksityiskohtaisesti (Hirsijärvi, Remes & Saajavaara 2009, 164; Metsämuuronen
2006, 88). Koska haluttiin syvällistä tietoa yhdestä reklamaatioprosessin osasta tehtaan työntekijän näkökulmasta, tiedon hankinnan strategiaksi valittiin case- eli tapaustutkimus. Tapaustutkimusta käytetään, kun halutaan ymmärtää ilmiötä perin
pohjin ja tutkimus keskittyy tosielämän ilmiöön (Yin 2009, 2–3). Tutkimusaineisto
saatiin haastattelemalla työntekijöitä ja reklamaatioprosessiin liittyviä henkilöitä puulevyjä valmistavan yrityksen kahdessa Suomessa sijaitsevassa tehtaassa.
Tapaustutkimus mahdollistaa myös teoriasta kehitettyjen lähtöoletuksien käyttämisen (Yin 2009, 18), jolloin tutkimustulos ei ole tilastollisesti yleistävä vaan analyyttisesti yleistävä – teoria toimii mallina, johon tapaustutkimuksen tuloksia verrataan
(Yin 2009, 38). Aineiston analysoinnissa sovellettiinkin analyyttista induktiota, jossa
analyysin lähtökohtana käytetään teoriasta löydettyjä lähtöoletuksia eli propositioita
(a priori proposition). Propositiot esitellään teoriaosuuden viimeisessä luvussa.
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1.5. Työn rakenne
Organisaation oppimisen ja tiedon luomisen kautta syntyy uutta organisatorista tietoa ja osaamista, mikä on jaettava eteenpäin, jotta se hyödyttää organisaatiota ja
muita organisaation jäseniä. Se voi tarkoittaa palautteena saatua tietoa ongelmatilanteesta, uuden asiakaskohtaisen tiedon tallentamista yrityksen järjestelmään tai
vaikkapa muuttunutta työprosessia tai työvaihetta. Nämä tiedot täytyy jakaa sellaisessa muodossa ja sellaisessa paikassa, että tieto on saatavilla sitä tarvitseville silloin kun sitä tarvitaan.
Tässä työssä asiakaspalautteita ja reklamaatioita tutkitaan ensisijaisesti tietojohtamisen, organisaation oppimisen ja tiedon jakamisen näkökulmasta. Alla on kuvattu
tämän työn teoreettinen viitekehys (Kuvio 1). Vaikka organisatorinen oppiminen voidaan katsoa sisältyväksi tietojohtamiseen, tarkastellaan niitä tässä työssä omina,
hyvin paljon toisiinsa vaikuttavina kokonaisuuksina.

Kuvio 1.

Teoreettinen viitekehys

Ensimmäisessä teoriakappaleessa (kappale 2), käsitellään tietojohtamista, esitellään organisatorisen tiedon luomisen SECI-malli ja katsotaan, miten asiakasreklamaatioista voidaan oppia tietoprosessin eri vaiheissa. Sen jälkeen tutkitaan
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organisaation oppimista kappaleessa 3 ja esitellään kolme organisatorisen oppimisen mallia (kontingenssimalli, single-loop douple-loop ja 4I-malli). Erityisesti keskitytään Gnyawalin ja Stewartin 2003 kehittämään kontingenssimalliin ja miten sitä
voidaan käyttää asiakasreklamaatioiden hallinnassa. Tiedon jakamista ja siirtämistä
käsitellään kappaleessa 4. Teoriaosuuden jälkeen seuraa työn empiirinen osio,
jossa ensin käydään läpi tutkimuksen toteuttamiseen liittyvät asiat ja sen jälkeen
paneudutaan tutkimuksen tuloksiin. Lopuksi tulevat pohdinta ja johtopäätökset.
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2. TIETOJOHTAMINEN
Tässä kappaleessa käsitellään tietojohtamista eli tietämyksen ja osaamisen johtamista. Tietojohtaminen ja organisaation oppiminen liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa.
Esimerkiksi SECI-mallia, joka esitellään lyhyesti tässä kappaleessa, on luettu yhdeksi organisatoriseen oppimiseen liittyväksi, tiedonkulkuun painottuvaksi, prosessiksi (esimerkiksi Oikarinen 2008, 49). Toisaalta taas organisatorinen oppiminen
voidaan nähdä yhtenä tietojohtamisen osa-alueena. Tässä työssä käsitellään organisaation oppiminen ja tietojohtaminen erillisinä, toisiinsa läheisesti liittyvinä kokonaisuuksinaan. Tässä osiossa tietojohtamista tarkastellaan ensin yleisesti, sitten tutustutaan organisatoriseen tietoon ja organisatorisen tiedon luomisen SECI-malliin.
Lopuksi katsotaan vielä, miten tietojohtamisen prosesseja ja käytäntöjä voidaan
hyödyntää reklamaatioiden hallinnassa.
Tietoperusteisen näkemyksen mukaan tieto on yrityksen strategisesti tärkein resurssi (Grant 1996, 110) ja tiedon luominen ja hyödyntäminen ovat tärkeimpiä keinoja kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi (Nonaka, Toyama & Nagata 2000, 1;
Bhatt 2001, 68). Grantin (1996, 120) mukaan yrityksessä oleva tieto on sen työntekijöillä, jolloin yrityksen tärkein tehtävä on soveltaa yksilöissä jo olemassa olevaa
tietoa tuottaakseen tuotteita ja palveluita. Merkittävä kilpailuetu on Smithin (2001,
319) mukaan sellaisilla yrityksillä, jotka tunnistavat ja hyödyntävät työntekijöidensä
alati kasvavaa osaamista ongelmien ratkaisussa tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Myös Argote & Ingram (2000, 150) ovat todenneet, että uuden tiedon luominen ja
sen siirtäminen luovat perustan yrityksen kilpailuedulle.
Aineelliset resurssit, kuten esimerkiksi toimitilat, laitteet ja raaka-aineet, eivät yksistään luo kilpailuetua. Myöskään pelkkä tieto ei yksinään luo kilpailuetua, vaan kilpailuetu syntyy yrityksen kyvystä hyödyntää organisaatiossaan olevaa tietoa ja
osaamista niin, että olemassa olevan tiedon pohjalta syntyy uutta, yritystä hyödyttävää osaamista. (Alavi & Leidner 2001, 108) Tiedon ja osaamisen avulla yritys pystyy käyttämään ja hyödyntämään aineellisia resurssejaan tehokkaasti.
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Tietojohtamisella tarkoitetaan yrityksen suorituskyvyn parantamista suunnittelemalla ja toteuttamalla työkaluja, järjestelmiä, prosesseja, rakenteita ja kulttuureita,
jotka edistävät päätöksenteon kannalta kriittisen tiedon luomista, jakamista ja hyödyntämistä (De Long & Fahey 2000, 115). Yksi merkittävä tietojohtamisen tehtävä
on levittää tietoa ja jakaa se saataville tiedon tarvitsijoille yrityksen sisällä tai yritysten välillä (Paulin & Suneson 2012, 81). Tiedon jakaminen ei kuitenkaan ole tietojohtamisen ainoa tehtävä organisaatioissa, vaan tavoite on luoda kokonaisvaltainen
lähestyminen organisatorisen tiedon ja osaamisen hallintaan (Heisig 2009, 16).
Tutkijat ovat esittäneet omat teoriansa tietoprosessista ja käyttäneet sen kuvaamiseen hieman eriävää terminologiaa. Jokaisessa esitetyssä tietoprosessissa on kuitenkin jollain tavalla kyseessä tiedon hankkiminen/luominen, sen säilyttäminen/tallettaminen, jakaminen/siirtäminen ja hyödyntäminen. Bhatt, joka tarkoittaa tietojohtamisella yrityksen tietoprosessien hallinnoimista, listaa tietoprosesseihin kuuluvaksi tiedon luomisen, arvioimisen, esittämisen, jakamisen ja soveltamisen (Bhatt
2001, 71). Alavi & Leidner (2001, 115) puolestaan listaa prosesseiksi tiedon luomisen, varastoinnin/hakemisen, siirtäminen ja soveltamisen, kun taas Heisigin tietojohtamisen viitekehyksessä keskeiset tietojohtamisen tehtävät ovat tiedon luominen, tallentaminen, jakaminen ja soveltaminen (Heisig 2009, 15).
Tiedon/tietämyksen/osaamisen voi katsoa jalostuvan datan ja informaation kautta
ja sitä usein kuvataankin pyramidina (Kuvio 2); alimpana, määrällisesti suurimpana
on data, raakoja faktoja, jotka voivat koostua tekstistä tai merkeistä. Kun dataa jollain tavalla jäsentää tai analysoi, siitä tulee informaatiota. Vasta kun ihminen ymmärtää ja tulkitsee informaation, sisäistää sen ja antaa sille merkityksen, siitä voi
tulla tietoa ja osaamista. (Bhatt 2001, 69; Nonaka et al. 2000,7) Vastavuoroisesti
tieto voi muuttua informaatioksi, kun se muutetaan dokumentoituun muotoon, esimerkiksi kirjalliseen tai symboliseen muotoon (Alavi & Leidner 2001, 109; Liew
2007). Informaatiosta tulee puolestaan dataa, kun dokumentoitu informaatio tallennetaan järjestelmään (Liew, 2007). Näin datasta tulee jälleen raaka-ainetta uudelle
informaatiolle ja tiedolle.
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Kuvio 2.

Tietopyramidi

Tieto on kontekstisidonnaista - se perustuu tiettyyn aikaan ja paikkaan sekä yksilön
aikaisempaan tietämykseen, kokemukseen ja osaamiseen. Ilman asiayhteyttä tieto
on pelkää informaatiota. (Alavi & Leidner 2001, 109, Bhatt 2001, 69–70; Liew 2007;
Nonaka et al. 2000, 7)

2.1. Organisatorinen tieto
Koska tieto perustuu yksilön aikaisempaan tietämykseen, tieto on silloin yksilöissä
ja se on yksilöllistä (Alavi & Leidner 2001, 110). Yksilöllinen tieto on ihmisten älyllistä
tietoa, mutta se on myös osaamista, esimerkiksi käden taitoa. Yksilöllisen tiedon
omistusoikeus on yksilöllä itsellään. (Lam 2000, 491). Jotta yksilöllinen tieto hyödyttäisi organisaatiota, se täytyy muokata ymmärrettävään muotoon (Alavi & Leidner
2001, 110). Yksilöllisen tiedon lisäksi organisaatioissa on kollektiivista tietoa, jota
voidaan kutsua myös organisaation muistiksi, ja sitä jaetaan organisaation jäsenten
välillä. Se on tallennettuna organisaation prosesseihin, rutiineihin, sääntöihin ja yhteisiin normeihin, jotka ohjaavat organisaation toimintatapoja ja vuorovaikutusta.
(Lam 2000, 491) Organisatorinen tieto on muotoutunut teknologioiden, tekniikoiden
ja siellä vaikuttavien ihmisten välisissä vuorovaikutuksissa. Organisatorista tietoa
ovat muovanneet niin yrityksen historia kuin siellä vallitseva organisaatiokulttuurikin,
mikä tekee siitä ainutlaatuista, jota sellaisenaan on vaikea muiden kopioida (Bhatt
2001, 70).
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Hiljainen ja eksplisiittinen tieto
Organisatorisessa tiedossa tunnistetaan hiljainen ja eksplisiittinen tieto. Hiljainen
tieto on osaamista, jota ei voi suoranaisesti pukea kirjoitettuun muotoon. Se on
usein kokemukseen perustuvaa ja käytännössä opittua, se muistuttaa intuitiota. Hiljaista tietoa ei ole kirjattu käyttöoppaisiin tai tietojärjestelmiin, vaan se jaetaan tiedon
soveltamisen kautta. Hiljainen tieto vastaa kysymykseen tietää – miten (know how).
Eksplisiittinen tieto, josta voidaan käyttää nimitystä tarkka, jäsennelty tai rakenteellinen tieto, sitä vastoin löytyy tietokannoista ja sen voi lukea työohjeista. Se on artikuloitua, useimmiten kirjoitettua tai muulla tavoin kuvattua tai kodifioitua tietoa, jota
on helppo jakaa ja tallentaa. Eksplisiittinen tieto vastaa kysymykseen tietää – mitä
(know what). (Alavi & Leidner 2001, 110–111; Grant 1996, 111; Nonaka, Toyama &
Konno 2000, 7–8; Smith 2001, 313–315) Koska hiljainen tieto ei näy tietokannoissa
ja järjestelmissä, sen tunnistaminen ja hallinnoiminen on erityisen tärkeää yrityksille.
Yritys menettää arvokkaan (tieto)resurssin, jos sen työntekijöillä olevaa tietoa ei
hyödynnetä, kerätä, tallenneta ja jaeta (Smith 2001, 311).
Tiedon yksilöllinen ja kollektiivinen ulottuvuus
Sekä Lam (2000) että Blacker (1995) luokittelelevat hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon
vielä edelleen yksilölliseen ja kollektiiviseen ulottuvuuteen. Molempien tutkimuksessa mainitaan tiedon tyypittelyn pohjautuvan Collinsin 1993 julkaistuun The structure of knowledge -artikkeliin.
Käsitteellinen tieto on yksilöllistä ja eksplisiittistä ja se on muodollista, joko abstraktia
tai teoreettista tietoa, kuten tieteellinen tietämys. Toiminnan tieto on yksilöllistä ja
hiljaista, käytännön osaamista ja käytäntöön perustuvaa tekemistä. Koodattu tieto
on kollektiivista ja eksplisiittistä, merkeiksi tai symboleiksi kirjattua informaatiota, kuten esimerkiksi työ- ja valmistusohjeet sekä prosessikuvaukset. Kodifioitaessa tiedosta häviää paljon alkuperäistä hiljaista tietoa, kun kaikkea hiljaista tietoa ei pysty
siirtämään kirjaimiksi tai merkeiksi. Tämän vuoksi koodattu tieto on yksinkertaistettua ja valikoitua. Sulautettu tieto on kollektiivista ja hiljaista, mikä on kiinteästi organisaation rutiineissa ja jaetuissa normeissa. Se perustuu jaettuun ymmärrykseen ja
se mahdollistaa tehokkaan viestimisen. (Lam 2000, 492–493, 496; Blacker 1995,
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1023–1025) Blackerin listauksessa on lisäksi vielä viides luokka, kulttuurinen tieto,
jolla hän viittaa prosessiin luoda yhteistä ymmärrystä (Blacker 1995, 1024).
Myös Spender (1996) on kuvannut organisatorista tietoa vastaavalla nelikentällä,
jossa vaikuttavat hiljainen ja eksplisiittinen tieto ja toisaalta yksilö- ja sosiaalinen
tieto. Yksilöllinen tieto on luonnollisesti ihmisillä ja siirrettävissä heidän mukanaan,
kun taas sosiaalinen tieto on joko julkisesti saatavilla tai sitten se on kollektiivista,
sisällytettynä organisaation rutiineihin ja kulttuuriin. Spender on nimennyt tiedon tyypit nimillä tietoinen, objektiivinen, automaattinen ja kollektiivinen tieto. Organisaatiot
eivät Spenderin mukaan noudata mitään yhtä tiedon lajia vaan pikemminkin yrityksissä esiintyy kaikkia mainittuja tiedon lajeja. Yritykset keskittyvät eksplisiittiseen tietoon, tietoon objektina, olipa se sitten kirjattu standardeihin ja työohjeisiin tai kuvattu
prosesseihin. Silti yritykset luottavat edelleen työntekijöidensä hiljaiseen tietoon, automaattiseen osaamiseen ja ammattitaitoon, aavistuksiin ja intuitioon. (Spender
1996, 51–52)
Organisatorisen tiedon nelikenttä, jossa esiintyvät molemmat edellä mainitut jaottelut (Lam/Becker ja Spender), kuvataan kuviossa 3.

Kuvio 3.

Organisatorisen tiedon nelikenttä (mukaellen Spender 1996, 52; Riege
2005, 21; Lam 2000, 491)
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2.2. Organisatorisen tiedon luomisen SECI-malli
Organisatorisen tiedon luomisessa sekä hiljaisella että eksplisiittisellä tiedolla on
tärkeä rooli. Ne eivät ole toisiaan pois sulkevia vaan toisiaan täydentäviä – uutta
tietoa syntyy niiden vuorovaikutuksessa (Nonaka & Toyama, 2003, 4; Nonaka et al.
2000, 8).
Uuden tiedon luominen on jatkuva prosessi, josta käytetään nimitystä tiedon muuntaminen (mm. Nonaka et al. 2000, 9). Tiedon muuntamista kuvataan nelivaiheisella
SECI-mallilla, jossa hiljainen tieto muuntuu eksplisiittiseksi ja eksplisiittinen hiljaiseksi. Malli on kuvattu kuviossa 4. SECI-mallin vaiheet ovat:
Sosialisaatio (socialisation), jossa uutta hiljaista tietoa muuntuu uudeksi hiljaiseksi
tiedoksi, kuten mielen malleiksi ja teknisiksi taidoiksi, jaettujen kokemusten kautta.
Uutta tietoa syntyy kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa käytännön kautta, esimerkiksi harjoittelija oppii seuraamalla kokeneempaa työntekijää ja työskentelemällä tämän kanssa. Sosialisaatio-vaihe edellyttää yksilöiden vuorovaikutusta toistensa
kanssa. Muniz Jr., Hong, Oliveira, Wintersberger & Popadiuk lukee tähän vaiheeseen jo työntekijöiden välisen dialogin (2019, 4), vaikka tiedon artikulointi tulee oikeammin esille vasta seuraavassa vaiheessa.
Ulkoistaminen (externalisation), jossa hiljaista tietoa artikuloidaan, muunnetaan,
eksplisiittiseen muotoon vuorovaikutuksen ja dialogin kautta. Usein ulkoistaminen
tehdään metaforien, konseptien ja mallien avulla. Esimerkiksi tehtaalla vuosia käytössä ollut tapa tehdä muunnetaan prosessikuvaukseksi, joka voidaan tallentaa ja
jakaa.
Yhdistäminen (combination), jossa eksplisiittistä tietoa yhdistetään toiseen eksplisiittiseen tietoon ja näin saadaan entistä kattavampaa tietoa. Uutta tietoa luodaan
analysoimalla, uudelleen lajittelemalla, kategorisoimalla ja yhdistelmällä olemassa
olevaa tietoa. Tehdasympäristössä voidaan esimerkiksi tiivistää kaikki käytettävissä
oleva informaatio prosesseiksi tai tavanomaisiksi toimintatavoiksi. Tässä vaiheessa
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yrityksen erilaiset tietojärjestelmät tulevat usein käyttöön ja syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää ja jakaa sähköisessä muodossa.
Sisäistäminen (internalisation), jossa eksplisiittinen tieto sisäistetään. Tässä vaiheessa tallennettua tietoa hyödynnetään ymmärryksen laajentamiseksi ja tieto
muuttuu jälleen hiljaiseksi tiedoksi. Sisäistämistä helpottaa, jos eksplisiittinen tieto
on kirjoitetussa tai muulla tavalla kuvatussa muodossa dokumentteina, käyttöohjeina tai tarinoina. Sisäistämisvaiheessa esimerkiksi kirjatut prosessit ja toimintatavat opitaan ja otetaan käyttöön.
(Nonaka et al. 2000, 9; Nonaka & Konno 1998, 46–47; Linderman, Schroeder, Zaheer, Liedtke & Choo 2004, 594–595; Muniz Jr., Hong, Oliveira, Wintersberger &
Popadiuk 2019, 4)

Kuvio 4.

Tiedon muuntumisen SECI-malli (mukaellen Nonaka et al. 2000, 12)

SECI-mallin lisäksi tiedon muuntumiseen liittyy aina Ba, jossa tietoa jaetaan, luodaan ja hyödynnetään. Ba tulee japanin kielestä ja se tarkoittaa yhteisesti jaettua
aikaa tai paikkaa, joka mahdollistaa tiedon jalostumisen ja muuntamisen eli missä
informaatiosta tulee tietoa. Japanin kielessä ba-sana ei tarkoita pelkästään paikkaa
vaan se tarkoittaa tiettyä aikaa ja paikkaa. Ba voi olla fyysinen tai virtuaalinen,
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esimerkiksi fyysinen tila tai yhteiset kokemukset, tai se voi olla aika. (Nonaka et al.
2000, 13–14) Koska tieto on kontekstisidonnaista, se kiinnittyy yhteisesti jaettuihin
”paikkoihin” (ba). Jos tieto irrotetaan ba:sta, eli siitä asiayhteydestä, jossa se on
syntynyt, tiedosta tulee informaatiota, jota voidaan kommunikoida ja jakaa. Tiedosta
tulee aineellinen resurssi, informaatio, kun taas tieto on aineeton resurssi. (Nonaka
& Konno 1998, 41; Nonaka et al. 2000, 13–15)
2.2.1. Asiakasreklamaatioiden hallinta tietoprosesseissa
Linder, Anand, Falk & Schmitt (2016) keskittyivät tutkimuksessaan reklamaatioiden
hallintaan tietojohtamisen näkökulmasta ja kehittivät pitkän aikavälin mallin asiakasreklamaatiotiedon jakamiselle tavoitteenaan tuottaa relevanttia tietoa erityisesti tuotekehitykselle. Heidän mukaansa ”tekninen reklamaatioiden hallinta pitäisi nähdä
jatkuvana tiedonkehitysprosessina, jossa tiedon kehittämisen tavoitteet eri vaiheissa eroavat toisista” (Linder et al. 2016, 100). Tekninen reklamaatioiden hallinta
käsittää kaikki ne tekniset toimenpiteet, joiden avulla sisäisiä tai ulkoisia reklamaation aiheuttajia selvitetään. Se käsittää sekä nopeat korjaustoimenpiteet, välittömät
juurisyyselvitykset sekä pitkän aikavälin tavoitteet ehkäistä virheiden toistuminen.
(Hellebrandt, Heine & Schmitt 2018, 174)
Linder et al:n pitkän aikavälin tiedon siirtämisen malli perustuu Probstin (1998) esittämään jaotteluun, jossa tietämyksen johtamisessa voidaan erottaa kuusi vaihetta
tavoitteiden asetannan ja mittaamisen lisäksi: Tiedon/tietämyksen tunnistaminen,
hankkiminen, kehittäminen, jakelu, käyttäminen ja säilyttäminen. (Probst 1998, 21–
27).
Tietojen hankintavaiheessa tavoitellaan mahdollisimman kattavan tiedon hakemista, jotta virheen syyt voidaan tunnistaa, analysoida ja korjata. Hankintavaiheeseen kuuluu myös tiedon suodattaminen. Koska kaikki tieto ei ole relevanttia reklamaation käsittelyn eikä myöskään sen myöhemmän hyödyntämisen kannalta, on
hankintavaiheessa arvioitava tiedon hyödyllisyys. Analysointivaihe voidaan erottaa
yksittäiseen tai yleiseen tapaukseen. Yksittäistapaus mahdollistaa nopean palautteen ja tiedon ongelman korjaamiseksi. Yleinen, kokonaisvaltainen analyysi
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pureutuu sitä vastoin kokonaisvaltaisemmin asiaan ja mahdollistaa perustavanlaatuisten ongelmien ratkaisemisen. Tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tavoitteena
on tuottaa tietoa, jota yritys voi hyödyntää niin prosessien kuin tuotteidenkin kehittämisessä ja parantamisessa. (Linder et al. 2016, 101)
Hellebrandt et al. (2018) on vienyt edellä olevaa ajatusta hieman pidemmälle, ja
lisännyt myös tietojohtamisen sovelluksia malliin tavoitteenaan luoda käytännönläheinen malli reklamaatiotiedon tuottamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen pitkällä
aikavälillä. Hellebrandt et al. hyödyntää Linderin mallia ja perustaa tietämyksen hallinnan myös edellä mainittuihin Probstin tietojohtamisen prosesseihin. Malli on esitetty kuviossa 5. Tietojohtamisen sovellukset tiedon hankinta-, kehitys-, siirto- ja
käyttövaiheessa Hellebrandt et al. on jakanut kuuteen pääkategoriaan, jotka ovat:
-

Opitut läksyt ja parhaat käytännöt, joiden tarkoituksena on systemaattisesti
kerätä ja hyödyntää epäonnistumisien kokemukset, opit ja riskit.

-

Tietoyhteisöt, joiden tarkoituksena on kehittää organisaation jäsenten kyvykkyyksiä ja tietämystä sekä henkilökohtaisen tiedon jakamista.

-

Koulutus ja harjoittelu, tavoitteena organisaation soveltaminen ja kehittäminen hyödyntäen digitaalisia työkaluja.

-

Asiantuntijahaku ja tutkimukset mahdollistaa asiantuntijoiden ja tietämyksen
tunnistamisen organisaatiossa.

-

Vuorovaikutusmahdollisuudet, voivat olla fyysisiä tai virtuaalisia paikkoja,
joissa tiedon on mahdollista liikkua epävirallisesti.

-

Tiedonsiirto ja allokointimahdollisuudet tarkoittavat lähinnä digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat informaation jakamisen ja hyödyntämisen sujuvasti
koko organisaatiossa.

Perustuen omiin tavoitteisiinsa ja mahdollisuuksiinsa yritys voi edellä mainituista
keinoista muodostaa itselleen parhaiten soveltuvat tavat jakaa reklamaatioista saatua tietoa. (Hallebrandt et al. 2018, 175–176).
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Kuvio 5.

Tietoprosessin vaiheet ja sovellusten pääkategoriat (mukaellen Hellebrandt et al. 2018, 176)
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3. ORGANISAATION OPPIMINEN
Tässä kappaleessa käsitellään organisaation oppimista ensin yleisesti ja sitten esittelemällä kolme klassista teoriaa, jotka liittyvät jollain tavalla myös reklamaatiotiedon jakamiseen ja siitä oppimiseen. 4I-mallissa, jonka kehittivät Crossan, Lane &
White, on paljon yhtäläisyyksiä tiedon luomisen SECI-malliin, kun taas Argys &
Schönin kehittämän single-loop double-loop -malli liittyy hyvin läheisesti reklamaatioihin, niistä oppimiseen ja vastaavan virheen välttämiseen. Kolmas malli on kontingenssiteoriaan perustuva organisaation oppimisen malli, jonka ovat kehittäneet
Gnyawali ja Stewart. Kontingenssimallin mukaista käyttöä tarkastellaan myös reklamaatioiden käsittelyssä omana kappaleenaan osion lopuksi.
Tieto on merkittävässä roolissa organisaation oppimisessa (Grant, 1996, 110). Organisaatio, samoin kuin yksilö, oppii jakamalla tietoa. Tiedon jakaminen taas mahdollistaa tiedon luomisen ja soveltamisen. (Castaneda, Manrique & Quellar (2018,
322). Argyris & Schönin mukaan organisaation voi sanoa oppivan, kun se hankkii
mitä tahansa informaatiota, tietoa, ymmärrystä, osaamista, tekniikoita tai käytäntöjä.
Organisaation oppimisessa voidaan tunnistaa kolme elementtiä: oppija (joku, joka
oppii), oppi (jotain mikä opitaan) ja prosessi, joka koostuu informaation hankinnasta,
prosessoimisesta ja tallentamisesta. (Argyris & Schön 1996, 3) Organisaation oppiminen yhdistää sekä kognition, informaation prosessoinnin, että toiminnan. Tämä
toiminta erottaa organisaation oppimisen tietojohtamisesta (Crossan, Lane & White
1999, 524).
Organisaation oppimiselle, tai organisatoriselle oppimiselle, on kirjallisuudessa
monta määritelmää, jotka hieman eroavat toisistaan. Edellä mainittiin Argyrisin &
Schönin määritelmä, jonka mukaan organisatorinen oppiminen koostuu informaation hankinnasta, prosessoimisesta ja tallentamisesta. Huber lukee organisaation
oppimiseen tiedon hankinnan, jakamisen, tulkinnan ja organisaation muistin (1991,
88). Argote & Hora (2017, 579) ja Argote & Miron-Spektor (2011, 1128) taas mainitsevat organisaation oppimiseen kuuluvan tiedon luomisen, säilyttämisen ja siirtämisen. Lähes samoja asioita, mutta hieman eri tavalla, eri termeillä ilmaistuna. Argote
& Miron-Spektor (2011, 1124) ovat kuitenkin löytäneet erilaisista määritelmistä
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myös yhteisen nimittäjän: ”organisaation oppiminen on muutos organisaatiossa,
mikä tapahtuu, kun organisaatio hankkii kokemusta”. Muutos voi olla esimerkiksi
prosessi tai toimintatapamuutos. Sen lopputulemana on tieto, joka voi olla sekä hiljaista että eksplisiittistä. Kokemus sitä vastoin voi olla yrityksen oma kokemus tai se
voi olla myös jonkun toisen yrityksen kokemus, joka on siirretty yritykselle henkilöiden, tehtävien tai työkalujen kautta. (Argote & Hora, 2017, 579)
Organisaation oppiminen on dynaaminen prosessi, jossa organisaatioissa olevaa
hiljaista ja eksplisiittistä tietoa muuntuu yksilöiltä organisatoriseksi tiedoksi (Basten
& Haamann 2018, 1), organisaatio oppii siis yksilöidensä kautta. Organisaatiot voivat kuitenkin vaikuttaa yksilöiden luomaan käsitykseen ongelmatilanteesta ja sen
ratkaisusta. Toisaalta myös yksilöt voivat tuoda oppimiseen oman henkilökohtaisen
ennakkoluulon tai -asenteen, mikä myös vaikuttaa oppimiseen. (Argyris 1999, 67–
68) Basten ja Haamannin mukaan organisaatio oppii aina, huolimatta onko sillä erityistä strategiaa siihen. Kuitenkaan ilman systemaattista lähestymiskulmaa, oppiminen ei välttämättä johda haluttuihin lopputuloksiin ja se voi jopa johtaa harhaan.
(2018,1)
Kun tieto syntyy organisaation omasta kokemuksesta, kyseessä on tiedon luominen. Kun tieto on kehittynyt esimerkiksi toisen yksikön kokemuksesta, puhutaan tiedon siirtämisestä. Tieto on organisaatioissa juurtunut henkilöihin, tehtäviin tai työkaluihin, tai näiden väliseen verkostoon, ja tietoa voidaan siirtää näiden elementtien
avulla. Tieto säilyy organisaation muistissa esimerkiksi rutiineissa, toimintatavoissa,
työohjeissa, järjestelmissä tai esimerkiksi siinä, että tiedetään kuka osaa auttaa tietyssä ongelmatilanteessa. (Argote & Fahrenkopf 2016, 147; Argote & Miron-Spektor
2011, 1128–1130). Jotta organisaatiolla olisi mahdollisuus oppia, sen mekanismien
ja prosessien pitää tukea tiedon keräämistä, kehittämistä ja levittämistä muun muassa dialogin ja vuorovaikutuksen kautta (Gnyawali & Stewart 2003, 65–66).

3.1. 4I-malli
Crossan, Lane & White (1999) ovat tarkastelleet organisaation strategista uudistumista kehittäessään 4I-mallin organisaation oppimiselle. Tekijöiden mukaan jännite
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siinä miten paljon käyttää ja toisaalta panostaa vanhan tiedon hyödyntämiseen ja
investoi uusien mahdollisuuksien tutkimukseen, on koko organisaation oppimisen
perusedellytys (Crossan et al. 1999, 522).
Hyödyntäminen (exploitation) ja uuden tutkiminen (exploration) perustuvat Marchin
(1991) tutkimukseen, jossa tutkitaan tiedon kehittymistä ja käyttöä organisaatiossa.
Käyttämällä hyväksi organisaatiossa jo olemassa olevaa tietoa yritys hyödyntää tuttuja toimintatapoja kehitystyössään ja päätöksenteossa. Tämä on usein turvallisin
tapa kehittää ja oppia, sillä se johtaa nopeisiin tuloksiin. Uusien mahdollisuuksien
tutkiminen taas tarkoittaa oppimista tutkimustyön ja kokeilemisen kautta. Se on vanhan tiedon hyödyntämiseen verrattuna riskialttiimpaa, sillä se voi viedä aikaa ja tulokset voivat olla epävarmoja. Molemmat tavat ovat yritykselle tärkeitä: olemassa
olevien tiedon ja osaamisen hyödyntäminen parantaa ja tehostaa olemassa olevia
prosesseja ja rutiineja mutta uuden oppiminen voi tuoda esiin vielä parempia ja tehokkaampia vaihtoehtoisia tapoja tehdä asioita ja samalla valmistaa yritystä tulevaisuuden haasteisiin. (March 1991, 72–73)
4I-mallissa organisaation oppiminen tunnistetaan tapahtuvaksi neljässä vaiheessa:
intuitio (intuition), tulkitseminen (interpreting), sisällyttäminen (integrating) ja vakiinnuttaminen organisaatioon (institutionalizing). Intuitio on yksilötasolla tapahtuva alitajuinen prosessi, jossa yksilö tunnistaa mahdollisuuden, joka saattaa vaikuttaa hänen toimintaansa. Ennen kuin tämä oivallus vaikuttaa muiden toimintaan, se täytyy
tulkita eli selittää. Tulkinta-vaiheessa oivallus puetaan kielelliseen muotoon, kuviksi,
toiminnaksi tai metaforiksi ja jaetaan ryhmätasolle. Dialogin ja keskustelun kautta
siitä muodostetaan yhteinen ymmärrys ja sisällytetään eli sopeutetaan se käytäntöön. Kun tästä kertaluontoisesta yhdistämisestä ja käytäntöön sopeuttamisesta tulee jatkuvaa, se vakiinnutetaan organisaation järjestelmiin, rakenteisiin, rutiineihin
ja toimintatapoihin esimerkiksi kirjoitettujen työohjeiden, prosessikuvausten tai strategian avulla. (Crossan et al. 1999, 525; Jansen, Vera & Crossan 2009, 6) Vakiinnuttuaan oppia voi hyödyntää tulevissa oppimisprosesseissa – oppiminen on jatkuva prosessi.
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4I-mallin lähtökohtana on edellä mainittu, Marchin alun perin esittämä jännite vanhan tiedon hyödyntämisen ja uusien mahdollisuuksien etsimisen välillä. Sen lisäksi
malli korostaa sitä, että oppimista tapahtuu kolmella tasolla; yksilöllisellä, ryhmätasolla sekä organisaatiotasolla, joita yhdistää edellä kuvatut 4I-prosessin kohdat.
(Crossan et al. 1999, 523)
Mallissa on paljon yhteneväisyyksiä Nonakan ja Takeuchin 1995 kehittämään tiedon luomisen SECI-malliin, sillä erotuksella, että 4I-mallissa on mukana myös toiminta: oppiminen vaikuttaa toimintaan ja vastavuoroisesti toiminta vaikuttaa oppimiseen (Crossan et al. 1999, 524). Sekä 4I- että SECI-mallissa on tunnistettavissa
neljä vaihetta. Molempien mallien neljä erillistä vaihetta vastaavat hyvin pitkälle toisiaan ja molemmissa on kyseessä jatkuva prosessi. Kuviossa 6 molempien mallien
vaiheet on piirretty samaan kuvaan.

Kuvio 6. Organisaation oppimisen 4I-malli ja tiedon luomisen SECI-malli (mukaellen Crossan et al. ja Nonaka & Takeuchi)

3.2. Single-loop double-loop -malli
Organisaation oppimisesta puhuttaessa, etenkin asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden yhteydessä, ei voi ohittaa Argyris & Schönin kehittämää single-loop double-

32

loop -ongelmanratkaisuprosessia, joka on suomennettu esimerkiksi termeillä yksikehäinen ja kaksikehäinen oppiminen. Prosessi on kuvattu alempana kuviossa 7.
Argyrisin (1999, 67) mukaan organisaation oppimista tapahtuu kahdessa tapauksessa: Toisessa oppimista tapahtuu, kun organisaatio toimii suunnitelmiensa mukaisesti, eli suunnitelma ja lopputulos ovat sopusoinnussa. Toisessa tavassa oppiminen tapahtuu silloin, kun tunnistetaan virhe ja korjataan tilanne, mikä on syntynyt
siitä, että suunnitelma ja lopputulema eivät ole yhteensopivat. Toisin sanoen yhteensopimattomuus käännetään yhteensopivuudeksi.
Yksikehäistä oppimista tapahtuu silloin, kun suunnitelma ja toteutus vastaavat toisiaan tai jos virhetilanteen sattuessa korjataan virheeseen johtanut toiminta yrityksen
olemassa olevien normien ja toimintatavan puitteissa. Toiminta korjaantuu, mutta
normit, arvot ja toimintapa, säilyvät ennallaan (Argyris 1999, 68, Argyris & Schön
1996, 22). Yksikehäisessä korjataan ongelma käytössä olevilla nopeilla toimenpiteillä, käytetään kiertoteitä (workaround) ja päästään jatkamaan töitä nopeasti. (Furlan, Galeazzo & Paggiaro 2019, 281; Tucker, Edmondson & Spear 2002, 124). Yksikehäisessä parannetaan siis oireita mutta ei itse sairautta. Yksikehäinen oppiminen on sopeutuvaa oppimista ja se vastaa kysymykseen ”Teemmekö asiat oikein?”
(Hummelbrunner & Reynolds 2013, 9).
Kaksikehäinen oppiminen taas ratkaisee ongelmatilanteen muuttamalla ensin toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja, normeja ja strategioita ja sen jälkeen korjaamalla itse ongelmaan johtanut toiminta (Argyris 1999, 68). Kaksikehäisessä oppimisessa tunnistetaan ja arvioidaan ongelma, etsitään vaihtoehtoisia tapoja ratkaista
se ja arvioidaan ratkaisun tuloksia (Furlan et al. 2019, 281). Kaksikehäisellä oppimisella voidaan siis parantaa myös sairaus, ei pelkästään sen oireita. Kaksikehäinen
oppiminen on muuttavaa oppimista ja se vastaa kysymykseen ”Teemmekö oikeita
asioita?” (Hummelbrunner & Reynolds, 2013, 9). Kaksikehäinen pyrkii estämään
saman virheen toistamisen (Tucker et al. 2002, 124), mikä on erityisesti reklamaatiotilanteissa tärkeää.
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Kuvio 7.

Yksi- ja kaksikehäinen oppiminen (mukaellen Argyris 1999, 68)

Argyrisin mukaan organisaatiot tarvitsevat molempia oppimistapoja. Yksikehäinen,
huomattavasti yleisempi tapa, on sopiva rutiineihin ja toistuviin ongelmiin. Sen avulla
saadaan asia nopeasti eteenpäin ja ongelma ratkottua. Vaikuttavampi, kaksikehäinen malli taas sopii monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen. Oppimista voi
sanoa tapahtuvaksi vasta siinä vaiheessa, kun ratkaisua sovelletaan käytännössä.
Oppimista ei vielä ole se, että joku huomaa ongelman tai jopa keksii siihen ratkaisun. Vasta, kun se siirtyy käytäntöön, voi organisaatio oppia. (Argyris 1999, 69)

3.3. Kontingenssimalli
Gnyawali & Stewart (2003) kehittivät kontingenssimallin, jossa organisaation oppimisessa on kaksi tapa; informatiivinen eli tiedollinen (informative) ja vuorovaikutteinen eli toiminnallinen (interactive) tapa, tai näiden yhdistelmät (kuvio 8). Malli perustuu siihen, että organisaatio oppii reagoimalla ympäristöönsä. Erilaiset ympäristössä tapahtuvat asiat, kuten esimerkiksi yksittäiset asiakkaalta tulleet reklamaatiot,
vaikuttavat tapaan millä organisaatio oppii.
Informatiivinen tapa oppia on tehokkainta silloin, kun halutaan vähentää epävarmuutta. Epävarmuus selitetään tietovajeeksi tarvittavan ja hallussa olevan informaation välillä. Ympäristön tapahtumat voivat olla sellaisia, että yrityksen kyky tai
nopeus hankkia tarvittavaa tietoa eivät riitä. Jos epävarmuus kasvaa, yrityksen on
kehitettävä informaation hankintaan, jakamiseen ja tulkintaan keskittyviä tapoja.
Malli keskittyy olemassa olevan tiedon jalostukseen ja jakamiseen. Oppimisen tuloksena toimintatavat eivät välttämättä muutu, ainakaan radikaalisti. (Gnyawali &

34

Stewart 2003, 66, 69–70) Oppimistulos vastaa aiemmin esitettyä Argyris & Schönin
yksikehäisen oppimisprosessin lopputulemaa.
Interaktiivinen tapa on tehokkainta, kun halutaan vähentää epäselvyyttä, kun esimerkiksi ympäristön informaatiota on hankala tulkita ja muodostaa siitä yhteistä ymmärrystä. Vuorovaikutteisessa tavassa organisaatio kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen ja dialogiin, jonka perusteella organisaatio luo uutta tai muuttaa perusteellisesti olemassa olevia toimintatapojaan. (Gnyawali & Stewart 2003, 70–71)
Tässä lopputulema vastaa Argyris & Schönin kaksikehäisen prosessin tulosta. Tällaisia tapoja ovat esimerkiksi osallistavat käytännöt ja ongelman ratkaisu, joista puhutaan myöhemmin kappaleessa 4 (tiedon jakaminen).

Kuvio 8.

Organisatorinen oppiminen kontingenssimallin mukaan (mukaellen
Gnyawali & Stewart 2003, 66)

Ympäristön tapahtumat eivät aina ole yksiselitteisiä, jolloin organisaatio joutuu sopeuttamaan oppimistapojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Myöskään oppimistavat eivät kontingenssimallin mukaan ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Tehokas organisaation oppiminen vaatiikin Gnyawalin ja Stewartin mielestä
molempien tapojen yhtäaikaista esiintymistä. (Gnyawali & Stewart 2003, 73)
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Yhdistelmä tiedollisesta ja toiminnallisesta oppimisesta synnyttää neljä oppimistyyppiä (kuviossa 9): Uudelleen keksivä (reinventive), kun organisaatio panostaa vahvasti sekä tiedolliseen että toiminnalliseen oppimiseen, jolloin organisaation tietorakenteessa tapahtuu perustavanlaatuisia muutoksia. Edellä esitetty Argyris & Schönin kaksikehäinen prosessi edustaa tätä oppimistapaa. Muokkaava (formative), kun
panostetaan enemmän toiminnalliseen oppimistapaan, jolloin olemassa olevasta
tiedosta voidaan luoda uusia yhteisiä tulkintoja. Sopeutuva (adjustive), kun panostetaan tiedolliseen tapaan ja hankintaan uutta informaatiota ja päivitetään sen avulla
olemassa olevaa tietoa. Argyris & Schönin yksikehäinen oppiminen edustaa tätä
mallia. Operatiivinen (operative), kun molempiin tapoihin panostetaan yhtä vähän ja
organisaatio voi hyödyntää olemassa olevaa tietopohjaansa. (Gnyawali & Stewart
2003, 73–75)

Kuvio 9.

Oppimistapojen vuorovaikutus ja sen seurauksena syntyvät oppimistyypit (Gnyawali & Stewart 2003, 73)

3.3.1. Asiakasreklamaatioiden hallinta kontingenssimallissa
Vos, Huitema & de Lange-Ros (2008) yhdistivät asiakasreklamaation hallinnan organisaation oppimisen kontingenssimalliin. Tässä mallissa, jota kuvataan kuviossa
6, asiakas on kontingenssimallin ”ympäristö”. Saatuaan esimerkiksi viallisen
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tuotteen ympäristö eli asiakas kokee nykytilanteessa jonkin ongelman ja tekee reklamaation. Näin tehdessään se antaa alkusysäyksen oppimisprosessille. Kontingenssimallin mukaisesti organisaatio voi reklamaation laajuuden tai ongelmallisuuden perusteella oppia siitä informatiivisella tavalla, hakemalla informaatiota, analysoimalla sitä ja jakamalla sitä eteenpäin. Organisaatio voi myös oppia reklamaatiosta vuorovaikutteisen oppimisen keinoin interaktiivisella tavalla eli dialogissa yksilöiden ja ryhmien kanssa. (Vos et al. 2008, 11–13)
Tiedollinen tapa on enemmän muodollista, reklamaatioiden käsittelyä, sen rekisteröimistä, tallentamista järjestelmiin, sen analysoimista ja siitä saadun informaation
jakamista tarpeeksi laajasti. Toiminnallinen tapa taas perustuu vuorovaikutukseen,
joissa muokataan rutiineja ja luodaan uutta tietoa, ymmärretään reklamaatioita ja
niiden syitä ja sitten ratkaistaan niitä. Yksi toiminnallinen, konkreettinen tapa on ongelmien ratkaisu yhdessä, esimerkiksi juurisyyanalyysin mukaisesti. (Vos et al.
2008, 14) Ongelmanratkaisua ja osallistavia käytäntöjä käsitellään myöhemmin luvussa 4 (tiedon jakaminen). Koska osa tästä tiedosta on hiljaista, se pitää muuntaa
eksplisiittiseen muotoon, jotta sitä voidaan jakaa. Näin molemmat kontingenssimallin mukaiset oppimistavat tukevat toisiaan myös reklamaatioiden käsittelyssä. Oppimisen lopputulema voi olla kognitiivinen tai käyttäytymiseen liittyvä; lisääntynyt tieto
tai muuttunut toimintatapa. (Vos et al. 2008, 11–13)

Kuvio 10. Organisaation oppiminen reklamaatioista kontingenssimallin mukaan
(mukaellen Gnyawali & Stewart 2003; Vos et al., 2008)
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4. TIEDON JAKAMINEN
Tässä kappaleessa tarkastellaan ensin sitä, miten tiedon jakamista määritellään eri
lähteissä ja mitä termejä jakamisesta käytetään. Sen jälkeen käsitellään jakamiseen
liittyviä mahdollistajia ja esteitä yleisesti ja lopuksi vielä erityisesti tehdasnäkökulmasta.
Aiemmin mainittiin eri tutkijoiden nimeämiä tietoprosesseja, esimerkiksi tiedon luominen, tallentaminen, jakaminen ja hyödyntäminen tai tunnistaminen, hankkiminen,
kehittäminen, jakelu, käyttäminen ja säilyttäminen. Millä nimellä tietoprosesseja kutsutaankin, niin organisaatiossa syntynyttä tai hankittua tietoa on sovellettava, jotta
yritys hyötyy siitä saavuttaakseen kestävää kilpailukykyä (Nonaka et al. 2000, 1).
Tiedolla ei sinänsä ole arvoa yksilöille tai organisaatioille, jos tiedon tarvitsivat eivät
saa tarvitsemaansa tietoa, kelpuuta sitä tai hyödynnä sitä (Riege 2005, 32).
Tiedon jakaminen on oppimisprosessi, joka ei hyödytä ainoastaan tiedon vastaanottajaa, vaan myös tiedon jakaja hyötyy siitä. Pystyäkseen jakamaan tietoa, on jakajan osattava jäsennellä ajatuksiaan, vertailla vaihtoehtoja ja perustella näkökulmansa, jolloin jakajalla oleva tieto syvenee entisestään (Zhu et al. 2018, 77–78).
Tehokkaaseen tiedon jakamiseen liittyy jakaja, joka vapaaehtoisesti jakaa itsellään
olevaa tietoa muille, ja vastaanottaja, joka aktiivisesti hakee tietoa, esimerkiksi konsultoimalla kollegaa oppiakseen häneltä (Saifi, Dillon & McQueen 2016, 310).
Tiedon jakamiselle on lähdekirjallisuudessa monta termiä. Englanniksi puhutaan
knowledge transfer, knowledge distribution ja knowledge sharing. Sen lisäksi myös
tiedon levittäminen, dissemination, on tiedon jakamiseen liittyvä termi tarkoittaen
tiedon levittämistä. Knowledge exchange taas viittaa tiedon vaihtoon, jossa on tiedon jakaja sekä tietoa hakeva (Zhu et al. 2018, 78). Distribution ja transfer voidaan
kääntää jakamiseksi silloin, kun tarkoitetaan edelleen toimittamista, esimerkiksi informaation toimittamista. Kun taas share tarkoittaa jakamista niin, että tiedon jakaja
jakaa omaehtoisesti itsellään olevaa tietoa (Zhu et al. 2018, 78). Kuitenkin termejä
käytetään myös kuvaamaan samoja asioita. Paulin & Suneson (2012) tutkivat miten
termejä share ja transfer on aiemmassa tutkimuksessa käytetty. He tulivat siihen
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tulokseen, että termien käyttötapa on sidoksissa siihen mitä tiedolla tarkoitetaan.
Artikkelissa tiedon siirtämisellä (transfer) tieto ymmärretään useimmiten objektina,
kun taas tiedon jakamisessa (share) tiedolla on ”subjektiivinen kontekstuaalinen rakenne”, eli sitä ei voi erottaa asiayhteydestään eikä yksilöstä, joka sen kokee. (Paulin & Suneson 2012, 87)
Tangarajan, Mohd Rasdin, Abu Samah’n & Ismailin (2016) tutkimuksessa, jossa oli
mukana myös Paulinin ja Sunesonin edellä mainittu artikkeli, tiedon siirtäminen
(transfer) käsitetään laajemmaksi kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään myös jakamisen (share). Tutkimuksessa tiedon jakaminen nähdään tiedon siirtämisen kriittisenä vaiheena, joka tapahtuu yksilötasolla ihmisten välillä. Tiedon siirtäminen taas
voi tapahtua niin yksilötasolla kuin myös esim. tiimi-, tuotantolinja- tai osastotasolla.
Molemmissa on samoja elementtejä, mutta Tangaraja et al:n mukaan kodifioituna
tietoa vain siirretään, ei jaeta. (Tangaraja et al. 2016, 662)
Šajeva (2014, 1877) taas määrittelee tiedon, kokemusten, osaamisen ja informaation jakamisen (sharing) sisältävän niin siirtämisen (transfer), levittämisen (dissemination) kuin myös vaihtamisen (exhange). Jakamisen keinoina Šajeva mainitsee
esimerkiksi kirjoitetun, kasvokkaisen tai sähköisten välineiden kautta tapahtuvan
viestinnän ja tiedon jakaminen voi olla muodollista tai epävirallista ja se voi vaihdella
riippuen siitä kenelle tietoa jaetaan tai kenen kanssa sitä vaihdetaan. Tiedon jakamiseen liittyy aktiivista viestintää, puhumista työtovereiden kanssa, heiltä oppimista
ja muita opettamista, yhdessä tekemistä, konsultoimista ja mentorointia. (Šajeva
2014, 130–131)
Molempia termejä käytetään siis paljon ristiin myös tieteellisessä tutkimuksessa, joten tarkkaa rajaa jakamista tarkoittavien termien välillä on mahdoton vetää. Asiayhteys ja kirjallisuuden tarkempi tarkastelu voivat selvittää millaisesta tiedon jakamisesta on kyse.
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4.1. Tiedon jakamisen edistäjiä
Jotta yritys pystyy kasvamaan ja säilymään kilpailukykyisenä, sen on luotava omaan
organisaatioonsa sopivat tiedon jakamisen käytännöt, sillä tiedon jakamisesta täytyy tulla olennainen osa yrityksen jokapäiväistä toimintatapaa. Riegen mukaan tuloksellinen tiedon jakaminen edellyttää kolmen osatekijän yhteisvaikutusta: 1) Motivaatio: Työntekijää täytyy rohkaista tiedon (erityisesti hiljaisen tiedon) rekisteröimiseen, jakamiseen, siirtoon ja hyödyntämiseen. 2) Matala ja avoin organisaatiorakenne, joka edistää läpinäkyvyyttä ja tiedon vapaata virtaamista. Prosessit ja resurssit on suunnattava niin, että ne edistävät jatkuvan oppimisen kulttuuria. Strategia ja yrityksen tavoitteet viestitään avoimesti ja niin, että ne linkittyvät tiedon jakamisen käytäntöihin. Johdon tulee näyttää suuntaa omalla esimerkillään. 3) Teknologia eli järjestelmät, jotka yhdistävät organisaation toimintatavan ja prosessit, tarjoten oikeanlaisen alustan tiedon jakamiselle. Kaikilla, jotka tietoa tarvitsevat tulee
olla pääsy alustalle/käytössä oleviin järjestelmiin. (Riege 2005, 31) Järjestelmän tulee olla luotettava tiedon siirtämisen tarkoituksessa ja myös käyttötuki tulee olla tarvittaessa saatavilla (Joia & Lemos 2010, 415).
Organisaatiokulttuuri, jossa vallitsee luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri edesauttaa
tiedon jakamista. Organisaatiokulttuuri vaikuttaa siihen, miten työntekijät ovat keskenään vuorovaikutuksissa ja miten tiedon jakaja on halukas jakamaan tietoa. (Lucas 2010, 423) Kun tiedon jakoon rohkaiseva kulttuuri vallitsee, tietoa ja informaatiota vaihtuu enemmän koskien kaikkea yrityksen toimintaa. Tähän liittyy kaksisuuntainen viestintä, joka lisää yhteisen ymmärryksen muodostumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, tasa-arvoisuus, jossa johto pitää työntekijät ajan tasalla meneillään olevista hankkeista ja yrityksen tilasta, oikeudenmukaisuus sekä työntekijöiden
kokema johdon ja kollegoiden tuki. (Cabrera & Cabrera 2005, 728–731) Organisaatiokulttuuri voi olla myös pahin tiedon jakamisen este. Tätä asiaa käsitellään lisää
seuraavan alaotsikon alla.
Tietoa jaetaan helpommin, jos jakaja kokee, että hänen jakamallaan tiedolla on merkitystä tai että se auttaa jotain toista selviytymään tehtävästään. Vastavuoroisuus
lisää halukkuutta tiedon jakamiseen, kun saa myös vastaanottaa tietoa. Työn
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suunnittelulla voidaan rohkaista työntekijöitä toimimaan yhdessä, vahvistaa keskinäisiä riippuvuussuhteita ja lisätä vuorovaikutusta, joten se on yksi tärkeä tekijä työyhteisön tiedonkulussa. Näiden lisäksi Cabrera & Cabrera ovat tutkimuksessaan listanneet tiedon jakamiseen kannustavina asioina oikeiden henkilöiden rekrytoinnin,
koulutuksen, kehittämisen, palkitsemisen, kulttuurin ja teknologian. (Cabrera & Cabrera 2005, 723–731)
Esimiehillä on tärkeä rooli tiedon jakamisen edistämisessä. Heidän täytyy antaa
suunta ja kannustaa tiedon jakamiseen. Esimiesten tulee myös huomioida, että
kaikki eivät ole tottuneita automaattisesti jakamaan tietoa, jolloin alaisia on kannustettava tiedon jakamiseen ja mahdollisesti annettava tarvittava koulutus ja selkeät
ohjeet, etenkin erilaisia tietojärjestelmiä hyödynnettäessä. Esimiesten on luotava
ympäristö, jossa työntekijät sekä haluavat itse jakaa että myös vastaanottaa ja hyödyntää toisten jakamaa tietoa. (Riege 2001, 27–28). Esimiesten tulisi löytää käytäntöjä, joissa tiedon artikulointi ja kodifiointi yhdistyvät. Esimerkiksi tehdastasolla tiedon kulkua edistävät erilaisten palaverien formalisointi, mikä pitää sisällään säännölliset, ajoitetut tapaamiset, asialista käsiteltäville asioille ja muistio, johon keskustellut asiat kirjataan ylös. (Furlan et al. 2019, 293) Täytyy myös muistaa, että yhtäällä
toimiva toimintatapa ei välttämättä päde toisaalla. Esimiesten on syytä ottaa tämä
huomioon, kun he miettivät tapoja edistää tiedon jakamista omissa organisaatioissaan. (Lilleore & Hansen 2010, 67)
Myös kannustimilla ja palkkioilla voi olla rooli tiedon jakamisen edistämisessä. Niiden avulla voidaan osoittaa asian tärkeys. (Riege 2001, 28) Šajeva on tutkinut tarkemmin tiedon jakamiseen kannustamista ja palkitsemista. Kannustimia voivat olla
ulkoiset kannustimet, esimerkiksi aineelliset palkitsemiset, kuten rahalliset bonukset, palkankorotukset tai muut palkinnot. Ulkoinen kannustin voi olla myös mahdollisuus päästä mukaan mielenkiintoiseen projektiin tai koulutukseen. Ulkoinen kannustin tarkoittaa sitä, että tekemällä jotain voi saavuttaa/saada jotain. Kannustin voi
olla myös sisäistä, välitöntä palkintoa itse toiminnasta, kuten tiedon jakamisesta
saatua mielihyvää. Šajevan mukaan ulkoinen palkinto ei ole toimivin ratkaisu tiedon
jakamisen kannustimena. Se saattaa olla toimiva vain kannustettaessa tiedon jakamiseen teknologian välityksellä, mutta se ei kannusta pysyvään toimintatavan
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muutokseen. Sitä vastoin toimivia kannustimia tiedon jakamiseen ovat sisäiset palkinnot, kuten palaute, tunnustus, mahdollisuus oppia ja syventää omaa ymmärrystään. Tietoa jakamalla voi tuntea myös yhteenkuuluvuutta ja luottamusta sekä osaamisen, onnistumisen ja arvostuksen tunnetta, kun on pystynyt esimerkiksi osallistumaan ongelman ratkaisemiseen. (Šajeva 2014, 131–133)
Myös Cabrera & Cabrera (2005, 728) ovat tutkimuksessaan tulleet siihen johtopäätökseen, että ulkoiset kannustimet eivät ole yhtä tehokkaita kuin sisäiset kannustimet. Palkkiot voidaan nähdä jopa kontrolloivina, luovuutta vähentävinä ja ne voivat
johtaa kilpailemiseen. Palkitsemisessa pitäisikin olla paino sisäisissä kannustimissa
(Cabrera & Cabrera 2005, 732).
Tiedon liikkumista voi edistää myös luomalla ympäristöjä, fyysisiä tai virtuaalisia
paikkoja (kuten aiemmin SECI-mallin yhteydessä mainittu ba), joissa tietoa luodaan
(Paulin & Suneson 2012, 89). Erityisen tärkeää tämä on hiljaisen tiedon jakamisen
kohdalla, koska hiljaisen tiedon jakaminen liittyy sosiaaliseen tapahtumaan (Lilleoere & Hansen 2010, 67). Yksi tärkeä tekijä tiedon jakamisessa, erityisesti hiljaisen
tiedon jakamisessa ja siirtämisessä, on ajan hallinta. Nykyisessä tietointensiivisessä
maailmassa, jossa muutokset tapahtuvat nopeasti, tulee luoda paikojen lisäksi
myös aikaa tarvittavalle tiedon siirtämiselle. Hiljaisen tiedon kohdalla se tarkoittaa
muun muassa havainnoimista tai yhdessä tekemistä. (Joia & Lemos 2010, 413)
Eksplisiittisen tiedon siirtäminen vaatii aikaa keskustelulle ja kodifioidun tiedon siirto
vaatii aikaa kirjata tai muutoin visualisoida tieto esimerkiksi yrityksen järjestelmiin.

4.2. Tiedon jakamisen esteitä
Tiedon jakaminen yrityksissä epäonnistuu usein siitä syystä, että yritykset eivät sopeuta tiedon jakamisen käytäntöjä olemassa olevaan organisaatiokulttuuriin vaan
yrittävät päinvastoin sopeuttaa organisaatiokulttuuria tiedon jakamisen tavoitteisiin
(Riege 2005, 22–23). Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaatiossa ajan kuluessa omaksuttua tapaa ajatella, toimia ja tehdä valintoja (Harisalo 2008, 266;
Schein 1990, 111).
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Riege (2005) on jakanut tiedon jakamisen esteet kolmeen kategoriaan. Esteet ovat
työntekijä- tai organisaatioperäisiä tai sitten ne liittyvät käytettävissä olevaan teknologiaan. Työntekijätasolla tiedon jakamisen esteet liittyvät usein puutteellisiin kommunikaatiotaitoihin tai sosiaalisiin verkostoihin, tiedon jakajan ja vastaanottajan
eriarvoiseen asemaan sekä ajan ja luottamuksen puuttumiseen. (Riege 2005, 22–
24) Tärkein tiedon jakamisen edellytys on hyvä suullinen ja kirjallinen kommunikaatiotaito. Työprosesseissa tulisi olla varattuna myös aikaa tiedon vaihdolle, jotta tiedon siirto olisi mahdollista. (Cabrera & Cabrera 2005, 726–727; Riege 2005, 22–24)
Yksilötasolla erittäin merkittävä tiedon jakamisen este on, jos tiedon jakaja ei luota
siihen, että hänen jakamansa tieto on tarpeellista tai sitä käytetään oikein. Organisaatiotasolla taas esteet voivat liittyä puutteelliseen infrastruktuuriin ja resursseihin,
liian vähäisiin osallistumismahdollisuuksiin ja fyysiseen ympäristöön. On tärkeää,
että työntekijöillä on mahdollisuuksia, aikaa ja paikkoja keskustella ja jakaa tietoa
myös epävirallisesti. Fyysiset työntekemisen tilat, esimerkiksi tehdashallit, tulisikin
suunnitella niin, että ne edistävät tarvittavaa tiedon jakamista. Teknologiatasolla esteet voivat johtua haluttomuudesta tai osaamattomuudesta käyttää tietojärjestelmiä
sekä ongelmista rakentaa toimivia järjestelmiä. Alituiset ongelmat järjestelmien toiminnassa ovat turhauttavia ja niiden korjaaminen vie kallista aikaa, mikä voi olla
este niiden käyttämiselle. (Riege 2005, 22–24)
De Long & Fahey (2000) ovat sitä mieltä, että kulttuuri on kaikkein suurin este aineettomien resurssien hyödyntämiselle. Organisaatiokulttuuri heijastuu yrityksen arvoissa, normeissa ja toimintatavoissa, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen mikä taas
puolestaan vaikuttaa tiedon luomiseen, jakamiseen ja hyödyntämiseen. Kulttuuri
vaikuttaa siihen, mitä tiedolla ymmärrämme ja mikä tieto on hyödyllistä hallita, mikä
on yksilöllisen ja organisatorisen tiedon suhde, kuka hallinnoi mitä tietoa, kuka jakaa
ja kuka ei. Kulttuuri vaikuttaa myös missä yhteydessä ja miten tietoa käytetään sekä
prosesseihin, joiden kautta uutta tietoa luodaan, oikeutetaan ja jaetaan. (De Long &
Fahey 2000, 113) Myös Gold, Malhotra & Segars (2001, 189) mainitsevat tehokkaan
tiedon jakamisen pahimmaksi esteeksi juuri organisaatiokulttuurin, vaikkakin mainitsivat myös organisaation rakenteen ja teknologian tiedon jakamisen esteeksi. Työntekijöitä tulisikin kannustaa tiedon jakamiseen ja muokata kulttuuria siihen
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suuntaan, että se edistää sekä muodollista että epämuodollista vuorovaikutusta ja
tiedon vaihtoa.

4.3. Tiedon jakaminen tehdasympäristössä
Tuottava työ eroaa tietotyöstä muun muassa siinä, että työprosessit saattavat olla
usein tarkasti määrättyjä ja kuvattuja eikä työntekijöillä välttämättä ole mahdollisuutta itse määrätä omasta työstään. Tiedolla on kuitenkin suuri merkitys myös tehdasympäristössä, jossa tietoa, hiljaista ja eksplisiittistä, syntyy, jaetaan ja käytetään
päivittäisissä työtehtävissä. Tehtaan työtekijät, operaattorit, käyttävät esimerkiksi
hiljaista tietoa ratkaistessaan yllättäviä ongelmia työpisteillään. Tällainen ongelmanratkaisu vaatii luovuutta ja tiedonluomistaitoa. Kaikkia ongelmia ja niiden ratkaisuja
ei kirjata prosesseihin tai työohjeisiin vaan ne pysyvät hiljaisena tietona operaattoreilla. (Nakano et al. 2013, 293)
Muniz, Dias Batista Jr & Loureiro (2010) kehittivät tietoperusteisen tuotannon johtamisen mallin, jossa tietojohtaminen yhdistetään työn ja tuotannon organisoimiseen
tarkoituksena tunnistaa tekijöitä, jotka edistävät tiedon jakamista tehdasympäristössä. Tuotannon organisointiin kuuluvat esimerkiksi prosessit, aktiviteetit, laitteiden
sijoittelu ja materiaalivirrat. Työn organisoinnilla tarkoitetaan esimerkiksi työn sisältöä, työmetodeja sekä rooleja ja vastuita. Työ-ulottuvuus keskittyy yksilöiden ja ryhmien välisiin sosiaalisiin suhteisiin, heidän käyttäytymiseen, taitoihin, kyvykkyyksiin
ja muihin inhimillisiin ominaisuuksiin. Tietojohtamisella tarkoitetaan tiedon muuntumisen prosesseja. Näissä kolmessa ulottuvuudessa voidaan tunnistaan tekijöitä,
joita vahvistamalla voidaan edistää tiedon syntymistä tehdasympäristössä. (Muniz
et al. 2010, 860–864) Osallistavat käytännöt ja vakioidut menettelytavat luovat yhteenkuuluvuutta sekä yhteisen kielen ja ymmärryksen muodostusta ja näin edistävät
tiedon luomista ja jakamista tehdasympäristössä. (Nakano et al. 2013, 293) Taulukossa 1 on esitetty esimerkkejä näissä kolmessa ulottuvuudessa (tieto, tuotanto,
työ) tunnistettuja tiedon jakamista edistäviä tekijöitä. (Muniz et al. 2010, 860–864)
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Taulukko 1.

Tiedon jakamisen edistäjiä tehdasympäristössä (mukaellen Nakano et al. 2010)

Tietojohtaminen
SECI-malli:
Sosialisaatio

Tuotannon

Työn

organisointi

organisointi

 ongelmanratkaisumenetelmät

 tavoitteet ja mittarit
 viestintä

(hiljainen  hiljainen)

 Vakioidut menettelytavat

 kannustimet

Ulkoistaminen

 5S

 rakenne/organisaatio

(hiljainen  eksplisiittinen)

 SMED (nopea vaihto)

Yhdistäminen

(roolit

ja vastuut)
 harjoittelu

(eksplisiittinen  eksplisiittinen)
Sisäistäminen
(eksplisiittinen  hiljainen)

Organisaatiossa tieto ja tiedon jakaminen kuuluu kaikille, niin avainhenkilöille kuin
myös tehdastyössä operaattoreille, joilla on usein ensikäden tietoa työn käytännön
tekemisestä ja onnistumisesta (Cabrera & Cabrera 2005, 721). Tehdasympäristö,
jossa työntekijöiden pääasiallinen tehtävä on tehdä tuottavaa työtä poissa tietokoneelta, luo tiedon jakamiseen ja siirtämiseen kuitenkin omanlaisia haasteita. Tämän
lisäksi oman haasteensa tuo vuorotyö, jolloin tietoa on jaettava tai siirrettävä seuraaville vuoroille. Viestintä onkin erityisen tärkeä monivuoroisessa tehdastyössä,
sillä viestintäprosessissa organisaation jäsenet luovat ja jakavat informaatiota yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi (Alcaide-Muñoz, Bello-Pintado & Merino-Diaz de
Cerio 2017, 1583–1584).
Alcaide-Muñoz et al. (2017) ovat löytäneet tehdasympäristöstä neljä viestintäkäytäntöä, joiden kautta tietoa jaetaan. Nämä käytänteet ovat ongelmien ratkaisu pienryhmissä, esimiestyö, johdon palaute ja opettava viestintä, kuten koulutus. Esimiehet, esimerkiksi työnjohtajat, ovat tehtaalla merkittävässä roolissa viestin välittäjänä,
sillä he toisaalta tuovat tehdastasolle ylemmän johdon viestiä ja toisaalta vievät ylöspäin tehdastasolla syntynyttä informaatiota, jonka avulla voidaan tarvittaessa parantaa toimintatapoja. (Alcaide-Muñoz et al. 2017, 1582–1584)
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4.3.1. Ongelmanratkaisu ja osallistavat käytännöt
Kun puhutaan organisaation oppimisesta ja tiedon jakamisesta erityisesti työntekijänäkökulmasta tehdasympäristössä, useissa lähteissä mainitaan yhtenä toimivana
käytänteenä ongelmanratkaisu (mm. Tucker et al. 2002 ja Furlan et al. 2019). Ongelmanratkaisussa tehtaan työntekijä osallistuu ongelman ratkaisemiseen sen sijaan, että joku muu ratkoisi ongelmia ja operaattori saisi valmiin ratkaisun.
Työntekijät ovat monella tavoin päivittäisten tehtäviensä parhaita asiantuntijoita, joten he voivat tuoda ongelman tunnistamiseen, analysointiin ja ratkaisuun arvokasta
käytännön tietoa. Työntekijän osaamisen ja tietotaidon avulla voidaan muokata rutiinia tai muuttaa työtapoja ja prosesseja, jolloin organisaatio oppii. (Furlan et al.
2019, 291–292; Tucker et al. 2002, 124) Etenkin alati muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeä reagoida nopeasti ja joustavasti tavoitteiden saavuttamiseksi kaikilla organisaation tasoilla. Operaattoreiden osallistuessa itse ongelman ratkaisuun,
he oppivat yhtä aikaa muiden kanssa ja pystyvät luomaan yhteisen ymmärryksen
tarvittavista muutoksista. (Galeazzo & Furlan 2019, 1018) Ongelman ratkaiseminen
seuraa usein mukana myös tauoille, jolloin siitä keskustellaan myös muiden kuin
itse ongelman ratkaisuun osallistuvien kanssa. Näin tieto leviää myös epävirallisesti.
Propositio 1: Operaattorin osallistuminen asiakasreklamaation ratkaisemiseen
edistää tiedon jakamista tehdasympäristössä, sillä ongelmanratkaisu edistää yhteisen ymmärryksen muodostumista tarvittavista muutoksista.
Osallistavat käytännöt ovat yksi hyvä keino edistää ongelman ratkaisumenetelmiä
ja samalla tiedon jakamista operaattoritasolla. (Nakano et al. 2013, 293). Esimerkiksi yhteiset, hyvin jäsennellyt, kokoukset, joissa käytetään asialistaa ja kirjataan
keskustellut asiat ylös (Furlan et al. 2019, 293), yhdessä tekeminen, kuten osallistuminen ongelmanratkaisuun, ja kasvokkaiset keskustelut lisäävät avointa tiedon
jakamista ja yhteisen ymmärryksen saavuttamista sekä edesauttavat luottamuksen
muodostumista. Keskustelun ja yhteistyön kautta osallistavat käytännöt auttavat hiljaisen tiedon siirtämistä eksplisiittiseksi, jolloin se on helpommin jaettavissa ja otettavissa käyttöön tarvittaessa, esimerkiksi mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa.
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(Galeazzo & Furlan 2019, 1021) Koska tässä työssä on tarkoitus tutkia asiakaspalautteista, lähinnä reklamaatioista, saadun tiedon jakamista tehdasympäristössä
operaattorin näkökulmasta, on osallistavat käytännöt tämän työn kannalta relevantti
käytäntö, eli miten tiedon jakamiseen vaikuttaa se, että operaattori itse osallistuu
erilaisiin vuorovaikutuksen mahdollistaviin käytäntöihin.
Propositio 2: Osallistavat käytännöt edistävät tiedon jakamista tehdasympäristössä, sillä se edellyttää vuorovaikutusta organisaation muiden jäsenten kanssa
mahdollistaen sekä yhteiset kokemukset hiljaisen tiedon syntymiseksi ja tiedon artikuloimisen.
Strukturoidut käytännöt ovat toinen hyvin käytetty ja konkreettinen tapa osallistavien
käytäntöjen rinnalla jakaa tietoa tehdastasolla ja edistää ongelman ratkaisua. (Nakano et al. 2013, 293). Strukturoidut käytännöt käsittävät esimerkiksi muodolliset
työ- ja käyttöohjeet sekä muut yhteiset tavat, joilla tietoa voidaan kuvata ja jakaa.
Vaikka palaverit ovat myös osallistavia käytäntöjä, ne voidaan lukea myös strukturoituinin käytäntöihin, jos ne ovat säännöllisiä, niissä käsitellään asialistan mukaisi
asioita ja pidetään kirjaa. Strukturoidut käytännöt muodostavat yhteisen ymmärryspohjan, joka helpottaa tiedon levittämistä. Ne edistävät eksplisiittisen tiedon muuntamista kodifioiduksi tiedoksi, jota on helppo jakaa. (Galeazzo & Furlan 2019, 1021;
Nakano et al. 2013, 293)

4.3.2. Eksplisiittisen tiedon siirto
Letmathe, Schweitzer & Zielinski (2012) tutkivat miten uusia asioita opitaan tehdasympäristössä ja miten siihen vaikuttaa tiedon siirto ja palaute. Tutkimuksessa jaetaan oppiminen tehtävän ymmärtämiseen (know-why), eli mitä työtehtävän tekeminen edellyttää, sekä taitojen kehittämiseen (know-how) eli mitä taitoja työtehtävä
vaatii. Tehtävän ymmärtäminen tapahtuu havainnoimalla ja reflektoimalla omaa tekemistä, kodifioidun tiedon siirtämisellä ja palautteella. Taitojen kehittäminen taas
tapahtuu hiljaisen tiedon välityksellä esimerkiksi tarkkailemalla ja imitoimalla muita.
Tutkimuksesta selvisi, että kodifioidun, eksplisiittisen tiedon siirtäminen on ehdottomasti tehokkain tiedon siirtämisen muoto tehdasympäristössä. (Letmathe et al.
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2012, 221–222) Eli tieto, joka on siirretty kuviin, graafeihin, työohjeisiin ja muihin
vastaaviin dokumentteihin.
Ferdows tuli samaan johtopäätökseen omassa tutkimuksessaan jo aiemmin (2006),
että eksplisiittinen tieto on helpoin ja nopein tapa jakaa tietoa tehdasympäristössä.
Hänen mukaansa tiedon muoto (hiljainen-eksplisiittinen) ja muutosten tahti vaikuttavat molemmat siihen, mikä tuotannollisen know-how-tiedon siirtämisen tapa on
toimivin. (Ferdows 2006, 3) Hiljaisen tiedon jakaminen on hidasta, sillä se liittyy tekemiseen ja se saattaa muuttua tai supistua matkan varrella. Kodifioitu tieto, etenkin
järjestelmään tallennettu ja sähköisesti välitetty, siirtyy samansisältöisenä ja edesauttaa yhteisen ymmärryksen syntymistä.
Propositio 3: Koska hiljaisen tiedon syntyminen on hidas prosessi ja perustuu yhteisiin kokemuksiin, on artikuloitu tai kodifioitu eksplisiittinen tieto tehokkaampi keino
edistää asiakaspalautteista ja reklamaatioista saadun tiedon nopeaa jakamista tehdasympäristössä.
Furlan et al. (2019) tutkivat artikkelissaan erilaisia näkökulmia ongelman ratkaisemiseen. He puhuivat tiedon artikuloimisesta ja kodifioinnista. Organisatorinen tiedon
artikulointi tarkoittaa prosessia, jossa yksilöllistä hiljaista tietoa artikuloidaan ja jaetaan esimerkiksi palavereissa ja kasvokkain keskusteluissa. Tällä tavoin keskustelemalla ja tietoa vaihtamalla hiljaista tietoa pystytään muuntamaan eksplisiittiseen
muotoon. Samalla myös tehdastasolla tiedon määrä kasvaa ja työntekijät pystyvät
paremmin ymmärtämään ongelmia ja niiden seurauksia sekä löytämään ratkaisuja
esiintyneisiin ongelmiin. (Furlan et al. 2019, 282–283)
Organisatorisen tiedon kodifioinnilla Furlan et al. tarkoittavat artikuloinnin kautta
syntyneen tiedon muuntamista viesteiksi, joita voidaan jakaa. Tehdastasolla tämä
helpottaa tiedon epäselvyydestä syntyviä ongelmia, kun informaatio esitetään esimerkiksi taulukkomuotoisina raportteina, kirjoitettuina työohjeina tai kuvattuina prosesseina. Tästä tarkoitukseen sopivalla tavalla kodifioidusta informaatiosta, kirjoitettu tai muulla tavalla visualisoitu, työntekijä saa aikaa hukkaamatta nopeasti käsityksen siitä, mikä tieto on hänelle relevanttia ongelmien ratkaisemiksi. Sen lisäksi,
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että tieto on oikein esitetty, se on myös tallennettu organisaation muistiin, josta se
voidaan tarvittaessa hakea myöhemmin, kun eteen tulee jokin vastaava tapaus selvitettäväksi. Organisatorisen tiedon artikuloinnin kautta työntekijät ovat halukkaita
jakamaan tietoa, joka sitten kodifioinnin kautta tehdään konkreettiseen muotoon ja
tallennetaan. (Furlan et al. 2019, 283–284)
Jos artikuloinnin kautta löytynyttä tietoa ei tallenneta ymmärrettävään muotoon, se
voi helposti unohtua (Furlan et al. 2019, 284). Tuotantoympäristössä tieto voi muuttua nopeastikin ja siksi on tärkeää, että tieto siirretään työohjeisiin ja prosesseihin,
ja työohjeita päivitetään riittävän usein. Riege ja Zulpo (2007, 293) olivat sitä mieltä,
että ”tehdastyöläiset eivät kodifioi tietämystään ja artikuloivat sen ainoastaan henkilökohtaisesti”. Ferdows (2006, 3) taas oli sitä mieltä, että koska työntekijät ovat
asiantuntijoita omien työtehtäviensä osalta, he ovat juuri oikeita henkilöitä päivittämään muuttuneita tietoja työohjeisiin. Juuri työntekijät tietävät oman työnsä kannalta, mikä tietoa on muuttunut ja relevanttia tietää. Tämän vuoksi onkin tärkeää,
että yritykset kannustavat työntekijöitään kehittämään mekanismeja kodifioida tietoa. Samalla työntekijän oma halukkuus käyttää jo olemassa olevaa kodifioitua tietoa voi kasvaa (Furlan et al. 2019, 293).
Propositio 4: Osallistumalla ongelman ratkaisemiseen ja kirjaamalla itse muuttuneen tiedon työohjeisiin, operaattori tietää mikä on työn kannalta oleellista ja edistää
näin oikean tiedon jakamista tehdasympäristössä.
Tiukasti työohjeisiin ja -oppaisiin tukeutuminen saattaa aiheuttaa kuitenkin ongelman, jos työntekijät kokevat sen sitovan liikaa ja rajoittavan luovuutta. Tämä voi
johtaa siihen, että työohjeita räätälöidään paikallisesti ja modifioitu tieto pidetään
hiljaisena, jolloin sitä on mahdotonta siirtää muualle. (Ferdows 2006, 3) Samoin voi
käydä, jos työntekijälle ei ole osoitettu aikaa muuttuneen tiedon jakamiseen ja erityisesti sen kirjaamiseen järjestelmiin, tai jos hän kokee, ettei hänellä ole viestinnällisestä kykyä kirjata tietoa tai hän ei osaa käytätä järjestelmiä. Tarpeeksi yksinkertaiset, helppokäyttöiset järjestelmät ja riittävä opastus helpottavat tiedon kodifiointia
(Cabrera & Cabrera 2005, 726–727) niin tehdasympäristössä kuin muuallakin.
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Kuvio 11 kuvaa mitkä seikat tehdasympäristössä edistävät reklamaatiotiedon hyödyntämistä - tiedon jakamista ja siitä oppimista. Osallistavat käytännöt kuten ongelmanratkaisu, standardoidut käytännöt kuten kuvatut prosessit ja työohjeet sekä organisaatiokulttuurin aikaansaama myönteinen asenne tiedon jakamiseen edesauttavat tiedon jakamista ja tiedon asettamista saataville sitä tarvitseville. Tehdasympäristössä opitaan erityisesti vuorovaikutteisesti, ongelmia ratkomalla ja samalla tietoa luomalla.

Kuvio 11. Reklamaatiotiedon hyödyntäminen tehdasympäristössä
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5. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tässä osiossa kuvataan työn empiirisen osion toteutus. Tässä työssä tutkimuksen
tarkoitus oli selvittää, miten reklamaatiotietoa hyödynnetään, eli miten organisaatio
oppii reklamaatioista ja miten reklamaatio ja sen korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet
jaetaan tehtaalla. Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään olemassa olevia käytäntöjä reklamaatiotiedon jakamiseen case-yrityksen kahdella tehtaalla.

5.1. Case-organisaation kuvaus
Empiirinen osio toteutettiin puulevyjä valmistavassa yrityksessä, jolla on useampi
tehdas Suomessa ja muutama ulkomailla. Yritys on yksi liiketoiminta kansainvälisessä konsernissa. Yritys valmistaa puulevyjä pääasiassa rakentamiseen ja teollisiin loppukäyttöihin, muun muassa ajoneuvoteollisuuteen. Suurin osa tehtaiden valmistamista tuotteista menee vientiin, yrityksen päämarkkina-alue on Eurooppa.
Työntekijöitä yrityksellä on yhteensä yli 2000, joista suurin osa työskentelee tehtailla. Kaikki tehtaat ovat organisatorisesti yhteisen tuotanto-organisaation alaisuudessa, mutta jokaisella tehtailla on oma organisaatio, jonka johdossa on tehtaanjohtaja. Tehtaiden ohjaus ja tuki ovat yhteisiä, samoin kuin myös myynti ja muut
esikuntatoiminnot, kuten HR, viestintä sekä tuotekehitys ja -hallinta. Joitakin tuotteita valmistetaan useammalla tehtaalla, mutta pääosin tehtaat ovat erikoistuneet
valmistamaan tiettyjä, hieman toisistaan eroavia tuotteita. Tuotantoprosessit ovat
tehtailla tuotevalikoimasta johtuen hieman erilaisia. Osa tehtailla valmistettavista
tuotteista on jakelukaupan kautta myytäviä standardilevyjä, osa taas pidemmälle jalostettuja asiakaskohtaisia tuotteita, jotka menevät suoraan teollisen asiakkaan tuotantoprosessiin. Asiakaskohtaisia tuoteominaisuuksia ovat esimerkiksi mitat, paksuudet, työstöt, erilaiset pinnoitteet, rakenteet ja pakkaus.

5.2. Tutkimusmenetelmä ja tiedonhankinnan strategia
Työn tutkimusmetodiksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, koska tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia tosielämän luonnollista tilannetta kokonaisvaltaisesti ja
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yksityiskohtaisesti (Hirsijärvi, Remes & Saajavaara 2009, 164; Metsämuuronen
2006, 88). Koska haluttiin syvällistä tietoa reklamaatioprosessin osasta tehtaan
työntekijän näkökulmasta, tiedonhankinnan strategiaksi valittiin case- eli tapaustutkimus. Tapaustutkimusta käytetään, kun halutaan vastauksia kysymyksiin ”miksi”
tai ”miten”, kun halutaan ymmärtää ilmiötä perin pohjin ja tutkimus keskittyy tosielämän ilmiöön (Yin 2009, 2–3). Metodi mahdollistaa tiedon keräämisen monista eri
lähteistä ja auttaa näin muodostamaan syvällisen kokonaiskuvan ilmiöstä. (Vissak
2010, 382)
Laadullinen tutkimus on hypoteesitonta tutkimusta, jossa ei esitetä tarkkoja ennakko-oletuksia aineistosta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 1998, 19).
Tapaustutkimus mahdollistaa kuitenkin teoriasta kehitettyjen lähtöoletuksien käyttämisen (Yin 2009, 18), jolloin tutkimustulos ei ole tilastollisesti yleistävä vaan analyyttisesti yleistävä – teoria toimii mallina, johon tapaustutkimuksen tuloksia verrataan (Yin 2009, 38). Aineiston analysoinnissa sovellettiin analyyttista induktiota,
jossa analyysin lähtökohtana käytettiin teoriasta johdettuja lähtöoletuksia eli propositioita (a priori proposition). Propositiot esiteltiin teoriaosuuden viimeisessä luvussa
ja tutkimustulosten läpikäynti aloitetaan propositioista.

5.3. Aineiston hankinta
”Aineiston tehtävänä on tavalla tai toisella toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä” (Eskola & Suoranta 1998, 62). Tässä
tutkimuksessa haastattelut toteutettiin kahdella tehtaalla, jotta saatiin hieman kattavampi otos kuin jos haastattelut olisi toteutettu vain yhdellä tehtaalla. Rajaus tehtiin
osin reklamaatiomäärien mukaan, haluttiin ottaa mukaan tehtaat, joissa reklamaatiomäärät eroavat, ja osin tehtaiden profiloitumisen mukaan. Tehtaat eroavat toisistaan niin tuotevalikoimaltaan, tuoteprosessiltaan, asiakaskunnaltaan kuin myös
raaka-aineeltaan. Toisella tehtaalla tehdään paljon jakelukaupan kautta rakentamiseen meneviä tuotteita, jolloin tuotteiden loppukäyttäjä jää usein tuntemattomaksi.
Kun taas toinen tehdas valmistaa pitkälle jalostettuja asiakastuotteita teollisille, hyvin tunnetuille asiakkaille ja tuotteiden käyttötarkoitus on suhteellisen tarkkaan tiedetty.
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Yrityksen tehtaille kehitetty päivittäisjohtamisen työkalu Tuottava työpiste -standardi
on käynnistynyt ensimmäisenä toisella näistä tehtaista ja on siis pisimmälle edennyt
verrattuna muihin tehtaisiin. Tuottavasta työpisteestä kerrotaan myöhemmin lisää.
Haastatteluissa haluttiin myös selvittää, tuoko se mitään eroavaa tietoa reklamaatioihin liittyen.
Satunnaisotanta lisää tutkimuksen luotettavuutta, sillä silloin kuka tahansa perusjoukosta voi osua otantaan. Laadullisessa tutkimuksessa ei-satunnaisen otoksen
käyttö on kuitenkin perusteltua, sillä halutaan tutkia tiettyä ilmiötä, tapahtumaa tai
ymmärtämään toimintaa ja sen oleellisia henkilöitä. (Eskola & Suoranta 1998, 61;
Metsämuuronen 2006, 45; Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3.4). Ääneen pääsevät silloin ihmiset, jotka on valittu tarkoituksellisesti mukaan eli ne, joiden kautta tutkija
pystyy parhaiten muodostamaan ymmärryksen tutkittavasta ilmiöstä ja joilla on kokemusta asiasta (Creswell 2014, 189; Hirsijärvi et al. 2009, 164, Tuomi & Sarajärvi
2018, luku 3.1.1).
Koska työn tarkoituksena oli tutkia reklamaatioista saadun tiedon jakamista tehdasympäristössä, valikoituivat haastateltavat henkilöiksi, jotka ovat mukana reklamaatioprosessissa tehtaan päässä. Työntekijänäkökulma, jota erityisesti haettiin, saatiin
haastattelemalla neljää eri työpisteissä työskentelevää operaattoria (kaksi/tehdas)
ja kolmea vuoromestaria (työnjohtajaa), molemmilta tehtailta yksi vuoromestari sekä
toiselta tehtaalta lisäksi laadusta vastaava työnjohtaja. Sopivien henkilöiden löytämiseksi saatiin apua tehtaalta. Tehtaan reklamaatiovastaavia oli haastatelluissa
kaksi, yksi molemmilta tehtailta. Tämän lisäksi haastateltiin kaikki yrityksen tuotepäälliköt, sillä he toimivat linkkinä asiakasrajapinnan/myynnin ja tuotannon välillä ja
he myös käynnistävät reklamaatioprosessin siltä osin, kun se ulottuu tehtaalle.
Kaikki haastatellut ovat työskennelleet yrityksessä useamman vuoden, suurin osa
yli kymmenen vuotta, joten heille on kertynyt kokemusta yrityksen toimintatavasta
ja kulttuurista.
Aineisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluin kahden viikon aikana huhtikuussa
2020. Haastattelutapa oli puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, jossa teemat
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muotoutuivat työn teorian pohjalta. Teemahaastattelun muoto on melko avoin, vapaamuotoinen ja keskusteleva. Siinä aihepiiri eli teemat on etukäteen määritelty,
mutta tarkkoja kysymyksiä tai kysymysten esitysjärjestystä ei ole määritelty. Teemat
helpottavat myös aineiston analysointia, sillä niitä voi hyödyntää ensimmäisenä luokittelukriteerinä. (Eskola & Suoranta 1998, 88)
Haastattelu on luotettava tapa, sillä siinä voidaan varmistua, että oikea henkilö vastaa kysymyksiin. Samoin haastattelussa voidaan selventää ja syventää kysymyksiä
sekä esittää lisäkysymyksiä, keskustella haastateltavan kanssa. (Hirsijärvi et al.
2009, 205; Vissak 2010, 374) Haastateltaessa myöskään kysymysten järjestys ei
ole kiveen hakattu, vaan haastateltava voi esittää kysymyksen silloin, kun se tuntuu
luontevimmalta ja sopii käynnissä olevana keskusteluun (Tuomi & Sarajärvi 2018,
luku 3.1.). Haastattelun haittapuolena on sen suuri työmäärä. Etenkin jälkityö on
aikaa vievää, kun tallennettuja haastatteluja litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi.
(Alasuutari 2011, 39; Hirsijärvi 2009, 206)
Suurin osa haastatteluista tehtiin yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastatteluissa voidaan keskittyä vain yhteen haastateltavaan kerrallaan, eikä kukaan dominoi tai ohjaa haastattelua, kuten voi käydä ryhmähaastattelussa (Alasuutari 2001, 153). Tuotepäälliköt haastateltiin kuitenkin ryhmänä. He muodostavat yhtenäisen ryhmän,
jossa kukin uskaltaa ja saa vapaasti sanoa sanottavansa ilman pelkoa johdattelusta.
Ryhmähaastattelu saattaa jäädä pintapuoliseksi, jos joku haastateltava kokee, että
hän ei voi tai uskalla kertoa asian oikeaa laitaa koko ryhmän edessä (Alasuutari
2001, 153). Tämän vuoksi ryhmähaastatteluun osallistujien on hyvä olla mahdollisimman samanlaisia, tasavertaisia (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 125).
Toisaalta ryhmähaastattelu voi olla yksilöhaastattelua tehokkaampi, sillä ryhmähaastattelussa saadaan yhdellä kertaa haastateltua useita ihmisiä ja haastateltavat
reagoivat paitsi haastattelijan kysymyksiin myös toistensa kommentteihin. (Eskola
& Suoranta 1998, 97; Koskinen et al. 2005, 124)
Koska haastattelu on metodina aikaa vievää, rajattiin haastateltujen määrä riittävän
pieneksi. Kaiken kaikkiaan haastatteluita tehtiin kymmenen, jotka kukin kestivät 40–
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60 minuuttia. Haastattelijana kaikissa haastatteluissa toimi tämän työn kirjoittaja.
Haastatellut on yksilöity taulukossa 2.
Taulukko 2.

Haastatellut
Yksilöinti

Tehdas 1

Operaattori

H1–H4

2

2

Työnjohtaja/vuoromestari

H5–H7

2

1

Reklamaatiovastaava

H8–H9

1

1

Tuotepäällikkö

Tehdas 2

H10–H13

Esikunta

4

Haastattelut toteutettiin puhelimitse Skype- ja Teams-sovelluksia käyttäen. Koska
tutkimuksen toteutus osui maailmanlaajuisen koronapandemian aikaan, ei kasvokkaista haastattelua paikan päällä voitu toteuttaa tehtailla vallitsevan vierailijakiellon
vuoksi. Haastattelut suunniteltiin alun perin toteutettavaksi kasvokkain siitä syystä,
että tehtaan työntekijöillä ei ole omia puhelimia tai tietokoneita käytettävissä, jolloin
henkilökohtainen tapaaminen olisi ollut luonnollinen haastattelumuoto. Samalla se
olisi mahdollistanut myös havainnoinnin niin haastateltavien ilmeistä ja eleistä kuin
myös työpisteistä ja työolosuhteista. Työnjohtajien ja muiden toimihenkilöiden avustuksella tarvittavat välineet ja tilat saatiin kuitenkin järjestettyä ja haastattelut puhelimitse tehtyä.
Havainnoinnin sijaan haastateltiin sekundäärilähteinä muutamia muita henkilöitä
tehtailta ja yhteisistä toiminnoista kokonaiskuvan aikaansaamiseksi. Näitä haastatteluita ei tallennettu vaan niistä tehtiin muistiinpanot, jotka toimivat ainoastaan taustatietona. Sekundäärilähteinä käytettiin myös yrityksen sisäisestä intranetistä saatavaa materiaalia, kuten prosessien ja standardien kuvauksia.
Kaikille haastateltaville toimitettiin etukäteen tietosuojaseloste ja pyydettiin lupa
haastattelujen tallentamiseksi. Luvat saatiin haastateltavilta sähköpostitse joko kuittauksena haastateltavien omista sähköpostiosoitteista tai haastateltavien allekirjoittamina skannattuina hyväksyntöinä työnjohtajien sähköposteista. Samalla kun
haastateltaville lähetettiin tietosuojaseloste ja haastattelukutsu, kerrottiin heille
myös haastattelun aiheesta ja siinä käytävistä teemoista. Näin haastateltavilla oli
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mahdollisuus jo etukäteen virittäytyä aiheeseen. Aiheen kertomisella etukäteen varmistetaan myös se, että haastattelija ylipäätään lupautuu haastateltavaksi kyseisestä aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 3.1).
Kun haastattelut oli tehty, ne litteroitiin eli kirjattiin auki sanasta sanaan. Tallennettuja haastatteluja oli kymmenen, joista litteroitua aineistoa tuli yhteensä 83 sivua.
Kun haastatteluissa ei käytetty ulkopuolista toimijaa, pystyi haastattelurunkoa
muokkaamaan haastatteluiden edetessä muun muassa niin, että jostain asiasta
aiemmin saatua tietoa pystyi hyödyntämään seuraavissa haastatteluissa tai toisaalta jonkin asian pystyi jättämään pois, jos se aiempien haastatteluiden perusteella osoittautui epäoleelliseksi kysymykseksi. Itse litteroiden haastatteluja pystyi
myös analysoimaan alustavasti jo niitä auki kirjoittaessa.

5.4. Aineiston analysointi
Sen jälkeen, kun haastattelut oli tehty ja litteroitu, alkoi niiden käsittely ja analysointi.
Alasuutari (2011, 39–48) jakaa tämän vaiheen kahteen toisiaan seuraavaan osaan:
Ensin havainnot pelkistetään ja sen jälkeen seuraa ”arvoituksen ratkaiseminen”. Havaintojen pelkistämisessä aineistoa tarkastellaan tietystä näkökulmasta ja kiinnitetään huomiota vain tutkimuskysymykseen liittyviin asioihin. Näin saatuja raakahavaintoja karsitaan yhdistämällä niitä jonkin yhteisen nimittäjän mukaan. Tarkoitus ei
ole etsiä keskiarvoja tai ”suurinta osaa” vastauksista vaan kaikki havainnot voivat
olla johtolankoja arvoituksen ratkaisemisessa, mutta on tärkeää pystyä luokittelemaan raakahavaintojen määrä mahdollisimman pieneksi, jotta aineistosta pystytään
tekemään johtopäätöksiä. Pelkistämisen jälkeen aineistoa tulkitaan, eli Alasuutarin
sanoin ratkaistaan arvoitus. ”Tulkinnalla tarkoitetaan sitä, että tutkija pohtii analyysin
tuloksia ja tekee niistä omia johtopäätöksiä” (Hirsijärvi et al. 2009, 229). Samalla
hänen pitää analysoida sitä, että vastaako tutkimus sitä mitä sen oli tarkoitus mitata,
eli toteutuuko tutkimuksen validiteetti (Hirsijärvi et al. 2009, 230).
Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin mukaillen induktiivisen eli aineistolähtöisen tutkimuksen aineiston analyysiä. Tuomi & Sarajärven kirjassa esitetyn erottelun mukaisesti tämä työ on lähempänä teoriaohjaavaa analyysiä, jossa
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teoreettiset käsitteet on johdettu teoriasta. Puhtaasti aineistolähtöisessä, induktiivisessa, tutkimuksessa käsitteet taas luodaan aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2018,
luku 4.4). Analyyttinen induktio eli analyyttinen yleistäminen (Kakkuri-Knuuttila &
Heinlahti 2006, 55), jota työssä käytetään, on aineistolähtöisen induktiivisen ja teorialähtöisen deduktiivisen analyysin välissä, jolloin teoriasta johdetut propositiot toimivat hieman hypoteesien lailla lähtöoletuksina, joiden toteutumista tai toteutumattomuutta empiriassa tutkitaan. Myös muilta osin analysointi perustuu suurelta osin
teoriassa esille tulleisiin teemoihin huomioiden kuitenkin aineistosta mahdollisesti
esiin nousseet muut huomiot.
Haastattelujen auki kirjoittamisen jälkeen koko aineisto luettiin. Koska aineisto kerättiin teemahaastatteluin, pystyttiin aineiston käsittelyssä hyödyntämään haastatteluiden teemarunkoa, jolloin aineisto alkoi jäsentyä teemoittain. Jo lukuvaiheessa
siihen merkittiin eri värisillä kynillä mihin teemoihin haastateltavien vastaukset liittyivät. Koska teemahaastattelu on joustava ja keskusteleva, eikä noudata kiveen hakattua muotoa ja järjestystä, saattoivat vastaukset käsitellä useampiakin teemoja
samanaikaisesti ja niiden järjestys oli toisistaan eroava. Tästä syystä vastaukset
siirrettiin vielä excel-taulukkoon, jossa jokainen kysymys ja vastaus laitettiin omaan
soluunsa, samoin kuin niiden sisältämät teemat omiin soluihinsa. Näin aineistoa
pystyi suodattamaan ja tunnistamaan siitä toisaalta samankaltaisuuksia ja toisaalta
eroavuuksia (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4.4). Tässä vaiheessa aineisto alkoi jo
paremmin jäsentyä ja sieltä nousi erilaisia huomioita muistiin kirjoitettavaksi. Kaikkiaan excel-taulukkoon siirtyi 465 riviä vastauksia.

5.5. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida usein käsitteiden validiteetti ja reliabiliteetti kautta. Validiteetti eli vastaavuus tarkoittaa sitä, että on tutkittu sitä mitä on
luvattu ja reliabiliteetti tarkoittaa, että tutkimustulokset ovat toistettavissa, eli tulokset
eivät ole sattumanvaraisia. (Hirsijärvi et al. 2009, 231; Tuomi & Sarajärvi 2018, luku
6).
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Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta osoitetaan kuvaamalla yksityiskohtaisen
tarkasti tutkimuksen toteutus. Selvityksessä kerrotaan valitut kriteerit tutkimuksen
toteuttamiselle, selvitetään erilaisten valintojen syyt ja selostetaan koko prosessi yksityiskohtaisen selvästi (Hirsijärvi et al. 2009, 233). Aiemmin tässä kappaleessa ja
tässä työssä on kerrottu, miksi aineisto kerättiin tietyiltä kahdelta tehtaalta, miten
haastateltavat valittiin ja miten tutkimus toteutettiin. Yksityiskohtaisen selvittämisen
tarkoitus on parantaa tutkimuksen luotettavuutta niin, että samanlaisen tutkimus samoilla kriteereillä olisi mahdollista toteuttaa.
Laadullinen tapaustutkimus tutkii tiettyä tapausta, jolloin siitä ei voi tehdä suoraan
tilastollista yleistystä vaan se antaa pikemminkin yksityiskohtaista tietoa nimenomaisesta yksittäisestä tapauksesta. Laadullista tapaustutkimusta voi kuitenkin käyttää
jonkinlaiseen laadulliseen yleistykseen, kun tutkija tutkii lisätapauksia ja yleistää tuloksia uusiin tapauksiin. Tällöin on tärkeää, että tutkimusprosessi on kuvattu tarkkaan, jotta tutkija voi toteuttaa lisätutkimuksia noudattaen samanlaista proseduuria.
(Cresswell 2014, 204)
Tämän työn tekijä työskentelee itse case-organisaation esikunnassa, mutta kumpikaan tehtaista, joilla haastattelut toteutettiin, ei ole tekijälle toista tutumpi. Hän ei ole
työskennellyt kummallakaan tehtaalla eikä hänellä ollut yrityksen reklamaatioiden
hallinnasta mitään erityistä ymmärrystä ennen tämän työn aloittamista. Työn puolesta tekijä tuntee tuotepäälliköt ja haastatellut tehtaiden reklamaatioista vastaavat
henkilöt sekä yhden haastatelluista työnjohtajista, mutta kaikki haastatellut operaattorit ja kaksi työnjohtajaa olivat haastattelijalle täysin vieraita. Sekundäärilähteinä
käytettyjä aineistoja työn tekijä pääsi itse hakemaan yrityksen intranetistä ja haastattelemalla muita reklamaatioprosessin tuntevia kollegoita. Työn tekijällä on siis ollut hyvä perustuntemus case-yrityksestä, vaikkakin tehdasympäristö kokonaisuutenaan samoin kuin yrityksen reklamaatioiden hallinta ja -käsittely on ollut tekijälle
vieras.
Missään työn vaiheessa ei hyödynnetty ulkopuolista työtä, vaan tämän työn tekijä
teki niin haastattelut, litteroinnit kuin analyysinkin. Tällä on vältytty mahdollisilta tulkintaeroilta. Toisaalta yhden henkilön tulkinta on aina jollain tavalla subjektiivinen,
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sillä henkilön tausta vaikuttaa aina yksilöön (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 6). Työn
vastaavuutta on voitu arvioida koko tutkimuksen ajan. Kun yksi ja sama henkilö tekee kaikki haastattelut, hän voi muokata kysymyksiä samalla, kun haastattelut etenevät. Samalla on pystytty painottamaan tiettyjä tutkimuskysymykseen liittyviä asioita eikä ole ajauduttu hakoteille. Tutkimuksen vastaavuutta pyritään osoittamaan
esimerkiksi esittämällä analyysiosiossa katkelmia haastatteluista, jolloin lukija voi
todeta, että tulokset perustuvat oikeisiin kommentteihin. (Koskinen et al. 2005, 254)
Kaikki haastateltavat suostuivat haastatteluun tietäen haastattelun aiheen etukäteen. Samoin he antoivat suostumuksensa haastatteluiden tallentamiseen ja henkilötietojensa käsittelyyn. Kaikki haastattelutallenteet tuhotaan siinä vaiheessa, kun
työ on hyväksytty. Kun työssä on esitetty katkelmia haastatteluista, katkelmista on
poistettu kohdat, joista haastateltava olisi mahdollisesti tunnistettavissa. Tämä lisää
osaltaan tutkimuksen luotettavuutta.
Teoriaosuudessa on käytetty lähteinä lähinnä tietojohtamisen ja organisatorisen oppimisen vertaisarvioituja artikkeleita, jotka Julkaisufoorumi on listannut luokkiin 1–3.
Lähdekirjallisuudessa on kuitenkin verrattain vähän suoraan työn aiheeseen liittyvä
materiaalia, eli tehdasympäristöön ja reklamaatiotiedon jakamiseen tai organisatoriseen oppimiseen liittyvää materiaalia, joten teoria perustuu pitkälti molempien tieteenalojen keskeisiin artikkeleihin, mutta mukaan on yritetty löytää myös uudempaa
tutkimustietoa.
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6. TUTKIMUSTULOKSET
Tässä osiossa käydään läpi tutkimustuloksia. Osion alussa esitellään yrityksen palautteiden ja reklamaatioiden käsittely, minkä jälkeen käydään läpi tutkimustulokset
lähtien liikkeelle teoriaosuuden lopulla esitellyistä propositioista. Tämän jälkeen selvitetään tiedon jakamiseen vaikuttavia asioita ja viimeisimmäksi toimivia ja hyväksi
koettuja käytäntöjä tehdasympäristössä. Tässä osiossa esitetään huomioiden tukena suoria katkelmia haastatteluista. Kolme pistettä sulkumerkkien sisällä kuvaa
lainauksesta poistettua kohtaa, jolla ei ole sisällön kannalta merkitystä. Hakasulut
taas osoittavat, että tunnistettava kohta on korvattu yleisellä termillä, esimerkiksi
haastattelussa kerrottu henkilön oikea nimi on korvattu vaikkapa työnimikkeellä
[vuoromestari] tai oikea tehdaspaikkakunta mainittu yleisellä termillä [tehdas].
Case-organisaation asiakaspalautteet ja reklamaatioprosessi
Case-organisaatiossa kerätään systemaattisesti asiakaspalautteita kaksi kertaa
vuodessa toteutettavalla asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka tuloksia käsitellään
myynnin, markkinoinnin, asiakasvastaavien ja tuotehallinnan kanssa. Tehtailta tulosten läpikäyntiin osallistuu pääasiassa tehtaan johto ja toimihenkilöitä. Tapauskohtaisia palautteita varten yrityksellä ei ole erityistä palauteprosessia. Reklamaatioprosessi sitä vastoin on tarkkaan kuvattu ja siinä jokaista toimenpidettä varten on
nimetty omat vastuuhenkilöt.
Reklamaatioprosessi käynnistyy asiakkaan ottaessa yhteyttä myyjään, joka kirjaa
reklamaation järjestelmään. Jos reklamaatio koskee tuotteessa tai pakkauksessa
olevaa virhettä, se menee ensimmäiseksi käsittelyyn tuotepäällikölle, joka arvioituaan reklamaation vakavuuden ohjaa sen tarvittaviin toimenpiteisiin tuotetta valmistaneeseen tehtaaseen. Jokaisella tehtaalla on nimetty reklamaatiovastaava,
joka käynnistää virheen selvittämisen tehdaspäässä arvioimalla reklamaation vakavuutta ja sitä onko se syytä viedä eteenpäin käsittelyyn. Usein reklamaatiot ovat
sellaisia, ettei niiden johdosta ryhdytä erityisiin toimenpiteisiin. Kaikki reklamaatiot
ja niiden syyt samoin kuin reklamaation korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet kirjataan
kuitenkin järjestelmään, josta tieto menee tuotepäällikölle ja reklamaation kirjanneelle myyjälle. Korvausprosessi asiakkaalle on käynnistynyt jo reklamaation
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kirjaamisen yhteydessä. Asiakasvastuullinen myyjä vastaa pääasiassa asiakkaan
informoimisesta prosessin aikana.
Reklamaation juurisyytä selvitetään tehtaalla, mutta jos reklamaatio on jostain
syystä merkittävä, esimerkiksi asiakkaasta tai reklamaation rahallisesta arvosta johtuen, voidaan tuotepäällikön johdolla käynnistää erityinen 8D-ongelmanratkaisuprojekti (Eight Disciplines Problem Solving) syyn selvittämiseksi. Nimensä mukaisesti
8D koostuu kahdeksasta vaiheesta ongelman ratkaisemiseksi. Prosessi, prosessin
vaiheet ja vastuuhenkilöt on kuvattu tarkasti yrityksen laatustandardissa.
Reklamaation syyn selvittyä, joskus aikaisemmassakin vaiheessa, tehtaan reklamaatiovastaava tekee tapauksesta reklamaatio-flash-nimisen, yksisivuisen raportin,
jossa reklamaation syy ja seuraus kuvataan valokuvien kera. Raportista käy lisäksi
ilmi reklamaation rahallinen kustannus ja sen oikaisemiseksi tehdyt/tehtävät toimenpiteet. Raportti kirjataan järjestelmään, josta myös myyjä voi tarvittaessa käydä sen
asiakkaan kanssa läpi. Reklamaatioprosessiin ei ole kuvattu sitä, miten reklamaatio
tästä eteenpäin tehtaalla käydään läpi, joten tehtaat ovat itsenäisesti sopineet miten
käsittely kullakin tehtaalla toteutetaan. Haastattelututkimuksella pyrittiin selvittämään miten reklamaatiosta ja sen korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä jaetaan
tietoa case-yrityksen kahdella tehtaalla.

6.1. Osallistava ongelmanratkaisu
Propositio 1: Operaattorin osallistuminen asiakasreklamaation ratkaisemiseen
edistää tiedon jakamista tehdasympäristössä, sillä ongelmanratkaisu edistää yhteisen ymmärryksen muodostumista tarvittavista muutoksista.
Reklamaation juurisyyn selvittämisessä on usein mukana myös operaattoreita,
mutta jos kyseessä on isompi, tuotepäällikön vetämä määrämuotoinen 8D-ongelmanratkaisuprojekti, tehdasta edustaa selvitystyössä esimerkiksi kehitysinsinööri,
tuotantopäällikkö ja/tai tuotannonsuunnittelija. Operaattoreiden asiantuntemusta
hyödynnetään selvitystyössä esimerkiksi keskustelemalla asiasta työpisteillä ja havainnoimalla toimintatapoja.

61

Reklamaatiota saatetaan myös lähteä selvittämään asiakkaalle asti ja joskus myös
tuotannon operaattori on ollut mukana. Tämä on pääsääntöisesti koettu erittäin hyväksi ja tehokkaaksi keinoksi jakaa reklamaatiotietoa ja sitouttaa työntekijä sovittuihin toimenpiteisiin. Näkemällä konkreettisesti mitä virheellinen tuote asiakkaan
omassa tuotantoprosessissa aiheuttaa työntekijä ymmärtää helpommin miksi tietyt
laatuvaatimukset on tehty. Palattuaan työpisteeseensä hän jakaa saamaansa tietoa
epävirallisesti vähintäänkin omassa työpisteessään ja omassa vuorossaan. Asiakasvierailusta ei välttämättä tehdä erikseen raporttia, mutta vierailun tuloksena saatetaan tuotannon ohjeistusta muuttaa, mistä jaetaan tietoa sitten laajemmin.
Joo, se oli kyllä hyvinkin valaiseva, moni asia selkiytyi, että ahaa, näinkö
nää jatkojalostaa näitä meiän levyjä. Ymmärs sitte ne ongelmat, mistä ne
meille on sanonu, et sen kyllä ymmärs, missä se aiheuttaa heillä sen ongelman. (H2)
(…) No kyllä se aika kuumottavaa oli, kun alettiin käymään levynippua läpi
(…). Ja asiakas seisoo selän takana ja naputtaa sormilla, että tällasta tällä
kertaa (…) Sillai olin ihan tyytyväinen, että pääs kattomaan. Että pääsee
näkemään ihan oikeesti, mitä se sitten on. Että siellä on asiakkaalla oma
harminsa. (H4)
… niil on ihan toinen käsitys ja ne on siel vuorossa ja kertoo parhaiten. Ei
se lentolippu paljon maksa siihen nähden mitä siel saavutetaan. (…) Ni
[operaattori] oli sanonu työnjohtajalle, että hän ei pistä puumerkkiä paperiin,
että tää ei kelpaa tää laatu. (…). Ja se oli ihan sitä, että [operaattori] ties
mihin se tuote menee. (H9)
No, tuotantoinsinööri silloin etsi henkilön kenellä on kompetenssia ja motivaatiota asiaan lähteä mukaan ja onnistui löytää sellasen henkilön. Se sitten
riippuu siitä missä työpisteessä operaattori on ja pystyykö hän oikeasti vaikuttamaan siihen. (…) Hän pystyi kyllä sisäisesti kertomaan siitä, puskaradio toimi todella hyvin. (…) Se vaatii sen, että sen ihmisen saa mukaan ihan
siihen asiakasrajapintaan saakka. Se, että se pyörii paperilla, niin se jää
liian etäiseksi. (H12)
…mutta ylipäätään kun on saatu tehdasväkeä mukaan, niin se on auttanu
ihan hirveesti siihen sitoutumiseen ja siihen niitten ongelmien ja haasteiden
omaksi ottamiseen. Että se on jo vieny asiaa huomattavasti eteenpäin.
(H11)
Ongelmanratkaisu ei aina vaadi reklamaatiota käynnistyäkseen, vaan se voi alkaa
yksinkertaisesta huomiosta työpisteellä. Prosessissa voidaan huomata jotain vikaa
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tai laatu ei vastaa tilausta voivat olla syitä, jotka johtavat ongelman ratkaisemiseen
työpisteellä.
… ihmiset infoo jos joku ei onnistu, esimerkiks niikun (…), että hei nyt tää ei
oo sellasta niikun pitäis olla. Ihmiset infoo ja sitte sitä ryhdytään ratkasemaan. Ei tieten tahtoen kukkaan haluis kakkoslaatua tehä. Kyllä sitä aina
ratkastaan ja pyritään aina parantamaan, kyllä ne on hyvin niin kun laatutietosia nämä työkaverit tässä. (H2)
Osallistuminen ongelman ratkaisemiseen, joko asiakkaalla tai tehtaalla, osoittaa
luottamusta, joka osaltaan edistää sitoutumista. Kun saa mahdollisuuden käyttää
omaa erityisosaamistaan esimerkiksi työryhmässä, tulee myös samalla opettaneeksi muita. Kun operaattori on mukana ongelman ratkaisussa, tulee huomioitua
myös se, mitä muutos aiheuttaa työpisteellä, konkreettisesti työtä tehdessä. Operaattoreilla saattaa olla tekemisen kautta syntyneitä hyviksi koettuja toimintatapoja,
joita ei ole kuvattu missään prosessikuvauksessa ja joita eivät muut välttämättä
osaa huomioida. Operaattori toimii ongelman ratkaisussa siis asiantuntijana ja työpisteensä edustajana. Tällöin tehtävään pitää valita henkilö, joka pystyy osaamistaan tuomaan esiin ongelmaa ratkaistaessa ja vastaavasti viemään viestiä eteenpäin omille kollegoilleen ongelman ratkaisemiseksi sovituista toimenpiteistä ja niiden tarkoituksesta.
(…) että jos on käyny reissussa niin sitä kertoo. Ja varmastihan siitä tulee
puhetta, eihän sitä voi olla. Ei sinne ihan kuitenkaan niitä tuppisuita valitakaan, kyllä se on ne sosiaaliset tyypit, pystyy jakaa sitä tietoa sitten. (H5)

6.2. Osallistavat käytännöt
Propositio 2: Osallistavat käytännöt edistävät tiedon jakamista tehdasympäristössä, sillä se edellyttää vuorovaikutusta organisaation muiden jäsenten kanssa
mahdollistaen sekä yhteiset kokemukset hiljaisen tiedon syntymiseksi että tiedon
artikuloimisen.
Osallistavat käytännöt, kuten esimerkiksi asiakasvierailut, joko tehtaalla tai asiakkaalla, säännölliset palaverit, erilaiset projektit ja ongelmanratkaisut ovat tapoja vaikuttaa tiedon jakamiseen tehtaalla. Organisaatiokulttuuri, keskusteleva ilmapiiri ja
avoimuus vaikuttavat myös kohtaamisiin niin tehtaalla tai asiakkaalla.
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Asiakasvierailut
Asiakkaan tullessa vierailulle tehtaalle on joillakin tehtailla otettu käytännöksi ottaa
myös operaattorit mukaan kuulemaan asiakkaan yritysesittelyä. Samassa tilaisuudessa käydään yleensä läpi mihin asiakas tehtaan valmistamia tuotteita käyttää ja
miksi tuotteille on asetettu tiettyjä laatuvaatimuksia. Haastatteluissa tuli ilmi, että
nämä tilaisuudet ovat yksi väylä saada suoraa positiivista asiakaspalautetta, jota
muuten tulee hyvin harvoin. Asiakasvierailujen yhteydessä myös operaattorit ovat
voineet esittää kysymyksiä.
Toisella haastatelluista tehtaista kokeilu on otettu aktiiviseen käyttöön ja kokemukset ovat olleet hyviä niin operaattoreiden kuin työnjohdonkin keskuudessa. Asiakasymmärrys ja sitoutuminen kasvaa, samoin kuin ylpeys laadukkaasta työstä – halutaan toimittaa hyvää tavaraa, jota arvostetaan.
[Tehtaalla] on osallistuva henkilöstö, todella niin kun on. Sit jos asiakas on
käymässä, niin tulee kuuntelemaan ja tulee kysymään, uskaltaa kysyä.
Muistan, kun [asiakas] kävi meillä, tähän vuoteen asti suurin [tehtaan] asiakas, vielä yks kaveri sen esityksen jälkeenkin, kun oltiin siellä osastolla, niin
vetäs hihasta ja sanoi, että ”tuuppas kattoon, että täs on teiän levyssä tällanen, onks tää sallittu?” (H9)
Asiakas on kertonu ite, että mistä on ja mitä tekee ja miks on täällä ja sitten
lopuks on ollu se, että operaattorit pääsee kyselemmäänkin. Niin älyttömän
hyvä juttu. Se on aika tuoretta, että sitä ei oo tainnu kovin montaa kertaa
olla. (H5)
Operaattorit ovat joskus olleet mukana myös vierailulla asiakkaan luona. Silloin on
mahdollista ratkoa mahdollisia ongelmia, jopa reklamaatioita, mutta vierailun tarkoitus voi olla myös pelkästään asiakasymmärryksen kasvattaminen. Nämä ovat erityisen tärkeitä oppimisen, ymmärryksen ja sitä kautta saadun tiedon jakamisen kannalta. Vierailulla saatua tietoa levitetään työkavereille niin työpisteillä kuin tauoillakin.
(…) nää vierailut asiakkaalla kattomassa – niin kyllähän ne oli ihan liekeissä
sitte sen jälkeen, että oltiin eri mentaliteetilla, että miten pitää olla. ”Kun
siellä asiakasvierailulla kerran sovittiin näin, niin sitten muuten tehhään
näin”. Se on hauska huomata, että ainakin jonkin aikaa, että puol vuotta
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ainakin, pysyy sellanen ihan erilainen ote siihen asiakkaaseen niillä henkilöillä, jotka ollu mukana. (H5)
Standardoidut palaverit
Samalla tehtaalla, jossa asiakasvierailulla on mukana mahdollisuuksien mukaan
myös operaattoreita, pidetään viikoittain myös tiimipalaveri. Tiimipalaveri tarkoittaa
lyhyttä, noin 15–30 minuuttia kestävää palaveria, johon osallistuu koko aamuvuoro.
Palaverin ajan tuotanto on pysähdyksissä. Kolmessa vuorossa käyvässä tehtaassa
tiimipalaveri osuu operaattorin kohdalle kerran kolmessa viikossa. Palaverissa käsitellään lyhyesti mahdolliset ajankohtaiset asiat sekä tietyt toistuvat vakioaiheet,
kuten esimerkiksi turvallisuus- ja laatuasiat. Laatuasioihin sisältyy tehtaalla tehdyt
omat laatuhavainnot sekä reklamaatio-flash, jos sellainen on ajankohtainen. Aamuvuoro siis saa reklamaatiosta tiedon yhteisesti, vaikka siitä kerrotaan myös asianomaiselle työpisteelle vielä erikseen. Palaverissa siitä voidaan yhteisesti keskustella
ja edesauttaa asian ymmärtämistä.
Vuoroesimies kirjaa palaverista muistion, joka löytyy sekä sähköisenä versiona tehtaan sivuilta intranetissä että tulosteena ilmoitustaululta. Palaverikäytäntö koetaan
hyödyllisenä tiedon jakamisen kanavana, jossa ymmärrys tulee usein keskustelun
ja selventävien kysymysten kautta.
No niistä saa tietoa. Siellä käsitellään laatuasiat, mitä on laatupoikkeamia
mitä on tehty koskien meiän osastoa, samaten vaaratilanneilmotukset. Ja
sit siellä käy välillä nää meiän tuotannonsuunnittelijat kertomassa tilauskannasta ja tälleensä. Miun mielestä ne on tosi hyviä ne tiimipalaverit, niissä se
tieto liikkuu kaikista parhaiten, kun joku työnjohtaja tulee kertomaan. (…)
Kyllä, se keskustelu vielä siihen. (H3)
Täällä on tiimipalaverissa noin 10–15 henkee, eikä ole tavatonta, että se
maan hiljainen sen tiimipalaverin jälkeen ko lähetään pois, se kävelee perässä ja vetäsee hihasta ja sanoo, ”kuule (…), tämmönen juttu vielä siitä”,
hää ajattelee niinko tälleen, niin siitä tietää, että se ei oo menny niinko hukkaan. Että se on herättänyt ihmisissä ajatuksia. (H7)
Palaverissa käsitelty reklamaatiotieto ei kuitenkaan välttämättä tavoita kaikkia vuoroja, sillä ilta- ja yövuoroissa ei viikkopalaveria pidetä. Jos reklamaation vakavuus
sitä vaatii, se voidaan käydä läpi myös seuraavina viikkoina, jotta kaikki saisivat siitä
tiedon palaverissa ja saisivat kuulla siitä suoraan vastaavalta henkilöltä ja
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osallistumaan aiheesta mahdollisesti syntyvään keskusteluun.
Se vuoro mikä on vuorossa, ja siinä tiimipalaverissa, niin se asia menee
heille tietoon, mutta se ei välttämättä mene niille kahelle muulle. Et se pitäis
niinkö kolmena viikkona käydä jokaisessa tiimipalaverissa sitten läpi se
sama reklamaatio. (H2)
Samalla tehtaalla, jossa on käytössä koko aamuvuoron käsittävä tiimipalaveri, on
nyt otettu myös tiiminvetäjät mukaan työnjohdon ohjauspalaveriin tiedonkulun parantamiseksi. (Tiiminvetäjä toimii operaattorin ja työnjohdon välissä ilman esimiesvastuuta.)
(…) ohjauspalaveriin, jossa käsitellään lähtevien tilausten tilannetta, että
missä ne on suurin piirtein menossa, milloin ovat tulossa (…) Et se on mun
mielestä tosi hyvä (…), kun se tieto ei pomoilta ole aina meille työntekijöille
asti tullut. Että se on kyllä tosi hyvä. (H2)
Toisella haastatteluihin osallistuneella tehtaalla ei tällä hetkellä ole käytössä samanlaista tiimipalaverikäytäntöä kuin edellä esitelty palaveri, johon koko työvuoro osallistuu. Tällä tehtaalla viikkopalaveriin osallistuu tuotantopäällikön ja työnjohtajien lisäksi yleensä myös yksi työntekijäedustaja. Työntekijät voivat työnjohtajien kautta
viedä asioita kuitenkin käsiteltäväksi viikkopalaveriin, vaikka eivät itse siihen osallistu. Palaverimuistiosta he voivat tarkistaa, onko asia käsitelty ja mitä siitä on
sovittu. Tällä tehtaalla palaverin tarpeellisuudesta mielipiteet eroavat selkeästi operaattorin ja työnjohdon välillä; operaattorit eivät näe sitä kovin tärkeänä, kun taas
työnjohto näkisi sillä olevan oma paikkansa. Syy epäileviin vastauksiin saattaa johtua siitä, että tehtaalla on aiemmin ollut kokeilussa työpistepalaverikäytäntö, mistä
ei silloin ole saatu tavoiteltuja hyötyjä.
No siellä on työntekijäedustusta yks kappale yleensä ollu mutta ehkä sais
enempikin olla, että pääsisivät kuuntelemaan sitä (…). Saattais tulla sitä raikasta näkemystä, jos otettais vaikka yks per osasto sinne juttelemaan, mitä
nyt ongelmia onkaan. (…) Niin, kaikkiahan ei kuitenkaan kiinnosta edes
osallistua [palavereihin], mutta jos kiinnostaa ja pystyis sen järjestämään,
ettei työtä haittaa, niin mikä ettei ottais laajemminkin sinne porukkaa. Kyllähän se viesti heiltä sitten kulkee laajemminkin, että mistäs siellä juteltiinkaan. (H6)
Emmä tiiä [tarvitaanko säännöllisiä palavereja], emmä usko, että siitä juurikaan mitään hirveesti hyötyä ole. (H1)
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No emmä tiiä [tarvitaanko säännöllisiä palavereja], (…) sitä tietoa mä niinkon kaipaan, että miten minä ite oon siitä asiasta niinkon suoriutunu. (H4)
Laatupoikkeamahavainnot
Yrityksen normaaliin laadunvarmistukseen kuuluu laatupoikkeamahavaintojen tekeminen. Kuka tahansa voi tehdä laatupoikkeaman, joka käsitellään tehtaan oman
käytännön mukaisesti. Laatupoikkeamilla estetään viallisen tuotteen toimitus asiakkaalle ja sillä voidaan huomioida ja korjata myös prosessissa olevat sisäiset virheet.
Jotta laatupoikkeamaprosessi ja erityisesti niiden kirjaaminen tulisi tutuksi myös tehtaan työntekijälle, kannustetaan joillakin tehtailla laatupoikkeamahavaintojen kirjaamista henkilökohtaisella palkanlisällä. Operaattori voi kertoa havainnostaan myös
esimiehelle, joka kirjaa asian järjestelmään.
Laatuhavaintojen tekemisen aktiivisuus vaihtelee tehtaittain. Poikkeamahavaintojen
tekemiseen kannustetaan, sillä nähdään, että operaattorit ovat aitiopaikalla huomioimassa poikkeavan toiminnan tai virheellisen laadun. Kannustin on henkilökohtainen palkanlisä ja sen saamiseksi tulee kirjata kaksi laatupoikkeamaa.
Toinen kyselyssä mukana olevista tehtaista on erityisen kunnostautunut laatuhavaintojen tekemiseen ja siellä tehdäänkin yli puolet koko yrityksen tehtaiden laatupoikkeamahavainnoista. Tehtaan johto pyrkii kannustamaan henkilöitä aktiivisuuteen ja poikkeamien kirjaaminen on osoitus aktiivisuudesta. Henkilökohtainen palkan lisä ei ole ainoa kannustin poikkeamien kirjaamiseen, vaan paras kannustin tulee haastateltujen mukaan siitä, että kaikki poikkeamakirjaukset käsitellään: ne huomioidaan, niistä tullaan juttelemaan kirjaajan kanssa ja jos poikkeamissa on havaittavissa samoja toistuvia aiheita, niitä pyritään selvittämään projektien avulla. Projektit ovat 2- tai 3-päiväisiä tiiviitä rupeamia, joihin osallistuu myös operaattoreita.
Tällä tavoin ratkaistaan ongelmia jo ennen kuin ne tulevat reklamaationa asiakkaalta. Kannustimena toimii siis palkan lisäksi tyytyväisyys siitä, että voi vaikuttaa
asioihin. Koska poikkeamat aina huomioidaan, estää se niin sanottujen turhien poikkeamien tekemisen palkkion toivossa.
Aika monessa asiassa (…) huomaa, että ihmisille on hyvin tärkeetä, että
joku käy ja joku välittää, kun ne tekee ilmotuksen. Jos siihen ei reagoida
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mitenkään, niin ei ne kohta tee enää kukaan yhtään ilmotusta. (…) Kyllä
kyllä, kyl se nostaa sitä tasoa. Meillä on ollu oikein hyviä laatupoikkeamia
mitkä on johtanut ihan oikeisiin toimenpiteisiin ja oikeisiin parannuksiin.
Koska eihän kukaan meistä toimihenkilöistäkään jouda 24 tuntia siellä koneilla kattomaan. Kyllä ne operaattorit on niitä osaajia siellä. (H7)
Mutta kyllä uskon, että laatupoikkeamia kumminkin tehtäis, vaikkei se sinne
[henkilökohtaiseen palkanlisään] vaikuttais, niin niitä tehtäis kumminkin aika
paljon, koska sitä kautta niitä muutoksia sitte saadaan tulemaan aika hyvin
niin kun asioihin. (H3)
Laatupoikkeamista saadaan ja jaetaan tietoa reklamaatioitakin paremmin ja niitä
hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Reklamaatioita tulee harvakseltaan, kun
taas laatupoikkeamia tehdään paljon enemmän, joten niistä saadaan myös tietoa
enemmän ja nopeammin. Kannustamalla laatupoikkeamien tekemiseen johto pyrkii
saamaan poikkeamien tekemisen ja niiden kirjaamisen järjestelmiin tutuksi. Kun
poikkeamien tekeminen on tuttua, ryhdytään myöhemmin panostamaan niiden laatuun.

6.3. Eksplisiittisen tiedon jakaminen
Propositio 3: Koska hiljaisen tiedon syntyminen on hidas prosessi ja perustuu yhteisiin kokemuksiin, on artikuloitu tai kodifioitu eksplisiittinen tieto tehokkaampi keino
edistää asiakaspalautteista ja reklamaatioista saadun tiedon nopeaa jakamista tehdasympäristössä.
Hiljaista tietoa siirretään tehdasympäristössä normaalisti yhdessä tekemällä ja
muita havainnoimalla. Case-organisaatiossa tehdastyö on hyvin itsenäistä työtä,
eikä työpisteillä ole välttämättä edes työparia, jonka kanssa olisi mahdollisuus muodostua yhteisiä rutiineja ja tapoja tehdä työtä. Joskus toimintatavat saattavat reklamaatioiden jälkeen kuitenkin muuttua jopa hiljaisen tiedon välityksellä, seuraamalla
esimerkkiä.
Silleensä aika moni asia muutenkin, vaikka ei ole mikään iso muutos, joku
ihan pieni juttu, en osaa nyt esimerkkiä sanoa, joku kun alkaa tekemään,
muut huomaa, että täähän on vähän helpompi tapa, niin lähtee pikkuhiljaa
siihen siirtymään itekin mukaan. (H3)
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Niissä tehtävissä, joita tehdään yhdessä, on paremmin mahdollisuus oppia toiselta.
Uuden henkilön opetellessa tehtäviä hänet pyritään laittamaan oppiin kokeneemman kanssa, jotta tieto siirtyisi tekemällä, sillä kaikkea ammattiosaamista ei pystytä
kattaviinkaan ohjeisiin saamaan. Case-organisaatiossa suuri osa operaattoreista on
lisäksi moniosaajia, jotka hallitsevat monen työpisteen tehtävät. Näin he voivat vuorottaa monessa eri työpisteessä, ja samalla saada ja jakaa työpisteissä myös hiljaista tietoa.
Vaikka se sen [tekijän] vastuulla on, niin apu[tekijän] täysin samat hommat
pitää osata. Että mekin omassa vuorossa, niin vuorotellen vaihellaa niitä
töitä siinä. (H1)
Että jos tulee uus kaveri niin mielellään laittaa sen kokeneen mukaan, niin
sais sen hiljasenkin tiedon sieltä edes vaiheittain tai ripotellen. (H6)
Et meilläkin on niitä [ohjeita] koko ajan parannetaan ja päivitetään, mutta
sitte ei se kaikki hiljanen tietokaan mee niinkon niihin. Sitten vasta se, että
kun esimerkiksi jollain linjalla operaattori on pitkään ollu, että se vaan oppii
asiat kantapään kautta. (H2)
(…) siinä vielä kun se työpari ei ole aina sama, niin tietenkin. Meiänkin vuorossa kaikki osaa [tehdä], meitä on 5 ihmistä siinä [tekemässä] aina vuoropäivinä, niin se vaihtuu se työparikin aina muutamien ihmisten kesken, niin
kyllä niin kun pelittää. Kaikilta oppii ja ihmisiä pystyy välillä itekkin vähän
neuvomaan, vaikka vähän vielä nuorempikin on. (H3)
Artikuloitu tieto
Suusanallinen tiedon jakaminen on artikuloitua eksplisiittistä tietoa, vaikka se ei olekaan kirjatussa tai koodatussa muodossa. Molemmissa tehtaissa reklamaatio käydään suullisesti läpi kaikissa niissä työpisteissä, joita reklamaatio koskee. Yleensä
vuoromestari tai työnjohtaja kiertää työpisteet läpi omassa vuorossaan ja keskustelee asiasta operaattoreiden kanssa. Keskustelemalla asiasta pystytään yhdessä
pohtimaan ongelmien syitä sekä samalla parantamaan tiedon jakamista ja varmistamaan sen ymmärtäminen.
(…) käydään oman porukan kanssa läpi asia ja siitä tottakai keskustellaan,
että miten jatkossa vältytään siltä. Ja jos tulee jotain ideoita, että tehdään
jotain kunnossapitotyötä, että jos kone sen aiheuttaa, niin hyvin usein tulee
(…) sitten ideoita, että tätä voitais välttää, jos jotain korjataan, tiettyä kohtaa
koneessa. (H6)
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(…) ja sitte keskustellaan se, että mitä voiaan tehdä seuraavan kerran tälläsen tilanteen välttämiseks. Sehän voi olla jotain, että valaistuksessa on
toivomisen varaa, ettei nää tai. Se poikii sitte toimenpiteitä, pyyntöjä, työtilauksia kunnossapidosta, että tällein me tarvittais tää valo tänne, että me
voitais havaita ne virheet. (H2)
Koska nykyinen tehdastyö on hyvin itsenäistä, operaattoreiden välistä keskustelua,
tiedon vaihtoa ja sitä kautta oppimista tapahtuu päivittäisessä kanssakäymisessä
lähinnä tauoilla ja vuoronvaihtojen yhteydessä sekä aiemmin mainituissa palavereissa.
Kodifioitu tieto
Suullinen läpikäynti ei kuitenkaan aina tavoita kaikkia eikä etenkään kaikkia samanaikaisesti. Joku on poissa palaverista tai joku toinen työpiste voisi pitää tietoa reklamaatiosta hyödyllisenä, vaikkei se koskisikaan juuri omaa työpistettä. Tiimi- ja viikkopalaverista tehdään aina muistio, joka on kaikkien luettavissa sähköisenä versiona tehtaan sisäisillä sivuilla ja/tai tulosteena ilmoitustauluilla. Tällä varmistetaan,
että informaatio jaetaan tiedoksi, mutta luetaanko se, ymmärretäänkö se ja muuttuuko se tiedoksi, jää epäselväksi ja vastaanottajan vastuulle.
Tiimipalavereista myö tehään muistio (…), se tiimipalaverin vetäjä tekee yhteenvedon, että siitä jää aina kirjallinen jälki kaikille vuoroille. (…) jotta olis
muutakin ko se pelkkä flashi. Jotain tällasta suullista kommentointia siihen
ja kysytään tietenkin kommenttia siihen, että mikä sen olis voinu aiheuttaa
ja mitä voitais tehdä. (H7)
Joo, silleensä tää suullinen tieto on vähän huono, kun se ei silleensä tavota
kaikkia heti. Jos vaikka meiän vuoro kertoo seuraavalle vuorolle, mutta jos
se ei kerrokkaan sitte kolmannelle vuorolle, niin saattaa olla vaikka usseemman kuukauenkin pimennossa siitä asiasta, että ei tiiä. Jos siitä tulis suoraan se flash-raportti vaikka taukotuvan seinällekkin, että näkis sen suoraan, että tämmönen homma on. (H3)
Tehtailla on hieman toisistaan poikkeavat tavat viedä päivittäistä tietoa eteenpäin
tehdasympäristössä. Toisessa on käytössä aiemmin mainitut palaverit ja toisessa
taas on otettu käyttöön sähköinen päiväkirja-järjestelmä, jonka kautta päivittäinen
viestiminen tapahtuu suullisen viestimisen lisäksi. Reklamaatiosta tehty flash-raportti kirjataan myös päiväkirjaan, josta vuoromestarit saavat sen tiedoksi ja käyvät
sitten oman vuoronsa kanssa läpi. Päiväkirja on kaksisuuntainen ja sitä voi lukea
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kuka tahansa tehtaalla. Halutessaan operaattorikin saa informaation lukemalla päiväkirjaa ja voi hyödyntää sitä huomioiden kirjoittamiseen tai kommentoimiseen.
Myös toisessa tehtaassa on mahdollisuus viestiä sähköisesti vuoronvaihtokaavakkeilla, jotka on tarkoitettu nimensä mukaisesti vuorossa tapahtuvien huomioiden
viestimiseen seuraaville vuoroille. Sähköisten viestintäkanavien käyttö ei kummassakaan tehtaassa ole vielä kovin laajalle levinnyt.
No nehän [reklamaatioflashit] kirjataan liitteinä meiän päiväkirjaan ja jokainen vuoromestari käy vuoronsa osallistensa kanssa läpi. (H8)
Se [reklamaatio] ilmestyy tonne päiväkirjaan ja sitten myös vuoromestarit
jakaa sen työpisteelle tai työpisteille, jos se koskettaa useampaa osastoa,
nähtäville työntekijöille. Työntekijät nykypäivänä kattoo aika oma-alotteisestikin sieltä päiväkirjasta, että ovat jo tietosia siinä vaiheessa, kun sitä lappua
sinne kiikuttaa, että sinne on reklamaatio ilmestynyt, ovat sen lukeneet. (H6)
Jo-o no, siellä [päiväkirjassa] nyt niin hirveesti tullu ite sitä luettua, tohon
omaan työhön liittyvää siellä aika harvoin on. (…) Mut onhan se hyvä, että
se on sellain kanava että työntekijätkin voi sinne kirjottaa. (…) kyllä sinne
jotkut kirjotteleekin työntekijätkin, enemmän siellä taitaa olla vuoromestareitten ja muitten kirjotuksia, mutta kyllä siellä on näkyny ihan työntekijöittenkin kirjotuksia silloin tällöin. (H1)
(…) tuolla on muutama linja, jossa sitä sähköistä vuoronvaihtokaavaketta
oikeesti käytetään ihan aktiivisestikin. (…) Sit jos siellä on jollakin linjalla
ongelmia niin sitten se mennöö yleensä tiiminvetäjän suusta toiselle tiiminvetäjän korville sitte se. Sitä on yritetty jauhaa ja keskustella, että käyttäkää
sitä vuoronvaihtoraporttia siellä konneella, mutta se ei vaan lähe käyntiin
sitte millään. (H2)
Sen lisäksi, että reklamaatio käydään sanallisesti asianomaisten kanssa läpi, se voidaan tulostaa myös työpisteille, ilmoitustauluille ja/tai taukotiloihin. Ilmoitustaulut,
jotka sijaitsevat sellaisissa tiloissa, joihin pääsevät esimerkiksi laitetoimittajien työntekijät tai asiakkaat, yksityiskohtaisen asiakastiedon sisältämää informaatiota ei kuitenkaan näytetä.
Se on tietosuojakäytäntöjen vastaista ja pitää pitää vähän ympäripyöreenä,
että jos meillä näitä konetoimittajien korjaajia ja tällasia käy, niin ne ei saa
päästä kärryille meidän asiakkaista ja toiminnoista, sieltä ilmotustauluilta.
(H8)
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Ilmoitustaulut ovat pääsääntöisesti nykyisin hyvin ajan tasalla ja siellä olevat uudet
ilmoitukset huomataan ja luetaan. Samoin taukotuvan pöydälle tauoilla luettaviksi
jätetyt ilmoitukset luetaan. Työpisteille joko työpisteen ilmoitustauluun tai lokerikkoon jätetyt ilmoitukset huomioidaan myös ja uusista ilmoituksista voidaan vinkata
myös seuraavalle vuorolle.
Kyllä aika aktiivisesti meiän porukka ainakin tässä, jos jotakin lappuja on
siihen ilmestynyt, niin katotaan läpi ja luetaan. (H3)
Kyllä ne ainakin hiirenkorvilla on. Osa ei lue ennen kun pakotetaan, mutta
en pysty sanomaan. Toiset tulee ihan sanomaan, että hän huomas tällasen.
Hiljanen enemmistö varmaan ainakin selaa läpi. Pyritään siihen, niin kun
Flashikin, ettei ole paljon tekstiä, ymmärrettävästi, helppo käydä läpi. (H9)
… se jää siihen, [työpisteen] seinälle tai ilmotustaululle näkyvälle paikalle
se reklamaatio sitte, jokainen näkee ja voi lukee sen ite.… että kyllä nuo
kyllä kumminkin noi reklamaatiot kaikkia kuitenkin kiinnostaa, että kyllä ne
tulee luettua sieltä aina, jos jotain tuollasia tulee.(H1)

6.4. Ohjeiden päivitys
Propositio 4: Osallistumalla ongelman ratkaisemiseen ja kirjaamalla itse muuttuneen tiedon työohjeisiin, operaattori tietää mikä on työn kannalta oleellista ja edistää
näin oikean tiedon jakamista tehdasympäristössä.
Organisaation sanotaan oppivan, kun jokin muuttuu, esimerkiksi prosessi tai toimintatapa. Kun reklamaation syy on selvinnyt, syy korjataan ja pyritään löytämään
keino, jonka ansiosta se ei toistu, jolloin muutetaan useimmiten ohjeistusta. Ohjeistuksen päivityksestä case-organisaatiossa vastaa tuotepäällikkö, jos kyse on tuotteen valmistus- tai laatuohjeesta. Jos taas ohjeistus liittyy tehtaan prosessiin tai toimintatapaan, silloin ohjeen päivityksestä vastataan tehtaalla.
Operaattorilla olisi itse työn tekemiseen paras asiantuntemus, mutta hän on kuitenkin harvoin mukana ohjetta päivitettäessä, vaikka se erään vastauksen mukaan olikin erittäin hyvä keino viedä asiaa eteenpäin. Kun ongelman ratkettua tuotepäällikkö
yhdessä operaattorin kanssa päivitti ohjeistuksen, pystyivät he pohtimaan asiaa monelta kantilta ja näin syventämään ymmärrystä, jota operaattori pystyi tehtaalla
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edistämään omaan työvuoroonsa ja omaan työpisteeseensä.
Se riippuu kovin paljon siitä, että miten motivoituneen henkilön tuotannon
esimiehet siihen löytää. Mulla on hyvä esimerkki (…), että kun saatiin erittäin hyvin motivoitunut operaattori mukaan, käytiin paikan päällä näkemässä ne haasteet, miten meidän vasemman käden liike saa heidän koko
hallin juoksemaan ympyrää. Ja sen sisäistäminen johti sitten siihen, että
tehtiin ne tuoteohjeet (…) tän operaattorin kanssa YHDESSÄ ja hänestä
muodostui sen jälkeen sellanen sisäinen lähettiläs, joka on pitänyt huolen,
olisko neljäs vuosi nyt peräjälkeen, että ei ole ollut mitään sanomista tästä
asiasta. (H12)
Reklamaation syyn selvityksen jälkeen case-organisaatiossa saatetaan esimerkiksi
laatuohje muuttaa tai ottaa jokin uusi toimenpide käyttöön, jolla voidaan ehkäistä
reklamaation toistuminen. Usein jo reklamaatio-flash sisältää tiedon mitä asian
muuttamiseksi tehdään. Ohjeistus, tai tieto ohjeen muuttumisesta, menee siis
useimmiten flashin kanssa samassa yhteydessä tiedoksi operaattoreille. Se käydään siis läpi palavereissa tai suusanallisesti työpisteillä niiden kanssa keitä se koskee. Tällöin siitä on mahdollisuus kysyä ja keskustella, jolloin sen ymmärtäminen on
helpompaa.
Joo, sitä varten myö on pidetty tärkeenä sitä, että joku selittää mitä se tarkottaa ja olis vastaamassa mahollisiin kysymyksiiin. (H7)
Ilmoitustaulut
Työohjeet ja ilmoitustaulut, sähköiset ja fyysiset, ovat kaikkien haastateltujen mukaan hyvin ajan tasalla ja niihin voi luottaa. Ohjeiden päivittämisestä ilmoitustauluille
ja työpisteille vastaavat nimetyt henkilöt ja erityiset katselmoinnit aika ajoin varmistavat osaltaan sen, että vanhoja ohjeita ei ole esillä, vaan aina saatavilla on päivitetty, ajan tasalla oleva ohje sekä järjestelmissä tai tulosteena työpisteellä. Päivittäisen työn tekemisessä tarvittavat ohjeet löytyvät joko Tuottava työpiste -infotaulusta
tai muulla tavalla tulosteena.
Tuottava työpiste -konsepti toimii tehtaalla informaation jakajana ja päivittäisjohtamisen välineenä. Sen tavoitteena on lisätä systemaattisuutta ja vähentää vaihtelua
työpisteessä, jotta kaikki yhdessä työpisteessä, kaikissa vuoroissa, työskentelevät
työntekijät toimivat yhteisen käytännön mukaisesti eikä jokainen omien juurtuneiden
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tapojensa mukaan. Se on työpisteen oma taulu, joka voi olla sähköinen mutta
useimmiten se on fyysinen työpisteessä sijaitseva taulu. Vaikka taulu näyttää ilmoitustaululta, sen sisältö on kuitenkin tarkkaan mietitty, eikä siihen lisätä lappusia mielivaltaisesti. Taulun tarkoituksena on, että siitä pystyy saamaan päivittäisessä
työssä tarvittavan ajantasaisen ja luotettavan tiedon helposti ja nopeasti. Taulu sisältää muun muassa työpisteessä tarvittavat vakiohjeet esimerkiksi laadusta, työtavoista ja menettelyistä sekä ongelmanratkaisusta, työpisteen tavoitteet ja mittarit
sekä käynnissä olevat kehitysprojektit. Sen tarkoitus on myös parantaa työpisteiden
siisteyttä ja järjestystä, jotta laadukas tekeminen toteutuisi tehokkaasti ja turvallisesti.
Tuottavan työpisteen tarkoitus ei ole olla vain yhdensuuntainen informaatiokanava,
vaan siinä pitää olla mahdollisuus myös kahdensuuntaiseen tiedon välitykseen. Se
voi toteutua sähköisesti, kuten Päiväkirja toisella haastatelluista tehtaista, tai yksinkertaisemmillaan kynä ja vihko -mallisena. Pääasia keinoista huolimatta on se, että
asiat luetaan, niihin reagoidaan ja viedään tarvittaessa eteenpäin. Sähköisessä järjestelmässä tekijästä jää aina tieto, jolloin hän saa myös palautteen tekemästään
merkinnästä.
Tuottava työpiste on yritystasoinen päivittäisjohtamisen laatustandardi, jonka jokainen tehdas voi muokata omanlaisekseen. Sen ulottaminen jokaiseen tehtaaseen on
meneillään. Tuottava työpiste ja sen toteutuminen katselmoidaan ennalta sovitun
mukaisesti. Reklamaatiotietoja tai -flasheja ei kummallakaan tehtaista laiteta tuottava työpiste -tauluun, mutta se sisältää ne ohjeet ja prosessit, jotka useimmiten
reklamaation johdosta muuttuvat.
Joo, se on se Tuottava työpiste -kuvio, että sieltä työpistetaululta löytyy ne
tietyt kuviot ja tää laatuohje on yks A4, jossa on nää tärkeimmät jutut siinä
työpisteellä mitkä pitää tehä. Hyvin monesti ne tärkeimmät jutut on just niitä,
mistä ne reklamaatiot tulee, ne on niin kun poimittu ne jutut. (…) Se on sillai
kun kaikkien nähtävillä, yritetään tietenkin välttää just sellasta lippu-lappurumbaa, että joka asiasta olis oma paperi A4:na, et se on se yks ohje, jota
päivitetään ja muutos mikä on tehty viimesimpänä, niin se näkyy punasella
värillä. (H5)
Se on siinä ilmotustaululla, noissa joka työpisteissä on niin kun tietyt laatukriteerit ja toimintaohjeet ja tollasta ihan perustietoa on ihan niissä. (H4)
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No ei oo työpisteisiin [reklamaatioita], koska ei sitä siellä varmaan luettais
ja kun on tää tuottava työpiste, niin sieltä on pyritty karsimaan, että ois vaan
kaikki oleellinen ettei mitään lippuja ja lappuja. Ne on sitte taukotuvissa,
koska siellä nyt kaikki käy. (H9)
Perinteiset ilmoitustaulut ovat edelleen tärkeitä kanavia informaation jakamiseen.
Nykyisin niiden rinnalle ovat tulleet sähköiset info-tv:t, joissa julkaistaan tehdaskohtaisen informaation lisäksi myös yritys- ja konsernikohtaisia viestejä. Info-tv:t, samoin kuin tehtaan ilmoitustaulut, sijaitsevat pääsääntöisesti siellä, missä työntekijöillä on hetki aikaa niitä seurata, kuten taukotiloissa ja ruokaloissa.
Meillä on taukotuvassa oma ilmotustaulu ja siihen ylleensä laitetaan näitä
jos on Top1 tai Top2-asia tai mitä pitäis korjata tai mikä tökkii ja sit siin on
jotakin pudonneitten levyjen käsittelyohjeita ja jotain yleisiä ohjeita kaikille.
Työpisteillä on sitte omat ohjeet kaikille tarkemmin. (H3)
Sähköiset kanavat
Kaikki työssä tarvittavat ohjeet löytyvät aina myös sähköisistä järjestelmissä, joissa
niitä myös päivitetään.
Ne työohjeet on siellä koneella. (H4)
Koska operaattorin työ tehdasympäristössä on vielä suurimmaksi osaksi kaikkea
muuta kuin tietokoneen ääressä tehtävää työtä, eivät tietokoneet ja järjestelmät ole
kaikille yhtä lailla tuttuja. Jotkut ovat käyttäneet tietokoneita vasta hyvin vähän ja
jotkut mieltävät vain linjalla tehtävän työn työksi eikä tietokoneen ääressä tapahtuvia
toimenpiteitä mielletä työksi lainkaan. Järjestelmät saattavat satunnaiselle tiedon
etsijälle olla hankalakäyttöisiä ja myös tietoyhteydet voivat olla turhauttavan hitaita,
mikä hidastaa sähköisten työkalujen käyttöä ja omaksumista. Kun työtä lisäksi tehdään itsenäisesti työpisteillä, ei useinkaan ole apua tarjolla juuri silloin kun järjestelmien kanssa sitä tarvitsee. Henkilökohtaisten käyttäjätunnusten muistaminen voi
myös olla hankalaa, kun järjestelmiä käytetään harvoin. Edellä mainituista syistä on
hyvä, että tieto muuttuneesta toimintatavasta jaetaan erilaisilla tavoilla eikä pitäydytä vain yhteen tapaan ja kanavaan.
Se on vaan fakta, että vaikka kuin pitäis järjestelmistä hakea ja löytää, niin
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nää on nää meiän järjestelmät (…) hyvin kömpelöitä käyttää ja johtuuko
meiän nettiyhteyksistä vai mistä, mutta jos mie vaikka haluisin niitä pakkausohjeita hakea, niin se on aika tuurilla, että saanks mie sen auki. Että se
on sitä arkea. (…) Ei tarvi ees liiotella, jos sanoo, että pitää varttitunti aikasemmin laittaa donitsi pyörimään ja sen jälkeen pääsee kirjautumaan. (H5)
Kyllähän ne on tuolla sähkösessäkin aina ne muutokset, mutta mä ainakin
koen aika hankalaks ainakin työaikana. Mä oon urakkamies, ja miusta tuntuu ouolta lähteä kesken. Ja on aika hankalaakin, kun ei oo oikein vuorotustakaan. (…) Mä koen ite ainakin selvempänä, että vuoropomo tuo ihan
fyysisesti ainakin noi [uudet ohjeet]. Se nyt ehkä on tää ikäkin, pennusta asti
on siihen opetettu, että kun lähetään töihin, niin silloin ollaan töissä. Se tuntuu ainakin iteltään aika hankalalta lähteä istumaan ja ehtimään tuolta netistä niitä asioita. (H4)
Mut silti meillä on sellanen tietty määrä porukkaa ¼ osa porukkaa, mitä noita
iäkkäämpiä kavereita, että on aika mahoton possakka lähteä opettammaa,
jossain vaiheessa pittää nostaa käet pystyyn ja todeta, että ei se jos sie joka
päivä jout salasanan hakemaan uuen ja opettamaan ja näyttämään, niin ei
se kenenkään aika riitä sellaseen. (H5)
Nuorempi sukupolvi on toisaalta jo tottunut tietokoneiden käyttäjä ja monella on
yrityksen sähköposti ladattuna omaan henkilökohtaiseen puhelimeensa, jolloin
pystyy seuraamaan sähköpostia milloin tahansa eikä tarvitse jonottaa taukotuvassa yhteiskäyttökoneelle tai odottaa vuorottajaa työpisteelle. Järjestelmät eivät
tottuneelle käyttäjälle tunnu hankalalta ja tietoa osataan etsiä yrityksen intranetistä
samalla lailla kuin mitä tahansa tietoa internetistä. Informaatio muuttuneesta ohjeesta tai vaikka reklamaatiosta tavoittaisi osan operaattoreita nopeastikin, jos se
lähetettäisiin myös sähköpostilla. Tieto ohjeen muutoksesta pystytään lähettämään jo nyt myös sähköpostitse kaikille tarvittaville henkilöille, myös operaattoreille.
Me pystytään nykyisellään ihan automaattisesti lähettämään se sähköpostilla tiedoksi, että työohje muuttunut. (H6)
Mie veikkaan, että sähköposti nyt on sellanen mitä kaikki ehkä eniten lukee.
(…) Noita vanhempia ihmisiä on, niin ei kyllä lue mitään muuta kun sähköpostia. (H3)

6.5. Tiedon jakamiseen vaikuttavat tekijät
Asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedon jakamisen onnistumiseen vaikuttavat samat
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tekijät kuin mitkä vaikuttavat yleisesti tiedon jakamiseen. Interaktiivisen oppimisen
yhteydessä tietoa jaetaan vuorovaikutuksessa, mikä edistää uuden tiedon omaksumista paremmin kuin pelkän informaation jakaminen.
Kyllä, silloin se ymmärtäminen on kyllä parasta, kun pääsee puhumaan, niin
silloin se ymmärretän paremmin, mutta jos se on joku lappunen, niin se luetaan, mutta sie et saa siitä enempää tietoa, jos sulla on joku kysymys siitä.
(H3)
Interaktiivisen tavan lisäksi informaatiota pitää olla saatavilla silloin, kun työntekijät
sitä tarvitsevat. Case-organisaatiossa tietoa on saatavilla sähköissä järjestelmissä
tai tulosteena ilmoitustauluilla. Muun muassa tiedon hakemiseen käytettävissä
oleva aika ja osaaminen vaikuttavat siihen, mistä tieto tarvittaessa haetaan.
Johtamisella ja organisaatiokulttuurilla on myös suuri merkitys samoin kuin ihmistuntemuksella: kaikkiin ihmisiin ei voi välttämättä vaikuttaa samalla tavalla vaan täytyy oppia tuntemaan millä tavalla kenenkin kanssa toimitaan, jotta tarvittava ymmärrys ja hyväksyminen saadaan aikaan. Kaikilla haastatelluilla on useamman, jopa
useamman kymmenen, vuoden työkokemus yrityksessä, jolloin on opittu tuntemaan
melko hyvin mikä keino kenenkin kohdalla on paras.
On oppinut tunnistaa ne eri ihmistyypit ja ennen kaikkea, miten heiän kanssan kannattaa toimia ja jotkut vaatii sitä aikaa ja tilaa enemmän kun toiset
ja toiset sitte tulee suoraan kertomaan mitä mielessä liikkuu. (H6)
Kaksisuuntaisuus
Tiedon jakamiseen tarvitaan aina jakaja ja vastaanottaja. Hyvin yleistä on, että informaatiota jaetaan monissa kanavissa, mutta silti tiedon kulku on ainainen ongelmakohta työtyytyväisyystutkimuksissa, näin on myös case-yrityksessä. Edellä käsiteltiin organisaation oppimisen yhteydessä monia käytössä olevia tapoja informaation jakamiseen. Informaatiota jaetaan samanaikaisesti eri kanavissa, mutta silti se
saattaa jäädä ymmärtämättä tai edes huomioimatta. Jakaja näkee vaivaa jakaa
viestiä monessa kanavassa, mutta vastaanottajallakin on rooli prosessissa ja vastuu
tiedon vastaanottamisesta. Yrityksistä huolimatta jotkut kanavat saattavat jäädä
huomiotta tai uusia kanavia ei haluta tai osata ottaa käyttöön – paljon on kiinni asenteesta tai jopa muutosvastaisuudesta.
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Mutta se on just tää asenne, että on semmosia taukotupia, jossa ensimmäiseks laitetaan info-tv kiinni ja sanotaan, että mitään ei kerrota. No painappas nappia ja kato sieltä vähän aikaa. Se on silleen, että miun mielestä
tietoo jaetaan tarpeeks, mutta aina unohetaan, että se vastaanottajan vastuukii siitä. Tää on niinkon miun näkemys siitä. Että jos tietoo on olemassa,
mutta jos et käytä, niin onko se ilmoittajan vika. No näinhän se on opetettu
meille, mutta onko se ihan oikein näin. (H7)
Organisaatiokulttuuri ja työilmapiiri
Kysyttäessä organisaatiokulttuurista ja ilmapiiristä, suositaanko tiedon jakamista,
uskalletaanko puhua, kysyä tai antaa neuvoja operaattorien kesken tai esimiesten
kanssa, lähes kaikissa vastauksissa toistui, että tehtaalla on keskusteleva kulttuuri
ja hyvä ilmapiiri ainakin oman vuoron keskuudessa. Omassa vuorossa pystytään
pääsääntöisesti puhumaan, kysymään neuvoa ja ottamaan myös neuvoja vastaan
kaikkien kanssa ja tauolla pystyy puhumaan myös muuta asiaa, kun tunnetaan työkaverit paremmin.
Kyllä, saa avata suutaan, ja avataankin. Monesti se tiimipalaveri on sellanen, että tulee työntekijäpuoleltakin kylmää kyytiä, jos joku homma meiän
mielestä ei pelitä ja toimi, niin kyllä suu käypi! (…) Kyllä meillä keskustellaan, enkä mie koe, että olis mitään kynnystä siinä, että voisko esimiehelle
sannoo jotakin. Kyllä mie ainakin ite oon pystynyt sanomaan, ettei oo tullu
mittään semmosta, että hittooko sie miulle tuut sanomaa, tai mittään tämmöstä. (H2)
Miun mielestä on kiva tulla töihinkin, kun on kiva työporukka ja pystyy keskustelemaan vähän muutakin kun työasiaa, niin se niin kun meiän vuorossa
on tosi hyvä tää yhteishenki. Ja kyllä muittenki vuorojen kanssa, vaikkei niitten kanssa niin hirveesti ole tekemissä, niin tulee toimeen ja ei tällä osastolla kellään ole miun tietääkseni ettei tulis toimeen. (H3)
Vuorotyötä tehdessä muiden vuorojen operaattorit saattavat pakostakin jäädä vieraammiksi, kun niitä yhteisiä hetkiä tai paikkoja, joissa toiseen vuoroon tutustuu, ei
juuri ole. Tällöin myös tiedonjako toisen vuoron kanssa voi vaikeutua. Vuorot vaihdetaan lennossa ja useilla työpisteillä vaihdetaan vuoronvaihdon yhteydessä tietoa,
esimerkiksi linjan mahdolliset ongelmat tai erityiset huomiot tilausten järjestyksestä
käydään läpi. Joillain työpisteillä ei eri vuoroilla ole taas juuri mitään sanottavaa.
(…) aamuvuoron kanssa käyt läpi ja sanot, että kerro iltavuorolle, niin sit
kun käyt seuraavan kerran, kun se on viikon perästä aamuvuorossa, että
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”kertoks ne mitään”? ”Ei”. Vuorot ei ole välttämättä edes puheväleissä. (H7)
Koska on kyse ihmisistä, tiedon vaihto voi liittyä henkilökemiaan tai siihen, ettei huomata sanoa joitain asioita. Mukaan mahtuu edelleen myös niitä, jotka kokevat hyötyvänsä siitä, että pitävät tiedon itsellään, joko tahallisesti tai huomaamattaan.
Onhan meillä paljon sellasia vähän vanhempia henkilöitä, kellä on sitä hiljasta tietoa ja siinä on välillä vähän tekemistä, että miten se saadaan heistä
ulos. Osaamista olis ja tietoa olis, mutta sitte ei välttämättä pysty tai halua
kanavoida sitä muille työntekijöille, ehkä kokevat että tällä se oma erinomaisuus sitte säilytetään, kun pidetään ne omat tiedot visusti omassa päässä.
Varmasti olis näihin toimintatapoihin paljon annettavaa heillä, jos miettis
niitä asioita uusiks. (H6)
Sitä on vähän, mutta sitä valitettavasti essiintyy, että toisen annetaan vaan
taistella jonkun ongelman kanssa konneella ettei niinkun toimi, kun toinen
vois ehkä tietää ja auttaa toista ja ”kokkeileppa tätä hommaa, se vois toimia”. Sitä on, mutta, vähän vähemmän. (…) Niin, ihmistyypistä se on kiinni.
Sit jos on joku sellanen, ettei toisesta työkavaverista hirveesti niinko tykkää,
ettei halluu, että sitte eihän kaikille pysty sanomaan tai pysty neuvomaankaan, kun ne helposti niinko suuttuu, et mitä sie neuvot. (…), että pittää
melkein ajatustenlukija olla, että miten toiselle ihmiselle sanoo, jos sillä on
joku ongelma, että kokeilepa tota, ja sit se helposti, et ”hitsi, miksie neuvot
minnuu?” Yrittäis vaan toiselle hyvvää hyvyyttään vaan auttaa, mutta.. Pääsääntösesti tosi hyvin toimii, mutta välillä pitää olla vähän varuillaan ja miettiä miten tolle ihmiselle pitää sanoa, että suutuuks se tosta, kun vähän neuvoo. (H2)
Se on vaihtelevasti, kun ihmiset on erilaisia. Moni, joka osaa tehdä ja tietää
sen, niin ei osaa opettaa, kertoo eteenpäin. Enää ei ole sellasta vanhaa
ammattimiehen ylpeyttä, että pidetään se salassa. Ja kaikkiahan ei osaa
kertoo, jos se tilanne ei tuu päälle. (H9)
Se on varmaan ihan operaattorikohtasta. Toiset on niin jääriä ja toiset on
avoimempia kun toiset. Hyvin paljon henkilöityy ihmisii, ketkä ottaa vastaan
informaatiota ja ketkä sitä jakaa. (H10)
Johtaminen ja esimiestyö
Johtamisella ja esimiestyöllä voidaan vaikuttaa tiedon jakamiseen. Esimerkiksi palkkauksella voi kannustaa tiedon jakamiseen. Jos jokaisella on samat tulostavoitteet,
kannattaa puhaltaa yhteen hiileen, avata suu ja auttaa tarvittaessa, sillä hidastamalla töitä, voi myös oma tulos vaarantua.
Joo, kyl mä ainakin ite koen, ettei oo mitään tarvetta salailla mitään tietoa.
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(…) se vaan hidastaa sitä työntekoa, jos et sä jaa sitä tietoo. Tietysti jokaisella on omat työtavat ja voi olla eri mieltä, että mikä niistä on paras sitten,
mutta kyllä sitä silti jaetaan ja nähdään, miten toinen tekee ja voidaan apinoida toista. (H1)
Aiemmin esiteltyjen laatupoikkeamien tekemisen kannustus konkreettisella palkan
lisällä vaikuttaa positiivisesti havaintojen esiin tuomiseen ja tiedon jakamiseen. Tehtailla on käytössä kannustimet myös vaaratilannehuomioiden tekemiseen, mikä on
nostanut turvallisuusasioiden huomioimisen hyvin tärkeäksi asiaksi kaikkien työntekijöiden keskuudessa.
Johdon viestintä ja oma esimerkki antavat suuntaa, puheiden ja tekojen pitää olla
linjassa. Jos johto sanoo, että tietokoneella tehtävät kirjaukset, laatupoikkeamien
tekeminen tai sähköpostin lukeminen on ihan samanlaista työtä kuin työ linjalla, se
täytyy mahdollistaa. Työpareissa työtä tehdessä on helpompi lähteä linjalta hoitamaan asia koneelle, kun taas työpisteellä yksin työskentelevä saattaa kokea työn
keskeyttämisen haastavana. Johdon tehtävä on kertoa, mikä on sallittu toimintatapa
työvuoron aikana ja mikä ei, ja sitten toisaalta osoittaa selkeästi aika, milloin on oikea aika tehdä tarvittavat kirjaukset, lukea sähköposti tai palaverin viimeinen muistio. Tästä tiedosta pitää olla selkeä käsitys läpi organisaation.
Että mie henkilökohtasesti koen, tai se on, siinä on sitten aina se oma, että
jos siinä on tauottajakin ja sitten pitäis keretä aina tauottammaan aina seuraava ja siinä on niikun niin monta liikkuvaa. Että oon kokenu hankalaks
aina ehtimällä ehtimään se aika millon sinne konneelle niinko lähtee. (H4)
Ja sitte kuitenkin taitaa jokaisella työpisteellä olla sellaset koneet, joilla pääsee, että voi siinä työpisteellä naputella työn lomassakin. Tietysti tollaset,
kun esimerkiksi (…), kuka siinä ajaa sitä konetta, niin ei sitä silloin voi, että
siinä sun on keskityttävä siihen työn tekoon. Mutta siinäkin sulla on se toinen kaveri, niin sitte voidaan vaihtaa että ”mun pitää nyt tehä yks juttu” ja
siinä selän takana on toinen tietokone, millä voi tehä tai lukasta sähköpostit
ja. Ja sit on jollain työpisteellä, et sun ei täydy koko ajan seurata, että se
rullaa, että sä vaan valvot, et se rullaa hyvin, myllyttää menemään siellä,
niin sit siinä tietysti kerkii tekee siinä työn ohessakin. Lukemaan sähköpostit
esimerkiks. (H1)
Operaattoreilla on ihan turvallisuustietokannan käyttöilmotuksien tekeminen, vaaratilanneilmotusten, laatuhavaintojen, laatupoikkeamien kirjaaminen, tarkastusmittausten kirjaaminen, sähköpostien kattominen, se on ihan
samaa työaikaa, kun se tuotantoaikakin. Se on ihan, tehtaanjohtaja on
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korostanu, että ne on kaikki ihan yhtä tärkeitä asioita, kun se, että joku [laite]
pyörii. Jos pittää käyttää se puoltuntia jonkun laatuhavainnon kirjaamiseen,
niin se sitten käytetään ja se linja seisoo. (H5)
Johdolta vaaditaan luottamusta siihen, että työntekijät eivät käytä tilannetta väärin,
jotta tietokoneella tehtävä työ ei vaaranna turvallisuutta tai heikennä työpisteen ja
linjan tulosta. Toisaalta luottamuksen selkeä ja avoin osoittaminen edesauttaa sitä,
että luottamusta ei käytetä väärin.
Johdon näkyminen ja avoimuus merkitsevät paljon tiedon kulun kannalta. Se, että
esimies ja muu johto näkyy tehtaalla päivän aikana, kiertää työpisteissä, juttelee,
osoittaa kiinnostusta ja kertoo asioita, on tärkeää ja se viestii paljon niin johtamisesta kuin organisaatiokulttuurista. Case-yrityksessä esimiesten ja johdon kanssa
voidaan haastatteluiden perusteella pääsääntöisesti jutella ja kertoa huomioituja
huolen aiheita. Esimerkin voima on tässäkin tehokas. Luottamus ja joustavuus on
kaksisuuntaista: kun luotetaan ja kerrotaan asiat, ymmärrys kasvaa ja vastavuoroisesti voidaan joustaa tilanteen vaatiessa esimerkiksi ylimääräisiin testauksiin tai
koeajoihin.
No sehän lähtee ihan siitä tehtaan johtajasta, sellanen on kansa kun on
kuningaskin. [Tehtaan johtajan] rooli siinä on ollu iso. Kannustanu siinä. Ja
sithän se valuu siitä seuraavaan portaaseen ja siitä alaspäin sinne lattialle
asti. Jos sitä karrikoidusti, jos johtaja istuu vaan kulmahuoneessa, niin eihän
se sitte kirjottamalla vaan sähköpostia. Se ei välttämättä niin toimi. (H9)
(…) tuli miullekki sanomaa, että on hyvä kun tuut paikalle. (…) että se on
hyvä, että sie tuut sinne ja kuuntelet, etkä käskytä. Se on niin kun se, että
se toimii molempiin suuntiin, että kuunnellaan eikä tulla vaan kertomaan,
että näin se pitää tehdä. (H9)
(…) ylemmät toimihenkilöt (…), että miten reilusti ne sitte sanoo asiat asioina. Ja sieltä tulee tosi tarkkaan, ihan niinkon kerrotaan juurta jaksain ne
hommat, että mitä se maksaa, ja kaikki tuollanen, niin se aukasoo ne silmät
ihan eri tavalla kun puhuttais summittaisesti jotain sinnepäin. Nää on kyllä
tuotu hirmu hyvin kyllä esille, että minkä takia tehhään näin tai miks kävi
näin ja mitä tää nyt tuli meille maksamaan, nyt kun oiottiin jossain. Ihan loistava täällä tää tekemisen kulttuuri. (H5)
Sähköiset järjestelmät
Tehtailla on käytössä sähköisiä järjestelmiä ja kanavia, joita edellä jo käsiteltiin. Ne
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ovat nopea tapa jakaa informaatiota, mutta viestin perille menosta ei aina ole varmuutta. Tietokoneita ja järjestelmiä ei ehkä osata käyttää, niiden käyttöön ei ole
varattu aikaa, järjestelmät tai tietoliikenneyhteydet ovat hitaita ja kömpelöitä, tai
omia tunnuksia ei muisteta. Joillakin työntekijöillä järjestelmien käyttämättömyys ja
haluttomuus niiden käytön opetteluun saattaa olla asenteesta kiinni. Moni vanhempikin työntekijä selaa internetiä ja maksaa laskut kotona koneella, mutta ei halua
koskeakaan tietokoneeseen työpaikalla. Yhä enenevässä määrin kuitenkin työ on
muuttunut sellaiseksi, että järjestelmiin tehdään kirjauksia omilla tunnuksilla, joten
tietokoneen käyttäminen tulee pakostakin tutuksi jossain vaiheessa kaikille.
Sehän on sähköposti sellanen, että meillä on osa ihmisiä, jotka kokee, että
se ei ole niinkon ollenkaan osa työtä. (…) Tää on, kauniisti kun sanon, että
ohjaa, mutta se pakottaa. Jos meet koneelle tekemään kirjauksia, niin se
pakottaa kirjautumaan omilla tunnuksilla, pakottaa pitämään ne voimassa,
kun ei monia töitä voi enää tehdä, vaatii nää (…) kirjauksia niin kun koko
ajan. (H7)
Tehtaalla on taukotiloissa sellaisia yhteiskäyttökoneita, jotka eivät vaadi kirjautumista. Yhteiskäyttötunnukset saattavat kuitenkin hidastaa koneiden toimintaa entisestään, koska taustalla voi pyöriä monta samaa ohjelmaa yhtäaikaisesti. Tarkoituksena onkin saada mahdollisimman moni käyttämään koneita omilla tunnuksilla,
jolloin käyttäjät myös kirjautuvat ulos koneelta istunnon päätteeksi eikä samoja ohjelmia ole auki samanaikaisesti hidastamassa koneen toimintaa. Tällöin järjestelmien käyttäminen tulee todennäköisesti olemaan nykyistä nopeampaa.
Tietokoneiden ja järjestelmien kanssa on tehtaissa edelleen haasteita, jotka täytyy
käydä läpi uusien toimintatapojen läpiviemiseksi. Samalla luodaan valmiuksia sähköisten järjestelmien hyödyntämiselle tulevaisuudessa.
Niin, mutta jos sitä muutosta ei niinkön tiä, niin ne sähköset viestimet on
niinkon turhia isolle osalle porukkaa. Että miun mielestä se tuska on pakko
käydä ja yllättävän lyhyt se aika on. Kun vaan muistaa olla siellä vieressä ja
näyttää kolmen ensimmäisen päivän aikana sen saman asian, niin neljäntenä päivänä ne ei enää kysy, ne osaa jo ite. (H7)
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6.6. Tunnistetut hyviksi koetut käytännöt
Edellä on käyty läpi käytäntöjä, jotka tällä hetkellä toimivat haastatteluun osallistuvilla tehtailla. Parhaita käytäntöjä olivat haastateltujen mielestä osallistavat käytännöt, etenkin sellaiset, joissa ollaan mukana ongelman ratkaisussa, joskus jopa asiakkaalla asti. Osallistavat käytännöt aiheuttavat keskustelua ja edistävät oppimista
kyseisissä projekteissa ja projektien jälkeen tiedon jakoa omilla työpisteillä. Lisäksi
osallistuminen lisää sitoutumista ja motivaatiota. Projekteissa operaattori on oman
työpisteensä/työtehtävänsä asiantuntija, jolla on sellaista tietoa, mitä ei kyseistä
työtä tekemätön tiedosta. Erilaisissa projekteissa ja ongelmia ratkaistaessa operaattori pääsee jakamaan omaa erityisosaamistaan muille. Erilaisia osallistavia käytäntöjä tulisi monen haastateltavan mielestä lisätä entisestään.
Jos haluaa jotenkin tiivistää, niin työntekijöiden osallistamista entistä enemmän. Sitä kai se käytännössä tulis olemaan. Okei keskustelua kyllä on,
mutta pääseekö kaikki kaikkiin keskusteluihin mukaan, niin se on se kysymys, mikä meidän pitää itsellemme esittää. (H6)
Se on varmaan paras tapa, että mitä aikasemmassa vaiheessa pääsee
osallistumaan, niin sitten on motivoitunu jatkamaan töitä. On se sitten mikä
tahansa toimenpide, on se reklamaation selvittäminen tai uuden tuotteen
kehittäminen, tai mikä tahansa. (H10)
Yksi osallistava käytäntö ovat säännölliset palaverit, joissa vakioaiheiden lisäksi
käydään ajankohtaiset asiat läpi. Palaverissa tehtaalle tullut reklamaatio tulee käsiteltyä yhdessä, mikä edistää reklamaation syiden ja vaikutuksen sekä muutosten
tärkeyden ymmärtämistä. Palaverissa esitettyjen kysymysten ja keskustelun kautta
sellainenkin, joka ei joko uskalla avata suutaan kysyäkseen tai ei muusta syystä
huomaa kysyä, saa tiedon ja ymmärtää. Palaverissa saadaan asia kerralla ja samanmuotoisena monen ihmisen tietoon. Koska palavereista tehdään aina muistio,
voivat poissaolijat lukea sen myöhemmin järjestelmästä tai ilmoitustaululta.
Vuorovaikutuksellinen tapa on myös vuoronvaihdon yhteydessä pidettävä lyhyt info,
jossa aloittava työvuoro kokoontuu yhteen 5–10 minuutiksi, jolloin saadaan ajankohtainen informaatio kerralla työvuorolle. Tämä voi olla myös paikka kertoa lyhyesti
saapuneesta reklamaatiosta, ketä se koskettaa ja minkälaista muutosta se jonnekin
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työpisteelle aiheuttaa, vaikka tarkempi tieto käytäisiin sitten työpisteillä erikseen
läpi.
Kun reklamaatio käydään läpi työpisteellä keskustellen, vuoroesimies saattaa ottaa
siihen allekirjoitukset kaikilta, joiden kanssa asia on keskusteltu. Suullinen tieto ei
välttämättä aina valu toisesta vuorosta eteenpäin, vaikka niin olisi tarkoitus, joten
allekirjoituksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa työpisteissä, jota reklamaatio koskee, kaikki vuorot ovat saaneet siitä tiedon ja ymmärtävät mitä se merkitsee. Samalla se voi myös lisätä vastuuta uuden ohjeistuksen noudattamisesta,
kun allekirjoituksella on kuitattu, että asia on hänen kanssaan käyty läpi. Jos virheitä
edelleen tulee läpikäynnin ja ohjeistuksen jälkeen, niistä voidaan muistuttaa yhteisesti esimerkiksi palaverissa ja tarvittaessa henkilökohtaisesti. Haastatteluissa ei
tullut ilmi, että allekirjoituksen kerääminen olisi millään tavalla negatiivista tai sitä
pidettäisi epäluottamuksen osoituksena.
No sillä aina varmistetaan ainakin siitä, että se on jokaisen tiedossa, jos se
käydään jokaisen kanssa aina henkilökohtasesti lävite sitte. (H1)
Joskus on sellasiakin, että pomot esimerkiks kerrää nimet, että pitää kuitata,
että tää henkilö on nähnyt sen reklamaation. Että välillä se ihan hyvin toimii
ja välillä tuntuu, että ne häviää ja hukkuu johonkin. Se on hyvin vaihtelevaa,
että mikä tieto tavottaa niinkö minkäkin. (H2)
Jälkikäteen voi sitten todentaa, että näin on toimittu, kun miten on luvattu.
Se flässihän menee englanninkielisenä, me joudutaan tekemään suomenkielinen ja englanninkielinen, omaa väkeä varten se suomenkielinen, englanninkielinen asiakkaalle, että tällaset toimenpiteet tehdään. (H9)
Reklamaatio ei aina koske omaa työpistettä, mutta tieto siitä voi silti kiinnostaa ja
hyödyttää myös muita. Ilmoitustauluille ja taukotupiin tulostetut reklamaatio-flashit
ovat luettuja ja ne herättävät keskustelua operaattoreiden kesken. Ne toimivat siis
hyvin tiedon jakajana, kun informaatiosta keskustellaan ja se muuttuu yhdessä keskustellessa tiedoksi.
Mun mielestä, en mä voi sanoa muitten puolesta, mutta henkilökohtasesti
ainakin tulee luettua, jos seinälle vaan sellanen ilmestyy. Omassa vuorossakin me aina siihen kokoonnutaan ja siitä lähetään omille työpisteille kuka
mihinkin niin siinä kaikki, jos siihen on jotain uutta tullu, niin yleensä laput
luetaan sitte. Oman vuoron osalta ainakin. (H1)

84

Kyllä aika aktiivisesti meiän porukka ainakin tässä, jos jotakin lappuja on
siihen ilmestynyt, niin katotaan läpi ja luetaan. (…) Ne oli siinä pöyällä missä
oli kaikki vaaratilanneilmotukset ja laatupoikkeamat. Ne oli siinä samassa
kasassa. (H3)
Case-yrityksessä on käytössä erilaisia sähköisiä sovelluksia niin ohjeille kuin päivittäiseen viestintäänkin. Tehdastyössä, jossa pääasiallinen työ on muualla kuin tietokoneen ääressä, monen eri järjestelmän käyttäminen voi tuntua hankalalta. Jokaisella työntekijällä on kuitenkin oma sähköpostiosoite, jota voidaan käyttää työpisteiden koneilla tai taukotilojen yhteiskäyttökoneilla. Monilla sähköposti on ladattu myös
omaan älypuhelimeen. Sähköpostitse tulee jo nyt ilmoitukset tehtaalla tehdyistä
vaaratilanneilmoituksista ja laatuhavainnoista. Reklamaatiotiedon jakaminen sähköpostilla tuli esiin yhtenä lisävaihtoehtona myös haastatteluissa.
Niin, siis sekin jos ne sais, jos joku koskee meiän [linjaa], että jos sais vaikka
kaikille, jotka on meiän osastolla, tai vaikka koko tehtaallekin sais sen reklamaation, eihän siitä mitään haittaakaan oo, että se tieto tulis kaikille. (H3)
Sähköiset järjestelmät, vaikka niissä ajantasaista tietoa löytyykin, eivät vielä ole lyöneet kaikkialla läpi johtuen aiemmin läpikäydyistä ongelmista kuten osaamisesta,
ajasta tai järjestelmien teknisistä hankaluuksista. Ilmoitustaulut ovat edelleen tehdasympäristössä erittäin relevantti keino informointiin ja erilaisten ohjeiden sijoitukseen.
Työnohjeet on omassa kansiossaan työpisteissä ja laatuohje on yleensä
taululle laitettuna, että tää on heti vilkaistavissa, että tätä laatuohjetta ei tarvi
ettiä mistään kansioista. (H2)
Kyllä, joo, on sieltä [järjestelmistä] kyllä käyny kattomassa, mutta se on mun
mielestä niin paljon nopeempaa kattoo siitä ilmotustaululta, kun lähtee kirjautumaan sinne järjestelmään ja lähteä sieltä ettimää, kun siel on niin paljon niitä levymittoja ja niin paljon asiakkaita ja, välillä menee niin, että joutuu
onkimaan sitä tietoo. (H3)
Edellä mainittu laatuohje on aiemmin kuvatussa tuottavassa työpiste -taulussa,
jossa ei tällä hetkellä ole kummallakaan tehtaalla reklamaatioista tai palautteista tietoa. Työnjohtajat tai nimetyt toimihenkilöt tehtaalla vastaavat tuottavan työpistetaulun ylläpitämisestä. Sen on oltava selkeä, jolloin tarvittavat sovitut asiat löytyvät siitä
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helposti. Ohjeiden päivityksestä vastaa myös sen omistaja tai nimetty vastuuhenkilö. Ohjeistuksen ajantasaisuutta valvotaan muun muassa katselmoinneilla
Turvallisuus-, laatuohjeet ja huoltopäiväohjeet ja sillä lailla lähetty sitä tuottavuutta hakemaan, reklamaatiot ei ole sisällytty. Ei, tuotteen teko-ohje ei
löydy sieltä [tuottavasta työpisteestä], ainoastaan se miten siinä työpisteellä
toimitaan ja mimmosia säätöjä tehdään tarvittaessa. Eli ihan tekemiseen
liittyvää. Tuote-ohjeet on sitten erikseen (…) Meillä tulee aina katselmoinnitkin noista työpisteohjeista, et ne pitää tietyin määräajoin käydä läpitte ja
katsoa onks sinne tullu muutoksia ja päivittää ajantasalle. Pyörii se rumba
siinä taustalla koko ajan. Että niistä tulee automaattiset sähköposti-ilmotukset, että koska niitä pitää katselmoida. Jos ohje on kunnossa, niin ei sille
tarvi mitään tehdä, mutta jos vaatii muutosta, niin sitten muutetaan, tai jos
tulee sellanen tilanne eteen että sitä on syytä muuttaa, niin sitten muutetaan
saman tein se sisältö sinne. (H6)
Myös viikkopalaverimuistiot tulostetaan ilmoitustauluille, vaikka ne julkaistaan
myös sähköisessä järjestelmässä.
Monestihan meillä on käytäntö, että kun monet ei käytä tietokonetta, niin
myö tulostetaan (…) tuohon meiän taukotuvan seinälle se [tiimipalaveri]
lista, että se on luettavissa myös siitä. (H2)
Ilmoitustaulut ja muut erilaiset tulosteet taukotuvissa ovat myös luettuja. Tauoilla on
mahdollisuus keskustella reklamaatioista ja muista työpaikan ajankohtaisista asioista muun vapaamuotoisemman keskustelun lomassa. Työn lomassa keskustelu
ei tehdasympäristössä aina ole niin helppoa, etenkin jos tehdään itsenäisesti töitä.
Toisaalta tehdashallin meteli ja kuulosuojainten käyttäminen hidastavat luontevaa
keskustelua.

6.7. Positiivisten asiakaspalautteiden käsittely tehtaalla
Suoraa positiivista asiakaspalautetta tulee harvoin ja vielä harvemmin se menee
tehtaalle, saati työpisteelle asti. Useimmiten kiitosta annetaan laadusta ja toimitusvarmuudesta sekä joustavuudesta, ja kiitokset annetaan suoraan asiakassuhteesta
vastaavalle myyjälle. Myyjä voi välittää kiitokset eteenpäin tuotepäällikölle tai tehtaalle, mutta siitä eteenpäin ei ole tietoa mitä kiitoksille tapahtuu, kukaan operaattori
ei

muistanut

saaneensa

kiitoksia

tai

kuulleensa

asiakaspalautteita.
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Asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia ei myöskään käydä tehtaalla työpisteissä
läpi, mutta niissä harvemmin annetaankaan sellaista sanallista palautetta, jonka
voisi kohdistaa tehtaaseen tai työpisteeseen asti.
Joo, pintapuolisesti [käydään asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia läpi],
mutta työntekijätkään ei valitettavasti pääse kovin usein niitä kuulemaan.
Ne enempi toimihenkilökentässä käydään läpi, että miten on menestytty, eli
sitä puolta myös ehkä voimakkaammin kentälle päin. Että mimmosta palautetta ja mistä suunnasta. (H6)
Haastatteluissa kävi ilmi, että palautetta, huomioita ja vinkkejä kuitenkin annetaan
muissa yhteyksissä, esimerkiksi asiakasvierailujen yhteydessä.
(…) ja sit ne anto meille sellasia vinkkejä, mikä heille on pahasta ja (…)
laatua he silloin ainakin kehu meille, että se on niin kun hyvä. Ja (…) se oli
niin kun huonoa. Siinä sitten (…) laatua kattottiin hyvin tarkkaan ja se oli niin
kun tosi hyvä niin kun asiakas. Mutta kyllä kun vieraita käy, niin he siinä aina
kertoo, mikä heille on haasteellista missäkin tuotteessa ja mitä he niin kun
toivois siltä. (H2)
Asiakkaan vierailu tehtaalla kerrataan usein myös tehdaslehdissä, joissa joskus on
mainittu myös asiakkaan tehtaalle antamaa palautetta. Tehdaslehtiä julkaistaan
neljä kertaa vuodessa, joten palaute voi julkaisuajankohtana olla jo muutaman kuukauden takainen. Positiivinen palaute ei onneksi ole akuutti, eikä sen korjaamiseksi
tarvitse tehdä nopeita toimenpiteitä. On kuitenkin tärkeää, että palaute kerrotaan,
jos sellainen on annettu. Se kuitenkin kertoo, mitä on tehty oikein.
No kyllä mitä tuolla nyt oon esimerkiks [tehdaslehdestä] lukenu noista tehdasvierailuista, niin kyllä siellä joissain on jotain mainintaa. Mutta mikä
meillä on, että meiän tehasympäristöä ja siisteyttähän moni vierailija kehuu.
Yllättävän siisti puutehtaaks ja sillee. No ehkä siellä on ollu niitäkin, että on
laatua kehunu ja siihenhän tää vissii on profiloitunukkii, että (…) meiän tuotteet ois laadukkaita. (H1)
Myös vuosittain pidettävien tuoteauditointien yhteydessä käsitellään asiakaspalautteita, jolloin tietoa menee myös asianomaisten tehtaiden operaattoreille.
(…) niin siinähän me käydään myös reklamaatiot ja asiakaspalautteet läpi.
Siellä nyt sitten yleensä on aina jokunen operaattori auditoinnissa kuitenkin
mukana, niin siinä tulee sitte sitä palautetta myöskin annettua. (H13)

87

Jonkin tuotteen/asiakkaan kohdalla on käytäntö käydä säännöllisesti palautekeskustelua ja mukana on silloin myös tuotteen valmistamiseen osallistuvia operaattoreita, jolloin palaute menee suodattamattomana myös työpisteelle asti.
Positiivisen asiakaspalautteen jakamiseen voisi olla mielekästä miettiä prosessi,
jotta saatu palaute menee varmasti asianosaisille tahoille tiedoksi. Samalla tulisi
tunnistettua sellaiset tyypilliset paikat, joissa palautetta tulee kuten esimerkiksi
aiemmin mainitut asiakasvierailut ja tuoteauditoinnit.
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7. POHDINTA JA YHTEENVETO
Tämän työn tavoitteena oli tutkia, miten reklamaatioista saatu informaatio muuntuu
tiedoksi eli miten organisaatio oppii, ja erityisesti sitä, miten tieto reklamaatioista ja
niistä saaduista opista jaetaan teollisessa tehdasympäristössä työntekijän näkökulmasta. Samalla pyrittiin tunnistamaan hyviksi koettuja toimivia käytäntöjä tiedon jakamiseen. Haluttiin myös selvittää miten asiakaspalautteet, jotka eivät ole reklamaatioita, käsitellään case-organisaatiossa, sillä niiden käsittelylle ei ole ennestään
määriteltyä prosessia tai yhteistä toimintatapaa. Tässä osiossa pohditaan teoriasta
ja empiriasta nousseita huomioita. Pohdinnan aluksi tarkastellaan teoriaosion lopuksi esitettyjä lähtöoletuksia.
Reklamaatiot, kuten asiakaspalautteetkin, tulee ottaa keinona organisaation oppimiseen. Niiden avulla organisaatio voi tunnistaa ongelmakohdat ja toteuttaa toimenpiteen, joilla ongelma ei enää toistu (Johnston 2001, 63). Reklamaatioiden ansiosta
voidaan löytää korjattavaa prosessissa tai toimintatavoissa ja niiden ansiosta voidaan myös syventää asiakasymmärrystä ja osaamista. Jotta reklamaation syyn aiheuttama ongelma ei enää toistuisi, on tärkeää, että sovittu muutos viestitään riittävän hyvin kaikille asianomaisille. Case-organisaatiossa toimintatavan muutoksen läpivienti varmistetaan pääasiassa kattavalla ohjeistuksella ja normaalilla laadunseurannalla, mihin voidaan lukea myös tehtaalla tehtävät laatupoikkeamahavainnot.
Kun reklamoinut asiakas tekee uuden tilauksen, sitä voidaan myös pitää osoituksena siitä, että virhe ei ole toistunut ja reklamaatio on hoidettu asianmukaisesti, kuten yksi haastatelluista tuotepäälliköistä hieman karrikoiden totesi: ”Jokainen tilaus
on positiivinen palaute.”
Tutkimustulokset tukivat työn teoriaosion lopuksi esitettyjä lähtöoletuksia (a priori
proposition). Tutkimukseen osallistuneen case-yrityksen kohdalla operaattorin
osallistumisen reklamaation tai ongelman ratkaisemiseen koettiin olevan paras
keino edistää asian ymmärrystä ja tiedon jakamista. Päivittäin asian kanssa tekemisissä oleva operaattori on paras asiantuntija työpisteellä tehtävistä toimenpiteistä,
jolloin he pystyvät myös arvioimaan ongelman ratkaisemiseksi tehtävän muutoksen
konkreettisia vaikutuksia työhön. Kun operaattori on mukana ratkaisemassa
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ongelmaa, hän tulee ymmärtäneeksi ongelman syyt sekä ne toimenpiteet, joita ongelman poistaminen vaatii. Tämä jälkeen hänen on helpompi ottaa tarvittavat toimenpiteet käyttöön työpisteellään (Furlan et al. 2019, 292). Osallistuminen lisää motivaatioita ja toisaalta myös vastuuta ongelman ratkaisemisessa tehtyjen päätösten/lupausten pitämisestä.
Ongelmia ratkaistaan usein projekteissa tai muissa tilaisuuksissa, joissa ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tehdasympäristössä tämä tarkoittaa usein kasvokkaista tiedon jakamista tehtaalla ja työpisteellä. Kasvokkainen vuorovaikutus
mahdollistaa suoran tiedonvaihdon jakajan ja vastaanottajan välillä ja samalla muut
kuin verbaaliset viestintätavat tulevat hyödynnettyä: palautetta saadaan muun muassa ilmeistä ja eleistä (Abdullah et al. 2016, 313), mikä antaa osviittaa tiedon jakajalle siitä onko asia ymmärretty vai jäikö jotain epäselväksi eli onko yhteinen ymmärrys syntynyt. Sen lisäksi, että esimerkiksi ongelmanratkontaprojekteissa luodaan ja
vaihdetaan tietoa, niissä myös huonot vaihtoehdot hylätään nopeammin (Bhatt
2000, 25), eikä niihin kuluteta suotta aikaa.
Kun operaattori on mukana ongelman ratkaisemisessa, sekä itse ongelmasta että
sen ratkaisemisesta jaetaan tietoa kollegoille vuorovaikutuksessa työpisteillä ja
omassa työvuorossa. Tieto vaihtuu palavereissa, vuoronvaihtojen yhteydessä sekä
tauoilla, jolloin on hyvä tilaisuus epäviralliseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon.
Osallistavat käytännöt edistävät tiedon jakamista tehdasympäristössä, sillä
ne edellyttävät vuorovaikutusta ja mahdollistavat yhteiset kokemukset ja tiedon artikuloimisen. Tutkimuksessa tuli esille hyviksi koettuja osallistavia käytäntöjä, joiden kautta tietoa jaetaan ja saavutetaan yhteistä ymmärrystä. Tällaisia ovat
esimerkiksi säännölliset palaverikäytännöt, edellä mainittu ongelmanratkaisu ja sen
ympärille rakentuneet yhteiset projektit sekä laatupoikkeaminen kirjaaminen. Vaikka
viimeksi mainittu kirjataan useimmiten tietokoneella, sen käsittelyn yhteydessä
asiaa pohditaan kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa.
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Osallistavat käytännöt edistävät vuorovaikutusta niin tehtaan sisällä kuin yritystasoisesti. Tiedon jakamiseen vaikuttaa merkittävästi se, millainen suhde tiedon jakajalla
ja vastaanottajalla on (Ipe 2003, 345). Yhteiset, osallistavat käytännöt edistävät tiedon jakamista ja oppimista, koska ne osaltaan vahvistavat sosiaalisia siteitä (Argote
& Ingram 2000, 162), kun vuorovaikutuksessa opitaan tuntemaan muita organisaation jäseniä ja voidaan kasvattaa keskinäistä luottamusta. Organisaation tulisikin
luoda tilaisuuksia, joissa tietoa luontevasti vaihtuu (Bhatt 2000, 25) ja näin edistää
ba:n eli tiedon luomiselle suotuisan yhteisen fyysisen tai virtuaalisen tilan muodostumista (Nonaka et al. 2000, 5). Osallistavat käytännöt mahdollistavat myös tiedon
jakamisen vastavuoroisuuden; kun jaetaan, voidaan myös saada, ja sitä kautta kollektiivinen tietämys kasvaa.
Eksplisiittinen tiedon jakaminen on hiljaista tiedon jakamista tehokkaampi ja
nopeampi tapa, kun kyseessä on reklamaatioista saadun tiedon jakaminen
tehdasympäristössä. Reklamaatioiden osalta eksplisiittinen tieto, joka voi olla artikuloitua suusanallista tietoa tai kodifioitua tietoa tekstin tai merkkien muodossa, on
periaatteessa ainoa tapa jakaa tietoa työntekijöille tehdasympäristössä. Näin tieto
reklamaatiosta ja sen korjaamiseksi tehtävästä muutoksesta työohjeisiin tai menetelmiin saavuttaa kaikki mahdollisimman nopeasti ja tasapuolisesti. Reklamaatiotiedon jakaminen hiljaisen tiedon välityksellä sitä vastoin on hidasta, sillä sen syntyminen ja jakaminen yhteisten kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta vie aikaa. Hiljainen tieto, jota on vaikea selittää tai formalisoida, ilmenee esimerkiksi työpaikalla
muodostuneina rutiineina (Nonaka & Toyama 2003, 4–5) ja niiden muodostumista
ei ongelmatilanteissa ole aikaa odottaa. Nopeimmin tieto välittyy henkilökohtaisessa
vuorovaikutuksessa, jossa voidaan paremmin varmistaa, että asia on ymmärretty,
jolloin ongelman korjaavan toimintatavan käyttöönotto voi alkaa nopeasti ja hallitusti.
Neljäs propositio liittyi ohjeiden päivittämiseen niin, että operaattori itse kirjaa
muuttuneen tiedon työohjeisiin. Case-organisaatiossa ohjeiden päivittämisestä
vastaavat pääasiassa tuotepäälliköt tai prosessista vastaava taho tehtaalla, eikä
propositiossa esitetty toimintatapa ole ollut yleisesti käytössä. Haastatteluissa tuli
kuitenkin ilmi yksi esimerkkitapaus, jossa operaattori ja tuotepäällikkö olivat
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yhdessä päivittäneet ohjeet, mikä koettiin hyväksi tavaksi saavuttaa yhteinen ymmärrys ja jakaa tietoa. Tuotepäällikön mukaan kyseinen operaattori on työohjeiden
päivittämisen jälkeen toiminut tehokkaana tiedon jakajana eikä silloinen reklamaation aiheuttama ongelma ole kertaakaan toistunut useampaan vuoteen. Organisaatio on siis oppinut muun muassa tämän operaattorin kautta. Osallistumalla ohjeiden
päivitykseen voidaan samalla luoda motivaatio käyttää jo olemassa olevaa kodifioitua tietoa (Furlan et al. 2019, 293), joten myös tässä pätee vastavuoroisuus – kun
uskaltaa/osaa antaa (ohjeita), osaa myös hyödyntää.
Tällainen yhdessä ohjeiden kirjaaminen saattaisi olla hyvä toimintatapa ottaa käyttöön säännöllisemmin. Ottamalla asianomainen operaattori mukaan tulisi varmistettua se, että uusien ohjeiden noudattaminen on työpisteellä mahdollista. Se lisäisi
varmasti entisestään reklamaatiosta ja korjaavista toimenpiteistä jaettua tietoa, kun
mukana ollut operaattori pystyisi kertomaan omin sanoin mitä ongelman välttämiseksi on ohjeistettu. Samalla se varmistaisi sen, että kaikki asianomaiset tietävät,
myös mukana ollut operaattori, mihin ratkaisuun ongelman selvityksessä on tultu.
Yhdessä haastatteluista kävi nimittäin ilmi, että vaikka operaattori oli ollut mukana
reklamaation selvittämisessä, hän ei kuitenkaan ollut kuullut ongelmanratkaisun lopputulemaa, eli mitä toimenpiteitä se oli mahdollisesti aiheuttanut.

7.1. Organisatorinen oppiminen ja tietojohtaminen
Organisaation oppimista tarkasteltiin teoriassa kolmen mallin pohjalta. Tai oikeammin malleja oli neljä, sillä tietojohtamisen alla oleva organisatorisen tiedon luomisen
SECI-malli voidaan lukea myös organisatorisen oppimisen malliksi. Vallitseva
suunta tuntuu kuitenkin olevan se, että organisatorinen oppiminen luetaan tietojohtamisen alle (Castanada et al. 2018). Tieto on organisatorisen oppimisen tulos (Argote & Hora 2017, 579), jota tietojohtamisen keinoin hallinnoidaan. Tieto voi ilmetä
eri muodoissa, se voi olla muun muassa muutos tiedon hankkimiseen ja käsittelemiseen liittyvissä toiminnoissa tai se voi olla muutos rutiineissa tai käyttäytymisessä
(Argote 2011, 440). Tässä työssä käsiteltiin organisatorista oppimista ja tietojohtamista omina kokonaisuuksinaan, erillisinä mutta hyvin läheisinä: molemmissa
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luodaan reklamaatioiden kautta organisatorista tietoa/osaamista, jota jaetaan ja
jonka kautta organisaatio oppii eikä virhe toistu.
Organisatoriseen oppimiseen voidaan lukea kolme prosessia; tiedon luominen, tiedon säilyttäminen ja tiedon jakaminen (Argote 2011, 440; Argote & Miron-Spektor
2011, 1128). Tietojohtamisessa taas keskeisiä aktiviteetteja ovat muun muassa tiedon jakaminen, luominen, soveltaminen, tallentaminen ja tunnistaminen. Nämä aktiviteetit Heisig keräsi analysoituaan 160 erilaista tietojohtamisen viitekehystä (Heisig 2009, 13). Prosessit ja termit vaihtelevat hieman tutkijasta riippuen sekä organisatorisessa oppimisessa että tietojohtamisessa, mutta molemmissa tieteenaloissa
voidaan tunnistaa ainakin tiedon luominen, tallentaminen ja jakaminen. Reklamaatioissa jaetaan sekä reklamaatiotietoa (mitä on tapahtunut, miksi ja mitä seuraamuksia siitä on tullut asiakkaalle) että tietoa siitä, mitä organisaatio on oppinut reklamaatiosta eli mitä toimenpiteitä on tehty ongelman korjaamiseksi (muuttunut ohje, toimintatapa tai lisääntynyt asiakasymmärrys). Tieto tallentuu organisaatiossa ihmisiin, järjestelmiin tallennettaviin reklamaatioasiakirjoihin ja muuttuneisiin työohjeisiin
sekä muuttuneisiin prosesseihin ja toimintatapoihin.
Organisatorinen tieto on sisäänkirjoitettuna ihmisissä, työkaluissa ja teknologiassa
sekä tehtävissä, kuten rutiineissa ja prosesseissa sekä näiden välisissä suhteissa,
kuten aiemmin todettiin. Tietoa myös siirretään näiden elementtien kautta. Koska
merkittävä määrä organisaation tietoa, erityisesti hiljaista tietoa, on ihmisissä (Argote & Ingram 2000, 153–154), siirtämällä ihmisiä työpisteeltä tai tehtaalta toiseen,
voidaan myös osaamista ja tietoa jakaa. Tutkimuksessa tuli esiin, että monet operaattorit ovat moniosaajia, jotka pystyvät työskentelemään usealla työpisteellä ja
pystyvät näin jakamaan ja vastaanottamaan tietoa eri työpisteillä. Vaihtelemalla työpisteitä ja työskentelemällä eri ihmisten kanssa, tietoa voidaan jakaa niin eksplisiittisesti, esimerkiksi keskustellen, kuin myös hiljaisesti, yhdessä tekemisen kautta.
Sitä vastoin työkierto tehtaalta toiselle ei käynyt missään haastattelussa ilmi vaikkakin henkilöstöhallinnon mukaan lyhytaikaista työkiertoa on kuitenkin toteutettu. Työkierto saattaisikin olla hyvä keino siirtää toisen tehtaan osaamista ja hyväksi koettua
käytäntöä toiselle tehtaalle.
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Reklamaatioista oppimista tarkasteltiin erityisesti Gnyawalin ja Stewartin kehittämän
kontingenssimallin mukaan. Mallissa reklamaatio käynnistää informatiivisen ja/tai
interaktiivisen oppimisprosessin, jonka lopputulemana on muuttunut toimintatapa tai
uusi tieto (Vos et al. 2008). Reklamaation tultua tehtaalle, alkaa organisaation oppiminen ja samanaikaisesti prosessissa luodaan organisatorista tietoa. Oppiminen tapahtuu joko informatiivisesti, eli informaatiota hakemalla, sitä analysoimalla ja sitä
jakamalla, ja/tai interaktiivisesti, dialogin ja vuorovaikutuksen kautta. Oppimisen lopputulos voidaan myös jakaa informatiivisesti tai interaktiivisesti.
Case-organisaatiossa analysointi ja tiedon hakeminen on reklamaatiovastaavan ensimmäisiä toimia reklamaation saavuttua tehtaalle. Hän selvittää tuotteen valmistumiseen liittyviä seikkoja, kuten ajankohdan, työpisteet ja mahdolliset ongelmatilanteet valmistumisajankohtana. Samalla hän arvioi onko reklamaatio sellainen, joka
viedään käsiteltäväksi tehtaalle asti. Suurin osa reklamaatioista on pieniä eivätkä
välttämättä aiheuta toimenpiteitä. Jos reklamaatio kuitenkin vaatii selvitystä ja/tai
siitä voidaan oppia, se lähtee käsittelyyn tai ainakin tiedoksi tehtaalle. Tehtaalla operaattoreiden keskuudessa käsittely on suurimmaksi osaksi interaktiivista, vuorovaikutteista ja keskustelevaa, etenkin kun se viedään työpisteelle asti ja se vaatii toimenpiteitä. Informatiivisena reklamaatiotietoa jaetaan ilmoitustauluilla ja järjestelmissä, mutta toimenpiteitä varten se käydään läpi aina interaktiivisesti johtuen tehdastyön luonteesta. Vuorovaikutteinen kommunikointi lähiesimiehen kanssa on varmin tapa viedä asia eteenpäin.
Reklamaatiot tulisi nähdä mahdollisuutena kehittää organisaation omaa osaamista
ja sisäisiä prosesseja. Reklamaatio on väylä ongelman tunnistamiseen ja sen korjaavaan toimenpiteeseen niin, että sama ongelma ei enää toistu. (Johnston 2001,
4) Case-organisaatiossa ongelman toistuminen pyritään välttämään ohjeistuksella,
tai prosesseja muuttamalla sekä jatkuvalla laadunvarmistuksella. Ohjeistusta voidaan pitää yksikehäisenä oppimisena (single-loop), jolla virhe korjataan. Mutta kun
muutetaan prosesseja tai toimintatapoja, joilla estetään ongelmien syntyminen uudelleen, puhutaan kaksikehäisestä oppimisesta (Argyris 1999, 68). Myös kouluttaminen on viestinnän ohella yksi tapa siirtää tietoa ja opettaa (Argote & Ingram 2000,
155), mutta kouluttamista ei lueta case-organisaatiossa korjaavaksi toimenpiteeksi.
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Organisatorinen tieto koostuu hiljaisesta ja eksplisiittistä tiedosta. Hiljainen tieto on
sanansa mukaisesti hiljaista osaamista, jota ei pysty sanoin kuvaamaan, kun taas
eksplisiittinen tieto on jollain tavalla artikuloitua tai kodifioitua tietoa. Teoriaosiossa
organisatorisen tiedon luomista kuvattiin muun muassa Nonakan ja Takeuchin kehittämän SECI-mallin avulla (kuvio 4) ja nähtiin sama kiertokulku organisatorisen
oppimisen yhteydessä Crossan et al:n kehittämän 4I-mallin mukaan (kuvio 6),
Asiakaspalautteisiin ja reklamaatioihin liittyen uuden tiedon syntyminen tapahtuu
pääasiassa ulkoistamisen, yhdistämisen ja sisäistämisen kautta. Eli 4I-mallin mukaan tulkitsemalla saatua tietoa, sisällyttämällä esimerkiksi dialogin kautta muodostunut oivallus käytäntöön ja vakiinnuttamalla käytäntö rutiiniksi esimerkiksi työohjeiden kautta (kuvio 6). Koska asiakaspalautetieto tulee annettuna, se ei ole itsestä
syntynyttä tai itsestä johtuvaa, SECI-mallin sosialisaatio (yksilön hiljainen
tieto/osaaminen) ja 4I-mallin intuitio tulevat käyttöön pääasiassa osallistavien käytäntöjen kuten ongelmanratkaisun yhteydessä, jolloin osallistujat saavat mahdollisuuden tuoda omaa osaamistaan esille. Samoin laatupoikkeamien havainnointi syntyy yleensä oman osaamisen ja tietämyksen pohjalta.
Hellebrand et al. (2018) tarkastelivat reklamaatioiden hallintaa Probstin esittämän
tietoprosessin mukaisesti. He lisäsivät prosessiin – tiedon hankkiminen, kehittäminen, siirtäminen ja käyttö – kuusi konkreettista toimenpidettä reklamaatiotiedon tuottamiseen, jakeluun ja hyödyntämiseen (kuvio 5) (Hellebrandt et al. 2018, 175–176).
Haastattelujen perusteella case-organisaatiossa ovat käytössä lähinnä vuorovaikutus ja tiedonsiirto, kun taas opitut läksyt ja parhaat käytännöt sekä koulutus ja harjoittelu mainittiin kerran. Koulutus tuli esille tuotepäälliköiden haastattelussa esitetyssä oppimisesimerkissä ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen viitattiin työnjohtajan vastauksessa, jossa niitä kaivattiin ja todettiin, että niiden jakamisessa ”meillä
on kehitettävää”. Vaikka tehtaiden tuotantoprosessit ja tehtaissa valmistettavat tuotteet voivat olla hyvinkin erilaisia eri tehtailla, voi reklamaatioiden kautta nousta esiin
jokin yhteinen toimintatapa, joka saattaisi olla hyödyllinen myös muilla tehtailla ja
hyvä jakaa vaikkapa parhaana käytäntönä tai opittuna läksynä.

95

Hellebrandt et al:n mainitsemat tiedon tietoyhteisöt sekä asiantuntijahaku ja tutkimukset eivät saaneet mainintoja haastatteluissa. Niitä saatetaan kuitenkin hyödyntää muualla kuin tehdasympäristössä, esimerkiksi tuote- ja teknologiankehityksessä.

7.2. Tiedon jakaminen
Erityisesti tehdasympäristössä tärkein tiedon välityskanava on henkilökohtainen esimiesviestintä. Tehtaalla vuoromestari/työnjohtaja vastaa omasta vuorostaan
(aamu-, ilta-, yövuoro), minkä lisäksi tehtaalla voi olla muita työnjohtajia, jotka vastaavat omasta erityisalueestaan. Työnjohtajat kiertävät vuoron aikana tehtaan työpisteissä, jolloin tietoa vaihtuu operaattorilta esimiehen kautta eteenpäin ja toisinpäin. Työnjohtajat toimivat siis linkkinä johdon ja tehtaan välillä (Alcaide-Muñoz et
al. 2017, 1584). Viikkopalaverit ja vuoronvaihtoinfo ovat yhteisiä tilaisuuksia, joissa
koko työvuoro on mukana ja joissa saadaan viestittyä tärkeät ajankohtaiset ja huomioitavat asiat koko vuorolle vuoromestarin/työnjohtajan johdolla.
Eksplisiittistä tietoa asiakaspalautteista jaetaan vuorovaikutteisesti palavereissa,
projekteissa sekä esimiehen tai muun johdon kanssa keskustellessa. Työpisteillä
on yleensä niin sanottu ”lentävä vaihto” eli koneet eivät seiso vuoronvaihdon yhteydessä, mutta operaattorit voivat vuoroa vaihtaessaan jakaa toisilleen työpisteeseen
liittyvää tietoa ja ajankohtaisia huomioita, myös vaikkapa reklamaatioon liittyen.
Epävirallisesti keskustelua operaattoreiden kesken käydään pääasiassa tauoilla,
ruokalassa tai taukotiloissa. Reklamaatiot herättävät keskustelua ja taukotiloihin jaettuja reklamaatio-flashejä luetaan ja niistä syntyy keskustelua. Monen ihmisen
osaamisen yhdistäminen luo uutta tietoa ja ymmärtämystä asiasta, joka sitten helpottaa asian sisäistämistä ja uuden opin soveltamista.
Haastatteluissa tuli ilmi, että operaattorit tuntevat oman työvuoron työkaverit hyvin
ja heidän kanssaan on helppo vaihtaa ajatuksia, kun taas muiden vuorojen kollegat
saattavat jäädä etäisiksi. Tämä johtuu siitä, että oman vuoron ihmisiin on tutustuttu
tauoilla ja heidän kanssaan vaihdetaan myös epävirallisia kuulumisia. Aktiivinen työkierto oman tehtaan työvuorojen välillä voisi helpottaa eri vuorojen välistä
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kanssakäymistä. Argoten & Ingramin (2000, 162) mukaan sosiaaliset siteet, jotka
voimistuvat vuorovaikutuksessa, vahvistavat tiedon jakamista, erityisesti hiljaisen
tiedon jakamista.
Koska hiljainen tieto on aika- ja paikkasidonnaista, hiljaista tietoa siirtyy vain yhteisten kokemusten kautta, esimerkiksi viettämällä aikaa yhdessä tai yhdessä tekemisen kautta. (Nonaka & Toyama 2003, 4). Yhdessä tekeminen on kuitenkin nykyisin
harvinaisempaa, sillä työ työpisteillä on monesti hyvin itsenäistä, eikä ole välttämättä työpareja tai -tiimejä, jotka tekisivät yhdessä työtä muulloin kuin uusia asioita
opetellessa. Reklamaatiotiedon vaihtaminen hiljaisesti olisi siis melko aikaa vievää
eikä sen johdosta kovin relevanttia.
Tietoa jaetaan myös informaalisesti, eli asettamalla informaatio saataville organisaation sisällä (Ipe 2003, 341). Vuorotyössä tämä on tärkeää, etenkin siinä tapauksessa, jos työnjohtajat tekevät päivävuoroa, jolloin ilta- ja yövuorolle tiedon saanti
täytyy huolehtia muulla keinoin kuin suusanallisesti. Case-organisaatiossa informatiivinen tiedon jakaminen tapahtuu monessa eri kanavassa, joita käyttämällä halutaan varmistaa, että informaatio leviää tarvittaville tahoille. Organisaation on lisäksi
huolehdittava, että työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet päästä tarvittavaan
tietoon käsiksi (Bhatt 2000, 25). Tutkimukseen osallistuneissa tehtaissa tämä tarkoittaa erityisesti oikeille paikoille sijoitettuja ja ajantasaisia ilmoitustauluja sekä yhteiskäyttöisiä tietokoneita, joilla operaattorit pääsevät tarvittaviin järjestelmiin. Kaikki
ilmoitustaulut ovat haastateltujen mukaan pääsääntöisesti ajan tasalla, siitä pitävät
huolta erityiset katselmoinnit ja ilmoituksiin lisättävät voimassaoloajat.
Tehtailla käyttöön otettu Tuottava työpiste -konsepti pitää sisällään työpistetaulun,
jossa julkaistava informaatio on tarkkaan mietitty. Sillä haetaan sitä, että työpisteellä
tiedetään aina tarkkaan, mistä tieto löytyy, jopa mistä taulun kohdasta se löytyy.
Työpistetaulussa ei ainakaan tällä hetkellä julkaista reklamaatiotietoa sinänsä,
mutta jos reklamaation johdosta muutetaan jotakin työn tekemiseen liittyvää ohjeistusta, päivitetty ohje useimmiten löytyy taulusta. Siksi on tärkeää, että taulu on ehdottomasti ajan tasalla.
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Tieto on myös järjestelmissä, jossa sen ylläpito on tiedon päivittäjälle helppoa. Järjestelmissä olevaa tietoa päivitettäessä se on heti tiedon hakijoiden käytettävissä.
Tietojärjestelmien tavoitteena lähtökohtaisesti onkin tukea niin tiedon luomista, jakamista kuin hyödyntämistä (Alavi & Leidner 2001, 107). Tehdasympäristössä järjestelmien käyttäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvyys sillä päivittäinen työ ei
tapahdu tietokoneen ääressä. Työntekijöillä pitää olla tarvittava osaaminen ja käyttöoikeus järjestelmiin sekä mahdollisuus tietokoneiden käyttöön. Käyttömahdollisuudella tarkoitetaan riittävää määrää tietokoneita työntekijöiden käyttöön joko yhteisissä tiloissa tai työpisteillä sekä aikaa niiden käyttämiseen. Etenkin sähköisten
järjestelmien käyttäminen tiedon jakamiseen edellyttää niiden teknistä toimimista,
jopa helppokäyttöisyyttä, sekä käyttämistä tukevaa organisaatiokulttuuria ja johtamista. Eri kanavissa oleva tieto vaatii lisäksi tiedon hallinnalta paljon (Wong & Aspinwall 2004, 93); on tiedettävä mitä tietoa on missäkin kanavissa, missä muodossa,
mikä on pääasiallisin kanava ja kuka sen päivittämisestä vastaa.

7.3. Yhteenveto
Tutkimustuloksissa ja pohdintaosion propositioiden yhteydessä on käyty läpi mitkä
tiedon jakamisen keinot case-organisaation haastatteluiden kautta koettiin hyviksi.
Tiedon jakamista suosiva johtaminen ja organisaatiokulttuuri nousivat esiin erityisesti teoriasta, mutta niiden osuus tiedon jakamiseen sai vahvistusta myös haastatteluissa. Haastatteluissa sitä vastoin erityisesti osallistuvat käytännöt ja ongelmanratkaisu nousivat merkittävimmiksi tiedon jakamisen edistäjiksi tehdasympäristössä
haastatteluun osallistuneilla tehtailla.

Osallistavien käytäntöjen ja ongelmanratkaisun merkitystä ei voi ohittaa, mutta johtamisella ja etenkin organisaatiokulttuurilla on suuri vaikutus siihen, miten tietoa luodaan ja jaetaan organisaatiossa. Wong & Aspinwallin artikkelissa käsiteltiin tietojohtamisen toteutumisen tutkimuksia. Heidän mukaansa suuri osa aihetta tutkineista
tutkijoista piti erityisesti organisaatiokulttuuria merkittävänä vaikuttajana tiedon hallinnan onnistumiseen. Organisaatiossa on vaikea luoda ja jakaa tietoa, jos sen kulttuuri korostaa tiedon pimittämistä, ei piittaa luottamuksesta eikä yhteistyöstä,
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aliarvioi tiedon etsimistä ja oppimista ja rohkaisee rankaisemaan tehdyistä virheistä.
(Wong & Aspinwall 2004, 102) Tietojohtamisen tärkein tehtävä onkin luoda tiedon
jakamista edistävä ympäristö (Saifi et al. 2016, 310). Tämä voidaan saavuttaa esimerkiksi mahdollistamisella tiedon jakamista edistäviä tilaisuuksia ja paikkoja sekä
osoittamalla aika tiedon jakamiseen myös digitaalisesti, jos sitä halutaan edistää.

Tuotepäälliköiden haastattelussa tuli ilmi, että yrityksen eri tehtailla vallitsee hyvinkin erilainen kulttuuri, mikä ilmenee erityisesti työntekijöiden asenteissa. Toisissa
tehtaissa ollaan hyvin sitoutuneita ja tehdään kaikki ”pieteetillä”, kun taas jossain
tehtaassa saattaa olla ”ollaan vaan töissä täällä” -mentaliteetti. Organisaatiokulttuuri
ja organisaation rakenteet, jotka mahdollistavat yhteistyön yli organisaatiorajojen,
edistävät yhteisen kielen syntymistä ja siten mahdollistavat ongelmien selvittämisen. Yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa yhteisen tekemisen kautta ja motivaatiota
lisää myös se, että reklamaatiot nähdään ensisijaisesti oppimismahdollisuutena
eikä yksinomaan vältettävinä virheinä. (MacDuffie 1997, 501)

Kuvio 12 vetää yhteen teorian ja empiirisessä osiossa esiin tulleet konkreettiset keinot tiedon jakamiselle ja organisatoriselle oppimiselle. Tiedon jakamista edistävät
osallistavat ja standardoidut käytännöt sekä myönteinen asenne tiedon jakamiseen,
johon organisaatiokulttuurilla ja johtajuudella voidaan vaikuttaa. Reklamaatiotieto
jaetaan lähinnä eksplisiittisesti ja se on saatavilla järjestelmissä, organisaation prosesseissa ja työohjeissa sekä ihmisillä. Ongelmia ratkaistaan ja tietoa luodaan pääsääntöisesti vuorovaikutuksessa. Tietoa jakamalla organisaatio oppii korjaamaan
ongelman aiheuttajat tai syventämään asiakastuntemustaan tavoitteenaan virheen
toistumisen välttäminen.
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Kuvio 12. Tiedon jakaminen ja organisatorinen oppiminen tehdasympäristössä,
yhteenveto tutkimustuloksista

Oikein käsiteltynä reklamaatiot voivat jopa lisätä asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta, kuten yhdessä haastatteluista kävi ilmi. Asiakaan reklamaation johdosta oli
käynnistetty 8D-projekti ja reklamaatio-flash tehtiin jo ennen reklamaation syyn selviämistä. Flashin yhteydessä tuotepäällikkö piti tehtaalla koulutuksen, missä käytiin
läpi muun muassa sitä miten asiakas käyttää tehtaan valmistamia levyjä, mikä on
niiden loppukäyttö ja mitkä seikat ovat levyille asetettujen laatuvaatimusten taustalla. Operaattorit osallistuivat tehtaalla juurisyyn selvittämiseen ja työpisteellä tutkittiin yhteisesti ongelman syytä. Syyn selvittyä tehtiin korjaavat toimenpiteet sekä
prosessiin että työohjeisiin. Kun asiakas tuli ennalta sovitulle vierailulle tehtaalle,
siellä oli odottamassa valmis ratkaisu ja uusien määritelmien mukaan valmistetut
levyt. Asiakas oli erittäin tyytyväinen ongelman selvittämiseen ja sen selviämiseen
– tuote oli asiakkaan mielestä hyvä ja heidän oma tuotantonsa oikealaatuisten levyjen osalta pelastettu. ”Aina kun [myyjä] käy tuolla asiakkaan luona, niin he muistavat
kertoa kuinka meidän tuote on hyvä ja kuinka laatu on pysynyt kohdillaan. Ja lähettävät terveisiä. Ja aina jotakin kautta laitan myös tuotantoon, että asiakas on edelleenkin tyytyväinen ja jatketaan samaa rataa. Se oli hyvä oppimiscase.”
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä osiossa vastataan työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin tehdyn tutkimuksen pohjalta. Lopuksi käydään läpi työn esiin tuomia käytännön suosituksia ja
jatkotutkimusaiheita.

8.1. Työn teoreettiset vaikutukset
Tässä työssä tutkittiin asiakasreklamaatioista oppimista ja niistä saadun tiedon jakamista tehdasympäristössä. Toisin kuin asiantuntijoiden tietotyö, jossa kaikki työ
tehdään periaatteessa oman tietokoneen äärellä, tehdastyössä työtä tehdään edelleen tuotantolinjoilla eikä operaattoreilla ole henkilökohtaisia tietokoneita käytössään. Työtä tehdään hyvin itsenäisesti ja vasta tauoilla on tilaisuus vaihtaa kuulumisia muiden samassa työvuorossa olevien kanssa. Tehdas voi lisäksi olla meluisa,
mikä osaltaan hidastaa tiedon vaihtoa keskustellen. Tehdastyö on usein vuorotyötä,
mikä aiheuttaa omat haasteensa tiedon kulkuun. Case-organisaatiossa kaikilla
työntekijöillä on sähköpostiosoitteet, joita voi käyttää työpisteillä olevilla tietokoneilla
tai yhteiskäyttökoneilla taukotiloissa tai esimerkiksi oman älypuhelimensa kautta.
Henkilökohtainen vuorovaikutus, etenkin esimiesviestintä, on tärkein tiedonvaihtokanava.
Aikaisempaa tutkimusta erityisesti reklamaatioiden tai asiakaspalautteista saadun
tiedon jakamiseen tehdasympäristössä ei löytynyt. Tiedon jakamisesta ja oppimisesta tehdasympäristössä on tehty tutkimusta, mutta verrattain vähän ja monessa
tutkimuksessa käsiteltiin asiaa prosessien laadun parantamisen tai tuotekehityksen
näkökulmasta. Tehdastyössä tiedon jakamisen tutkiminen on keskittynyt etupäässä
hiljaisen tiedon jakamiseen, miten esimerkiksi siirtää vuosien saatossa kertynyttä
hiljaista tietoa konkareilta nuoremmille sukupolville. Hiljaisen tiedon jakaminen reklamaatioiden yhteydessä on kuitenkin lähes mahdotonta, sillä hiljainen tieto syntyy
ja vaihdetaan ajan kanssa, kun taas ongelmatilanteet pitää korjata mahdollisimman
nopeasti.
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Jorge Muniz Jr. (mm. Muniz et al. 2010; Nakano et al. 2013; Muniz Jr. et al. 2019)
on ollut mukana monessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan tiedon jakamista tehdasympäristössä. Hän on ollut mukana muun muassa kehittämässä mallia, jonka avulla
luodaan suotuisa ympäristö hiljaisen tiedon jakamiselle tehdasympäristössä. Malli
koostuu kolmesta ulottuvuudesta; tieto, tuotanto ja työ. Ulottuvuuksissa on tunnistettu tekijöitä, jotka edistävät tiedon jakamista tehdasympäristössä. Tieto-ulottuvuus
pitää sisällään organisatorisen tiedon luomisen SECI-mallin, työ käsittää organisaation rakenteen, viestinnän, koulutuksen ja kannustimet, kun taas tuotanto-ulottuvuuteen kuuluvat ongelmanratkaisumetodit ja vakiotoimintamallit. (Muniz Jr. et al. 2019,
4–6)
Osallistavat käytännöt ja standardoidut menettelytavat, kuten prosessit ja ohjeet,
edistävät yhteisen kielen ja ymmärryksen muodostumista. Ne luovat myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja organisaation rajat ylittävän yhteistyön tekemistä (Nakano
et al. 2003, 293) sekä lisäävät motivaatiota ja sosiaalisten siteiden muodostumista
mahdollistaen vapaaehtoisen tiedon luomisen ja jakamisen.
Tiedon jakamiseen ylipäätään vaikuttavat monet tekijät. Tutkimuksessa tuli esille
erityisesti osallistavat käytännöt ja avoin organisaatiokulttuuri. Myönteinen asenne
ja motivaatio tiedon jakamiseen liittyvät organisaatiokulttuuriin ja johtamiseen. Esimerkiksi palkitsemisella, joko rahallisesti tai muuten, voidaan vaikuttaa tiedon jakamiseen positiivisesti. Sen lisäksi on oltava mahdollisuus tiedon jakamiseen. Mahdollisuus tiedon jakamiseen kasvaa, kun työntekijät voivat viettää aikaa yhdessä.
Silloin vuorovaikutteisen viestinnän mahdollisuus kasvaa ja samalla luodaan yhteistä kieltä ja ymmärrystä. (Cabrera & Cabrera 2005, 722). Erilaiset projektit, tiimityöt ja muut yhdessä tekemiset ovat mahdollisuuksia tiedon jakamiseen, samoin
kuin vapaamuotoisemmat tilaisuudet, kuten ruoka- ja kahvitunnit sekä yhdessä harrastaminen.
Oppiminen ja tiedon luominen tapahtuu pääsääntöisesti kahdella tavalla: interaktiivisesti ja informatiivisesti (Gnyawali & Stewart 2003). Informatiivinen tieto on koodattua, esimerkiksi kirjoitettua tai kuvattua, mutta se voi myös olla puheeksi koodattua, artikuloitua. Interaktiiviseksi puheen tekee dialogi, jossa sekä tiedon jakajalla
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että vastaanottajalla on oma rooli. Vastaanottajan rooli voi olla esimerkiksi kyseenalaistaa ja esittää selventäviä lisäkysymyksiä sekä osoittaa ymmärrystä. Interaktiivisella tavalla voidaan paremmin varmistaa, että asia ymmärretään, sillä silloin voidaan hyödyntää myös muun muassa eleitä, ilmeitä tai äänenpainoja, jolloin mahdollisuus oppimiseen ja opitun käyttöönottoon on parempi. Interaktiivisesti voi siirtyä
myös hiljaista tietoa, jota ei ole puettu koodattuun muotoon, vaan tieto välittyy esimerkiksi seuraamalla kokeneempaa työntekijää, yhteisten kokemusten tai yhdessä
tekemisen kautta.
Haastatteluissa tuli selkeästi esille erilaisia interaktiivisen oppimisen keinoja,
joissa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja dialogissa. Käytetyin vuorovaikutuksen tapa päivittäisessä työssä on henkilökohtainen keskusteleva dialogi, joka
käydään pääasiassa esimiehen ja alaisen välillä. Koska nykyinen tehdastyö on hyvin itsenäistä, operaattoreiden välistä keskustelua ja sitä kautta oppimista tapahtuu
päivittäisessä kanssakäymisessä lähinnä tauoilla ja vuoronvaihtojen yhteydessä.
Ongelmanratkaisumenetelmät päivittäisten ongelman ratkaisemisessa tai projektinomaisesti hyödynnettynä, esimerkiksi reklamaatiotapauksissa, mahdollistavat myös
operaattoreiden välistä vuorovaikutteista viestintää ja edistävät yhteisen ymmärryksen muodostumista.
Miten asiakasreklamaatioista saatu tieto jaetaan
Työn päätutkimuskysymys oli:
Miten asiakasreklamaatioista saatu tieto jaetaan tehdasympäristössä?
Tätä kysymystä tutkittiin teorian osalta ensin organisatorisen tiedon luomisen avulla
ensimmäisessä teoriakappaleessa. Tiedon jakamista ja siihen liittyviä seikkoja käsiteltiin kolmannessa teoriakappaleessa. Teoriaosion lopuksi esitettiin neljä teoriasta johdettua lähtöoletusta, joihin haettiin vastauksia empiirisessä osiossa. Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään, miten tieto tehtaalle tulleesta reklamaatiosta
jaetaan case-organisaation kahdella tehtaalla ja minkälaiset asiat siihen vaikuttavat.
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Paras keino niin oppimiseen kuin tiedon jakamiseenkin on osallistuminen ongelman
ratkaisemiseen. Vuorovaikutuksessa yhdessä muiden kanssa tietoa jaetaan itse ongelmaa selvitettäessä mutta myös sen jälkeen, omalla työpisteellä tai omassa vuorossa muiden operaattoreiden kesken. Kun operaattori on mukana myös mahdollisten ohjeiden tai prosessien päivittämisessä, edistää se asian ymmärtämistä, sisäistämistä, jolloin sen jakaminen eteenpäin on myös helpompaa.
Asiakasareklamaatioista saatu tieto jaetaan tehdasympäristössä lähes yksinomaan
eksplisiittisenä tietona, artikuloituna keskinäisessä vuorovaikutuksessa tai kodifioituna asiakirjoihin järjestelmissä ja tulosteena ilmoitustauluilla, työpisteissä ja taukotiloissa. Reklamaatioista saatu tieto on jaettava nopeasti, jotta saadaan ongelma
korjattua ja vältytään ongelman toistumiselta. Tällaisessa tapauksessa ei ole aikaa
jakaa tietoa hiljaisen tiedon kautta, sillä se syntyy yhteisten kokemusten ja yhdessä
tekemisen kautta ja on siksi hidas prosessi. Tieto jaetaan artikuloituna esimiesten
toimesta ainakin siinä työpisteessä, mistä ongelma on lähtöisin. Se voidaan jakaa
yhteisesti myös palaverissa, jossa tieto saadaan jaettua samansisältöisenä ja samalla kertaa monelle ihmiselle.
Vuorovaikutteisen tiedon jakamisen merkittävä etu on siinä, että tiedon vastaanottaja voi esittää kysymyksiä ja dialogin myötä tiedon jakaja voi varmistua siitä, että
asia on mahdollisuuksien mukaan ymmärretty. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tiedon jakamisessa voidaan hyödyntää artikuloidun puheen lisäksi myös ilmeitä ja eleitä, joilla etenkin tiedon jakaja voi päätellä, jos jokin asia vaatii edelleen
selvennystä. Jos tieto jaetaan pelkästään informatiivisena, ilman vuorovaikutteista
läpikäyntiä, asian ymmärtämisestä ei ole varmuutta. Palaverissa asian käsittely yhteisesti voi edistää asian ymmärtämistä vieläkin paremmin, sillä silloin kaikki kuulevat samat argumentit ja kysymykset, joita ei välttämättä itselle olisi tullut mieleen
edes esittää. Jos tieto taas jaetaan jokaiselle henkilölle tai työpisteelle erikseen, tiedon sisältö ei välttämättä ole aina samanlainen. Jossain keskustelussa esiin tullut
seikka ei ole tullut esiin aiemmassa keskustelussa ja jää näin läpikäymättä. Samoin
tiedon sisältö voi muuttua, jos se kerrotaan eteenpäin aina eri henkilön toimesta.
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Johtamisella voidaan edistää tiedon jakamista muun muassa kannustamalla tiedon
jakamiseen ja muovaamalla organisaatiokulttuurista tiedon jakamista suosivaa. Erilaiset osallistavat käytänteet, joissa myös tehtaan operaattorit ovat mukana, edesauttavat sosiaalisten suhteiden muodostumista. Kun organisaation jäsenet tuntevat
toisensa, on aina helpompi kysyä ja antaa neuvoja verrattuna siihen, että työntekijät
ovat toisilleen vieraita. Osallistaminen kasvattaa myös motivaatiota ja luottamista
omaan asiantuntijuuteensa, voi kysyä neuvoa ja uskaltaa antaa sitä myös muille.
Kun osallistuminen on normaali käytäntö, eikä erityistilanne, tekee se tiedon jakamisestakin standardikäytännön eikä siitä tarvitse erikseen tehdä numeroa.
Osallistuminen ja tiedon jakaminen vaatii luottamusta siihen, että tietoa ei käytetä
väärin. Johto voi näyttää tässä esimerkkiä viestimällä mahdollisimman avoimesti
myös ongelmatilanteita ja mitä ne merkitsevät tehtaan kannalta tai huomioimalla
konkreettisesti työntekijän tekemät ilmoitukset, kuten esimerkiksi case-organisaation laatupoikkeamailmoitukset. Avoin organisaatiokulttuuri edistää tiedon jakamista, kun ihmiset uskaltavat sanoa, kysyä, kyseenalaistaa ja myös antaa neuvoja
ilman pelkoa leimautumisesta tai vastaanottajan suuttumisesta. Kannustamisessa
tuntuisi rahallista porkkanaa paremmin toimivan se, että tiedon jakaminen, esimerkiksi laatupoikkeamista ja vaaratilanteista ilmoittaminen, huomioidaan ja asioihin
saadaan muutos.
Miten asiakasreklamaatioista opitaan
Työn ensimmäinen alakysymys kuului:
Miten asiakaspalautteista saatu informaatio muuttuu tiedoksi ja osaamiseksi tehtaalla eli miten reklamaatioista opitaan?
Tätä kysymystä ryhdyttiin selvittämään organisatorisen oppimisen kautta. Kirjallisuudesta löytyi kolme reklamaatioihinkin sopivaa mallia, joista erityisesti Gnyawalin
ja Stewartin (2003) kontingenssimalli tuntui käytännöllisimmältä. Sitä myös Vos et
al. (2008) käyttivät artikkelissaan reklamaatioiden hallintaan. Tässä mallissa reklamaatio käynnistää oppimisprosessin, oppiminen tapahtuu informatiivisesti ja/tai interaktiivisesti ja oppimisen tuloksena syntyy uutta tietoa tai toimintatavat muuttuvat.
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Informatiivinen tapa liittyy informaation hakemiseen, analysoimiseen ja jakamiseen,
kun taas interaktiivisessa tavassa oppiminen tapahtuu interaktiivisesti ja dialogin
välityksellä.
Organisaatio oppii yksilöiden kautta, kun jokin asia muuttuu. Tehdasympäristössä
organisatorinen oppiminen tapahtuu parhaiten osallistumalla itse ongelman ratkaisemiseen eli interaktiivisesti. Kun operaattori on ollut itse mukana ongelman selvittämisessä, hänellä on paremmat edellytykset asian ymmärtämiseen ja uuden ohjeen mukaiseen toimimiseen kuin silloin, jos hän saa tiedon pelkästään informatiivisesti esimerkiksi lukemalla sen ilmoitustaululta. Osallistumalla dialogiin ja olemalla
vuorovaikutuksessa kollegoiden, muiden asiantuntijoiden ja mahdollisesti jopa asiakkaan kanssa operaattori oppii parhaiten ja jakaa saamaansa tietoa varmemmin
myös omassa työympäristössään esimerkiksi ottamalla uudet työtavat käyttöön tai
kertomalla miksi asiakas on asettanut tiettyjä laatuvaatimuksia tuotteille ja mitä haittoja virheellinen tuote asiakkaan prosessissa aiheuttaa.
Oppimisen yhteydessä tietoa ja osaamista syntyy ja sitä jaetaan. Kun reklamaatioon
liittyvä ongelma on selvinnyt tehtaalla, tehdään korjaavat toimenpiteet. Korjaus on
useimmiten muutos työ-, valmistus- tai laatuohjeissa tai se voi olla muutos toimenpiteissä tai prosessissa.
Organisaatioissa tieto on ihmisissä, työkaluissa ja tehtävissä sekä näiden välisissä
suhteissa (mm. Argote & Ingram 2000). Reklamaation kautta opittu tieto on prosessin korjauksen jälkeen muistissa prosessissa, päivitetyissä ohjeissa ja toimintatavoissa sekä organisaation jäsenissä, jotka toimivat uuden opin mukaisesti.
Minkälaisia hyviksi havaittuja ja toimivia käytäntöjä tunnistettiin
Työn toinen alakysymys liittyi toimiviin käytäntöihin:
Minkälaisia toimivia ja hyviksi havaittuja ja käytäntöjä reklamaatioista saadun informaation ja tiedon jakamiseen on tunnistettavissa?
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Lähtöoletuksissa esitetyt osallistuminen ongelman ratkaisemiseen ja osallistavat
käytännöt koettiin hyviksi ja toimiviksi myös haastatteluiden perusteella. Ehdottomasti paras keino saada reklamaatiotietoa jaettua tehtaalla on saada operaattorit
mukaan ratkaisemaan reklamaation ongelmaa. Prosessin aikana osallistujille muodostuu yhteinen ymmärrys niin ongelmasta kuin korjaavista toimenpiteistä ja niiden
välttämättömyydestä. Tätä tietoa jaetaan sitten vuorovaikutuksessa myös muille
operaattoreille.
Ylipäätään osallistuminen edistää tiedon jakamista tehtaalla. Osallistuminen voi olla
reklamaation selvittelyn tai muun ongelmanratkaisun lisäksi myös esimerkiksi työpisteen organisoimiseen ja työmenetelmien standardoimiseen liittyvä 5S tai palaveriin ja asiakasvierailuun aktiivisesti osallistumista.
Reklamaatiotiedon jakaminen henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa joko työpisteillä ja/tai yhteisissä palavereissa tuli esille haastatteluissa hyvänä tapana jakaa
tietoa. Tällöin kysymyksiä esittämällä epäselvät asiat selviävät ja asian ymmärtäminen on helpompaa, jolloin myös korjaavat toimenpiteet ovat helpommin käyttöön
otettavissa, kun tiedetään miksi niin pitää tehdä.
Allekirjoitusten kerääminen kaikilta, joille tieto on kerrottu, on yksinkertainen keino
varmistua siitä, että ainakin kaikki asianosaiset ovat tiedon reklamaatiosta ja päivitetyistä ohjeista saaneet. Tällä varmistetaan, että myös vuorotyössä tieto tavoittaa
tarvittavat työpisteet kaikissa vuoroissa. Näin menettelemällä voidaan myös olettaa
asianosaisten noudattavan mahdollisia uusia toimintatapoja, kun ne on yhdessä
käyty läpi.
Digitaaliset tavat reklamaatiotiedon jakamiseen nousivat esiin yhden operaattorin
haastattelussa, jossa hän toivoi esimerkiksi sähköpostin ottamista käyttöön laajemmin myös työntekijöille viestittäessä. Vaikka tämä ei tullut esille useammassa haastattelussa, on se silti huomioitava, sillä nuorempi sukupolvi on tottunut digitalisten
laitteiden ja sovellusten käyttäjä, eikä välttämättä koe ongelmaksi tiedon saamista
tai hakemista sähköisten järjestelmien kautta.
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8.2. Käytännön suositukset
Osallistavat käytännöt ovat selkeästi paras keino jakaa niin reklamaatio- kuin muutakin tietoa tehtaalla. Tällaisten käytäntöjen lisääminen eri yhteyksissä edesauttaa
paitsi tiedon jakamista myös yhteisen ymmärryksen syntymistä, jolloin tiedon luominen ja jakaminen on jatkossakin luontevaa. Operaattoreiden ottaminen mukaan reklamaatioiden selvittämiseen ja enemmän myös asiakasvierailuihin voisikin olla vakiokäytäntö kaikilla tehtailla.
Eri tehtailla olevat toimivat käytännöt tulisi jakaa myös muille tehtaille. Testatut ja
hyviksi todetut käytännöt nopeuttavat niiden käyttöönottoa muilla tehtailla, kun jaetaan konkreettisesti toimivaa tapaa. Esimerkiksi tässä työssä esiin tulleet viikkopalaverikäytännöt, ongelmanratkaisuprojektit, digitaaliset sovellukset (päiväkirja) ja
operaattoreiden mukaan ottaminen asiakasvierailuun tuntuvat olevan haastattelujen
mukaan toimivia käytäntöjä, joita kannattaisi hyödyntää myös laajemmin. Kun tieto
organisaatiossa on ihmisissä, työkaluissa ja tehtävissä (mm. Argote & Ingram
2000), yleistä tiedon jakamista voisi lisätä parhaiden käytäntöjen ohella myös työkierrolla, siirtämällä henkilöitä toiseen vuoroon, toiselle työpisteelle tai toiseen tehtaaseen. Näin myös hiljaista tietoa siirtyisi paikasta toiseen.
Sen lisäksi, että osallistavia käytäntöjä lisätään ja jaetaan, tiedon luomiselle ja jakamiselle suotuisien paikkojen ja tilanteiden lisääminen voisi edistää myös reklamaatiotiedon jakamista. Kun tehdasympäristössä vielä suuri osa tiedosta jaetaan vuorovaikutuksessa, yhdessä tekeminen, joko työssä tai vapaamuotoisesti, saattaisi lisätä sosiaalista kanssakäymistä myös muiden kuin lähimpien työtovereiden kesken.
Työurat ovat case-organisaatiossa pitkiä, mutta ennen pitkää myös tehdastyössä
on uusi sukupolvi, jolle digitaaliset laitteet ja sovellukset ovat arkipäivää. Nyt on sopiva hetki miettiä uusia tapoja tiedon jakamiseen ja ottaa niitä perinteisten tapojen
rinnalle myös tehdasympäristössä. Digitaalisten tapojen käyttöönotto vaatii varmasti
työtä ja asenteenkin muutosta, mutta erään haastateltavan sanoin: ”Tuska pitää kerran käydä läpi.”
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Tehtailla käytössä oleva Tuottava työpiste -työpistetaulu, jossa on muun muassa
työn ja tuotannon organisoimiseen liittyviä vakiotietoja, saattaisi olla oiva paikka
myös työpistettä koskeville reklamaatioille ja asiakaspalautteille. Tuottava työpiste taulu on haastatteluiden mukaan taulu, joka tulee kaikkein helpoiten päivittäisessä
työssä huomioitua. Jos siinä olisi paikka reklamaatiolle, se tulisi huomioitua ja mahdollisesti se toimisi muistuttajana muuttuneesta toimintatavasta ainakin hetken aikaa. Reklamaatioita tehtaille tulee kuitenkin verrattain vähän, joten ei liene pelkoa,
että siihen kohtaan taulua tulisi ruuhkaa.
Alun perin tämän työn tarkoituksena oli selvittää asiakaspalautteista saadun tiedon
jakamista tehdasympäristössä, mutta koska pian kävi ilmi, että positiivisille asiakaspalautteille ei ole käytäntöä, oli luontevaa muuttaa työ koskemaan reklamaatioita.
Positiivista asiakaspalautetta saadaan kuitenkin jonkin verran vaikkakaan sitä ei
tehtaille asti tule samalla tavalla kuin reklamaatioita. Mutta koska positiiviset palautteet vahvistavat oikeaa tekemistä ja levittävät tyytyväisyyttä ja onnistumisen tunnetta, voisi olla hyvä miettiä toimiva keino myös positiivisen palautteen jakamiselle.
Haastatteluiden mukaan sitä tulee esimerkiksi asiakasvierailujen yhteydessä, asiakastyytyväisyysmittauksissa sekä erilaisissa auditoinneissa.

8.3. Rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet
Tämä työ toteutettiin tapaustutkimuksena tehtaan työntekijän, operaattorin, näkökulmasta. Empiiriseen osioon haastateltiin operaattoreita ja työnjohtajia sekä tehtaan reklamaatiovastaavia kahdella case-yrityksen tehtaista. Lisäksi haastateltiin
yrityksen tuotepäälliköitä, jotka ovat tärkeässä roolissa reklamaatioiden selvittämisessä.
Koska tehdasympäristössä työn tekeminen eroaa toimistoympäristöstä, oli alun perin tavoitteena toteuttaa haastattelut paikan päällä tehtaissa, jolloin olisi pystynyt
havainnoimaan esimerkiksi työn tekemistä, työpisteitä ja vuorovaikutusta työntekijöiden välillä. Samalla olisi ollut mahdollista nähdä konkreettisesti tiedon jakamiseen
käytettävät kanavat kuten Tuottava työpiste, ilmoitustaulut, taukotilat ja miten ahkerasti tehtaan yhteiskäyttötietokoneet ovat käytössä. Nyt koronakeväänä kaikki
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ylimääräinen vierailu tehtailla oli kuitenkin kiellettyä, jolloin havainnoimatta jääneet
asiat oli kysyttävä puhelinhaastatteluissa ja oli luotettava haastateltujen henkilöiden
omaan näkemykseen.
Tapaustutkimus ei ole yleistävä, se antaa yksityiskohtaista tietoa vain tutkimukseen
osallistuvan organisaation puitteissa. Koska haastattelututkimus on aikaa vievää,
otoksen koko oli rajallinen. Pienestä otoskoosta huolimatta haastatteluissa alkoivat
toistua monet asiat, joten lisähaastatteluista ei olisi välttämättä tullut näihin teemoihin ja tällä tutkimustoteutuksella lisätietoa.
Koska reklamaatiotiedon jakamisesta ja reklamaatioista oppimisesta tehdasympäristössä on vähän tutkimustietoa, voisi aihetta laajentaa määrälliseen tutkimukseen
samalta teollisuuden alalta, ehkä jopa samasta case-yrityksestä tai ottamalla mukaan myös muita teollisuudenaloja, joissa työtä tehdään samantyylisessä ympäristössä. Lisäksi voisi tutkia miten käytetyt tiedonjakotavat korreloivat eri tehtaiden reklamaatiotilastoja tai onko erilaisilla käytännöillä vaikutusta työntekijöiden sitoutumiseen, jota esimerkiksi case-yrityksessä mitataan säännöllisesti kerran vuodessa.
Myös koronan vaikutukset tehtaan digitalisiin työskentelytapoihin voisi olla mielenkiintoista selvittää: Nyt kun kasvokkaiset palaverit ovat pandemian varotoimena olleet peruttuna, onko jokin digitaalinen tapa kenties noussut niiden tilalle. Tehdasympäristö, erityisesti tiedon jaon kannalta ja operaattorinäkökulmasta, on mielenkiintoinen aihe ja antaisi varmasti paljonkin lisätutkimusaiheita tulevaisuudessa.
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LIITE 1

HAASTATTELUTEEMAT
Palautteet/Reklamaatiot
- Miten asiakaspalautteita/reklamaatioita käsitellään tehtaalla:
työvuorossa, työpisteillä?
- Onko nykyinen tapa riittävä / Millä tavalla reklamaatioita/palautteita
pitäisi käsitellä?
Ongelmanratkaisu
- Oletko ollut mukana ratkaisemassa reklamaatioon liittyvää
ongelmaa? Kerro vähän siitä.
- Miten itse jaoit tietoa siitä?
Ohjeet
-

Mistä löydät tietoa? Löydätkö tietoa helposti?

-

Käytätkö järjestelmiä? Miksi? Miten?
Miten koet järjestelmien käyttämisen?

-

Onko teillä säännöllistä palaverikäytäntöä?
Mitä niissä käsitellään?
Miten koet ne? (tarpeellisuus)

Järjestelmät

Palaverit

Asiakasvierailut
-

Osallistuuko operaattorit asiakasvierailulle?
Miten jaat tietoa niistä?
Miten ne koetaan?

Yrityskulttuuri
-

Neuvotaanko/kysytäänkö? Uskalletaanko neuvoa/kysyä?
Vaihdetaanko ajatuksia, tehdäänkö yhdessä?
Kannustetaanko tiedon jakamiseen? Onko käytössä palkkioita?
Minkälainen henki tehtaalla on?
Millaista on esimiestyö / kollegoiden välinen vuorovaikutus?

Tiedon jakaminen, hyvät ja toimivat käytännöt
-

Mikä on omasta mielestäsi paras tapa jakaa tietoa yleensä tai
asiakaspalautteista/reklamaatioista?
Mikä tapa toimii? Mitä pitäisi muuttaa/ottaa käyttöön?
Jaetaanko tietoa tehtaiden välillä?

