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Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia käytännön kehitystoimintaa Suomen 
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1. Johdantoa kehittämisotteisiin

Organisaation jatkuva kehittämistyö ja uudistaminen on tullut 
arkipäiväksi käytännöllisesti katsoen kaikelle järjestäytyneelle 
toiminnalle. Tekniikan kehittyminen, globaalien markkinoiden 
syntyminen, kilpailurajoitusten vähittäinen poistaminen ja siten 
lisääntynyt kilpailu ovat tekijöitä, jotka saavat useimmat yritykset ja 
yhteisöt tarkastelemaan omaa toimintaansa ja etsimään siihen 
parannuksia. Viime vuosina ja vuosikymmeninä on tutkijoiden ja 
konsulttien toimesta kehitetty erilaisia johtamis- ja 
kehittämisjärjestelmiä auttamaan yrityksiä selviytymään alati 
kiihtyvästi muuttuvassa maailmassa.

1.1 Kehittämisotteiden historiaa

Matti Vartiainen käy kirjassaan lyhyesti läpi työn tutkimisen ja 
kehittämisen perinteitä. Hän jakaa kehittämiskoulukunnat kahteen 
pääsuuntaan: työn tuotantotekniseen rationalisointiin ja työn 
humanisointiin. Nämä suuntaukset ovat kehittyneet toistensa 
vuorovaikutuksessa ja nykyisissä kehittämisotteissa on piirteitä 
molemmista alkujuurista. (Vartiainen 1994, s. 7).

1.2 Työn rationalisointi

Työn rationalisoinnilla on alkunsa jo Platonin antiikin ajan 
kirjoituksissa, mutta varsinaisesti sitä ryhdyttiin toteuttamaan 
teollistumisen myötä 1700-luvulta alkaen. Oman vuosisatamme 
alussa vaikuttaneet Frederick Taylor ja Frank Gilberth loivat tieteellistä 
pohjaa rationalisoinnille ja Henry Ford I sovelsi näitä oppeja 
autonvalmistuksessa. Työ jaettiin pieniin yksinkertaisiin osiin, jotka oli 
helppo oppia ja hallita. 1930-luvulla tutkijat huomasivat, ettei haluttuja 
työmenetelmien uudistuksia saavuteta ilman työntekijöiden täyttä 
tukea. Muutoksia vastustettiin, jos niihin ei voitu osallistua itse. 
(Vartiainen 1994, s.19).
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Työntekijöiden osallistumisen lisäämiseksi kehitettiin 
työntutkimusmenetelmä, jossa työntekijät itse analysoivat työn eri 
vaiheita ja esittävät niihin liittyviä kriittisiä kysymyksiä kuten mitä, 
missä, milloin, kuka, miten ja miksi. Uuden työmenetelmän 
kehittämisessä mietitään sitten, voidaanko työ yksinkertaistaa 
poistamalla tarpeettomia työnosia, yhdistämällä työnosia, vaihtamalla 
työnosien järjestystä, työntekijää, tekopaikkaa tai parantamalla 
nykyistä työtapaa (Vartiainen 1994, ss. 19-21). Listalta löytyy paljon 
asioita, joita nykyisin pohditaan uudistettaessa liiketoimintaprosesseja 
tietotekniikan avulla.

Kehittämisen painopiste rationalisoinnin koulukunnassa on siirtynyt 
yksittäisten työvaiheiden parantamisesta työyksiköiden sisäisten ja 
niiden välisten työketjujen parantamiseen. Prosessiajattelu on tuonut 
mukanaan uusia käsitteitä kuten juuri-oikeaan-tarpeeseen (JOT) ja 
kevyttuotanto (Lean), mutta ongelmana ja haasteena on säilynyt 
edelleen, miten saada työntekijät itse kehittämään omaa työtään. 
(Vartiainen 1994 s.25).

1.3 Työn humanisointi

Kritiikkinä ja vastapainona rationalistiselle kehittämiselle nousi työn 
psykologisia ja sosiaalisia puolia painottavaa tutkimus- ja 
kehittämistyötä. Alueen pioneereja 1900-luvun alussa oli psykologian 
professori Hugo Münsterberg, joka tutki muun muassa henkilöiden 
valintaa, harjaantumista ja oppimista, ryhmätyötä, työn muotoilua ja 
työn yksitoikkoisuutta. (Vartiainen 1994, s.26).

Paljon uusia näkemyksiä töiden kehittämiseen toivat Elton Mayon 
johtamat Hawtrone-tutkimukset vuosina 1927-1932. Johtopäätöksenä 
tutkimuksesta oli ennen kaikkea sosiaalisten tekijöiden voimakas 
vaikutus työyhteisöjen toimintaan ja tuottavuuteen. Uudemmat 
ihmissuhdekoulukunnat korostavat työmotivaation ja 
työtyytyväisyyden merkitystä. Työn laajentaminen ja rikastaminen on 
esitetty keinoina parantaa näitä alueita. (Vartiainen 1994, ss. 28-32).

Työn laajentamisella tarkoitetaan työn horisontaalisten vaiheiden 
lisäämistä. Työntekijä saa vastuulleen työvaiheeseen läheisesti
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liittyviä samantasoisia lisätehtäviä, jolloin työn monimuotoisuus 
lisääntyy. Jos lopputuloksena on kuitenkin lisääntynyt rutiinitehtävien 
tekeminen, ei työn mielekkyys kasva toivotulla tavalla. Läheisesti työn 
laajentamiseen liittyy myös työn kierrättäminen, jossa työntekijät 
vuorottelevat eri työtehtävissä sovittujen sääntöjen mukaan. (Ondrak- 
Timperley 1982, s. 16)

Työn rikastamisessa hyödynnetään Hertzbergin teoriaa 
työtyytyväisyydestä. Teorian mukaan työtyytyväisyyteen vaikuttavat 
paitsi työn tekemisen ulkoiset puitteet myös itse työn sisältö. Työn 
rikastamisessa liikutaan horisontaalisesti ja vertikaalisesti, jolloin 
työhön saadaan uusia vastuualueita ja ulottuvuuksia. Itse teoriaa on 
arvosteltu käsitteiden epätarkkuuksista, mutta käytännön sovellutukset 
ovat osoittautuneet tietyissä suotuisissa olosuhteissa toimiviksi. 
Ylemmillä organisaatiotasoilla työn rikastamiselle tarjoutuu enemmän 
mahdollisuuksia, kun taas alemmilla tasoilla törmätään useammin 
käytännön ongelmiin. Esimerkiksi suoritepalkkaisissa työtehtävissä 
työn rikastaminen useimmiten laskee palkkatasoa, ellei koko 
palkkausjärjestelmää muuteta. Korostetun välineellisesti työhönsä 
suhtautuville työntekijöille kaikki työn laajentamiseen ja rikastamiseen 
tähtäävät toimet voivat olla vastenmielisiä ja herättävät voimakkaita 
vastustusreaktioita. (Ondrak-Timperley 1982, ss. 15-16)

1.4 Toimintatutkimus

Kurt Lewin toi organisaation kehittämiseen toi uusia välineitä 1940- 
luvulla, jolloin hän kirjoitti toimintatutkimuksen periaatteista. Hän 
luonnehti toimintatutkimusta olosuhteiden ja sosiaalisen toiminnan eri 
muotojen vaikutusten vertailevaksi tutkimukseksi. Toimintatutkimus on 
syklinen tutkimusprosessi, jossa ongelma diagnosoidaan, toiminta 
suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan. Olennainen piirre on, että 
prosessi suoritetaan yhdessä henkilöiden kanssa, joiden ongelmasta 
on kyse. Syklin pitäisi olla jatkuva eli organisaation pitäisi oppia itse 
jatkuvasti analysoimaan ja kehittämään toimintaansa. (Vartiainen 
1994, ss. 39-41).
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1.5 Sosiotekninen järjestelmäajattelu

Sosioteknisen ajattelutavan mukaan työjärjestelmä muodostuu 
teknisestä ja sosiaalisesta osajärjestelmästä. Työntekijöiden 
voimavarat ovat lähtökohta töiden suunnittelulle. Heillä on monia 
kykyjä, joita voidaan edelleen kehittää ja toisaalta heillä on työtä 
koskevia sosiaalisia ja psykologisia vaatimuksia. Tällaisia palkan ja 
työajan lisäksi tulevia tarpeita ovat halu osallistua omaa työtä 
koskevaan päätöksentekoon, oppia työssä ja saada työssä vaihtelua 
ja olosuhteet, joissa saa tukea ja arvostusta työtovereilta. 
Organisaation perusyksikkö on itseohjautuva työryhmä, jolla on 
vastuu ja taito hoitaa kokonaisuuden muodostava tehtäväjoukko. 
Työntekijöillä on monia taitoja ja he pystyvät vaihtamaan tehtäviä 
ryhmän sisällä. Ryhmässä toimii sisäinen koordinointi ja kontrolli, jolla 
tasataan työtaakkaa. (Vartiainen 1994, ss. 44-45).

2. Tämän hetken tärkeimmät kehittämisotteet 
Suomessa

Suomessa ja koko maailmanlaajuisestikin tällä hetkellä suosituimmat 
muutosvälineet ovat toimintaprosesseihin kohdistuvat laatujohtaminen 
ja liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu. Prosessijohtaminen 
on tiukasti ylhäältä johdosta tapahtuvaa johtamista, koska vain 
johdolla katsotaan olevan tarpeeksi näköalaa työprosessia koskevien 
laajojen päätösten tekemiseen. Molempien tavoitteena on toiminnan 
tehostaminen ja mahdollisimman suuren lisäarvon tuottaminen 
asiakkaalle, mutta ongelman lähestymistapa ja käytännön 
toimenpiteet eroavat toisistaan suuresti.

Yhä enemmän tutkimusta ja kiinnostusta on kohdistettu myös 
vaihtoehtoisiin kehittämistapoihin, jotka paremmin osallistaisivat ja 
sivuttaisivat henkilöstöä kehittämistoimiin ja parantaisivat siten myös 
työelämän laatua. Kehittävä työntutkimus on teoreettiselta pohjaltaan 
näistä vankin ja eniten tutkittu.
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2.1 Kehittävä työntutkimus ja yhteistoiminnallinen 
kehittäminen

Suomessa Yrjö Engeströmin ja muiden tutkijoiden toimesta kehitetty 
kehittävä työntutkimus pohjautuu Aleksei Nikolajevits Leontjevin 
toiminnan teoriaan. Taustalla on myös kulttuurihistoriallinen teoria, 
joka avaa mahdollisuuden yksilötason ylittämiseen ja yksilön 
näkemiseen osana laajempaa toimintajärjestelmää. (Vartiainen 1994, 
s. 76, 78).

Kehittävän työntutkimuksen tavoitteina ovat uusien 
kehitysmahdollisuuksien paljastaminen, henkilöstön osallistaminen 
itseään koskevaan päätöksentekoon sekä uusien välineiden ja 
taitojen kehittäminen. Kehittävässä työntutkimuksessa erotetaan 
kolme periaatetta: 1) tarkasteluyksikkönä on kokonainen 
toimintajärjestelmä, 2) toimintaa eritellään monesta näkökulmasta ja 
historiallisessa perspektiivissä ja 3) toiminnan muutos hahmotellaan 
ja suunnitellaan monivaiheisena ekspansiivisena oppimissyklinä. 
Oppiminen etenee syklissä ristiriitojen analysoinnin, uuden 
toimintamallin suunnittelun, kokeilun ja käyttöönoton kautta. 
(Vartiainen 1994, ss. 76-77).

Ristiriitojen löytäminen toiminnasta ja niiden analysointi on 
avainasemassa toimintajärjestelmän kehittämisessä.
Toimintajärjestelmän perusrakennetta kuvataan kahdella 
sisäkkäisellä kolmiolla, joiden kärkiin sijoitetaan järjestelmän 
peruskäsitteet. Ristiriidat löytyvät havainnollisesti kolmioiden kärkien 
välisistä suhteista ja siten ne on myös helppo ottaa käsittelyyn. 
Ristiriitojen ratkaisuvaihtoehdoista muodostuu niin sanottu 
lähikehityksen vyöhyke, josta löytyvät toiminnan 
kehittämismahdollisuudet. Näin työn kehittämismahdollisuudet eivät 
ole puhtaasti ylhäältä annettuja vaan työntekijät voivat itse 
käsitteellisen ajattelun opittuaan hallita työympäristöänsä ja vaikuttaa 
tietoisesti omaan toimintajärjestelmäänsä. (Vartiainen 1994, ss. 76- 
79)
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VÄLINEET

TEKIJÄ ■A KOHDE > TULOS

SÄÄNNÖT TYÖNJAKOYHTEISÖ

Kuvio: Toimintajärjestelmä (Engeström)

Työssä ja työstä oppimisen merkitys kehittämisvälineenä tulee 
selkeästi esille erilaisten oppivan organisaation mallien muodoissa. 
Näiden mallien taustalla ei ole välttämättä pelkkä humanismiin 
perustuva ajatus työntekijän huomioimisesta vaan kylmä tosiseikka, 
että paremman taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi tietokuormaa ja 
ajattelua on jaettava organisaatiossa yhä alemmas (Räsänen 1994, s. 
25). Työvalmennus on yksi tällainen nykyisin käytössä oleva termi, 
jolla tarkoitetaan yksilön oppimisen ja itsenäisyyden kehittymisen 
edistämistä työpaikoilla. Avaintekijöinä ovat oppimisteoriat ja 
työntekijöiden ammatilliseen ja henkiseen kasvuun kannustavat ja 
auttavat koulutetut henkilöt, työvalmentajat. (Räsänen 1994, ss. 44-45)

Todellisissa työyhteisöissä, joissa yhteisöllisyys ja vastuu omasta 
työstä ja kokonaisuudesta on sisäistetty, tapahtuu kehittämistyötä 
jatkuvasti ilman mitään varsinaista teoreettista ohjenuoraa. 
Työyhteisön kehittäminen on tällöin itse asiassa arjen työn ja 
toiminnan jatkuvaa tutkimista. Tästä oppimisesta tulee tärkein 
työyhteisön kehittämisen väline. Tutkiminen ei tarkoita tässä 
yhteydessä mitään tieteellistä tutkimista vaan kyse on kaikesta 
jokapäiväistä työtä koskevasta ajatustenvaihdosta työn lomassa ja 
erikseen järjestetyissä tilaisuuksissa. Kari Murto (1992) on 
havainnollistanut mallin seuraavasti:
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Tutkitaan
yhdessä

Tutkitaan Tutkitaan
yhdessä yhdessä

Kuvio: Arjen tutkimisen ja arjesta oppimisen malli (Murto kirjassa 
Nakari-Valtee: Menestyvä työyhteisö, 1995).

Käytössä olevista kehittämis- ja muutosvälineistä tulee tässä 
yhteydessä vielä mainita edelleen henkilöstön osallistamista 
painottava mutta myös innovatiivisuutta ja luovaa työprosessia 
korostava Innotiimi Oy:n tuotteistama Tuplatiimi-menetelmä ja siihen 
liittyvä osallistava johtamisajattelu. Menetelmä pyrkii murtamaan 
perinteisen ongelmaratkaisupalaverin dynamiikan osallistamalla 
kaikki läsnäolijat ratkaisujen etsintään ja keskittymällä positiivisiin 
valintoihin parhaan ehdotuksen seulonnassa. Perinteisen 
kehittämispalaverin vaarat, vain äänekkäimmät puhuvat ja hekin vain 
omia näkemyksiään puolustellen, pystytään näin välttämään ja 
kehittämistoimille saadaan laaja sitoutuminen. (Helin 1993, ss. 175, 
185-186)

2.2 Liiketoimintaprosessien uudistaminen

Liiketoimintaprosessien uudistaminen on varsin radikaali tapa 
muuttaa nykyistä toimintaa. Siinä etsitään toiminnan ydinprosessit ja 
keskitytään niiden tehostamiseen ja uudistamiseen yleensä 
tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Kaikkien yrityksen prosessien 
purkaminen pienimpiin osatekijöihin ja näiden alaprosessienkin 
kuvaaminen on oleellista prosessijohtamisessa. Tyypillisiä yrityksen 
prosesseja ovat tilaus-toimitusprosessi, tuotekehitysprosessi, 
myyntiprosessi ja asiakaspalveluprosessi (Nyman-Silén 1995, s. 36). 
Asiakkaalle arvoa tuottamaton toiminta karsitaan pois ja prosesseista 
tehdään mahdollisimman sujuvat ja nopeat. Tähtäimessä ovat suuret 
parannukset läpimenoajoissa, kustannuksissa ja laadussa. Näitä
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tavoitellaan kyseenalaistamalla tarvittaessa kaikki entiset käytännöt ja 
luomalla uudet tilalle.

2.2.1 Prosessien kuvaaminen

Prosessien kuvaamista tehdään monella eri tasolla. Makrotason 
prosessikuvauksilla hahmotetaan kokonaisuuksia ja juuri näistä 
suurten linjojen kuvauksista pyritään löytämään myös ne suurimmat ja 
näkyvimmät parannukset toimintaan. Prosessikuvaukset tehdään 
haastattelemalla kyseistä työvaihetta tekeviä ihmisiä ja 
havainnoimalla. Kuvauksia tekee yleensä erillinen tehtävää varten 
muodostettu tiimi. Kartoitusvaiheen vaaroja on, että tiimi ei osallista 
kartoitusprosessiin itse työtä tekeviä ihmisiä. Prosessit eivät silloin tule 
oikein määritellyiksi eikä sitoutumista niiden uudistamiseen saavuteta. 
(Nyman-Silén 1995, ss. 39-41)

Prosessien uudistaminen on selkeästi tavoitteellista toimintaa. 
Lähtökohtana kehittämiselle voidaan pitää erilaisia tavoitteita ja 
näkökulmia, jotka sitten ohjaavat koko prosessin kehittämistoimintaa. 
Tällaisia vaihtoehtoisia näkökulmia ovat esimerkiksi 
asiakaskeskeisyys, läpimenoaikojen lyhentäminen, tietotekniikan 
hyödyntäminen ja tulosparannukset. Tavoitteiden tulee olla selkeästi 
kaikkien tiedossa, jotta yhteinen suunta prosessien kehittämiselle 
löytyisi.

2.3 Laatujohtaminen

Laatujohtaminen (total quality management, TQM) on ennenkaikkea 
johtamisjärjestelmä, joka huomioi laadun joka vaiheessa, ei niinkään 
nippu yksittäisiä keinoja laadun parantamiseksi (Oakland 1989, s 14). 
Laatujohtamisen työkalut ovat kuitenkin olennainen osa käytännön 
laatujohtamista. Laatujohtamisessa voidaan puhua kahdesta 
elementistä, jotka molemmat tarvitaan onnistumiseen: laatujohtamisen 
filosofiasta ja työkaluista (Jablonski 1991, s. 6).
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2.3.1 Laatujohtamisen filosofia

Laatujohtamisen filosofia auttaa ajattelutapana murtamaan 
organisaation toimintaa kahlitsevia rakenteita. Se rohkaisee 
hyödyntämään organisaatiossa piileviä inhimillisiä voimavaroja ja 
samalla laajentamaan katsantokantaa yli perinteisen 
toimintokohtaisen organisaation. Ajattelutapana laatujohtaminen sallii 
tavoitella mahdottomia ja tehdä kaiken aina vain paremmin. 
(Jablonski 1991, s.6)

Laatujohtamisajattelun guruista erityisesti Edward W. Deming on 
kirjannut filosofisia perusteitaan. Kaiken perustana on perinpohjainen 
tieto, joka koostuu neljän perusasian tiedostamisesta. Hän hyväksyy 
kaikissa prosesseissa pakostakin olevan jonkin verran vaihteluväliä, 
variaatiota. Johtamisjärjestelmän tehtävänä on huomioida tämä 
vaihtelu ja pitää se sovituissa rajoissa. Toinen Demingin perusajatus 
on kokonaisvaltainen systeemiajattelu, jossa yksiköt nähdään 
jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa yli sisäisten organisaatiorajojen. 
Deming huomioi myös psykologiset seikat. Hän näkee ihmisten 
eroavaisuuden rikkautena ja mahdollisuutena kukoistavaan ideointiin 
toiminnan kehittämiseksi. Neljäntenä ja viimeisenä filosofisena 
ohjenuorana Deming mainitsee tietoon perustuvan ennustamisen, 
seurannan ja oppimisen. Tämän kaiken tiedon syvällinen tunteminen 
on Demingin mukaan avain sekä yksilöiden että koko organisaation 
kasvuun. (Madu-Kuei 1995, s. 148)

Toinen laatujohtamisajattelun uranuurtajista Juran puolestaan 
suhtautuu laatujohtamiseen paljon käytännönläheisemmin. Hän ei ole 
kirjoituksissaan juurikaan esitellyt filosofisia perusteita ajatuksilleen 
vaan tyytyy epäsuorasti toteamaan kannattavuuteen tähtäävän 
vanhakantaisen johtamisfilosofian sopivan myös laatujohtamiseen. 
Hänen kirjoituksissaan tulee muutenkin usein esiin yhtäläisyydet 
taloudelliseen ajatteluun. (Madu-Kuei 1995, s. 148)
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2.3.2 Työkalut

Kaikkea ei voi eikä tarvitse saada kerralla vaan idea on nimenomaan 
tavoitella ylivertaista laatua pienten kertaparannusten kautta. 
Laatujohtaminen tarjoaa myös välineet, työkalut, tähän jatkuvaan 
parantamiseen. Työkalut auttavat ymmärtämään liiketoiminnan 
rakennetta ja siihen vaikuttavia osatekijöitä. Laatujohtamisen 
käyttämät laadulliset ja määrälliset mittarit antavat mielikuvia 
paremman analyysin vallitsevasta tilanteesta ja auttavat ohjaamaan 
kehittämistyötä oikeisiin kohteisiin. Samat mittarit ovat voineet 
periaatteessa olla käytössä jo vaikka kuinka kauan, mutta niitä ei vain 
ole osattu ja ymmärretty käyttää toiminnan kehittämiseen ja 
ohjaamiseen. (Jablonski 1991, s. 6)

2.3.3 Vaikutus rakenteisiin

Laatujohtaminen vaikuttaa organisaation rakenteisiin, koska vain siten 
voidaan saada aikaan pysyviä muutoksia toimintatavoissa. 
Organisaation käyttöönottamat työkalut ja toimintatavat pitävät huolen 
ikäänkuin itsestään laatujohtamisen filosofian toteutumisesta myös 
käytännössä (Jablonski 1991, s. 7). Laatujohtaminen pyrkii saamaan 
koko organisaation työskentelemään samojen laatustandardien ja 
tavoitteiden mukaisesti. Olennaista tässä on sitoutuminen laatuun läpi 
koko organisaation kuitenkin siten, että aloite ja esimerkki tulee 
ylimmästä johdosta. (Oakland 1989, ss. 14-15)

Laatujohtamiseen kuuluu paljon suoritusten ja laatutason mittausta, 
mutta tekniikkaa tärkeämpää on kuitenkin asenne, jolla työtä tehdään 
ja miten siihen suhtaudutaan (Oakland 1989, s 15). Kuten tunnettua, 
asenteisiin vaikuttaminen ja niiden muuttaminen on erittäin vaikeaa ja 
hidasta ja mahdollisesti tarvittavan syvällisen muutoksen 
aikaansaaminen ei ole helppo tehtävä.

2.3.4 Laatu-käsite

Laatujohtaminen näkyy tai sen pitäisi näkyä kaikessa organisaation 
toiminnassa. Laatu käsitteenä tarkoittaa enemmän kuin vain jonkin
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tuotteen virheetöntä valmistusta ja on siten hyvin vaikea 
yksiselitteisesti määrittää, mutta viime aikoina yleismääritelmäksi on 
vakiintunut asiakkaan odotusten täyttäminen (Kokonaislaadun hallinta 
1992, s. 11). Laadun käsite laajenee huomattavasti, jos asiakkaiksi 
katsotaan muitakin, kuin jonkun lopputuotteen ostajat. Prosessin 
aikana asiakassuhteita on organisaation sisällä ja ulkopuolella. Laatu 
tarkoittaakin laajasti ymmärrettynä koko organisaation suorituskykyä. 
(Madu-Kuei 1995, s.175)

2.3.5 Käytännön laatujohtamisen kriteerit

Käytännön laatujohtaminen muodostuu nykyisin kolmen 
vaikutusvaltaisen auktoriteettitahon luomasta kriteeristöstä. Tähän 
kolminaisuuteen kuuluvat ISO 9000 standardit sekä Deming- ja 
Malcolm Baldrige -laatupalkintokriteerit. (Mahoney-Thor 1994, s. 6). 
Baldrige-kriteeristö on laaja-alaisin ja asiakassuuntautuneisin näistä 
kolmesta, ISO 9000 keskittyy lattiatason yksityiskohtiin ja Deming- 
kriteeristö puolestaan tarjoaa runsaasti tilastollisia ja numeerisia 
lähestymistapoja laatujohtamiseen. (Mahoney-Thor 1994, s. 13). 
Kriteeristöt ovat siis osin toisiaan täydentäviä. Luonnollinen 
kehityskulku kaikkien kolmen hyödyntämiseen on aloittaa ISO 9000 - 
sarjasta, edetä sitten Deming-kriteeristöön ja täydentää lopuksi 
laatujohtaminen Baldrige-kriteereillä.

Kriteeristöt pisteyttävät organisaation toiminnan osa-alueita sen 
mukaan, kuinka hyvin ne toteuttavat annettuja laatuvaatimuksia. 
Tarkasteltavat osa-alueet ovat tyypillisesti asiakkaan toiveiden 
huomioiminen, johtaminen ja ohjaus, henkilöstön huomioiminen, 
prosessit ja järjestelmät, tieto toiminnan perustana sekä jatkuva 
parantaminen. (Kokonaislaadun hallinta 1992, ss. 54-59)

Seuraavassa taulukossa on kerättynä eri laatujärjestelmien
painotusalueita:
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Baldrige-kriteerit Deming-kriteerit ISO 9003
Johtaminen Yrityksen

toimintatavat ja
tavoitteet

Laatujärjestelmän
vaiheistus

Informaatio ja 
analysointi

Organisaatio ja 
johtaminen

Dokumenttien hallinta

Strateginen
laatusuunnittelu

Laatutarkkailun
opettaminen ja
levittäminen

Tuotteen osien jäljitys

Henkilöstövoima
varojen kehittäminen 
ja johtaminen

Laatutietojen 
kerääminen, 
välittäminen ja 
hyödyntäminen

Tarkastus ja testaus

Prosessin laadun
johtaminen

Analyysit Tarkastus-, mittaus- ja 
testilaitteet

Laadulliset ja 
toiminnalliset tulokset

Yhdenmukaistaminen Tarkastus- ja testaus 
merkinnät

Asiakassuuntautu
neisuus ja 
-tyytyväisyys

Kontrolli Epätyydyttävien 
tuotteiden hallinta

Toimintojen ja
menetelmien
laadunvarmistus

Käsittely, varastointi, 
pakkaus ja jakelu

Vaikutukset
tuotteeseen ja 
yritykseen

Laatutiedostot

Tulevaisuuden
suunnitelmat

Koulutus

Tilastolliset
menetelmät

Taulukko: Eri laatukriteerien vertailua (Lähteet: Mahoney-Thor 1994, 
ss.42-43; Madu-Kuei 1995, ss. 183, 185)
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2.4 Eri kehittämisotteiden hyödyntäminen kehittämistyössä

Edellä olevasta lyhyestä katsauksesta voidaan jo todeta, kuinka eri 
kehittämisotteilla on omat vahvuutensa ja mahdolliset heikkoutensa. 
Kehittämistyön on sanottu onnistuvan millä tahansa otteella, jos sen 
periaatteita ja ohjeita noudattaa tunnollisesti. Tämä pitää varmasti 
paikkansa, mutta erilaisiin tilanteisiin, ympäristöihin ja kehittämisen 
vaiheisiin sopii jokainen kehittämisote kuitenkin hieman toisistaan 
poiketen.

2.4.1 Kehittämisote tilanteen mukaan

Kehittämistyö aloitetaan yleensä yritysjohdon havaittua 
organisaatiossa tai toiminnoissa tarvetta kehittämistoimille. Koko 
yritystä koskevat kehityshankkeet ovat tiedon kerääntymisen ja 
jakelun järjestämisen ansiosta yleensä vain johdon hahmotettavissa. 
Tiedostettua tarvetta kehittämistyölle saattaa esiintyä myös 
organisaation alemmilla tasoilla, mutta keinot aloittaa kehittämistyö 
ovat useimmiten hyvin rajoitetut. Edellytyksenä aloittaa kehittämistyön 
suunnittelu henkilöstöstä on se, että henkilöstö on 
muutosmotivoitunutta ja hallitsee kehittämistyön välineitä.

Kehittämistyön lähtiessä johdosta lähestymistapa on useimmiten 
prosessijohtamisen välineitä hyödyntävä. Toimintaprosessit pilkotaan 
osiin analysointia varten ja prosessilähtöisesti mietitään 
parannuskohteita konsulttien ja henkilökunnan avulla. 
Laatujohtaminenkin lähtee liikkeelle prosesseista, mutta siinä on 
korostetusti esillä henkilöstön sitouttaminen prosessien ja koko 
toiminnan parannustyöhön. Menetelmän valinta tapahtuu osittain 
riippuen siitä, kuinka laajoja, nopeita ja radikaaleja muutoksia 
kehitettävään toimintaan halutaan. Liiketoimintaprosessien 
uudistaminen (Business Process Re-engineering, BPR) saattaa 
joissakin tapauksissa olla selvästi nopein tapa uudistaa toimintaa, 
mutta suurien hankkeiden ollessa kyseessä ja muutokseen 
kytkeydyttyä myös tietotekniikan infrastruktuurin muutoksia ei nopeus 
ole aina itsestään selvää. BPR tarjoaa kuitenkin ajattelupohjaksi aivan 
uuden ja tyhjän sivun, jolle rakentaa periaatteessa alusta alkaen uusi 
entisistä rasitteista vapaa järjestelmä. BPR-ajattelu hyödyntää
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täysimääräisesti myös tietotekniikan mahdollistavan roolin 
kehittämistyössä, mikä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon 
nimenomaan paljon tietoteknisiä uudistuksia sisältäviin hankkeisiin.

Lähtökohtana radikaaliin liiketoimintaprosessien uudistamiseen on 
useimmiten yritystä uhkaava kriisi. Tällöin johto yleensä haluaa tehdä 
laajoja makrotason ratkaisuja ja pitää langat tiukasti käsissään. 
Henkilöstön osalle tulee pääsääntöisesti sopeutua uusiin 
toimintatapoihin, joiden muotoutumiseen heillä ei ole ollut suuria 
mahdollisuuksia vaikuttaa. Periaatteessa henkilöstö on näissäkin 
kehittämishankkeissa pyritty osallistamaan kehitystoimintaan, mutta 
käytännössä muutosvastarinta ja uskon puute onnistumisesta 
näivettävät suuren osan prosessien uudistamishankkeista (Nyman- 
Silén 1995, s.139).

Uhkaava kriisi voi joissakin tapauksissa olla muutoksen aikaansaava 
voima ja luoda myös voimakkaan muutosvalmiuden organisaatioon. 
Muutosvalmius voidaan kuitenkin luoda myös pitkän tähtäimen 
suunnitelmin. Tällöin organisaatiolle annetaan virikkeitä 
kehittämistyölle ja pyritään aktivoimaan ihmisiä itse kehittämään 
työtään. Laatujohtaminen toimii näissä tapauksissa hyvänä 
apuvälineenä, koska se tarjoaa työkalut ja mahdollisuudet pieniin 
jatkuviin parannustoimiin ilman tiukkaa aikataulua. Vaikka 
laatujohtaminenkin tuntee prosessiajattelun, organisaation sisäiset 
rajat ja organisaatioiden väliset prosessit ylittävä kehitystoiminta on 
vaarana jäädä vähemmälle huomiolle. (Nyman-Silén 1995, ss. 27-28)

Edellä esitetyissä vaihtoehdoissa kehittämistyölle on ajatuksena ollut 
johdosta lähtevä aloite tai virike kehittämiseen. Kehittävä työntutkimus 
ja muu yhteisöllinen kehittäminen tarjoavat vaihtoehtoisen 
lähestymistavan, jossa lähtökohtana on työyhteisön aktivointi oman 
työnsä ja toiminnan kehittämiseen ilman ylhäältä annettuja tavoitteita. 
Tällaisen vallan ja vastuun antaminen työyhteisön käsiin ei ole aivan 
yksinkertaista. Menetelmä vaatii erittäin paljon työyhteisöltä. Vallan ja 
vastuun kantamiseen ei kaikilla ole edes halua vaan työn kehittämistä 
saatetaan pitää työnjohdon tehtävänä. Laajan henkilöstömäärän 
osallistuminen suunnittelun ja toteutuksen kaikkiin vaiheisiin sitoo 
myös voimavaroja ja vaatii ylimääräistä aikaa ja energiaa kaikilta.
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Toiminnan kehittäminen alhaalta käsin tuo esiin myös ristiriitoja 
organisaation ja sen tavoitteiden yhtenäisyydessä. Johdon on 
todennäköisesti asetettava jonkinlaiset rajat realistisille 
kehittämistoimille, mikä saattaa olla turhauttavaa kehittämistyötä 
tekeville. Tarkastelukohteena esimerkiksi kehittävässä 
työntutkimuksessa on nimenomaan työyhteisö eikä organisaatio, 
jolloin muun muassa prosessiajattelun täyspainoinen hyödyntäminen 
on vaikeaa. Parhaimmillaan kehittävän työntutkimuksen menetelmät 
ovat silloin, kun työyhteisölle annetaan tietyillä rajoilla ja ehdoilla 
mahdollisuus itse suunnitella toimintatapansa. Onnistunut 
yhteisöllinen kehittäminen sitouttaa henkilöstön kehitystoimiin 
ylivertaisella tavalla.

Osallistavissa kehittämistoimissa suunnitteluun käytetty aika on 
runsaiden palaverien ja neuvonpitojen takia suurempi kuin ylhäältä 
johdetuissa. Toteutus saattaa ollakin sitten jo samaa luokka tai 
nopeampikin ja etuna on vielä toteutuksen aloittaminen rinnakkain 
suunnittelun kanssa. Kari Helin 1993 on kirjassaan verrannut eri 
kehittämisotteiden suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen käytettyä aikaa 
alla olevan kuvion mukaisesti. Autoritääristä kehittämistä edustavat 
kuvassa eri asteiset ylhäältä johdetut kehittämistavat. Perinteinen 
osallistuminen tarkoittaa tavanomaisin kokouksin toteutettavaa 
muutosprosessia. Luovana osallistumisena voitaneen pitää kaikkia 
tehokkaita suunnittelu- ja palaverikäytäntöjä hyödyntäviä 
osallistumistapoja. (Helin 1993, ss. 23-25)
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Kuvio: Kehittämisen perusmallit (©Innotiimi, Kari Helin 1993)

3. Tutkimussuunnitelma ja menetelmät

3.1 Taustaa

Tutkielma sai alkunsa kiinnostuksestani selvittää jonkin tai joidenkin 
kehittämisotteiden käytännön soveltamista toimivassa
organisaatiossa. Yhteydenottoni Suomen Postiin ja siellä Lehti- ja 
jakelupalvelujen kehityspäällikkö Kari Elkelään avasi tällaisen 
mahdollisuuden seurata käytännön kehitystoimintaa. Tutkimuksen 
kohteeksi ja ikäänkuin punaiseksi langaksi hahmottui Elkelän 
organisoima Postin Jakelun palvelumittari -asiakaskysely ja sen 
tulosten hyödyntäminen jakelutoimipaikkakohtaisessa
kehittämistyössä. Posti on suunnannut toimintaansa kohti 
laatujohtamisjärjestelmää ja lisäksi Postissa tehtiin tutkimukseni 
aikana myös kehittävän työntutkimuksen menetelmin muutamassa
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jakelutoimipaikassa pilottiprojekteja, joten pääsin seuraamaan 
kahdenkin kehittämisotteen käyttöä samassa organisaatiossa.

3.2 Tutkimusmenetelmä

Tutkimukseen oli tarkoitus sisällyttää mahdollisimman paljon omaa 
havainnointia ja mahdollisesti osallistumistakin palvelumittarin
ympärillä tapahtuvaan toimintaan. Olin mukana joulukuussa -96 
pidetyssä suunnittelupalaverissa, tammikuussa -97
palvelupäällikköpalaverissa sekä huhtikuussa -97
jakelupäällikköpäivillä, joissa kaikissa käsiteltiin palvelumittaria. 
Näissä tilaisuuksissa olin paitsi havainnoijana myös osallistujana ja 
raportoimassa omasta tutkimuksestani. Kaikki tutkimukseni aikana 
syntynyt materiaali palvelumittarista samoin kuin monet muut Postin 
kehittämistoimintaa koskevat raportit olivat käytössäni. Osallistuin
havainnoijana myös viiteen toimipaikkapalaveriin, joissa
palvelumittarin toimipaikkakohtaiset tulokset olivat pääaiheena. Kari 
Elkelä tarjosi paljon suullista lisätietoa ja ideoita monissa
tapaamisissamme. Haastattelin lisäksi Learning Systems Oy:n 
toimitusjohtajaa ja konsulttia Lea Alasilta-Hagmania, joka on tehnyt 
usean vuoden ajan yhteistyötä Postin kanssa erilaisten kartoitus- ja 
tutkimusprojektien merkeissä, viimeksi juuri aiemmin mainitun 
kehittävää työntutkimusta käyttäneen pilottiprojektin parissa. Veikko 
Mantere Innotiimi Oy:stä antoi myös arvokasta tietoa osallistavien 
palaverien ja Tuplatiimi-menetelmän taustoista.

Erityisesti toimipaikkapalaverit ja niiden yhtyedessä käydyt 
vapaamuotoiset keskustelut antoivat tutkimukseen sitä 
ruohonjuuritason realismia, jota halusinkin. Tein kaikista palavereista 
muistiot, jota aineistoa käytin sitten kootessani yhteen arvioita ja 
kokemuksia palvelumittarin hyödyntämisestä.

3.3 Suomen Posti Oy:n organisaatio ja tutkimuksen 
sijoittuminen organisaatioon

Suomen Posti Oy:n emoyhtiö on Suomen PT Oy. Suomen Postilla 
itselläänkin on osakeyhtiöittämisen myötä lukuisia tytäryhtiöitä.
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Suurimmat liiketoiminta-alueet ovat Kirje- ja kuljetuspalvelut, Lehti- ja 
jakelupalvelut ja Yksityispalvelut. Nämä puolestaan jakautuvat 
alueisiin sekä myyntiin ja tuotantoon. Tutkimus käsittelee toimintaa 
Lehti- ja jakelupalvelu -liiketoimintaryhmässä. Liiketoimintaryhmän 
ydinpalvelu on postinjakelu kaikkialla Suomessa. Postinjakelu 
voidaan jakaa kolmeen alaprosessiin eli kuljetukseen, joka vastaa 
myös postin keräämisestä, lajittelukeskuksissa tapahtuvaan lajitteluun 
sekä jakelutoimipaikoista suoritettavaan varsinaiseen postin jakeluun. 
Ryhmä vastaa myös Postin lehti-, suoramarkkinointi- ja 
osoitepalveluista. (Toimintakertomus 1996)

Suomen Posti -konsernin liikevaihto vuonna 1996 oli hieman yli viisi 
miljardia markkaa ja henkilöstöä koko konsernissa oli lähes 25 000. 
Postilähetysten määrä oli vuonna 1996 noin 2.3 miljardia kappaletta. 
Lehti- ja jakelupalvelujen osuus liikevaihdosta oli noin 13 %. 
Jakelussa työskenteli 11 400 henkilöä.

Lehti- ja jakelupalvelujen sisällä tutkimus liikkui aivan 
ruohonjuuritasolla varsinaisen postinjakelun suorittavien yksittäisten 
jakelutoimipaikkojen keskuudessa. Kymmentuhatpäisen konsernin 
yhden liiketoimintaryhmän alimman tason tutkiminen ei tietenkään voi 
antaa kuvaa koko organisaation toiminnasta, mutta tarkoituksena 
olikin hakea myös tuntumaa siitä, miten ylimmässä johdossa tehdyt 
kehittämissuunnitelmat toimivat valuttuaan organisaation läpi.

4. Laatujohtaminen Suomen Posti Oyissä

Seuraavassa esitettävä Postin laatuorganisaatio on käytännössä 
melko näkymätön ja toimii virallisen organisaation varjossa. 
Käytännössä laatutyöt tapahtuvat ainakin Lehti- ja jakelupalvelujen 
sisällä vapaamuotoisemmin ja omaan aktiivisuuteen perustuen, mutta 
laatuasioita käsitellään lähes kaikissa palavereissa ja 
tapaamispäivillä. Koko organisaation läpi kulkeva organisaation 
sisäiset rajat rikkova johdosta lähtevä yhtenäinen laatujohtaminen ei 
siis näytä vielä toteutuneen parhaalla mahdollisella tavalla.
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4.1 Postin laatujohtoryhmä

Postin normaali johtoryhmä toimii myös ylimpänä 
laatujohtamisryhmänä. Ryhmän tehtävänä on ohjata toimintaa ja 
parantaa kilpailukykyä jatkuvasti. Ylimmän tason ryhmänä se 
määrittelee laatupolitiikan ja tavoitteet, priorisoi kehityskohteet ja 
päättää kehitysprojekteista ja ohjaa niitä. Normaalin 
kuukausiseurannan yhteydessä laatujohtoryhmä seuraa ja arvioi 
laatu- ja suoritusmittareiden kehitystä ja tekee tarvittavat 
johtopäätökset ja toimintasuunnitelmat.

Tunnustuksen antaminen ja palkitseminen on kirjattu 
laatujohtoryhmän tehtäviin. Johtoryhmän tulee viestiä toimistaan 
aktiivisesti ja avoimesti sekä tiedottaa niin onnistuneista laatuteoista 
kuin havaituista virheistäkin ja niistä oppimisesta.

4.2 Postin laaturyhmä

Laatujohtoryhmän alapuolella toimii Postin pääkonttorin 
laatuasiantuntijoista ja henkilöstöjärjestöjen edustajista muodostuva 
laaturyhmä. Kokoonpano pidetään joustavana siten, että käsiteltävän 
asian paras osaaminen saadaan aina käyttöön niin pääkonttorista 
kuin kentältäkin. Ryhmä kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi, 
mutta kokoustenkin välillä yhteyksiä pidetään verkostomaisesti asioita 
valmistellen ja näkemyksiä vaihtaen.

Laaturyhmän tehtävänä on tukea ja arvioida liiketoimintaryhmiltä ja 
henkilöstön taholta tulevia laadunparantamisehdotuksia. Ryhmän 
toimintaan kuuluu myös laatuun liittyvän tiedotuksen, tukimateriaalin, 
valmennuksen ja oppimisen edistäminen. Ryhmä edistää myös Postin 
eri yksiköissä laatu- ja kehitystyötä tekevien henkilöiden 
ammattitaidon kehittämistä.
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4.3 Alueelliset laaturyhmät

Alueyksikön johto nimeää laatuvastaavia edistämään alueyksiköiden 
yhteistyötä kokonaislaadun aikaansaamiseksi. Laatuvastaavat 
selvittävät ja valmistelevat parantamiskohteita yli yksikkörajojen.

4.4 Laatutapahtumat

Posti järjestää henkilöstön laatutietoisuuden ja -sitoutumisen 
lisäämiseksi sekä valtakunnallisia että alueellisia kampanjoita ja 
tapahtumia. Laatuteko-kilpailu on vuosittainen tapahtuma, joka 
huipentuu Postin Laatupäivään. Silloin palkitaan vuoden parhaat 
hankkeet ja tiedotetaan muutenkin laajasti laadun merkityksestä. 
Vuoden 1996 Laatutekokilpailuun osallistui lähes 300 palvelua 
parantanutta hanketta.

Johdon laatupäivät pidetään vielä erikseen johdon 
laatusitoutuneisuuden kasvattamiseksi. Näillä päivillä keskitytään 
laatuarvojen luomiseen ja asiakaskeskeisyyden vahvistamiseen.

4.5 Laatujohtamisen tavoitteet Suomen Posti Oy:ssä

Laatujohtaminen on vuosien kuluessa saanut uusien toteuttajansa 
mukana uusia sovelluksia. Vuonna 1994 aloittaneen Laatu ja kehitys - 
yksikön myötä Suomen Posti Oy on toimitusjohtajansa sanoin 
omaksumassa laatujohtamisjärjestelmää, joka täyttää 
laatupalkintokilpailujen kriteerit (Vuosikertomus 1995). Nimetyt osa- 
alueet arvioinnin kohteena ovat:
• johtajuus
• informaatio ja analysointi
• strateginen laatusuunnittelu
• henkilöstön kehittäminen ja johtaminen
• prosessien laadun ohjaus
• laatu- ja toiminnalliset tulokset
• asiakaskeskeisyys ja -tyytyväisyys (lähde: Jakajaprojekti, 

Työkalusetti)
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J. Richard Hackman ja Ruth Wageman ovat artikkelissaan pohtineet 
laatujohtamisen nykytilaa ja laatujohtamisen alkuperäisten ideoiden 
toteutumista käytännössä. He kirjaavat viisi ydinkysymystä, joihin 
pitäisi löytyä todellista laatujohtamista harjoittavasta yrityksestä 
myönteiset vastaukset:

1. Onko organisaation jäsenillä tiedossa asiakkaiden odotukset ja 
suoritetaanko säännöllisesti mittauksia näiden odotusten 
toteutumisesta?

2. Valitaanko toimittajat laadun perusteella hinnan sijaan ja 
työskentelevätkö organisaation jäsenet yhdessä toimittajien kanssa 
yli organisaatiorajojen laadun parantamiseksi?

3. Toimivatko organisaation jäsenet funktionaaliset rajat ylittävinä 
tiimeinä sen sijaan että toimisivat yksin ja perinteisten funktioiden 
sisällä?

4. Käyttävätkö organisaation jäsenet tilastollisia ja tieteellisiä 
menetelmiä muotoillakseen ja testatakseen hypoteeseja 
työprosesseista ja strategioista toiminnan parantamiseksi?

5. Käytetäänkö organisaatiossa prosessijohtamisen heuristiikkaa
parantamaan tiimien ongelmanratkaisu- ja
paaätöksentekovalmiuksia?

Vaatimukset ovat kovat ja yleensä ne toteutuvat täysin vain Baldrige- 
laatupalkintoja saaneissa yrityksissä. Näiden viiden 
ydinkysymyksenkin läpikäynti Postin kokoisessa yrityksessä on 
tehtävä, joka ei tämän tutkimuksen puitteisiin mahdu. Sen sijaan 
tarkastelen ensimmäisen kysymyksen, asiakaspalautteiden ja niiden 
käsittelyn käytäntöä, erityyppisissä jakelutoimipaikoissa. Edellä 
mainituista laatupalkintokriteerien osa-alueista tutkimus sivuaa 
henkilöstön kehittäminen ja johtaminen sekä asiakaskeskeisyys ja - 
tyytyväisyys osa-alueita.

5. Postissa tehtyjä tutkimuksia
kehittämistoimenpiteiden pohjaksi

Postin kokoisessa yhteisössä tapahtuu paljon tutkimustoimintaa. 
Seuraavassa on lyhyesti kuvattu tämän tutkimuksen taustatietoina
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käytettyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia erityisesti jakelutoimipaikkojen 
kehittämisen näkökulmasta.

5.1 Henkilöstökysely

Henkilöstökysely on Postin työntekijöille vuosittain tehtävä 
työilmapiiriä ja Postissa vallitsevia arvoja luotaava tutkimus. Kysely 
tehdään koko henkilökunnalle. Tässä tutkielmassa viitataan vuoden 
1996 syys-lokakuun vaihteessa tehtyyn kyselyyn, johon vastasi lähes 
15 000 postilaista eli noin 61 %. Tulokset osoittavat melko vahvaa 
sitoutuneisuutta työpaikkaan ja kohtuullista työintoa. Ilmapiiri on 
useimmissa yksiköissä hyvä ja sisäinen yhteistyö sujuvaa. 
Parantamisen varaa on kuitenkin erimielisyyksien käsittelyssä ja 
tuloksekkaan työn palkitsemisessa. Esimiestoimintaan ovat työntekijät 
yleensä tyytyväisiä, epävirallisen palautteen antamisessa ja 
valmentajamaisessa otteessa on kuitenkin vielä toivomisen varaa. 
Laadun kehittämiseen suhtaudutaan kyselyn mukaan varsin 
myönteisesti. Henkilöstön ehdotusten toivotaan kuitenkin pääsevän 
paremmin esille. (Henkilöstökysely 1996).

5.2 Jakelun palvelumittarl

Jakelun palvelumittarin tavoitteena on selvittää asiakkaiden 
tyytyväisyys tärkeimpiin postinjakelua koskeviin asioihin. Sen avulla 
kerätään myös lukumäärätietoja koetuista laatuvirheistä 
jakelutoimipaikoittain. Tuloksia käytetään jatkuvan parantamisen 
tukena ja prosessin seurantavälineinä. Tämä tutkimus keskittyy 
nimenomaan keväällä vuonna 1997 tehdyn palvelumittarin tuloksiin ja 
niiden hyödyntämiseen jakeluesimiesten johdolla tehtävässä 
jakelutoimipaikkakohtaisessa kehittämistyössä. Kyselykaavake jaettiin 
noin 870 000 talouteen ja yritykseen. Vastauksia saatiin lähes 200 
000, saatu vastausprosentti 22 on tällaiseen laajaan kyselyyn melko 
hyvä. (Jakelun palvelumittari 1997).

Tulosten yleisilme valtakunnallisella tasolla kertoi yli 90 prosentin 
vastanneista asiakkaista olevan tyytyväisiä postinjakeluun. Suuntaus 
mittarin eri osa-alueissa oli kuitenkin huonompaan koettuun laatuun.
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Jakeluvirheiden vähentäminen, jakeluaikojen aikaistaminen ja 
postilokeroasiakkaiden tyytymättömyys olivat tärkeimmät 
parantamiskohteet valtakunnallisella tasolla. (Jakelun palvelumittari 
1997).

5.3 Hyvä Jakelu -kysely

Hyvä Jakelu -kysely tehdään vuosittain jakelupalvelualueiden 
jakelupäälliköille. Kysymykset liittyvät Hyvä Jakelu -nimellä kulkevaan 
prosessiin, joka on ollut käynnissä nyt muutaman vuoden. Hyvä 
Jakelun tavoitteena on osallistaa henkilöstöä oman jakelutoimipaikan 
kehittämiseen ja sitä kautta nostaa toiminnan laatutasoa. 
Jakelupäällikkö täyttää kyselyn yhdessä jakelutoimipaikan esimiehen 
kanssa.

Tuoreimman keväällä 1997 tehdyn kyselyn tulokset kertovat yleisellä 
tasolla osallistavien palaverien osuuden vähentyneen. Erityisesti tämä 
koskee pieniä toimipaikkoja, joissa esimies ei ole itse paikan päällä. 
Käynnistettyjen kehityshankkeiden määrä on myös laskenut 
keskimääräisestä kolmesta kahteen. Hankkeiden loppuunsaattaminen 
on jäänyt myös selvästi useammin kesken, loppuunvientiaste laski 
74%:sta 59%:iin. Laskeneet tulokset näkyvät myös esimiesten 
arvioinneissa Hyvä Jakelun toteutumisesta. Hyvän 
kokonaisarvosanan antoi enää vain 41% esimiehistä edellisvuoden 
50% verrattuna.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, miten syvällisesti muutamia oleellisia 
seikkoja oli palavereissa käsitelty vuoden 1996 aikana. 
Henkilöstökyselyn tulos, palvelumittarin kuva, palvelumittarin 
valitukset, asiakaspalautteet ja työohjeita ja tuotetietoutta sisältävä 
palvelukansio olivat esillä seuraavasti:
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Asia kerrottiin Keskusteltiin Sovittiin Asia ei esillä

Henkilöstökyselyn 6%
asiasta
53%

kehittäminen
33% 9%

tulos

Palvelumittarin 12% 45% 24% 19%

kuva

Palvelumittarin 14% 44% 24% 18%

valitukset

Muut 17% 58% 16% 10%

asiakaspalautteet

Palvelukansio 29% 36% 5% 30%

Palvelumittarin käsittelyn osalta on huomioitavaa, että luvuissa on 
mukana pienetkin toimipaikat, joita palvelumittarikysely ei suoraan 
koskenut. Tämä ei tietenkään estä tulosten käsittelyä aluetasolla tai 
valtakunnallisesti, mutta on selvästi laimentanut intoa tutustua 
tutkimuksen tuloksiin. Tulokset ja palautteen omilta asiakkailtaan 
saaneista yli viiden reitin toimipaikoista palvelumittarin jätti 
käsittelemättä noin 10%.

Keskustelun asteelle palvelumittarin hyödyntäminen jäi noin puolessa 
toimipaikoista. Varsinaisia kehitystoimenpiteitä palvelumittarin 
tulosten perusteella ryhdyttiin tekemään vain noin joka neljännessä 
jakelutoimipaikassa vuonna 1996.

Kehityshankkeet näyttäisivät toteutuvan Hyvä Jakelu -kyselyn mukaan 
parhaiten toimipaikoissa, joiden toiminnasta löytyvät seuraavat 
piirteet:
- Esimies samassa toimipaikassa
- Toimipaikan henkilömäärä suuri (13-120)
- Paljon toimipaikkapalavereja
- Paljon osallistavia palavereja
- Toimipaikan ulkopuolisia asiantuntijoita mukana palavereissa
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5.4 Raportti jakelutoimipaikan kulttuurista ja sen 
muuttamisesta

Mika Karkulahden vuonna 1994 tekemä pro gradu -työ kertoo Postin 
erään jakelutoimipaikan kulttuurista ja kulttuurin muutoksesta. 
Havainnointia ja teemahaastatteluja tutkimuksessaan käyttäneen 
Karkulahden mukaan jakelutoimipaikan kulttuuri on lähellä 
perheyhteisöä. Kulttuuria luonnehtiva keskeinen seikka oli hänen 
havaintojensa mukaan itsekeskeinen ja välineellinen suhtautuminen 
työntekoon. Uudistuksia ei katsottu laajemmin Postin näkökulmasta, ei 
edes jakelutoimipaikan näkökulmasta vaan tiukasti omista 
konkreettisista eduista lähtien. Lyhyt työpäivä koettiin tärkeimmäksi 
motivoivaksi tekijäksi työhön.

5.4.1 Työntekijätyypit

Karkulahti jaottelee työntekijätyypit työn arvostuksen perusteella. 
Välineellisesti työhön suhtautuvat ovat tulleet Postiin lyhyen työpäivän 
takia. Työpaikkaa pidetään väliaikaisena eikä Postin yleisistä asioista 
olla juuri kiinnostuneita. Motivoituminen mihinkään työpäivää 
pidentävään muutokseen on tälle ryhmälle hyvin vaikeaa. (Karkulahti 
1994)

Itsenäisyyttä arvostavalle työntekijätyypille lyhyen työpäivän lisäksi 
tärkeä seikka on työn itsenäisyys. Työ halutaan tehdä itsenäisesti ja 
tunnollisesti, mutta mitään lisävastuuta ja esimerkiksi esimiestehtäviä 
ei haluta painolastiksi. Stressisietokyky on näillä työntekijöillä huono 
ja lisääntyvä työmäärä ja kilpailutilanne toisten kilpailijoiden kanssa 
koettiin epämiellyttäväksi. (Karkulahti 1994)

Vanhat työntekijät olivat tulleet alunperin Postiin saadakseen itselleen 
varman ja pysyvän työpaikan. He olivat tottuneet vanhempien 
työntekijöiden saamiin etuisuuksiin eli esimerkiksi helppoon 
kantopiiriin. Esimiestehtäviin on yleensä pitkä mutta varma tie. Kaikille 
se ei kuitenkaan aukene ja itselle käytettyjä selityksiä jäämiselle 
kuitenkin jakajatöihin ovat juuri lyhyt työpäivä ja hyvät työkaverit. 
Työssä voi viihtyä ottamatta itse työstä suuria paineita.
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5.4.2 Kulttuurin ristiriidat

Karkulahden mukaan työyhteisön kulttuuriset perusoletukset ovat 
tietyllä tavoin ristiriidassa. Toisaalta viihdytään yhdessä, mutta 
toisaalta suhtaudutaan työhön hyvin itsekkäästi. Ristiriidat nousevat 
esiin eräänlaisena sisarkateutena, joka näkyy esimerkiksi ajatteluna, 
jossa toinen ei saa päästä helpommalla kuin minä itse. Esimies 
koetaan tässä tilanteessa vanhempana, jonka halutaan kohtelevan 
lapsiaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja ratkaisevan 
tilanteen. Jos jonkun koettiin laistavan töistään, haluttiin esimiehen 
laittavan pinnarin järjestykseen. Esimiehen yrittäessä siirtää 
ongelmanratkaisua työyhteisölle itselleen asennetta ei oikein 
hyväksytty vaan katsottiin tällaisten tehtävien kuuluvan työnjohdolle. 
Työn valvonnan ja kontrollin katsottiin kuuluvan työnjohdolle, ei 
työntekijöille. (Karkulahti 1994)

5.4.3 Esimiehen rooli

Toimipaikan kulttuuri tarjoaa esimiehelle vaihtoehtoisia rooleja. 
Esimiehelle tahdotaan osin tiedostamattakin antaa käskijän rooli. 
Tässä roolissa hänen mahdollisuutensa synnyttää kulttuuria muuttavia 
kollektiivisen onnistumisen elämyksiä heikkenevät. Kulttuurista 
nousee paine myös alistaa esimies työntekijöiden määräiltäväksi. 
Hänelle ei myönnetä tällöin tunnetasolla oikeutta kyseenalaistaa 
toimintanormeja. Jos esimies sen sijaan pystyy lunastamaan 
johtajuuden, jota kulttuuri myös alitajuisesti isähahmoksi koetulle 
auktoriteetille on myöntämässä, hänellä on hyvät edellytykset toimia 
etujen ristiriidoissa. (Karkulahti 1994)

Esimies on avainasemassa muutoksen aikaansaamiseksi työyhteisön 
toimintatavoissa. Muutos alkaa esimiehestä, mutta hänen tulisi löytää 
muutosmotivaatio työyhteisöstä itsestään pysyvän muutoksen 
aikaansaamiseksi. (Karkulahti, 1994)
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5.5 Postin toiminta ja laatu

Alkuvuodesta 1997 suorittivat CSM Scandinavia Oy ja Quality 
Systems Oy yhteistyössä Postin Laatu ja kehitys -yksikön kanssa 
tutkimuksen Postin toiminta laatu. Tutkimus täydentää ja tarkentaa 
Postin henkilöstökyselyn tuloksia ja siinä paneudutaan tarkemmin 
laatuasioihin ja Postin laatutoimintaan. Tarkoituksena on ollut löytää 
henkilöstön kokemat hyvän laadun esteet toiminnassa. Tutkimuksen 
kohdejoukko, noin 2500 henkilöä, valittiin harkinnanvaraisesti eri 
liiketoimintayksiköistä. Vastausprosentti oli noin 55 % ja Lehti- ja 
jakelupalveluista vastauksia saatiin 552 henkilöltä. (Postin toiminta ja 
laatu 1996).

CSM Scandinavia Oy:n ja Quality Systems Oy:n tekemän tutkimuksen 
viitekehyksenä toimivalla mallilla pyrittiin arvioimaan työntekijöiden 
käsityksiä yrityksen toiminnasta ja asiakassuhteista sekä siitä, kuinka 
hyvin eri henkilöstöryhmien sitoutuneisuus noudattaa yrityksen 
tavoitteita ja asiakkaiden odotuksia. Yleisesti tiedossa on seikka, ettei 
työntekijöiden sitoutuminen jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ole 
taattua pelkästään organisoimalla toiminnan laatu ja sen 
kehittäminen. Tutkimuksessa eroteltiin työntekijöiden sitoutuminen 
joko aktiiviseksi tai passiiviseksi sitoutumiseksi yritykseen. (Postin 
toiminta ja laatu 1996).

5.5.1 Passiivinen sitoutuminen

Passiivinen sitoutuminen ilmenee lähinnä halukkuutena pysytellä 
yrityksen palveluksessa. Tämä heijastuu korkeana toiminnan laatuna, 
koska yritys voi keskittyä toiminnan ja asiakassuhteiden hallintaan 
tiheän rekrytoinnin ja kouluttamisen sijaan. (Postin toiminta ja laatu 
1996).

5.5.2 Aktiivinen sitoutuminen

Avaintekijäksi jatkuvan kehittämisen onnistumiselle todettiin kuitenkin 
olevan aktiivisen sitoutumisen. Aktiivinen sitoutuminen näkyy 
käytännössä haluna omaehtoisesti ja voimia säästämättä ratkoa
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käytännön ongelmia työssä ja asiakassuhteissa. Korkea työmotivaatio 
ilmenee myös tukena kehitys- ja muutoshankkeille eli esimerkiksi 
palvelumittarin tulosten pohjalta tehtäville toimintasuunnitelmille. 
(Postin toiminta ja laatu 1996).

5.5.3 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

Aktiiviseen sitoutumiseen eniten vaikuttava tekijä oli Postin toiminta ja 
laatu tutkimuksen mukaan henkilöstön työtyytyväisyys. Passiivinen 
sitoutuminen turvallisen työpaikan muodossa ei sen sijaan 
tutkimuksen mukaan juurikaan lisää aktiivista sitoutumista eli 
halukkuutta panostaa Postiin. Postia kokonaisuutena tarkasteltaessa 
nousevat muutamat avaintekijät aktiivisen sitoutumisen selittäjiksi. 
Tutkimuksen selitysmallin mukaisesti ne on jaoteltu kolmeen 
näkökulmaan seuraavasti:

Näkökulma 1: henkilöstön huomioonottaminen
• työntekijöiden kehittymismahdollisuudet
• työntekijöiden ja johdon välinen kunnioitus
• toiminnan päälinjojen tunteminen
• työntekijöiden ehdotusten huomioonottaminen toiminnan 

kehittämisessä
• uuden tekniikan käyttäminen
• työstä saatava palaute
• tiedonkulun laatu Postissa

Näkökulma 2: laatutoiminnan kehittäminen
• voimavarat laadun kehittämiseksi
• laatu toiminnan ohjaajana
• laatutyön ohjaaminen
• postin prosessien seuraaminen ja korjaaminen
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Näkökulma 3: asiakassuuntautuneisuus
• työntekijöiden motivointi asiakassuuntautuneisuuteen
• asiakassuuntautunut johtaminen
• halukkuus palvella asiakkaita
• asiakasnäkökulma toiminnan kehittämisessä
• valmennus asiakaspalveluun
• työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet asiakaspalvelussa

Edellä olevat tulokset on koottu koko Postin aineistosta, mutta myös 
jakelutoimipaikkojen osalta tuloksia voidaan pitää ainakin suuntaa 
antavina.

5.6 Jakelu palvelu alueiden SWOT-analyysl

Vuoden 1996 palvelumittarin yhteydessä tehtiin myös 
jakelupalvelualueiden tilannearviot SVVOT-analyysillä. Analyysin 
tekivät jakelupäällikön johdolla alueen esimiehet sen jälkeen, kun 
olivat saaneet ja käsitelleet vuoden 1996 palvelumittarin tulokset. 
Analyysin palauttivat 33 aluetta, joilta kertyi yhteensä 920 vahvuutta, 
heikkoutta, uhkaa tai mahdollisuutta. (Jakelun palvelumittarin SWOT- 
analyysi, 1996)

Asiaryhminä käsitellyt asiat jakautuivat karkeasti viiteen ryhmään: 
henkilöstö, asiakkaat, palvelut, menetelmät ja rakenteet sekä 
toimintaympäristö. Henkilöstö sai eniten kommentteja ja 
toimintaympäristö vähiten. (Jakelun palvelumittarin SVVOT-analyysi, 
1996)

Henkilöstön asema arvioinneissa on työvoimavaltaisella alalla 
luonnollista. Henkilöstön ammattitaito arvioidaan vahvuudeksi, mutta 
samanaikaisesti ammattitaidon kehittäminen koetaan selväksi 
heikkoudeksi. Asenteet ja vanhat toimintatavat tiedostetaan 
ongelmiksi ja siksi puolella alueista arvioidaan muutosvalmius 
heikkoudeksi, toinen puoli kokee tosin muutosvalmiuden hyväksi. 
Myös esimiestoiminta jakaa mielipiteet. Tulevaisuuden 
mahdollisuuksina nähdään joustavat työn organisointitavat, tiimityö ja 
paikallinen sopiminen. Uhkatekijöitä ovat vanheneva ikärakenne ja
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huoli uudesta ammattitaitoisesta työvoimasta Postille. (Jakelun 
palveluinittarin SVVOT-analyysi, 1996)
Mielipiteet jakautuvat kahtia rajusti arvioissa organisaatiomuutosten 
tarpeellisuudesta. Toisille uhkakuvana ovat liialliset muutokset, toisille 
pelko muutosten puutteesta ja jähmettymisestä. Heikkoutena pidettiin 
kuitenkin yleisesti kankeaa organisaatiota, jossa tieto kulkee huonosti. 
(Jakelun palvelumittarin SVVOT-analyysi, 1996)

Asiakkaat nähdään paljolti mahdollisuuksina ja vahvuuksina. 
Laatuvirheet ovat suurin heikkous, vaikka laatu joissakin arvioissa oli 
mainittu myös vahvuutena. Palvelut tarjoavat eniten uusia 
mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita analyysin mukaan. Nykyisätkin 
palvelut koetaan vahvuuksina. (Jakelun palvelumittarin SVVOT- 
analyysi, 1996)

6. Laatutyö jakelutoimipaikassa

Tulos- ja kustannustietoisuutta levitetään Postissa myös 
jakelutoimipaikkatasolle. Käytännön laatutyönä tämä tarkoittaa 
näidenkin seikkojen huomioimista jokapäiväisessä toiminnassa. Siten 
Lehti- ja jakelupalvelujen tavoitteena on ollakin kustannustehokkain ja 
laadultaan ylivoimainen jakeluverkko. Laatuajattelun mukaisia 
tavoitteita ovat myös korkea asiakastyytyväisyys ja henkilöstön 
tyytyväisyys. Keskeinen tavoite on saada henkilöstö mukaan 
päätöksentekoon ja oman työnsä kehittämiseen ja varmistaa näin 
jatkuva toiminnan ja laadun parantaminen. (Jakajaprojekti; 
Laatutyökalusetti, 1996).

Asiakkaiden odotukset Postilta ovat tiivistettynä: lähetykset oikeaan 
aikaan, oikeaan paikkaan ja ehjänä perille. Tämän yksinkertaiselta 
kuulostavan odotuksen lunastaminen pitää sisällään monimutkaisen 
prosessin toteutumisen. Postinjakajan ja koko jakelutoimipaikan 
suorittama osaprosessi on usein ainoa näkyvä ja käsinkosketeltava 
kontaktipinta asiakkaalle ja juuri siksi äärettömän tärkeä. 
(Jakajaprojekti; Laatutyökalusetti, 1996).
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6.1 J akel uto ¡m i pai kkojen esimiesten käytössä olevat 
laatutyökalut

6.1.1 Toimipaikkapalaverit

Toimipaikkapalaverit ovat Postin johtamisjärjestelmään kuuluvia 
säännöllisiä palavereita, joissa koko toimipaikan henkilöstö arvioi 
muiden asioiden ohella laatutyön edistymistä. Osa palavereista on 
tarkoitus pitää niin sanottuina osallistavina palavereina, joissa 
esimiehen johdolla käytetään ideointiin ja ongelmanratkaisuun 
ryhmätyötä, esimerkiksi tuplatiimiä. (Jakajaprojekti; Laatutyökalusetti, 
1996).

6.1.2 Kehittämisympyrä

Jakelutoimipaikan kehittämisen pohjaksi tehdään yksikön nykytilan 
arviointia ja sen pohjalta kehittämissuunnitelma. Postin esimiesten 
käytössä on yleinen kehittämistyökalu PDCA-ympyrä (Plan, Do, 
Check, Act eli Suunnitele, Tee, Arvioi ja Paranna). Ympyrän 
ensimmäiseen neljännekseen sijoittuva Plan-osio pitää sisällään 
nimenomaan nykytilan kartoituksen ja tutkittavan ongelman 
mittauksen ja seurannan. Jakelun palvelumittari ja henkilöstökysely 
ovat tyypillisesti juuri tällaisia mittaustuloksia, joita käytetään 
laadunparantamisprosessin tässä vaiheessa toiminnan laadun 
toteamiseen ja parannusta kaipaavien kohtien löytämiseen. (Postin 
työkalupakki ongelmanratkaisuun, 1996, ss. 8-13).

6.1.3 Palvelukuvaukset ja työohjeet

Palvelukuvaukset ja työohjeet varmistavat osaltaan mahdollisimman 
virheettömän työn. Toimipaikkapalavereissa kuvaukset ja ohjeet 
käydään yhdessä läpi ja varmistetaan siten, että kaikki tuntevat, mitä 
kunkin palvelun osalta on asiakkaalle luvattu ja että kaikki osaavat 
toimia oikein näiden lupausten mukaisesti. (Jakajaprojekti; 
Laatutyökalusetti, 1996).
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6.1.4 Asiakaspalaute

Jakajat saavat jatkuvasti asiakaspalautetta päivittäisistä 
asiakaskontakteista. Näin saatu palaute on arvokasta materiaalia 
kehittämistoimenpiteille. Palautteen kerääminen ja taltioiminen 
käsittelyä varten on tilanteiden nopeuden ja kiireisen päivärytmin takia 
ongelmallista, mutta kuten todettua, ensiarvoisen tärkeää. 
Analysoinnin apuvälineeksi on tehty oma työohje. (Jakajaprojekti; 
Laatutyökalusetti, 1996).

Laatuvirheitä tapahtuu kaikesta ennakkovalmistelusta huolimatta. 
Olennaista on korjata virhe välittömästi ja selvittää sen syy. Syy on 
myös korjattava siten, ettei sama virhe enää toistu. (Jakajaprojekti; 
Laatutyökalusetti, 1996).

6.2 Jakelutoimipaikan käytössä olevat mittarit

Jakelutoimipaikan kehittämistyön apuna käytetään tuloksia 
henkilöstötyytyväisyystutkimuksesta, kulkunopeustutkimuksista,
asiakaspalauteseurannasta ja jakelun palvelumittarista. Tuloksia on 
tarkoitus arvioida yhteisissä palavereissa, määritellä parannuskohteet 
ja sopia kehittämistoimenpiteistä. (Jakajaprojekti; Laatutyökalusetti, 
1996).

Jakelutoimipaikaila on käytössään myös toimipaikkakohtaisia 
tunnuslukuja suoritemäärien kehittymisestä ja
kustannustehokkuudesta. Näillä kaikkien tiedossa olevilla luvuilla on 
tarkoitus tuoda esille Postin nykyistä yritysluonnetta ja siihen liittyviä 
taloudellisia tosiasioita. (Jakajaprojekti; Laatutyökalusetti, 1996).

7. Jakelun palvelumittari

Jakelun palvelumittari toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1996. 
Palvelumittari syntyi Postin laatuajattelun luomasta tarpeesta luodata 
asiakastyytyväisyyttä ja saada jatkossa vertailukelpoista tietoa
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kehittämistoimien pohjaksi. Jakelu suoritettiin noin 700 000 Postin 
asiakkaalle, vastauksia saatiin takaisin silloin noin 150 000 eli 21%. 
(Jakelun palvelumittari 1996).

7.1 Suunnittelupalaveri

7.1.1 Tekniset seikat ja kysymysasettelu

Vuoden 1997 Jakelun palvelumittarin suunnittelupalaveri pidettiin 
joulukuussa -96. Jakelupalvelujen kehityspäällikkö Kari Elkelän 
koollekutsuinaan tilaisuuteen osallistui jakelu- ja palvelupäälliköitä eri 
jakelualueilta. Suunnittelun pohjana käytettiin luonnollisesti edellistä 
palvelumittaria, jotta saataisiin vertailukelpoista aineistoa. 
Ensimmäisellä kerralla havaittuja ongelmia olivat toimipaikoille 
annettavat kyselyn jakeluohjeet, palautettujen kyselykaavakkeiden 
optinen luku sekä saatujen tulosten ja asiakkaiden vapaamuotoisten 
kommenttien palauttaminen jakelutoimipaikoille. Näihin tiedossa 
olleisiin lähinnä teknisiin ongelmiin Kari Elkelällä oli jo 
parannusehdotukset ja palaveri ryhmä pystyi siirtymään 
palvelumittarin sisällön jatkoideointiin. (Muistio 11.12.1996).

Palaveriryhmä sai pohdintatehtäväksi miettiä, mihin kysymyksiin 
palvelumittarin pitäisi antaa vastaus. Jokainen mietti kysymystä hetken 
itsekseen, minkä jälkeen siirryttiin parityöskentelyyn. Parityöskentelyn 
tuloksena saatiin vajaat kaksikymmentä ehdotusta, jotka kaikki 
kirjattiin paperille ja asetettiin osallistujien nähtäväksi seinälle. Tämän 
jälkeen parit valitsivat mielestään neljä parasta ehdotusta, joista kaksi 
sai olla omia. Näin eniten kannatusta saaneet ideat otettiin 
jatkokäsittelyyn. Tällainen tuplatiimi on nopea tapa synnyttää ideoita 
ja valita niistä olennaisimmat tarkempaan tarkasteluun. (Muistio 
11.12.1996).

Tuplatiimin tuloksena saatiin ideoita kysyttäviksi asioiksi viidestä 
aihealueesta:
• jakelun laatu
• laatuvirheet
• Postilta ja jakajalta halutut lisäpalvelut
• jakelun ajankohta
• jakajan palveluvalmius
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Useimmat kysymykset olivat jo valmiina edellisessä palvelumittarissa, 
eikä vertailukelpoisen tuloksen saamiseksi suuria sisällöllisiä 
muutoksia tehty. Kysymykset säilyivät edelleen rasitettavina 
valintatehtävinä. Menettelyllä varmistuttiin kuitenkin kysyttävien 
asioiden oleellisuudesta kyselyn hyödyntäjille. Lomakkeen tyylikkään 
ja vastaamaan houkuttelevan ulkoasun varmistamiseksi suunnitteluun 
palkattiin mainostoimisto. (Muistio 11.12.1996).

7.1.2 Palvelumittarin hyödyntäminen

Toisessa suunnittelupalaverissa tehdyssä vastaavanmuotoisessa 
paritehtävässä pohdittiin asioita, jotka joko edistävät tai estävät 
palvelumittarin tulosten yhteistä käsittelyä ja kehittämistoimenpiteistä 
sopimista. Eniten puoltoääniä saaneita arvioita edistäviksi asioiksi 
olivat:
• palautteen oltava rakentavaa eikä syyllistävää
• tulosten oltava vertailukelpoisia edelliseen vuoteen
• kyselyn tulosten oltava konkreettisia ja kohdistettavia
• suuri vastausprosentti antaa uskottavuutta
• tulosten käsittelyn huomioarvo nostettu korkealle tasolle 
Yksittäisiä mielenkiintoisia seikkoja oli muun muassa esimiehen 
palaverikäytännön osaaminen ja hänen oma sitoutumisensa. (Muistio 
11.12.1996).

Estäviä asioita ryhmät löysivät seuraavasti:
• asenteet
• rehellisen analysoinnin taito puuttuu
• alhainen vastausprosentti
• palaverikäytäntö ei toimi
• taidot eivät riitä tulosten käsittelyyn

Erityisesti näiden kehittämistoimenpiteitä estävien asioiden kohdalla 
tuli selväksi esimiehen roolin suuri merkitys. Edistävissä asioissa 
esimies tuli esiin jonkinasteisena mahdollisuutena, mutta estävissä 
asioissa esimies koettiin melko suurena uhkana palvelumittarin 
tuloksekkaalle käsittelylle ja tehokkaalle hyödyntämiselle 
kehittämistyössä. (Muistio 11.12.1996).
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7.2 Palvelumittarin jakelu asiakkaille

Helmikuun 1997 alussa suoritettiin yhtaikaisesti koko maassa 
palvelumittarin kyselylomakkeiden jakelu asiakkaille. Lomakkeita 
jaettiin kaikissa yli viiden jakelureitin toimipaikoissa eli noin 550 
jakelutoimipaikassa. Otoksen kokonaismäärä oli 870 000 kappaletta, 
joten kyse oli varsin massiivisesta tutkimuksesta. Lomake tuli jakaa 
kaikkiin yritysten postilokeroihin, vähintään joka toiseen yritykseen ja 
vähintään joka seitsemänteen kotitalouteen. Lomakkeet toimitettiin 
jakelutoimipaikkoihin 1500 kappaleen nipuissa, useimpiin 
toimipaikkoihin riitti yksi nippu, suurimpiin toimitettiin kaksi tai 
useampia otoksen alueellisen edustavuuden saavuttamiseksi. 
Ruotsinkielisille alueille jaettiin kaksikielinen lomake, jotta myös 
ruotsinkieliset voisivat antaa palautetta. (Palvelumittarin 
tutkimussuunnitelma)

7.3 Lomakkeiden keruu ja käsittely

Asiakkaita pyydettiin palauttamaan lomake viikon kuluessa. 
Todellisuudessa vielä maaliskuun aikanakin palautetut lomakkeet 
ehtivät mukaan käsittelyyn, mutta tällä tavoin haluttiin varmistaa 
mahdollisimman suuri palautusprosentti. Vastanneiden kesken 
arvottiin vielä matka Lontooseen ja pienempiä palkintoja. 
(Palvelumittarin tutkimussuunnitelma)

Lomakkeessa oli palautusosoite valmiina sekä postimaksu 
maksettuna. Lomakkeet palautuivat Postin palautepalveluihin, joissa 
ne luettiin optisella lukijalla ja niistä muodostettiin tiedosto. 
Jatkokäsittely ostettiin MDC-resursseilta. Käsittelyyn kuului vastausten 
luokittelu postinumeron mukaan, aineiston painotus vastaamaan 
Suomen postinsaajien jakaumaa sekä taulukoiden ja raporttien 
tulostus aineistosta.

Tiivistettyjä helppolukuisia pikaraportteja tehtiin jakelutoimipaikoittain 
(n. 550 kpl), jakelupalvelualueittain (47 kpl) ja alueyksiköittäin (8 kpl). 
Raporttiin kuului kuvasivu, josta ilmenivät jakaumatiedot 
asiakastyytyväisyydestä, jakeluajankohdasta ja jakeluvirheistä.
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Jakelutoimipaikat saivat myös oman alueensa asiakkaiden antaman 
vapaan kirjallisen palautteen. Jakelupalvelualueille ja alueyksiköille 
jaettiin toinenkin kuvasivu, jossa esitettiin laajemman alueen laatuun 
ja palvelutasoon liittyviä riippuvaisuuksia. Toimipaikkatasolla otoksen 
laajuus ei riitä tällaisiin tarkasteluihin.

7.3 Jakelun palvelumittarin käsittely jakelutoimipaikoissa

Olennainen osa tekemääni tutkimusta oli osallistuminen muutaman 
jakelutoimipaikan palaveriin, jossa toimipaikan esimiehen johdolla 
käsiteltiin palvelumittarin tuloksia. Jakelutoimipaikat oli valittu 
palvelupäälliköiden ehdotusten perusteella eri palvelualueilta. 
Tavoitteena oli maantieteellisen hajautuksen lisäksi tutustua myös 
kooltaan ja toimintaympäristöltään erilaisiin jakelutoimipaikkoihin ja 
niiden toimintatapoihin palvelumittarin tulosten käsittelyssä. 
Palvelumittarin jatkokehittelyä varten pyrin myös keräämään 
kommentteja ja parannusehdotuksia jakelutoimipaikoista.

Esimiehen rooli oli jo etukäteenkin arvioiden erittäin merkittävä 
palaverin kululle ja hengelle. Esimiehet olivat saaneet palvelumittarin 
materiaalin tutustumista varten huhtikuun aikana ja palaverit pidettiin 
toimipaikan palaveriaikataulujen sen salliessa huhti-toukokuun 
aikana.

7.3.1 Käsittelyohjeet

Palvelumittarin järjestelmällisen käsittelyn varmistamiseksi 
kehityspäällikkö Elkelä ohjeisti materiaalin käsittelyohjeilla. Ohjeiden 
mukaan jakelutoimipaikan esimies käy saamansa materiaalin ensin 
itse tarkasti läpi valmistellen siten palaveria aiheesta. Materiaaliin 
kuuluivat tulokset valtakunnallisella tasolla, toimipaikan omat tulokset 
sekä toimipaikan alueen asiakkailta palautuneet kirjalliset kommentit. 
Palautteen ollessa runsasta esimies voi käyttää palautteen 
analysointiin myös jakajien apua. Vapaamuotoinen palaute ei ole 
aina helposti tulkittavaa ja siten sen käsittely voi olla vaikeaa. 
Tarkoitus oli kuitenkin hahmottaa karkeita luokituksia, joista löytyisi 
toiminnan parantamisen varaa. (Jakelun palvelumittari 1997).
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Tulosten käsittely oli tarkoitus suorittaa osallistavassa palaverissa. 
Alustuksessa tuli ohjeiden mukaan esitellä keskeiset valtakunnalliset 
tulokset, oman toimipaikan tulokset kuvakaavioina sekä toimipaikan 
saama kirjallinen palaute. Tuloksista ja saadusta palautteesta 
löydettävät kehittämiskohteet käsitellään tämän jälkeen osallistavan 
palaverin ohjeiden mukaan. Ohjeet ovat lyhyesti seuraavat:
- jokaisen omat ideat paperille
- keskustelu ideoista parin kanssa
- kerätään ehdotukset kaikkien nähtäväksi
- valitaan parhaat ehdotukset
- sovitaan toimenpiteistä, vastuuhenkilöistä, aikatauluista ja 

seurannasta (Jakelun palvelumittari 1997.)

Palaverin tulokset ja kehittämishankkeiden edistyminen tulee 
raportoida jakelupäälliköiden ja alueyksiköiden omien ohjeiden 
mukaisesti ylöspäin. Palaverikäytännöstä on esimiehille olemassa 
tarkemmat ohjeet edelläkerrottujen laatutyökalujen yhteydessä.

7.4 Käytännössä havaittuja eroavaisuuksia ja ongelmia

7.4.1 Esimiesten perehtyneisyys palvelumittarimateriaaliin

Materiaali asiakkaiden antamaa suoraa palautetta lukuunottamatta oli 
esimiehillä hyvissä ajoin ja he olivat myös tutustuneet siihen riittävällä 
tarkkuudella. Asiakaspalautelomakkeiden kohdalla oli vaikeuksia, 
koska ne palautettiin keräämisen jälkeen jokainen oman 
postinumeronsa toimipaikkaan. Esimies voi sen sijaan sijaita fyysisesti 
myös jossain toisessa toimipaikassa, joten viive palautteiden 
saamisessa saattoi ainakin osaltaan johtua tästä. Pohjanmaalla oli 
tapahtunut myös ilmeinen väärin postitus.

Palvelumittarin tulkinta koettiin ongelmattomaksi ja mukana tulleet 
ohjeet samoin selkeiksi. Syystä tai toisesta ohjeita ei kuitenkaan 
täysin noudatettu missään seuraamassani palaverissa. Eräässä 
useamman toimipaikan yhteisessä palaverissa palaverin vetäjänä 
toimi alueen jakelupäällikkö.
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7.4.2 Tulosten esittäminen ja vertailu

Palaveritilaisuudet olivat joko heti työpäivän päätteeksi puoliltapäivin 
tai sitten myöhemmin iltapäivällä. Tilaisuuksissa oli aina vähintään 
kahvia tarjolla, eräässä kello 16 alkaneessa palaverissa syötiin 
alkuun lämmin ateriakin. Palvelumittarin tulosten käsittely oli ainoana 
tai lähes ainoana asiana ohjelmassa kaikissa paikoissa.

Tulosten esittäminen tapahtui palaverithan tekniikasta riippuen joko 
piirtoheittimellä tai jaettavilla monisteilla. Tuloksia ei esitetty aivan 
ohjeiden mukaan vaan eräässä paikassa verrattiin omaa toimipaikkaa 
alueen tuloksiin, toisessa taas alueen tuloksia valtakunnallisiin. 
Jälkimmäiseen menettelyyn oli syynä yhteinen palaveri usealle 
toimipaikalle, jolloin ei ollut mahdollista käsitellä kaikkien tuloksia 
erikseen.

7.4.3 Tulosten osallistava käsittely

Palvelumittarin tulosten hyödyntämisen olennainen seikka on tuoda 
tulokset henkilöstön tietoon ja sitouttaa henkilöstö näiden tulosten 
pohjalta kehittämään ja parantamaan omaa ja koko työyhteisön työtä 
ja työn laatua. Osallistava palaveri on Postin työkalu tällaiseen 
kehittämiseen. Esimiehet ovat saaneet koulutusta ja materiaalia 
tällaisten palaverien järjestämiseen, mutta käytännön sovellutukset ja 
palaverien toimivuus vaihtelivat suuresti. Näkemäni mukaan sekä 
esimiehet että jakajahenkilöstö tarvitsevat vielä harjaannusta, jotta 
osallistavat palaverit antaisivat niiltä odotettuja tuloksia. Yhdessä 
palaverissa ei osallistavan palaverin keinoja käytetty lainkaan, koska 
palaverin vetäjän kokemuksen mukaan palaverikäytäntö lukkiuttaisi 
osallistujat eikä minkäänlaista osallistumista saataisi aikaan.

Palaverien osallistavan osuuden materiaalina oli asiakkaiden antama 
palaute. Ryhmät saivat joko palautemateriaalin sellaisenaan 
käsittelyynsä tai sitten esimies oli poiminut siitä oleelliset kysymykset 
käsiteltäviksi. Osa asiakkaiden antamista ehdotuksista oli 
luonnollisesti jakelutoimipaikan toimialueen ja -vallan ulkopuolelta, 
mutta jäljelle jääneistä oli tarkoitus löytää kehittämiskohteita.
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Yksilömietintä jäi usein kokonaan pois palaverista. Jos pohdintaa 
tehdään vain ryhmänä, on hiljaisempien työntekijöiden mielipiteiden 
esillesaaminen lähes mahdotonta. Pelkässä ryhmässä ideointi ei 
myöskään tuo yhtä paljon ideoita esiin, sillä keskustelu suuntautuu 
pitkälti ensimmäisten kommenttien mukaisesti.

Kynän ja paperin käyttö palaverin eri vaiheissa oli melko vähäistä, 
mikä lisäsi väärintulkintojen vaaraa ja vaikeutti viestien perille menoa 
esimerkiksi ideoiden keräämisessä suullisesti.
Kehittämistoimenpiteiden valinta ja sitoutuminen niiden 
jatkokäsittelyyn ei ollut mitenkään vakuuttavaa missään käymässäni 
toimipaikassa. Parissa toimipaikassa tosin palvelumittarin käsittely 
olikin jaettu kahteen palaveriin, joista ensimmäisessä ei ollut edes 
tarkoitus edetä osallistavaan vaiheeseen. Vastuuhenkilöitä 
toimenpiteiden toteutukseen ja seurantaankin valittiin kyllä, mutta 
harva valittu kehittämistoimenpide oli sellainen, jota olisi heti ryhdytty 
ottamaan käyttöön. Useimpien ongelmien ratkaisu tuntui kuitenkin 
olevan jokaisen oman huolellisuuden, sitoutumisen ja 
asiakaspalveluhenkisyyden lisäämisessä. Näiden ongelmien 
ratkaisuun ei palavereilla tuntunut olevan keinoja.

7.4.4 Yleisiä havaintoja palaverien kulusta ja hengestä

Palaverien käytännön sovellutukset vaihtelivat siis melko paljon ja 
samoin vaihteli myös työskentelyhenki. Karrikoiden voidaan sanoa, 
että ilmapiiri ja henki vaihtelivat kirkosta kapakkaan.

“Kapakassa“ välihuutoja ja kommentteja sateli runsaasti, jopa siinä 
määrin että palaverin seuraaminen oli ajoittain vaikeata yleisen 
hälinän takia. Muutamat äänekkäimmät dominoivat keskustelua ja 
jopa vaikuttivat oman pienryhmänsä lisäksi myös muiden ryhmien 
mielipiteisiin ja ehdotuksiin. Ryhmä, jossa olin itse jäsenenä, ei edes 
tuonut julki kaikkia omia ehdotuksiaan ilmeisesti tilanteeseen 
turhautuneena.

Huomioitavaa oli myös, kuinka tässä palaverissa palvelumittarin 
asiakaslähtöiset tulokset käännettiin selvästi välineeksi vähentää 
omaa työmäärää sen sijaan, että olisi ajateltu asioita
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asiakaskeskeisestä Itse asiassa, valituilla kehittämistoimenpiteillä ei 
ollut paljoakaan tekemistä palvelumittarin tulosten kanssa, vaan 
työntekijät käyttivät palaveria omassa työssään havaitsemiansa 
epäkohtien esilletuontiin. Osallistava palaveri vaikka kuinka löyhästi 
toteutettuna täytti tässä mielessä tehtävänsä hyvin. Ilmeistä on vain, 
ettei palvelumittarin tuloksia tulla enää uudelleen käsittelemään ja 
asiakaslähtöinen kehittämistyö jää tekemättä.

Jos pari toimipaikka edusti “kapakkakulttuuria“ niin pari puolestaan 
hartaudessaan ja osittain esimiesvetoisuudessaan muistutti 
kirkonmenoja. Näissä paikoissa jakajat istuivat ja kuuntelivat 
kuuliaisesti esimiehen sanomaa ja välikommentointi oli hyvin hillittyä 
ja asiallista. Nämä olivat myös toimipaikkoja, joissa palvelumittarin 
käsittely oli jaettu kahteen palaveriin: tulosten esittelyyn ja 
kehittämistoimenpiteiden etsimiseen. Kokonaisuus jäi siis minulta 
näkemättä näissä paikoissa, mutta luultavasti kaikkien näiden 
toimipaikkojen palaverien henki noudattaa samaa linjaa.

Edellä mainitsin jo yhden palaverin, jossa ei käytetty lainkaan 
osallistavan palaverin keinoja. Vetäjä oli aiemmista hedelmättömistä 
kokemuksista turhautunut ja etsi muita keinoja osallistaa jakajia. Hän 
rohkaisi osallistujia avoimeen yleiseen keskusteluun, jossa 
tavoitteena oli saada ilmoille ideoita ja parannuskeinoja 
palvelumittarin osoittamiin ongelmakohtiin. Hän saikin aikaan 
jonkinlaista keskustelua ja ajatustenvaihtoa, johon tosin kaikki eivät 
osallistuneet.

Tämän toimipaikan jakajat olivat kaikki melko iäkkäitä ja olleet kauan 
Postin palveluksessa. Tilanne olikin yleistettynä kuin koko Postin 
kehittämistoimien vertauskuva ja tyyppiesimerkki yritettäessä muuttaa 
vuosikymmenien muovaamaa kulttuuria ja toimintatapoja. 
Kommenteissa tuli esille kaipuu vanhaan aikaan, jolloin työ oli 
kevyempää ja työpäivät lyhyempiä. Esille tuli myös seikka, että 
työyhteisö ei itse pystynyt ratkaisemaan toimipaikan työaikajärjestelyjä 
valtuuksista huolimatta vaan apuun haluttiin ylempää esimiestä. 
Kehittämishaluja tuntui ryhmällä kuitenkin olevan, keinot kehittämisen 
aikaansaamiselle sen sijaan olivat hyvin rajatut.



44

Esimiesten sitoutuneisuus ja asiakassuuntautuneisuus olivat 
silmiinpistävimmät erot tulosten käsittelytavoissa verratessani näiden 
erilaisten “kulttuurien“ palavereja. Esimiehen kommentit “Menetin kyllä 
yöuneni näitä tuloksia miettiessäni1 ja “Tulos oli minulle kova 
pettymys, mutta ponnistetaan yhdessä ylöspäin“ henkivät aivan 
toisenlaista otetta kuin “Katsotaan, jos näille asioille voi tehdä jotain, 
jos ei voi, niin ei mahda mitään“ ja “Tällaista tää aina on tän ryhmän 
kanssa“. Kun työpaikan ilmapiiri ja henki oli kunnossa, voitiin 
palvelumittaripalaverikin käyttää asiakaskeskeisesti, eikä aikaa 
mennyt työyhteisön ongelmien purkamiseen ja ratkaisemiseen.

Hillitty palaverikäyttäytyminen ei välttämättä merkinnyt arkuutta esittää 
ideoita. Päinvastoin, eräässä tällaisessa palaverissa yksi ryhmän 
jäsenistä esitti aina ryhmän tulokset fläppitaululla osallistujien edessä. 
Esityksiä kuunneltiin kiinnostuneena ja lopuksi esitys palkittiin kevyin 
aplodein.

Yleisenä piirteenä oli tulosten jonkinasteinen pehmentäminen ja 
selittely. Varsinkin lokeroasiakkaiden huonot arviot ja alhainen 
vastausprosentti kirvoitti epäilyksiä muidenkin tulosten 
luotettavuudesta. Tulosten suuntaa-antavuuden korostaminen 
käsittelyssä vei jonkin verran terää pois analyysista ja ratkaisuista.

Kyselylomakkeen jakelusta asiakkaille oli annettu tarkat ohjeet, mutta 
muutama kuulemani kommentti ei vakuuttanut ohjeiden mukaisen 
jakelun toteutumisesta. “Eihän me niille pahimmille valittajille sitä 
jaettu“ kertoo, että otos ei välttämättä ollut aivan suunnitelman 
mukainen.

Palaverit kestivät puolestatoista kahteen ja puoleen tuntiin. Pidempien 
palaverien loppu oli jo melkoista sählinkiä, ja joitakin henkilöitä poistui 
niistä jo ennen palavereiden päättymistä. Lopussa sovitut aikataulut ja 
vastuut jäivät varmasti monelta kokonaan noteeraamatta. Palaverien 
pitäminen työpäivän päätteeksi tai kokonaan sen ulkopuolella on 
ainoa keino saada edes suurin osa jakajista yhtaikaa paikalle. Tämä 
on selvästi yksi palaverien ongelma, sillä keskittymiskyky ei enää ollut 
monellakaan parhaimmillaan normaalin työpäivän päätteeksi. 
Työajan ulkopuoliset palaverit ovat taas yleensä korvauksettomia,



45

mikä laskee motivaatiota osallistua täyspainoisesti 
palaverityöskentelyyn.

8. Kehittävä työntutkimus Postin
pilot ti toimipaikoissa

Vuoden 1996 alussa käynnistettiin Lehti- ja jakelupalveluissa Jakelu 
2000 -nimellä kulkeva hanke, jonka tarkoituksena oli kehittää 
jakelutyöhön uusia toimintamalleja tuottavuutta ja työntekijöiden 
hyvinvointia samanaikaisesti parantamalla. Kehittämismenetelmänä 
on käytetty Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 
kehitettyä muutoslaboratoriota, joka on uusi sovellus kehittävän 
työntutkimuksen menetelmistä. Ideana on tuottaa työryhmissä samaan 
aikaan sekä syvällisiä että nopeita muutoksia. (Jakelutyön uusi 
toimintamalli, 1997, s.1)

Hankkeeseen osallistui yhteensä 26 toimipaikkaa, joista yksi oli myös 
omien palaverikäyntieni piirissä. Pilottitoimipaikkojen opettelema 
kehittämiseen osallistava toimintatapa antaa valmiuksia kaiken 
kehittämistyön laadun parantamiseen ja siksi olikin mielenkiintoista 
verrata palaverikäytäntöjä ja saavutettuja tuloksia erilaisten 
toimipaikkojen välillä. Pilottiprojekti poiki runsaasti ehdotuksia Postin 
toiminnan ja jakajien oman työn monipuolistamiseksi ja ehdotuksen 
uudeksi toimintamalliksi (Jakelutyön uusi toimintamalli, 1997, s. 1). 
Poimin tähän yhteyteen projektin piiristä kuitenkin vain havaintoja ja 
huomioita, jotka liittyvät yleisiin kehittämistyön edellytyksiin ja 
vaikuttavat siten myös palvelumittarin hyödyntämiseen.

8.1 TUmidiagnoosi

Viidessä toimipaikassa tehtiin Lea Alasilta-Hagmanin johdolla 
erityinen tiimidiagnoosi, jossa kartoitettiin laajan kysymyssarjan avulla 
työyhteisön toimivuutta. Kysymykset vintasivat toiminnan 
rakennemalliin, jota kuvaa oheinen kaavio. Diagnoosin tuloksia 
käytettiin keskustelun herättäjinä toimipaikoissa, mutta ne antoivat 
myös paljon arvokasta tietoa työyhteisön tilasta. (Raportti akvarioiden 
valmennuksesta, 1997)
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Välineet:
Л. Osaaminen 
palaverikäytännöt

Kohde.-=a=>~

2. Tiimin tehtävän 
selkiintyneisyys

Tokijä: /

1. Toimiiko tiimi tiiminä?

Työnjako:Yhteisö:Säännöt:

Tulos:

3. Yhteiset 
tavoitteet

10. Yhteiset 
pelisaannot

5. Tiimin sisäinen S.Tiimin johtaminen
yhteistyö 9. Työnjaon joustavuus
6. Tiimin sisäinen 
ilmapiiri
7. Yhteistyösuhteet 
tiimin ulkopuolelle

Kuvio: Jakelutoimipaikan toiminnan rakennemalli, Raportti
akvaarioiden valmennuksesta,!997, s. 12.

8.2 Jakajien asiakassuuntautuneisuus

Asiakassuuntautuneisuus tuli selvästi esille hahmotettaessa 
tulevaisuuden jakajatyötä. Ajattelutavan muuttaminen nykyisestä 
tiukan mitoituksen sanelemasta toimintatavasta asiakkaisiin 
suuntautuneeksi palveluksi tuo kehittämistyöhön aivan uusia 
ulottuvuuksia. Pilottiprojektien kokeiluista 80% tähtäsi uusien 
palvelujen kehittämiseen. (Jakelutyön uusi toimintamalli, 1997, s.2). 
Palvelumittari antaa asiakaspalautteen muodossa paljon materiaalia 
tällaiseen asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

8.3 Prosessiajattelun tarve

Laajakantainen kehittäminen edellyttää yhteistoimintaa koko Postin 
palveluprosessin läpi. Pilottien kehittämishankkeet törmäsivät usein
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funktionaalisen organisaation mukanaan tuomaan jäykkyyteen ja 
mustasukkaisuuteen (Raportti akvarioiden valmennuksesta, 1997, 
s.9). Asiakasta ei nähdä kokonaisuutena eikä siten pystytä täyttämään 
hänen tarpeitaan (Jakelutyön uusi toimintamalli, 1997, s.4).

8.4 Ammattiosaaminen ja työprosessin hallinta

Jakajien ammattitaito vaihtelee suuresti. Toiminnan kehittämisen 
edellytys on luonnollisesti riittävä ammattitaito selvitä työtehtävistä. 
Jakelun onnistuminen riippuu työprosessin virheettömyydestä eikä 
mitään uutta kannata lähteä kehittämään huterolle pohjalle.

8.5 Johtajuus ja esimiestaidot

Myös pilottiprojekti toi esille johtajuuden ja esimiestyön merkityksen 
kehittämistyössä. Yleisenä havaintona oli, että johtajuus oli liian 
näkymätöntä ja ohutta. Vahvaa, mutta osallistavaa, johtajaa tarvitaan 
luomaan yhteisöllisyyttä ja tiimityötä. (Raportti akvaarioiden 
valmennuksesta, 1997, s.8). Postin historia on tukenut autoritäärisiä 
johtajia, joilla varmasti on vaikea sopeutua tiimimäiseen 
työskentelytapaan. Työ on ollut aiemmin yksilötyötä ja johtaminen 
yksilöiden johtamista. Esimiehillä ei siten välttämättä ole valmiuksia 
työryhmien ja tiimien johtamiseen.

Tiimit ovat kuitenkin selvä suuntaus tulevaisuuden jakajatyössä. 
Vanhan yksilövastuisen työn sijaan tarvitaan yhteisöllistä sitoutumista 
työhön. Vain tällä tavalla voidaan varmistaa tasainen laatu ja kehittää 
uusia toimintatapoja. Kehittämistyön edellytys on, että jakajat auttavat 
ja opastavat toisiaan ja kantavat yhteisesti vastuuta laadusta ja 
työprosessin kehittämisestä. (Raportti akvarioiden valmennuksesta, 
1997, s. 9)
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9. Kokemuksia ja ideoita muualta

9.1 Esimiehen uusi valmentajan rooli

Esimiehen rooli Postin vanhaan määräys- ja valvontavaltaan 
perustuneessa järjestelmässä on siis muuttumassa. Uuden
valmentajamaisen roolin oppiminen ja omaksuminen ei kuitenkaan 
ole helppo ja nopea prosessi. Vanhaa roolia pitää yllä muun muassa 
vahvana Postissa vaikuttava ammattiyhdistysliike. Sen vaikutuksesta 
on esimiesten ja alaisten suhteissa havaittavissa vieläkin arkuutta 
välittömään suoraan ja rehtiin kanssakäymiseen, mikä olisi 
ensiarvoisen tärkeää kehittämistyölle. Postin kehittämistyössä mukana 
ollut Lea Alasilta-Hagman kertoo tapauksesta, jossa jakaja ei 
yksinkertaisesti uskaltanut tuoda omaa mielipidettään suoraan
esimiehelle julki, koska sääntö on, että asiat kulkevat
luottamusmiehen kautta.

Valmentajamainen johtamistyyli edellyttää muutoksia koko 
organisaation ilmapiirissä. Tuloksellinen valmennus on mahdollista 
vain yhteistyöhön ja luottamukseen perustuvassa ympäristössä. Se 
on ihmissuhdejärjestelmä, joka saa voimansa valmentajan ja 
valmennettavan välisestä erityissuhteesta. Prosessi on 
kaksisuuntainen ja myös valmennettavilla on oma roolinsa. 
(Yritystalous 3/91)

Kulttuurin muutos kohti avoimuutta, kannustusta ja luovuutta alkaa 
siitä, että kuunteleminen asetetaan organisaatiossa valvonnan edelle. 
Esimieheltä tämä vaatii yhteistyötaitoa, kumppanuutta,
vastavuoroisuutta ja myötätuntoa. Kaiken kaikkiaan, viestintä eri 
muodoissaan on valmennuksen kulmakiviä. (Evered-Selman, 
Yritystalous 3/91, ss. 42-50)
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9.2 Esimiestyytyväisyyden merkitys

Esimiestyön merkityksestä työyhteisön toimivuudelle ja 
kehittämisvalmiuksille on tehty useita tutkimuksia. Sirkku Kiviniitty ja 
Anna-Liisa Elo ovat tutkimuksessaan todenneet
esimiestyytyväisyyden vaikuttavan myönteisesti koko
kehittämisilmapiiriin. Esimiehet ovat tällaisissa yhteisöissä 
halukkaampia kuuntelemaan työntekijöiden mielipiteitä ja valmiimpia 
tarttumaan kehittämisideoihin. Esimiehen tulee kuitenkin kokea oma 
asemansa riittävän turvatuksi organisaatiossa, ennenkuin hän pystyy 
ottamaan vastaan kaiken palautteen alaisiltaan ja hyödyntämään sitä 
kehittämistyössä. Koko osallistumiseen perustuva työyhteisön 
kehittäminen näyttää vielä vaativan opettelua kaikilta osallisilta 
toimiakseen tehokkaasti. (Työ ja ihminen 8: 4, ss. 250-251).

9.3 Tuottavuusyhteistyön edistäminen

Osana valtakunnallista tuottavuusohjelmaa toteutetaan useita 
projekteja. Toimiva työyhteisö -hanke Lahden työvoimatoimistossa 
käsitteli henkilöstön hyvinvointia, työkyvyn säilyttämistä ja 
parantamista, uusien palvelumuotojen ja organisaation kehittämistä 
ja henkilöstön työmotivaatiota ylläpitäviä ja kehittäviä toimenpiteitä. 
(Tuottavuusyhteistyön edistäminen).

Tutkimuksessa löydettyjä tuottavuusyhteistyön alueita olivat 
tulosjohtaminen, esimies-alaiskeskustelut, projekti- ja
kehittämisryhmät, kuukausi- ja viikkopalaverit sekä 
pienryhmätyöskentely. Toimilla on saatu nostettua työmotivaatiota ja 
me-henkeä. Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt selvästi. 
Toiminnan arvioidaan kehittyneen positiivisesti avoimemmaksi ja 
eteenpäinsuuntautuneeksi. Työntekijät ovat saaneet enemmän 
vastuuta ja heidän vastuunottokykynsä on lisääntynyt. 
(Tuottavuusyhteistyön edistäminen).

Täälläkään ei kaikki ole suinkaan sujunut ilman ongelmia. Työyhteisö 
ei ollut alunperin tottunut tekemään yhteistyötä ja sen opettelu vei 
aikaa ja voimia. Yhteisvastuun puute oli myös selvä suuri ongelma
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samoin kuin toisten arvostaminen ja auttaminen. 
(Tuottavuusyhteistyön edistäminen).

10. Tulosten tarkastelu ja kommentit

10.1 Palvelumittari osa kokonaisuutta

Jakelun palvelumittari on pieni osa laajaa koko konsernia koskevaa 
kokonaisuutta. Toimipaikkatasollakin tapahtuvasta
kehittämistoiminnasta se on vain yksi osa. Alla olevasta kuviosta 
näkyy palvelumittari ja sen sijoittuminen muiden toimipaikkatason 
toimintojen joukkoon.

Kuva: Toimipaikkatasolla mitattavien asioiden riippuvuudet
(Elkelä,luonnos 5.2.1997)

10.2 Vaikutelmia Postin kehittämistyöstä

Palvelumittarin käsittelyn seuraaminen on antanut mahdollisuuden 
tarkastella myös laajempaa Postin kehittämis- ja 
laatujohtamisympäristöä. Kokonaisuuteen mahtuu paljon hyvää, mutta 
tietysti myös paljon kehitettävää.
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Tutkimukseni aikana tapasin useita kehittämistyöhön aidosti
sitoutuneita ja siitä innostuneita ihmisiä. Sain vaikutelman, joka on siis 
hyvin kapealta sektorilta hankittu, että Postin kriittinen massa ei vielä 
näiden ihmisten työpanoksesta huolimatta ollut lähtenyt 
täyspainoisesti liikkeelle kehittämistyöhön. Ylimmän johdon todellinen 
osallistuminen ja aktiivisuus jäi minulle myös arvoitukseksi. Jotkut
kuulemani kommentit johdon kehittämishalusta eivät ainakaan olleet 
kovin mairittelevia.

Ilahduttavinta Postin kehittämistyössä oli aito pyrkimys osallistaa 
henkilöstöä oman työnsä kehittämiseen. Tämä pyrkimys näyttää 
kuitenkin vielä tässä vaiheessa törmäävän moniin historiasta 
periytyviin ongelmiin. Postin ja jakajien työhistoria ei ilmeisesti ole 
luonut kehittämistyölle tärkeää yhteisöllisyyttä. Työ on pitkään ollut
huonosti arvostettua, yksilökeskeistä ja virkamiesmäistä “ei kuulu 
mulle“ -henkistä. Vaikka työpaikalla olisikin vallinnut rento ja vapaa 
tunnelma, on sieltä puuttunut toisten auttaminen, vastuun ottaminen ja 
asiakassuuntautuneisuus.

Postissa käynnissä olevan muutoksen hallinta jäi minulle myös jonkin 
verran epäselväksi. Jaettaessa muutoshallinta kahteen 
vaihtoehtoiseen toimintatapaan, proaktiiviseen ja reaktiiviiseen, voi
Postissa havaita melko hallitsevia piirteitä molemmista. Proaktiivinen 
muutoshallinta on valmistavaa, valmentavaa ja yhteistä näkemystä 
kehittävää toimintaa. Siinä korostuu halu oppia, osallistua ja onnistua 
yhdessä. Muutospaineet eivät ole suoranaisia uhkia vaan kyse on 
visioinnista ja ideoinnista tulevaisuuden varalle. (Nyman-Silén 1995, 
s. 106).

Postissa on paljon tämänsuuntaista muutoshakua, mutta toisaalta 
sieltä löytyy myös runsaasti reaktiivisen muutoshallinnan piirteitä. 
Näitä piirteitä ovat nopeus, tavoitetietoisuus, operationaalisuus ja
voimakkaat suorituspaineet. Postissa tämäntyyppistä muutosta 
edustavat toimintaprosessien määrittelyt ja suoristamiset. Reaktiivinen 
muutoshallinta on lähtöisin ylimmästä johdosta ja sitoutumisen 
muutokseen saa aikaan uhkakuvat tulevaisuudesta. Käytännössä 
reaktiivinen ja proaktiivinen suuntaus esiintyy organisaatioissa 
yleensä vuorotellen ja erilaisin painotuksin (Nyman-Silén 1995,
ss. 107-108), mutta niiden voimakas yhtaikainen esiintyminen Postissa
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hämärtää jotenkin yleiskuvaa. Vaikutelma on, että Postin johto 
haluaisi nopealla reaktiivisella muutoshallinnalla luoda pohjan 
pidempiaikaisemmalle proaktiiviselle muutoshallinnalle. Tällaisen 
muutostilanteen hallinta on mielestäni hyvin vaikea yhtälö.

Hallitsematon muutostilanne näkyy työyhteisössä tiettyinä oireina.
Päätöksenteko vaikeutuu, riskejä ja tehtäviä vältellään ja ryhmätyö on 
ongelmallista. Vakavampia oireita ovat riidat työntekijöiden kesken ja 
voimakkaat tunnepurkaukset sekä aktiivinen negativismi. 
Ääritapauksena voi esiintyä sabotaasia tai muuta vahingontekoa. 
(Nyman-Silén 1995, s. 109). Postissa ei varmasti löydy näitä
vakavampia oireita, mutta ainakin toimipaikkatasolla lievempiä oireita 
oli nähtävissä ja kuultavissa.

Postin kaltaisen suuryrityksen kehittämistoimia monimutkaistavat siis 
useiden erityyppisten muutoshankkeiden samanaikaisuus ja ehkä
jonkinasteinen koordinoimattomuus. Laatujohtamis- ja
virheidenhallintaprojektien ohella toimintaprosesseja suoristetaan ja 
toisaalta tehdään kehittävällä työntutkimuksella projektia uuden 
jakelutoimipaikkamallin kehittämiseksi. Nykyisessä organisaatiossa 
kehittämistoimilla on vaarana hukkua organisaation lokeroihin. 
Monitasoista organisaatiota pyritäänkin selkeyttämään ja ohentamaan 
uudella organisaatiomallilla, mikä varmasti tuo jäntevyyttä myös
kehittämiseen.

10.4 Toimipaikan kehittäminen ja palvelumittarin 
hyödyntäminen

Koko tutkimukseni punaisena lankana kulkenut palvelumittari 
osoittautui hyväksi työvälineeksi kehittämistyölle. Palvelumittari 
kuvasti hyvin asiakkaiden mielikuvia postin toiminnasta ja palvelun 
laadusta. Se miten palvelumittaria onnistutaan hyödyntämään 
kehittämistyössä, vaihtelee kokemukseni mukaan suuresti 
toimipaikasta toiseen. Palvelumittarin käsittelypalaverissa saatettiin 
päätyä kehittämistoimenpiteisiin, jotka eivät selvästikään olleet 
lähtöisin asiakaspalautteesta. Toisaalta palautetta osattiin muualla 
taas käyttää nimenomaan asiakaslähtöisesti toiminnan 
kehittämiskohteiden löytämiseksi. Syyt jakajien itsensä tekemän 
kehittämistyön lopputuloksen erilaisuuteen löytynevät työyhteisöjen
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erilaisesta toimivuudesta ja kypsyydestä. Toimipaikat, joissa on 
yhteisöllisyyttä ja tiimihenkeä, pystyvät paremmin hyödyntämään 
myös ulkopuolisia virikkeitä omaan kehittymiseensä. Osallistavien 
palaverien käytännön sisäistäminen ja osaaminen näyttäisi toimivan 
eräänlaisena indikaattorina tälle yhteisöllisyydelle.

Palaveritaitojen verestäminen tai opetteleminen on ilmeisesti tarpeen 
hyvin laajalti. Pari vuotta sitten annettu koulutus vaatisi jatkuvaa 
käytännön harjoittelua ja tukea valmentajilta ja konsulteilta. 
Osallistavan palaverin perusideoihin kuuluva yksilömietintä ja 
eräänlainen latautuminen koko työskentelyyn vaikutti puuttuvan
kaikista näkemistäni palavereista. Usein jäi pois myös muu työrauha 
ja oleellisesti menetelmään kuuluva positiivinen ehdotusten 
ristiinarviointi. Esimiesten ohjaus ideointiin kriteerien muodossa oli 
myös puutteellista. Tehokkailla kriteerien rajauksilla, kuten mitä minä 
tai me voimme tehdä nyt heti tai kahden viikon kuluessa, toisi 
jämäkkyyttä myös palvelumittarin hyödyntämiseen.

Tutkimuksen esittelyssä mainittu vertailu kehittävää työntutkimusta 
käyttävien toimipaikkojen ja tavallisten toimipaikkojen välillä jäi 
osaltani omakohtaisesti vain yhden toimipaikan varaan. 
Palaverikäytäntö ei siellä oleellisesti eronnut muista käynnistäni 
toimipaikoista, palaverin kulun tarkempi kirjaaminen paperille oli ehkä 
suurin ero. Oppimisprosessi ei ainakaan vielä ollut tuonut palaveriin 
aktiivista osallistumista ja sitoutumista päätöksentekoon. Itse asiassa, 
kuulemani kommentit ennen palaveria kielivät lähinnä kyllästymisestä 
jatkuviin palavereihin ja analyyseihin. Toiminnalliset tuloksetkaan 
eivät eronneet ainakaan tässä vaiheessa keskiarvoista.

Muut Postissa tehdyt tutkimukset kertovat samaa. Pilottiprojekti sai 
jakajat tuottamaan paljon uusia ideoita ja osallistumaan oman työnsä 
kehittämiseen, mutta kokonaisuutena projekti osoitti, että työssä ollaan 
vasta alussa ja yhteisöllistä toimintatapaa joudutaan opettelemaan 
vielä pitkään. Ongelmat näyttävät kiteytyvän nimenomaan
vanhempaan jakajapolveen sekä jossain määrin myös 
ammattiyhdistysliikkeeseen, jonka on vaikea omaksua työntekijöiden 
mahdollisuutta avoimeen kanssakäymiseen esimiesten kanssa ja 
kehittää itse työtään.



54

Jakelutoimipaikkojen kehittämistyötä kannattaa mielestäni ilman 
muuta jatkaa samalla työntekijöitä osallistavalla linjalla, mutta 
kehittämistyön edellytyksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota. 
Kehittämiseen otollinen henki tulisi ensin luoda työyhteisön yleistä 
henkeä ja työmoraalia nostattamalla.
Henkilöstötyytyväisyysmittauksen tulokset antavat selviä viitteitä siitä, 
että hyvähenkisissä toimipaikoissa pystytään paremmin keskittymään 
asiakaslähtöiseen kehittämistyöhön. Eripuraisissa toimipaikoissa 
tällaiseen kehittämiseen tarjotut mahdollisuudet valuivat työyhteisön 
omien ristiriitojen selvittelyyn ja sijaisongelmien tutkimiseen. 
Työyhteisön oman tilanteen selvittäminen on tietysti hyvä asia missä 
yhteydessä tahansa tehtynä, mutta vaikutelmakseni jäi, ettei yhteisöllä 
kuitenkaan ole taitoja ja keinoja käsitellä ongelmia ratkaisuun asti. 
Ongelmanratkaisukeinojen ja palaveritaitojen puute estää ratkaisun 
löytämisen ja asia jää hiertämään edelleen.

Toimipaikkojen sisäisen kehittämisen ohella tulee lisäksi kiinnittää 
huomiota toimipaikan oman prosessin nivoutumisessa 
kokonaisuuteen. Uusi tekeillä oleva organisaatio tuokin varmasti lisää 
tukea prosessiajatteluun ja osaltaan selkeyttää Postin 
kokonaisprosessia. Kehittävää työntutkimusta käyttäneen 
pilottiprojektin rohkeat ideat entistä itsenäisemmistä 
jakelutoimipaikoista antavat paljon ajattelemista Postin johdolle, ensi 
askel voisi olla ainakin kehittämistyötä kahlitsevien palkkaus- ja 
työaikasäännösten väljentäminen.

Tämän seurantatutkimuksen tulosten hyödyntämistä kehittämistyössä 
Postin organisaatiossa en enää ollut näkemässä. Kesällä -97 
tapahtunut organisaatiomuutos enteilee joka tapauksessa suuria 
muutoksia koko toiminnassa. Tosin juuri organisaatiomuutoksesta 
johtuen tutkimuksesta itse saamani palaute jäi olemattomaksi. 
Aavistukseni on, ettei tämä seuraamani kehittämishanke kovinkaan 
suuria käytännön tekoja Postissa aiheuta, mikä valitettavasti onkin 
tyypillinen kehittämishankkeiden kohtalo.
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10.5 Yksilön valmiudet muutokselle ja kehittämiselle

Edellä olen jo puhunut työyhteisön muutosta ja kehittymistä 
edistävistä ominaisuuksista, mutta työyhteisökin rakentuu yksilöistä, 
joiden oma persoona vaikuttaa työyhteisöön. Jokaisen yksilön valmius 
ja halukkuus kehittymiseen ja muutokseen vaihtelee hänen 
kokemuksiensa, uskomustansa ja luonteensa mukaan. Muutos 
merkitsee aina epävarmuutta tai ainakin alkuvaiheessa lisää työtä ja 
vaivaa oppia uutta. Tilanne muutoksen jälkeen tulee olla 
lähtötilannetta parempi myös yksilön kannalta tai sitoutumista 
muutokseen ei saavuteta. Yksilön perusturvallisuus on varmasti yksi 
tuloksekkaan kehittämistyön edellytyksiä. Oman työn kehittäminen 
vaatii myös muun elämän hallintaa. Myönteinen kehittämisen kehä voi 
alkaa joko työ- tai siviilielämästä, mutta molempien puolien hallinta on 
varmasti yksi tekijä onnistuneessa kehittämistyössä.

Yksilön kehittymisessä tulee voimakkaasti esille myös oppimiseen 
liittyvät näkemykset. Kehittämistyö on tietoista oppimista, jonka 
tuloksellisuus riippuu motivaatiosta ja annetuista mahdollisuuksista. 
Jos esimies ja muu organisaatio antavat tuen ja mahdollisuuden 
oppia työssä ja työstä, voivat tulokset yksilön kehittymisen kohdalla 
olla hämmästyttäviä.

10.6 Kehittämistyön tulevaisuus

Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut mitenkään hahmottaa laajemmin 
kehittämisen trendejä tai tulevaisuutta, mutta en malta olla esittämättä 
muutamia tutkielman teon aikana huomaamiani tai kuulemiani 
näkökulmia. Tätä päivää oleva prosessiajattelu jatkaa varmasti 
vahvana, mutta siihen yhdistyy käytännönläheisiä toimintatapoja 
saada aikaan nopeita, syvällisiä parannuksia. Oppiminen ja 
oppimistekniikat tulevat entistä korostetummin esille, kun halutaan 
muutoksia. Erilaiset toiminnalliset menetelmät ja psykodraama tulevat 
nopeuttamaan uuden omaksumista ja vanhan poisoppimista. 
Monimuotoinen tiimivalmennus, jossa simuloidaan arkisia tehtäviä 
uudessa ympäristössä, tulee kustannuksista huolimatta lisääntymään.
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Vanhastaan yksilökeskeiset alat, kuten juuri postinjakelu mutta myös 
esimerkiksi erilaiset asiantuntijaorganisaatiot, kohtaavat varmasti 
vaikeuksia sopeutuessaan tiimimäiseen työskentelyyn kiristyvän 
kilpailun sitä vaatiessa. Yhteisöllisyyden ja uusien esimiestaitojen 
oppiminen näissä organisaatioissa on suuri haaste kehittämistyölle.
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