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KÄSITTEET

Aloite: Toteutusvalmis parannusehdotus, jossa esitetään ratkaisu olemassa olevaan 

ongelmaan.

Aloitejärjestelmä: Aloitteiden kirjaamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto.

Aloitepalkkio: Aloitteesta maksettava palkkio kokonaisuutena eli palkkio voi muo

dostua esimerkiksi hyöty-ja/tai säästöpalkkioista.

Hyötypalkkio: Aloitteesta tai parannusehdotuksesta maksettava palkkio, jonka suu

ruus perustuu tietyillä kriteereillä arvioidun hyödyn määrään.

Idea: Ruukin ideointitoiminnassa idealla tarkoitetaan erilaisia ehdotuksia, ajatuksia 

ja ongelmakuvauksia, jotka liittyvät yhtiön liiketoimintaan. Idean ei tarvitse sisäl

tää toteutusvalmista ratkaisua eikä sen tarvitse liittyä olemassa olevaan ongel

maan. Ideat kirjataan ideoidenhallintajärjestelmään.

JP-ehdotus: JP tarkoittaa jatkuvaa parantamista. Ehdotukset ovat tyypillisesti pieniä, 

omaan työympäristöön liittyviä parannusehdotuksia, joita usein suunnitellaan ja 

toteutetaan ennalta sovituissa ryhmissä.

Kehitysehdotus: Ruukissa käytettävä yhteisnimike aloitteille, JP-ehdotuksille, 

ideoille ja keksinnöille.

Keksintö: Uusi tekninen ratkaisu, joka voidaan mahdollisesti patentoida.

Parannusehdotus: Työntekijän tekemä ehdotus, jossa esitetään parannustoimenpi

teitä toteutettavaksi. Useimmiten aloite tai JP-ehdotus.

Parannusehdotustoiminta: Parannusehdotusten kerääminen, käsittely, toteuttami

nen ja palkitseminen.

Ratkaisu- ja kehittämisprosessi: Yksi Ruukin yhteisistä prosesseista, joka kertoo, 

miten erilaiset kehitysprojektit hoidetaan Ruukissa mukaan lukien niin tuotteiden 

ja ratkaisujen kuin muunkinlaisen kehittämisen. Kehitysehdotustoiminnan on pää

tetty kuuluvan tämän prosessin alaisuuteen.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006



Ruukki: Rautaruukki Oyj:n käyttämä markkinointinimi.

Säästö palkkio: Aloitteesta tai parannusehdotuksesta maksettava palkkio, jonka suu

ruus perustuu laskettavaan tai arvioitavaan rahalliseen säästöön tai lisätuottoon.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006
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1 JOHDANTO

Innovatiivisuus, luovuus ja ideat mainitaan usein siinä yhteydessä, että niitä hyödyn

tämällä yritysten uskotaan pysyvän mukana kansainvälisessä kilpailussa. Halpa työ

voima vetää yrityksiä puoleensa, mutta toinen vaihtoehto hyviin tuottavuuslukuihin 

pääsemiseen on kyetä tekemään tuotteet tai palvelut paremmin kuin muut. Erinomai

suuteen tarvitaan jatkuvaa kehittämistä ja mahdollisimman monen ihmisen panosta. 

Osalle yritysten henkilöstöstä kehittäminen on merkittävä osa määriteltyä työnkuvaa, 

osalla taas operatiivinen toiminta on pääosassa. Myös operatiiviseen työhön painot

tuneet henkilöt pitäisi saada antamaan oma panoksensa kehittämiseen. Pelkät julki

lausumat luovuuden ja ideoiden merkityksestä eivät saa muutoksia aikaan, vaan tar

vitaan myös konkreettisia välineitä ja toimintatapoja.

Parannusehdotustoiminnassa henkilöstön tekemiä ehdotuksia kerätään, arvioidaan, 

toteutetaan ja palkitaan. Parannusehdotukset tarjoavat yritykselle mahdollisuuden 

hyödyntää koko henkilöstön osaamista ja ideoita sekä henkilöstölle tilaisuuden olla 

mukana kehittämässä yrityksen toimintaa ja omaa työympäristöään. Parannusehdo- 

tustoiminnan tunnetuin muoto on aloitetoiminta, mutta tämän lisäksi on olemassa 

vastaavan tyyppistä toimintaa eri nimillä. JP-toiminta eli jatkuvan parantamisen toi

minta on toinen tällä hetkellä Suomessa usein käytetty termi.

Erityisesti aloitetoiminnan käynnistämiseen on tarjolla ohjeita ja vinkkejä, mutta ne 

ovat pääosin hyvin käytännöllisiä eikä niissä juuri perustella annettuja ohjeita. Näin 

ollen tällaisten ohjeiden perusteella on hankala tietää, mihin niitä voi ja kannattaa 

soveltaa. Toisaalta osaa toimintaan liittyvistä piirteistä on kirjallisuudessa tarkasteltu 

vain tietyntyyppistä parannusehdotustoimintaa koskien, jolloin päätelmistä ei suo

raan tiedä, soveltuvatko ne toisentyyppiseen toimintatapaan. Lisäksi useimmat tut

kimukset keskittyvät yhden organisaation toiminnan kehittämiseen, joten näkökul

maa moneen yksikköön ja kansainväliseen toimintaympäristöön liittyen on tarjolla 

melko vähän.

Tässä diplomityössä tutkittiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan 

piirteitä ja sitä, miten näitä periaatteita voidaan soveltaa kansainvälisessä teollisuus- 

konsernissa. Tutkimuksen lopputuloksena esitellään lähtötilanteen kirjavia käytäntöjä 

yhtenäistävä toimintamalli kohdeyrityksen tarpeisiin. Tutkimuksen toimeksiantajana

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006
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oli metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimituksia tarjoava 

Rautaruukki Oyj eli Ruukki.

1.1 Tausta ja lähtökohdat

Tutkimuksen lähtötilanteessa Ruukissa oli käytössä erilaisia käytäntöjä parannuseh- 

dotustoimintaan, joka pääsääntöisesti tapahtui aloite- ja JP-toiminnan nimillä. Osalla 

toimipaikoista toiminta oli aktiivista, osalla melko vähäistä tai sitä ei ollut lainkaan. 

Ruukin strategian mukaisesti koko konsernin tulee toimia yhtenä yhtenäisenä yrityk

senä, joten toimipaikkakohtaiset, toisistaan poikkeavat parannusehdotustoiminnan 

käytännöt eivät olleet tavoitetilan mukainen tapa toimia. Parannusehdotustoiminnan 

yhtenäistäminen aloitettiin kesän 2005 aikana tekemällä selvitys käytössä olevista 

säännöistä ja palkitsemisesta sekä eri maiden aloitetoimintaa koskevasta lainsäädän

nöstä. Tämän diplomityön avulla on tarkoitus muodostaa yhtenäinen toimintamalli.

Parannusehdotustoiminta on osa Ruukin kehitysehdotustoiminnan kokonaisuutta, 

johon kuuluvat lisäksi myös keksintö- ja ideointitoiminta. Keksintöjen osalta konser

nissa on jo käytössä yhteiset kaikkia koskevat ohjeet, ja myös ideointitoiminta on 

käytössä yhtenäisellä tavalla koko yrityksessä. Kehitysehdotustoiminta kokonaisuu

tena otetaan huomioon suunniteltaessa aloite-ja JP-toiminnan yhtenäistämistä.

1.2 Tavoitteet

Diplomityön tavoitteena on muodostaa parannusehdotustoimintaan konsernin yhtei

nen toimintamalli. Toimintamalliin sisältyy ainakin:

linjaukset siitä, mitkä asiat hoidetaan koko konsernissa samoin, mitkä hoide

taan mahdollisesti maittain, liiketoimintaryhmittäin tai yksiköittäin 

linjaus sääntöjen yhdenmukaisuudesta ja mahdolliset yhteiset säännöt 

linjaukset yleisistä parannusehdotusprosessiin liittyvistä toimintatavoista, ku

ten ehdotusten käsittelystä ja raportointikäytännöistä

palkitsemisperi aatteet

- kuvaus mahdollisesti käytettävän sähköisen järjestelmän vaatimuksista.

Edellä esitetty listaus kuvaa samalla sen, mitä tässä työssä tarkoitetaan toimintamal

lilla.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006
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1.3 Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus

Tavoitteeseen perustuen tutkimuskysymykset voidaan muotoilla seuraavasti:

1. Mitkä toiminnan piirteet ovat tärkeitä hyvälle parannusehdotustoiminnalle?

2. Miten parannusehdotustoimintaa kannattaa yhtenäistää Ruukissa?

Hyvällä parannusehdotustoiminnalla tarkoitetaan tässä toimintaa, joka edistää orga

nisaation menestymistä eli on taloudellisesti ja muilla tavoin yrityksen toiminnan 

kannalta kannattavaa ja hyödyllistä. Tämä tarkoittaa, että parannusehdotuksia teh

dään runsaasti ja ne ovat toivotunlaisia, käsittely erottelee hyvät ehdotukset huonois

ta ja vie ehdotukset toteutuksen kautta käytäntöön. Parannusehdotusten tekijät hyö

tyvät toteutettujen ehdotusten vaikutuksista sekä toimintaan liittyvästä palkitsemises

ta.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastauksessa pyritään löytämään tekijät ja meka

nismit, jotka selittävät parannusehdotustoiminnan onnistuneisuutta. Vastauksen pe

rusteella tulisi pystyä perustelemaan parannusehdotustoimintamallin muodostamises

sa tehtäviä ratkaisuja. Jälkimmäiseen kysymykseen vastattaessa pyritään puolestaan 

soveltamaan hyvän parannusehdotustoiminnan kriteerejä Ruukin tilanteeseen. Samal

la muodostetaan toimintamalli, joka yhtenäistää nykykäytäntöjä. Toimintamallia 

suunniteltaessa on otettava huomioon muun muassa kansainvälinen konteksti ja kes

kenään hyvin erilaiset toimipaikat. Molempiin tutkimuskysymyksiin vastattaessa 

hyödynnetään teoriaa ja empiiristä aineistoa, mutta jälkimmäisen kysymyksen osalta 

teorian osuus on selvästi vähäisempi kuin Ruukissa kerätyn aineiston.

Ruukissa ei ole etukäteen tehty päätöksiä siitä, miten ja miltä osin parannusehdotus- 

toimintaa yhtenäistetään, vaan sitä on tarkoitus pohtia tässä työssä. Taustalla on kui

tenkin ollut ajatus, että ainakin palkitsemisen pitäisi tapahtua yhtenäisten periaattei

den mukaan, tosin suhteutettuna paikalliseen hinta-ja palkkatasoon. Lisäksi projektin 

ohjausryhmässä on arveltu, että käytännön toimintatavan osalta on ehkä tarpeen sal

lia joitain vapauksia toimipaikkojen erilaisuudesta johtuen.

Parannusehdotustoimintaan voidaan katsoa kuuluvaksi ehdotusten kerääminen, käsit

tely ja toteutus. Koska toteutus tapahtuu pääosin samoihin organisaatiorakenteisiin

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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perustuen kuin muutkin muutosten toteutukset ja kehittämistoiminta, tätä osaa paran- 

nusehdotustoiminnasta ei juuri tarkastella tässä tutkimuksessa, vaan painopiste on 

ehdotusten keräämisessä ja käsittelyssä.

Tämä tutkimus on rajattu siten, että siihen kuuluu toimintamallin suunnittelu, mutta 

ei käyttöönotto. Toimintamallin yhteydessä tosin annetaan alustavia suuntaviivoja, 

miten toimintamallin käyttöönotto tapahtuu. Suunnittelua on rajattu siten, että tämän 

työn lopputuloksena on ainoastaan koko konsernin yhteinen toimintamalli, ei kunkin 

toimipaikan yksityiskohtaiset toimintamallit.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Tässä diplomityössä käytetään konstruktiivista lähestymistapaa. Lähtökohtana on siis 

käytännöllinen ongelma, johon haetaan ratkaisua yhteydessä teoriaan, mutta luoden 

jotain uutta. Ratkaisun toimivuus varmistetaan testaamalla. Näin sekä ratkaistaan on

gelma että laajennetaan teoreettista ymmärrystä aiheesta. (Kasanen ym. 1993)

Tutkimuksessa selvitettiin ensin toimintamallin vaatimuksia kirjallisuuteen ja Ruukin 

tilanteeseen pohjautuen. Näiden tietojen perusteella luotiin alustava toimintamalli, 

jota sen jälkeen testattiin heikon markkinatestin avulla. Heikko markkinatesti tarkoit

taa, että ratkaisun toimivuutta testataan kysymällä asiasta vastuullisilta henkilöiltä, 

olisivatko nämä valmiita ottamaan käyttöön ehdotetun ratkaisun (Kasanen ym. 

1993). Testauksesta saadun palautteen perusteella toimintamallia parannettiin tarpeen 

mukaan. Lähestymistapa on esitetty kuvassa 1-1. Tiedonkeruu tapahtui pääosin haas

tattelujen ja kirjallisuuden avulla, ja tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen.

Toimintamallin \
vaatimusten kartoitus /

Alustavan \ 
toiminta- \ 

mallin /
suunnittelu /

Toimintamallin testaus^/1 Parannettu
toiminta

malli

Kuva 1-1. Tutkimuksen eteneminen

1.4.1 Toimintamallin vaatimusten kartoitus

Toimintamallin vaatimusten ja edellytysten sekä siihen kohdistuvien odotusten sel

vittämiseen käytettiin haastatteluja, tietoja nykyisistä toimintatavoista sekä aiheeseen
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liittyvää kirjallisuutta. Asiaa pyrittiin tarkastelemaan ottaen huomioon Ruukin erilai

set toimipaikat sekä parannusehdotustoimintaan liittyvät eri osapuolet, kuten ehdo

tusten tekijät ja käsittelijät sekä parannusehdotustoiminnasta vastaavat henkilöt. Vaa

timusten kartoitus tehtiin kesä-, heinä-ja elokuun 2006 aikana.

Yleiskäsityksen yrityksen tahtotilasta, toimintamallin puitteista ja parannusehdotus- 

toiminnasta osana kehitysehdotustoimintaa tutkija muodosti haastattelemalla projek

tin ohjausryhmään kuuluvia sekä muuten asiaan liittyviä ja siitä kiinnostuneita henki
löitä. Haastateltavat edustivat yrityksen eri toiminta-alueita, kuten laatu-, kehitys-, 

henkilöstö- ja tuotantotoimintoja. Tällaisia haastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan 

ja ne kestivät 1,5-2 tuntia.

Nykyisiin käytäntöihin tutkija perehtyi haastattelemalla parannusehdotustoiminnasta 

vastaavia henkilöitä ja tarkastelemalla Ruukissa käytössä olevia aloite- ja JP- 

toiminnan sääntöjä. Lisäksi hyödynnettiin kesän 2005 kartoituksessa kertyneitä tieto

ja. Tutkija vieraili osalla toimipaikoista ja tutustui toimintaan tarkkoja yksityiskohtia 

myöten, kun taas muiden toimipaikkojen toimintaan hän tutustui kevyemmin puhe

linhaastattelujen välityksellä. Haastatteluissa oli mukana edustaja lähes kaikilta niiltä 

toimipaikoilta, joissa tällä hetkellä on aloite- tai JP-toimintaa. Lisäksi tutkija keskus

teli lyhyesti kahden aloitteen tekijän ja muutaman aloitteen käsittelijän kanssa. Haas

tattelujen yhteydessä kartoitettiin nykykäytäntöjen ohella toimipaikkojen näkemyksiä 

yhtenäisen toimintamallin luomisesta ja sen suunnitteluun liittyvistä rajoituksista. 

Puhelinhaastattelut kestivät noin tunnin, vierailujen yhteydessä keskustelut olivat pi

dempiä. Liitteessä 1 on esitetty tarkemmin tiedot haastatelluista henkilöistä.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina eli kysymykset oli suunni

teltu etukäteen, mutta kaikkia niistä ei käytetty jokaisessa haastattelussa ja järjestystä 

muutettiin tarpeen mukaan. Haastattelukysymykset on esitetty liitteessä 2. Haastatte

lut analysoitiin sisällön analyysin avulla luokittelemalla, tyypittelemällä ja tiivistä

mällä aineistoa.

Teoriatiedon osalta kartoitettiin olennaisia parannusehdotuksiin liittyviä aihealueita 

ja etsittiin niistä tietoa. Aihealueet pyrittiin valitsemaan siten, että niiden perusteella 

voitiin mahdollisimman hyvin vastata tutkimuskysymyksiin ja että ne tukevat mah

dollisimman hyvin toimintamallin suunnittelua. Lisäksi tutkija tutustui tämänhetki-
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seen suomalaisen parannusehdotustoiminnan tilanteeseen osallistumalla aihetta käsit

televälle kurssille ja lukemalla muutamien muiden yritysten aloitesääntöjä.

1.4.2 Alustavan toimintamallin suunnittelu

Kartoitusvaiheessa kerätyn tiedon perusteella tutkija suunnitteli alustavan toiminta

mallin. Suunnittelussa otettiin huomioon nykyiset toimintatavat, erilaiset reunaehdot, 

eri henkilöiltä kerätyt tiedot ja mielipiteet sekä aiheeseen liittyvä teoriatausta. Pyrki

myksenä oli löytää mahdollisimman hyvin mahdollisuuksia ja vaatimuksia vastaava 

toimintamalli.

1.4.3 Toimintamallin testaus

Toimintamallin testaukseen osallistuivat pääsääntöisesti samat henkilöt, joita haasta

teltiin myös toimintamallin vaatimuksia kartoitettaessa. Näin siksi, että niillä henki

löillä, joilla oli sanottavaa toimintamallin vaatimuksista, oli hyvät edellytykset arvi

oida myös suunnitellun mallin toimivuutta. Lisäksi tällä tavalla mielipiteensä pääsi 

kertomaan merkittävä joukko käytännön aloitetoiminnassa mukana olevia henkilöitä. 

Tämä auttanee toimintamallin käyttöönottoa, sillä oltuaan mukana luomassa toimin

tamallia nykyiset aloitevastaavat hyväksynevät sen helpommin käyttöön.

Testaukseen osallistuivat toimipaikkojen parannusehdotustoiminnasta vastaavat hen

kilöt lähes kaikilta niiltä toimipaikoilta, joilla toiminta on tällä hetkellä käytössä, 

edustajat näitäkin suomalaisilta tuotantotoimipaikoilta, joilla ei tällä hetkellä ole pa- 

rannusehdotustoimintaa, kartoitusvaiheessa mukana olleet muut henkilöt, muutama 

projektin ohjausryhmän nimeämä johdon edustaja eri puolilta organisaatiota sekä 

vuoden 2005 aloitetyöryhmässä mukana olleet henkilöstön edustajat. Testaukseen ei 

osallistunut edustajaa sellaisilta ulkomaalaisilta toimipaikoilta, joilla ei tällä hetkellä 

ole aloitetoimintaa. Näin toimittiin siksi, että koko toiminnan tausta-ajatuksen selit

täminen riittävän perusteellisesti olisi vaatinut huomattavan paljon aikaa, ja kannan- 

ottaminen olisi ollut hankalaa henkilöille, jotka eivät entuudestaan tunne toimintata

paa lainkaan. Suomessa parannusehdotustoiminta tunnetaan riittävän hyvin, joten 

keskustelussa voitiin mennä suoraan asiaan. Testaus tapahtui syys-ja lokakuun 2006 

aikana.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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Suomalaiset parannusehdotustoiminnasta vastaavat henkilöt kerättiin kolmeen työpa

jaan arvioimaan alustavan toimintamallin toimivuutta. Ryhmässä eri henkilöiden 

esittämistä muutostoiveista voitiin saman tien keskustella ja niitä voitiin työstää use

amman henkilön kesken. Työpajoja järjestettiin kolme ja osallistujat jaettiin niihin 

maantieteellisin perustein. Muut testauksessa mukana olleet henkilöt haastateltiin 

joko kasvotusten tai puhelimitse. Työpajoissa ja haastatteluissa mukana olleet henki

löt on esitetty liitteessä 1. Lisäksi toimintamalli lähetettiin tiedoksi muutamalle hen

kilölle tarjoten heille mahdollisuutta halutessaan antaa palautetta ehdotuksesta. Sekä 

työpajoissa että haastatteluissa käytettiin apuna liitteenä 2 olevia kysymyksiä. Kes

kustelut käytiin kuitenkin vapaamuotoisesti ja kysymyksiä sovellettiin tarpeen mu

kaan.

Testausvaiheessa saadun palautteen perusteella toimintamallia parannettiin ja tarken

nettiin hieman. Koska kaikki testaukseen osallistuneet henkilöt eivät olleet samaa 

mieltä kaikista toimintamallin piirteistä, eriävien mielipiteiden osalta muutokset teh

tiin siihen perustuen, mikä näkökulma perusteltiin parhaiten, mikä ratkaisuehdotus 

sai vastaajilta eniten kannatusta tai mikä muutosehdotus oli toimintamallin vaatimus

ten kartoituksen ja teorialähteiden perusteella paras vaihtoehto.

Mallia ei testattu pilottiprojektilla, sillä yhtenäistämisen ollessa kyseessä oleellista ei 

ole, toimiiko malli yhdessä paikassa, vaan toimiiko se kaikilla toimipaikoilla. Lisäksi 

toimintamalli koostuu pääasiassa käytössä olevien järjestelmien osista, joten siinä 

mielessä toimivuuden yhdellä toimipaikalla ei pitäisi olla ongelma.

1.5 Kohdeyritys

Ruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja kokonaistoimi

tuksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Vuonna 2005 sen liikevaihto oli 3,7 

miljardia euroa. Ruukki toimii 23 maassa ja sillä on lähes 12 000 työntekijää. Yrityk

sen pääkonttori on Helsingissä. Ruukki-nimi on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen 

markkinointinimenä. Rautaruukki Oyj on perustettu I960, ja se on noteerattu Helsin

gin pörssissä. (Rautaruukki Oyj 2006)

Ruukin toiminta on jaettu neljään liiketoimintaryhmään: Production, Metals, En

gineering ja Construction. Pääosa tuotannosta tapahtuu Production-
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liiketoimintaryhmässä, joka valmistaa muun muassa kuuma- ja kylmävalssattuja 

päällystettyjä levy- ja nauhatuotteita sekä teräsputkia. Asiakaskontaktit hoidetaan 

enimmäkseen kolmessa muussa liiketoimintaryhmässä. Metals toimittaa teräksiä, 

ruostumattomia teräksiä ja alumiineja vakio- ja erikoistuotteina sekä osina. Enginee

ring toimittaa metalliin perustuvia ratkaisuja nosto- ja kuljetusvälineteollisuudelle, 

paperi-ja puunjalostusteollisuudelle sekä meriteollisuudelle. Construction puolestaan 

palvelee rakennustoimialaa metalliin perustuvilla ratkaisuilla. (Rautaruukki Oyj 
2006)

Ruukin päätoiminta-alueet ovat Pohjoismaat ja itäinen Keski-Eurooppa. Kuvassa 1-2 

on esitetty toimipaikkojen sijainnit. Toimipaikat ovat keskenään hyvin erilaisia: 

skaala ulottuu muutaman henkilön myyntikonttoreista muutaman kymmenen henki

lön palvelukeskuksiin, muutaman sadan henkilön prosessointitoimipaikkoihin ja yli 

3 000 henkilön terästehtaaseen.

■ Tuotanto
■ Prosessointi
• Myynti ja palvelu

Kuva 1-2. Ruukin toimipaikat

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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Vuoteen 2004 asti Ruukin eri yksiköt toimivat osittain itsenäisesti ja erillisinä yrityk

sinä. Sittemmin tavoitteena on ollut toimia yhtenä yhtenäisenä yhtiönä, ja toimintata

poja on alettu yhtenäistää. Aloite- ja JP-toiminnan yhtenäistäminen on yksi osa yhte- 

näistämisprosessia, jolla tähdätään myös toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

1.6 Diplomityön rakenne

Tämän ensimmäisen luvun tarkoitus on ollut esitellä tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

sekä tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa perehdytään kirjallisuuden tarjoamiin 

näkökulmiin. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksen tulokset ja toimintamalli. 

Neljännessä luvussa tarkastellaan tuloksista tehtäviä johtopäätöksiä ja viidennessä 

arvioidaan tutkimusta kokonaisuutena.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS

Kirjallisuuskatsauksen kappaleessa 2.1 muodostetaan kokonaiskuva siitä, mistä pa- 

rannusehdotustoiminnassa on kyse, miksi ja miten sitä järjestetään ja mistä elemen

teistä se koostuu. Tämän perusteella on valittu muutamia organisaatiokäyttäytymisen 

osa-alueita, joiden kautta tarkastellaan parannusehdotustoiminnan eri puolia teoriata

solla kappaleessa 2.2. Kappaleessa 2.3 tehdään näistä yhteenvetoa ja syvennetään 

tarkastelua itse parannusehdotustoimintaa käsittelevän kirjallisuuden tarjoamilla nä

kökulmilla. Näin nostetaan esiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä piirtei

tä. Parannusehdotustoiminnan siirtäminen kulttuurista toiseen on jälkimmäisen tut

kimuskysymyksen kannalta relevantti näkökulma, ja sitä tarkastellaan kappaleessa 

2.4.

2.1 Parannusehdotustoiminta kirjallisuudessa

Merkittävä osa parannusehdotuksia käsittelevää kirjallisuutta lähestyy asiaa japani

laisten tuotantofilosofioiden kautta ja tuo niistä piirteitä ja periaatteita parannusehdo- 

tustoimintaan. Jatkuva parantaminen ja henkilöstön osallistuminen siihen laatupiirien 

muodossa nousivat länsimaissa pintaan 1980-luvulla (Lillrank 1995). Jatkuva paran

taminen (engl. continuous improvement) on kuitenkin laajempi käsite kuin mitä JP- 

toiminnalla yleensä tarkoitetaan: jatkuva parantaminen pitää sisällään monenlaisia 

lähestymistapoja, ja parannusehdotukset ovat vain yksi niistä (Imai 1986).

Moni kirjoittaja lähestyy aloitetoimintaa jo pitkään käytössä olleena toimintatapana, 

jota ei nykyään välttämättä hyödynnetä tehokkaasti kehittämisen apuna (mm. Fair- 

bank & Williams 2001; Lloyd 1999; Neckel 2004; Schuring & Luijten 2001). Kir

joittajat katsovat aloitetoiminnan olevan yhä samanlaista kuin vuosikymmeniä sitten. 

Ehdotukset käsitellään hitaasti ja byrokraattisesti, tai huonossa tapauksessa seinällä 

vain roikkuu laatikko, jolla ei ole juuri vaikutusta organisaation toimintaan. Keinoja 

toiminnan virkistämiseen ja tehostamiseen etsitään eri suunnista.

Suomessa lainsäädäntö ei edellytä aloitetoiminnan järjestämistä, mutta aloitetoimin

nan säännöt pitää käsitellä yhteistoimintamenettelyn mukaisesti ja ne tulevat nouda

tettaviksi vasta käsittelyn jälkeen (Laki 22.9.1978/725, 6 §, 7 §). Myös muissa mais

sa on vastaavia säädöksiä.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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Parannusehdotustoiminnasta ei itsessään ole olemassa varsinaista teoriaa, vaan siihen 

liittyvä tutkimus on soveltavaa. Muutamat aihepiirit organisaatiokäyttäytymisen alu

eelta liittyvät kuitenkin läheisesti parannusehdotustoimintaan, ja niiden kautta hyväl

le parannusehdotustoiminnalle tärkeät toiminnan piirteet pystytään liittämään tii

viimmin teoreettisiin lähtökohtiin.

2.1.1 Mitä parannusehdotustoiminta on?

Johtamistaidon opisto (2006) määrittelee aloitetoiminnan seuraavasti: "Aloitetoimin

ta on henkilöstön tekemien parannusehdotusten keräämistä, arviointia, toteuttamista 

ja palkitsemista." JP-toiminnasta Johtamistaidon opisto (2006) käyttää puolestaan 

seuraavaa määritelmää: "Jatkuva parantaminen on yrityksen koko henkilöstöä koske

va menetelmä, jonka avulla tuodaan esiin ongelmia, ratkaisuehdotuksia ja muutetaan 

toimintoja entistä paremmiksi ilman mainittavia investointeja."

Aloitetoiminta on melko laajasti tunnettu termi, sillä aloitetoimintaa on ollut käytössä 

jo 1800-luvulta alkaen (Smith 1989; Schuring & Luijten 2001). Ryhmämäinen ja 

pieniä parannuksia korostava parannusehdotustoiminta erotetaan usein aloitetoimin

nasta käyttämällä eri sanaa. Alun perin Japanista länsimaihin tuotua toimintatapaa on 

kutsuttu laatupiiriksi (engl. quality control circle). Varsinaisen laatupiiritoiminnan 

hiivuttua tämä termi on saanut hieman negatiivisen leiman ja sen tilalla on alettu 

käyttää muita nimityksiä (Alänge 1992; Lillrank 1995). Suomessa JP-toiminta lienee 

tällä hetkellä yleisimmin käytetty nimitys.

Aloite- ja JP-toiminta eivät siis ole teoriassa yksiselitteisesti määriteltyjä käsitteitä, 
vaan kirjoittajasta riippuen termien alla saatetaan käsitellä erilaisia toimintatapoja, 

joille yhteistä on henkilöstön tekemien toiminnan parantamiseen liittyvien ehdotus

ten kerääminen, käsittely, toteuttaminen ja mahdollinen palkitseminen. Tarkkoja ra

joja ja eroavaisuuksia aloite- ja JP-toiminnalle ei voida kirjallisuuden perusteella 

muodostaa, sillä vaikka tietyt piirteet liittyvätkin useammin toiseen näistä, piirteet 

menevät myös ristiin ja päällekkäin kirjoittajasta riippuen. Tästä johtuen tässä kirjal

lisuuskatsauksessa ei ole juuri eroteltu, onko kirjoittaja nimenomaisesti viitannut 

jompaankumpaan näistä termeistä, vaan parannusehdotuksiksi ymmärretään erilaiset 

henkilöstön tekemät ehdotukset, joita tehdään ja käsitellään sovitun toimintatavan 

mukaisesti.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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2.1.2 Parannusehdotustoiminnan tausta-ajatukset

Parannusehdotustoiminnan taustalla on ajatus, että työntekijöiden työssä saavuttama 

kokemus tarjoaa merkittävän lähteen hyvien ideoiden löytämiseen - varsinkin kun 

suurissa yrityksissä johto on entistä kauempana työntekijöistä (Smith 1989). Taylo

rismi pyrki eriyttämään tehtävät eri henkilöille siten, että toiset kehittävät ja suunnit- 

televat, toiset hoitavat käytännön toteutuksen. Tästä poiketen parannusehdotustoi- 

minnan myötä koko henkilöstöllä on mahdollisuus olla mukana kehittämässä eikä 

ainoastaan suorittamassa (Neckel 2004).

McGregorin teoria Y:n mukaisesti ajatellen voidaan olettaa, että henkilöstö haluaa 

osallistua ja kehittää yrityksen toimintaa (Huczynski & Buchanan 2001). Työnteki

jöiden esittämät ideat eivät silti välttämättä etene ja toteudu koskaan. Joissain organi

saatioissa toki henkilöstön tekemät ehdotukset menevät eteenpäin ilman erityistä 

toimintatapaa ja henkilöstö tekee niitä ilman erillisiä palkkioita, mutta länsimaisessa 

teollisuudessa organisoidun toiminnan on havaittu tehostavan ideoiden saamista 

(Smith 1989). Jos ehdotukset koskevat omaa lähiympäristöä, yksilön on ainakin jos

sain määrin mahdollista viedä niitä eteenpäin, mutta mitä laajemmasta ehdotuksesta 

on kyse, sitä enemmän on tarvetta sovituille käsittely- ja toimintatavoille (Forssén 

2002).

Parannusehdotustoimintaa on kirjallisuudessa käsitelty enemmän tuotantohenkilös

töön kuin toimihenkilöihin liittyvänä kehittämismuotona. Tuotantohenkilöstön osalta 

katsotaan, että kehittämistoiminnan tuominen osaksi työtä on yksi mahdollisuus työn 
rikastamiseen, kun taas toimihenkilöillä kehittäminen kuuluu joka tapauksessa työ

hön (Eklund 2000). Lisäksi toimihenkilöiden usein oletetaan lähtökohtaisesti olevan 

tuotantohenkilöstöä halukkaampia ja kyvykkäämpiä kehittämään. Baer ym. (2003) 

toteavat myös, että ulkoiset palkkiot lisäävät luovuutta ainoastaan yksinkertaisissa 

töissä. Vaikka kirjallisuus pääasiassa keskittyy tuotantohenkilöstöön ja jättää toimi

henkilöt sivuun, kirjallisuudessa ei silti tuoda esiin, että toimihenkilöiden pitäisi jää

dä toiminnan ulkopuolelle. Varsinkin jatkuvan parantamisen filosofia korostaa kehit

tämisen kuuluvan kaikille.

Parannusehdotusten toivotuimmat kohteet vaihtelevat: toiset organisaatiot toivovat 

saavansa aikaan isoja säästöjä ja parannukset voivat kohdistua mihin tahansa liike
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toiminnassa, kun taas toiset organisaatiot odottavat lähinnä omaan työympäristöön 

liittyviä parannuksia, jotka tähtäävät standardoidun toimintatavan kehittämiseen 

(Schuring & Luijten 2001). Parannusehdotukset voivat olla hyvin pieniä, mutta nämä 

pienetkin kehitysprosessit voivat silti johtaa merkittäviin tuloksiin (de Lange-Ros & 

Boer 2001).

2.1.3 Parannusehdotustoiminnan elementit

Yleisenä kehittämisen ja parantamisen vaihemallina käytetään niin kutsuttua PDCA- 

sykliä, jonka vaiheet ovat suunnittele (pian), toteuta (do), tarkista vaikutus (check, 

myös muodossa study) ja toimi parannusten mukaisesti (act) (Deming 1996). Toi

saalta idean etenemistä ja elinkaarta voidaan kuvata tarkemmin esimerkiksi kuvan 

2-1 tavoin. Forssén (2002) jakaa kuvassa esiintyvät vaiheet kolmeen prosessiin: luo- 

vuusprosessiin, johon kuuluu ideoiden luominen ja kehittäminen, arviointiprosessiin 

sekä innovaatioprosessiin, johon kuuluu ideoiden toteuttaminen. Parannusehdotus- 

toiminnan yhteydessä käytetään usein vastaavasti termejä kerääminen, käsittely ja 

toteuttaminen. Lisäksi toimintaan liittyy usein palkitseminen.

Palaute
henkilöstölle

Virallisesti 
hyllytetty idea

Toteutus,
käyttöönotto

Innovaatioiden
levittäminen

Eksplisiittinen ja 
kokemustieto

Kehitys-
ideoiden

kerääminen
Ideoiden 

käsittely ja 
päätöksenteko

Kuva 2-1. Idean elinkaari (Forssén 2000 ja 2002)
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Parannusehdotustoiminnassa siis tehdään ehdotuksia perustuen kokemuksiin, tietoon 

ja oivalluksiin; käsitellään niitä ja mietitään niiden toteutettavuutta; päätetään siitä, 

toteutetaanko ehdotukset vai ei; organisoidaan toteutus ja toteutetaan ehdotukset; an

netaan palautetta ehdotuksen tekijöille ja mahdollisesti palkitaan heidät. Toteutuksen 

seuranta ja ideoiden levittäminen kuuluvat oleellisena osana kehittämisen prosessiin, 

tosin näitä vaiheita ei välttämättä hoideta varsinaisesti parannusehdotustoiminnan 

piirissä. Yleisesti hyviin johtamistapoihin sisältyy seuranta ja raportointi, ja niin 

myös parannusehdotustoimintaa yleensä seurataan tarkkailemalla ainakin tehtyjen 

ehdotusten määrää.

Parannusehdotustoiminnalla on sovitut toimintatavat, rakenne ja työvälineet. Aloite

toiminnan pääpiirteet määritellään yleensä aloitetoiminnan säännöissä. JP-toiminta 

voidaan ohjeistaa samojen sääntöjen yhteydessä, erillisillä säännöillä tai muunlaisilla 

toimintaohjeilla. Mahdollinen palkitseminen on yleensä määritelty sääntöjen yhtey

dessä. Organisaatio tarjoaa jonkinlaisen tavan ehdotusten tekemiseen ja niiden tallet

tamiseen; nämä voivat olla paperipohjaisia tai sähköisiä. Henkilöinä parannusehdo- 

tustoiminta koskettaa ainakin ehdotusten tekijöitä, käsittelijöitä ja toteuttajia sekä 

toiminnan ylläpitäjiä ja vastuullisia.

2.1.4 Parannusehdotuksia yksilö- ja ryhmätoimintana

Tavanomaisessa muodossaan aloitetoiminta on pääosin yksilötoimintaa: se tarjoaa 

yksilöille mahdollisuuden tuoda esiin ehdotuksensa organisaation toiminnan kehit

tämiseksi. JP-toiminta sen sijaan painottaa enemmän toimimista ryhmänä. Perintei

sessä aloitetoiminnassa aloitteen tekijän rooli on lähinnä tehdä ehdotus, kun taas 

ryhmämäisissä toimintatavoissa ryhmät osallistuvat usein laajemminkin kehittämi

seen (Schuring & Tuijien 2001). Ryhmässä ongelmien ratkaisemiseen voidaan hyö

dyntää yhteistyötä ja erilaisia kykyjä, ja näin löytää helpommin ja parempia ratkaisu

ja (Kerrin & Oliver 2002). Ryhmätoiminnassa sosiaalinen paine innostaa osallistumi

seen, kun taas yksilötoiminnassa tarvitaan enemmän sisäistä motivoitumista (Lillrank 

ym. 2001). Ryhmätoiminta voi myös tukea luovuutta (Eklund 2000).

Ryhmätoimintamuodoilla on myös heikkoutensa. Ne edellyttävät paljon koulutusta ja 

siitä huolimatta rutiininomaisen tuotantotyön ja parannusehdotusten välinen kontrasti 

voi tehdä prosessista hankalan (de Lange-Ros & Boer 2001). Kyvyistä ja ajankäytös
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tä johtuen ryhmien vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset ja toimiminen ryhmässä 

vie itsessään jonkin verran aikaa. Yksilön luovuus ei välttämättä pääse täysin oikeuk

siinsa, koska ehdotuksen etenemisen edellytyksenä on ryhmältä saatu hyväksyntä. 

(Schuring & Luijten 2001)

Yksilö-ja ryhmätoiminta eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja, vaan sen sijaan 

on todettu, että ryhmätoimintaan osallistuvat henkilöt ovat innokkaimpia tekemään 

ehdotuksia myös yksilöinä (Schuring & Luijten 2001). Monessa tapauksessa yksilö

jä ryhmätoimintaa järjestetäänkin rinnakkaisina toimintamuotoina.

2.1.5 Näkökulmia parannusehdotustoimintaan

Parannusehdotusten tekemistä voidaan katsoa eri näkökulmista: sitä voidaan pitää 

luovana käyttäytymisenä, oma-aloitteisuutena (Frese ym. 1999), ongelmanratkaisuna 

(Alänge 1992) tai tiedon jakamisena (Cooley ym. 2001). Luovuudesta on kyse siinä 

mielessä, että usein parannusehdotus on uudenlainen ratkaisu johonkin ongelmaan. 

Vaikka ratkaisutapa ei sinänsä olisi uusi, luovuutta hyödynnetään vähintäänkin rat

kaisun yhdistämisessä uuteen kohteeseen. Kuten yleensäkin liiketoimintaan liittyväs

sä luovuudessa, parannusehdotusten luovuuden tulee olla paitsi jotain uutta, myös 

hyödynnettävissä ja toimivaa (Amabile 1998).

Luovuus ei ole pelkästään kykyä ajatella luovasti, vaan myös asiantuntemusta ja mo

tivaatiota; vasta näistä kolmesta yhdessä muodostuu luovuus (Amabile 1998). Oma- 

aloitteisuus on tarpeen, jotta jaksaa kehittää ideaa, vaikka ensimmäinen ajatus ei toi

misikaan, ja viedä ajatustaan eteenpäin ehdotuksen tekemiseen mahdollisesti liitty
vistä hankaluuksista huolimatta. Lisäksi ehdotuksen tekijältä edellytetään aloitteelli

suutta ja kiinnostusta katsoakseen asioita pitkällä tähtäimellä tuotannon parantami

seksi. Luovuus ja oma-aloitteisuus näkökulmina auttavat täydentämään toisiaan ja 

ovat päällekkäisiä esimerkiksi motivaation osalta. (Frese ym. 1999)

Erityisesti ryhmämäisessä parannusehdotustoiminnassa painotetaan ongelmanratkai

sua ja siihen liittyviä tekniikoita opetetaan toimintaan opastavissa koulutuksissa. On

gelmanratkaisun painottaminen tarjoaa pohjan pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen 

ehdotusten tekemiseen yksittäisten ehdotusten ja alkuinnostuksen sijaan. (Alänge 

1992; Ishikawa 1985)
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Parannusehdotustoimintaa voidaan tarkastella myös tiedon jakamisena, sillä ehdotus

ten tekemisessä ollaan yhteydessä organisaatiossa olevan tiedon kanssa. Tietoa voi

daan jaotella esimerkiksi hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon tai yksilöllä ja yhteisöl

lä olevaan tietoon. Parannusehdotuksen idean taustalla voi olla hiljaista tietoa. Toi

saalta ehdotukset edellyttävät usein eksplisiittistä tietoa, koska ne kirjataan muistiin. 

Parannusehdotusten myötä siirtyvä tieto ei pääsääntöisesti kuitenkaan ole pitkälle 

erikoistunutta eksplisiittistä ammattitietoutta. Yksilö-yhteisö-akselilla on yleensä ky

se yksilöllä olevasta tiedosta, joka parannusehdotusten tekemisellä tuodaan muun 

yhteisön tietoon. (Cooley ym. 2001)

2.2 Parannusehdotustoiminta organisaatiokäyttäytymisen valossa

Seuraavassa tarkastellaan parannusehdotustoiminnan piirteitä organisaatiokäyttäyty

misen näkökulmasta ja etsitään sitä kautta toiminnan piirteitä, jotka ovat tärkeitä hy

välle parannusehdotustoiminnalle. Parannusehdotustoiminnan lähtökohta on, että 

henkilöstö on saatava esittämään ideoitaan. Tässä on kyse motivaatiosta: miten in

nostaa yksilöt antamaan luovan panoksensa kehittämiseen työn ohella? Motivaation 

kanssa käsi kädessä kulkee palkitseminen, sillä se on yksi keino motivoida; lisäksi se 

mainittiin jo edellä yhtenä parannusehdotustoimintaan kuuluvana osa-alueena. Op

piminen puolestaan liittyy parannusehdotuksiin siten, että henkilöstön tulee oppia 

tekemään parannusehdotuksia ja ehdotuksia tekemällä heillä on mahdollisuus oppia 

enemmän prosesseista.

2.2.1 Motivaatio tehdä parannusehdotuksia

Motivaatio vaikuttaa keskeisesti siihen, että henkilöstöllä olevat ideat siirtyvät pa

rannusehdotuksiksi. Motivaatio voidaan jakaa kahteen tyyppiin: ulkoiseen ja sisäi

seen motivaatioon. Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun henkilö kokee itse 

työn olevan innostavaa, kiinnostavaa ja haastavaa. Ulkoinen motivaatio puolestaan 

liittyy esimerkiksi palkkioihin, tunnustuksiin, ylennyksiin tai rangaistuksiin. Ulkoi

sen motivoinnin vaikutukset eivät välttämättä kestä yhtä pitkään kuin sisäisen moti

voinnin. Lisäksi luovuuden osalta ihmiset ovat parhaimmillaan silloin, kun heitä mo

tivoi ensisijaisesti kiinnostus, tyydytys ja työn haaste eivätkä ulkoiset paineet (Ama

bile 1998). (Armstrong & Stephens 2005)
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Odotusarvoteorian (engl, expectancy theory) avulla voidaan tarkastella mekanismeja, 

jotka vaikuttavat yksilön parannusehdotusten tekemiseen liittyvään motivaatioon. 

Odotusarvoteorian mukaan yksilön motivaatio ponnistella suoriutuakseen työstään 

hyvin riippuu siitä, miten paljon yksilö arvostaa lopputulosta tai seurausta, miten to

dennäköisesti yksilö arvioi hyvän suoriutumisen johtavan arvostamaansa palkkioon 

ja miten todennäköisesti yksilö arvioi ponnistelujen johtavan hyvään suoriutumiseen. 

Näitä kolmea tekijää tarkastellaan tulon muodostavina kertoimina eli yhden tekijän 

alhainen arvo johtaa huonoon lopputulokseen. Ponnistelun määrän lisäksi yksilön 

kyvyt ja rooliodotukset vaikuttavat lopulliseen suoriutumiseen. Tähän teoriaan perus

tuen työmotivaatiota voidaan kuvata kuvan 2-2 osoittamalla tavalla. (Armstrong & 

Stephens 2005; Huczynski & Buchanan 2001)

Ponnistelu Suoriutuminen

Rooliodotukset

Yksilön kyvytPalkkioiden 
koettu arvo

Odotus, että 
ponnistelu 

johtaa 
palkkioon

Kuva 2-2. Porter-Lawlerin motivaatioinani (Armstrong & Stephens 2005, 75)

Lathamin ja Locken luoman tavoiteteorian (engl. goal theory) mukaan motivaatiota 

ja suoriutumista nostaa se, että yksilölle asetetaan selkeät tavoitteet, jotka ovat vaati
via mutta yksilön hyväksymiä, että tavoitteiden saavuttamiseen on tarjolla apua ja 

että suoriutumisesta saa palautetta (Armstrong & Stephens 2005). Tavoitteiden tulee 

kertoa tarkasti, mihin yksilön tulisi pyrkiä, ja palautteen tulee tarjota tietoa, miten 

käyttäytymistä on tulevaisuudessa tarpeen muuttaa (Huczynski & Buchanan 2001).

Odotusarvo- ja tavoiteteorian perusteella voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä pa- 

rannusehdotustoimintaan liittyen: Tavoitteiden tulee olla selkeät eli henkilöstön pitää 

ymmärtää, millaisia ehdotuksia odotetaan. Palkkion tulee olla sellainen, jota yksilö 

arvostaa. Ehdotuksen tekijän tulee voida havaita selvä yhteys suoriutumisen ja pal

kitsemisen välillä, jotta palkkiolla olisi motivoiva vaikutus. Suoriutumista tulee arvi

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
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oida tarkasti ja tasapuolisesti. Ehdotuksesta tulee antaa sellaista palautetta, että ehdo

tuksen tekijä voi sen perusteella arvioida omaa suoriutumistaan.

2.2.2 Palkitseminen parannusehdotustoiminnassa

Työntekijän ja organisaation välisessä suhteessa on kyse eräänlaisesta vaihtokaupas

ta, jossa työntekijä vastineeksi antamastaan panoksesta on oikeutettu palkkioon. Pal

kitseminen on yksi johtamisen väline, joka tukee organisaation strategiaa ja tavoittei

den saavuttamista ja jonka avulla viestitään henkilöstölle halutusta toiminnasta. Käsi

tys palkitsevuudesta on kuitenkin yksilöllistä. (Vartiainen & Kauhanen 2005)

Palkitseminen kokonaisuudessaan muodostuu aineellisista ja aineettomista palkitse- 

mistavoista. Parannusehdotusten osalta aineellinen palkitseminen tapahtuu pääasiassa 

ehdotuksista annettavien rahapalkkioiden muodossa; tosin parannusehdotuksilla voi 

olla välillinen vaikutus myös tulospalkkaan, mikäli parannukset vaikuttavat tulospal

kan perusteena oleviin mittareihin. Aineeton palkitseminen puolestaan tapahtuu pää

osin annettavan palautteen ja arvostuksen muodossa sekä mahdollisuutena vaikuttaa 

ja osallistua. Kuvassa 2-3 on esitetty palkitsemisen kokonaisuus siten, että paran- 

nusehdotustoimintaan liittyvät palkitsemistavat on korostettu.

Tulospalkka Aloitepalkkiot

Mahdollisuus 
kehittyä, 
koulutus, 

työn sisältö

Työsuhteen
pysyvyys,
työajan

järjestelyt

Arvostus, 
palaute 

työstä */-

Mahdollisuus
vaikuttaa,

osallistuminen

Kuva 2-3. Palkitsemisen kokonaisuus (mukaillen Hakonen ym. 2005,20)

Palkitseminen motivoi ja ohjaa toimintaa, mutta palkitsemisella voi olla sekä myön

teisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kielteisiä vaikutuksia voivat olla esimerkiksi epäoi
keudenmukaisuuden kokemukset ja osaoptimointi siten, että palkkion tavoittelun
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kustannuksella jokin toinen asia hoidetaan huonommin. Palkitsemiseen vaikuttaviksi 

tavoitteiksi nostetut asiat toteutuvat usein, joten tavoitteet tulee valita harkiten. Lo

pullista palkitsemisen vaikutusta motivaatioon voi olla hankala ennustaa. (Hakonen 

ym. 2005; Salmela-Aro & Nurmi 2005)

Palkitseminen on organisaation voimakkain keino viestiä tavoitteita ja arvoja. Näin 

ollen on tärkeää varmistaa, ettei tavoitteen ja palkitsemisen välillä ole ristiriitaa ja 

ettei palkitseminen muodostu esteeksi halutulle kehityssuunnalle (Hakonen ym. 

2005). Näin ollen palkitsemisen suunnittelun tulee lähteä strategiasta ja tavoitteista, 

ja sen tulee sopia yhteen organisaation muiden osa-alueiden kanssa (Lawler 1996; 

Ylikorkala ym. 2005). Tätä yhteensopivuutta havainnollistaa kuva 2-4.

Strategia ja tavoitteet

O

Kuva 2-4. Organisaation eri osa-alueiden ja palkitsemisen yhteensopivuus (Lawler 
1996,46)

Parannusehdotustoiminnan palkitsemisen kautta organisaatio voi siis osoittaa työnte

kijälle, millaisia ehdotuksia toivotaan ja millaisia puolestaan ei, millä tavalla työnte

kijän odotetaan toimivan parannusehdotuksiin liittyen ja mitä organisaatiossa arvos

tetaan parannusehdotustoiminnassa. Mikäli parannusehdotuksien halutaan olevan 

mahdollisimman suuria taloudellisilta vaikutuksiltaan, kannattaa palkita ehdotuksen 

tekijää suhteessa saavutettuihin hyötyihin; jos taas toivotaan ennen kaikkea saatavan 

paljon ehdotuksia, kannattaa palkita keskittyen enemmän ehdotuksen tekemiseen ei

kä niinkään sen aikaansaamiin vaikutuksiin. Parannusehdotustoiminnan tavoitteet 

tulee ensin selkiyttää ja sitten varmistaa, että palkitseminen on linjassa asetettujen 

tavoitteiden ja toimintatavan kanssa.

Kirjallisuudessa on esitetty erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö parannusehdotuksista 

antaa aineellisia palkkioita. Esimerkiksi Imai (1986) kyseenalaistaa taloudelliset
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palkkiot. Yleisellä tasolla tarkastellen on katsottu, etteivät kannustimet johda parem

paan suoritukseen, vaan pikemminkin päinvastaisiin vaikutuksiin, sillä palkitsemisen 

vaikutukset ovat korkeintaan väliaikaista mukautumista, eivät pidempiaikaista asen

teiden ja käyttäytymisen muutosta. Vaikutus ei ainakaan ole positiivinen silloin, kun 

yksilö kokee tulevansa lahjotuksi tai kontrolloiduksi (Amabile 1998). Vaikka palkit

semisella voidaan saada tiettyjä muutoksia aikaan, se ei ole varsinainen motivoiva 

tekijä. Sen sijaan palkkion korostaminen voi vähentää työntekijän kiinnostusta itse 

työtä kohtaan. Lisäksi palkitsemiseen sisältyy toisaalta rankaisemista, sillä ilman 

palkintoa jääminen vastaa rangaistusta. Palkitseminen myös haittaa ihmissuhteita 

niin palkkioista kilpailevien henkilöiden kuin palkkion saajan ja palkkion jakamises

ta päättävän välillä. (Kohn 1993)

Ongelmakohdista huolimatta moni kirjoittaja katsoo aineellisen palkitsemisen kuulu

van yhdeksi osaksi parannusehdotustoimintaa ja käytännössä aineellisia palkkioita 

hyödynnetään organisaatioissa varsin laajasti (mm. van Dijk & van den Ende 2002; 

Kerrin & Oliver 2002; de Lange-Ros & Boer 2001; Schuring & Luijten 2001). Palk

kioita ei kuitenkaan saisi käyttää niin, että niiden painottaminen horjuttaa sisäistä 

motivaatiota (van Dijk & van den Ende 2002).

Aineettomat palkitsemistavat ovat myös olennainen osa kokonaispalkitsemista. Pa

lautteen puuttuminen tai epämääräinen palaute voidaan tulkita viestiksi siitä, että 

työpanosta ei arvosteta (Hakonen ym. 2005); lisäksi se korostaa rahapalkkioiden 

asemaa henkilöstön arvostuksissa (Rapp & Eklund 2002). Hyvin annettu palaute 

puolestaan tukee oppimista sekä auttaa suuntaamaan ja kehittämään toimintaa (Ha

konen ym. 2005; Bessant & Francis 1999). Arvostuksen osoittaminen parannusehdo

tuksista puhuttaessa ja niitä käsiteltäessä vaikuttavat myös merkittävästi: erityisesti 

arvostuksen puute viestii siitä, ettei kyseessä ole tärkeä asia (Hakonen ym. 2005). 

Innokkuuden säilyttäminen edellyttää tietoa siitä, että tehdyllä työllä on merkitystä - 

tätä sanomaa voi välittää palautteen kautta (Amabile 1998). Parannusehdotuksesta 

saatu palaute siis kannustaa tekemään uusia aloitteita ja ohjaa tekemään niistä halu

tunlaisia.

Aineellisella ja aineettomalla palkitsemisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja 

ne vaikuttavat motivaatioon monimutkaisten vaikutussuhteiden kautta. Hyvä palkit-
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semisen kokonaisuus hyödyntääkin sekä sisäisiä ja ulkoisia palkkioita että taloudelli

sia ja ei-taloudellisia palkkioita (Armstrong & Stephens 2005). Parannusehdotusten 

palkitsemiseen liittyen ratkaistavat peruskysymykset ovat seuraavat: palkkion saaja 

(yksilö vai ryhmä), palkkion tyyppi (taloudellinen vai ei-taloudellinen), palkkion ko

ko (suuri vai pieni) ja palkkion tiheys (säännöllinen vai satunnainen) (Kerrin & Oli

ver 2002).

Palkitsemisen onnistumiseksi on tärkeää huolehtia oikeudenmukaisuudesta: henki

löstön tulisi voida kokea sekä jako että menettelytavat oikeudenmukaisiksi (mm. Ha

konen ym. 2005; Teikari & Vartiainen 1993). Oikeudenmukaiseksi koettujako voi

daan tehdä jakaen joko panokseen tai tarpeisiin perustuen tai jakaa palkkiot tasan 

kaikkien kesken; menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen puolestaan liittyvät joh

donmukaisuus, puolueettomuus, tiedon tarkkuus, oikaistavuus, edustavuus ja eetti

syys (Teikari & Vartiainen 1993). Näitä periaatteita tulisi myös parannusehdotusten 

palkitsemisessa noudattaa. Käytännössä se tarkoittaa, että esimerkiksi kaikkia paran

nusehdotusten tekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja sovittujen periaatteiden mu

kaisesti ja että heillä on oikeus pyytää palkkion suuruuden tarkistamista. Paran

nusehdotuksiin liittyvien palkkioiden jako perustuu useimmiten panokseen tai loppu

tulokseen, mutta toisinaan myös tasajakoon.

2.2.3 Oppiminen parannusehdotustoimintaan liittyen

Oppiminen koskee toisaalta taitoja ja tietoja, mutta myös asenteita, arvoja, uskomuk

sia ja odotuksia. Huczynski ja Buchanan (2001, 110) määrittelevät oppimisen olevan 

"tiedonhankkimisprosessi, joka kokemuksen myötä johtaa pysyviin muutoksiin käyt

täytymisessä". Parannusehdotustoiminta on yksi yrityksen toimintamuoto, jota henki

löstön toivotaan ja odotetaan oppivan hyödyntämään suunnitellulla tavalla. Lisäksi 

tekemällä ehdotuksia ja vastaanottamalla niistä annettavaa palautetta työntekijöiden 

on mahdollista oppia lisää esimerkiksi tuotantoprosessista ja eri prosessivaiheiden 

liittymisestä toisiinsa.

Työsuorituksesta saatavalla palautteella on merkittävä rooli oppimisprosessissa, sillä 

sen avulla voidaan varmistaa työtaitojen kehittyminen. Yksilö voi saada käyttäytymi

seensä neljänlaista vastinetta: positiivisen vahvistuksen, negatiivisen vahvistuksen, 

rangaistuksen tai huomiotta jättämisen. Positiivinen vahvistus tarkoittaa myönteistä
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seurausta toivotusta käyttäytymisestä, negatiivinen vahvistus puolestaan tarkoittaa 

negatiivisten asioiden vähenemistä toivotun käyttäytymisen seurauksena. Rangaistus 

on jotain ikävää, joka kohdistuu työntekijään ei-toivotun käytöksen seurauksena. 

Huomiotta jättäminen osoittaa, että henkilön toiminta ei ole toivotunlaista. (Huc- 

zynski & Buchanan 2001)

Myönteinen palaute ohjaa siis tekemään parannusehdotuksia uudelleenkin. Negatii

vista vahvistusta voi tapahtua esimerkiksi siinä muodossa, että toteutetun paran

nusehdotuksen myötä työ helpottuu tai jonkin ikävän asian tekeminen vähenee. Jos 

taas minkäänlaista palautetta ei saa, parannusehdotuksen jättäneelle henkilölle välit

tyy viesti, ettei tämä toiminta ole toivottua. Tällainen behavioristinen oppimisnäke

mys on yksi, muttei suinkaan ainoa teoria yksilön oppimisesta. Esimerkiksi konstruk

tivistinen oppimisnäkemys korostaa ihmisen tietoista, tavoitteellista ja aktiivista toi- 

mijuutta ilmiöitä kuvaavien sisäisten mallien rakentamisessa (Viitala 2005). Tähän 

oppimisnäkemykseen peilattuna palautteen vaikutukset oppimiseen eivät ole yhtä 

suoraviivaiset kuin behavioristisen näkemyksen perusteella.

Parannusehdotustoiminnan ohella tapahtuvan oppimisen tukemiseksi ihmisten uni

versaaleja tarpeita on tärkeää kunnioittaa. Yksilöllä on tarve osata ja pärjätä siinä, 

mitä tekee, ja saada siitä arvostusta. Samoin ihminen kaipaa saada olla hyväksytty 

yhteisössään, eli häntä ei saisi missään tapauksessa nolata tai leimata hänen tekemän

sä ehdotuksen vuoksi. Pyrkimys välttää uusien asioiden tuomaa epävarmuutta ja uh

kaa on osa suojautuvaa asennetta, joka hankaloittaa poisoppimista. Poisoppiminen on 

kuitenkin usein välttämätöntä, jotta yksilö voi omaksua uutta. (Viitala 2005)

Parannusehdotusten tekijöille pitää siis välittää viestiä siitä, että ehdotusten tekemi
nen on arvostettua. Mahdollisuuksien mukaan heidän tulisi myös päästä hyötymään 

toteutetun ehdotuksen hyvistä vaikutuksista, mutta ainakaan ehdotuksen tekemistä ei 

saisi jättää huomiotta. Palautetta annettaessa on hyvä olla riittävän perusteellinen, 

jotta ehdotuksen tekijällä on mahdollisuus myös sisällölliseen oppimiseen. Kunnioit

tava ja hyväksyvä asenne on tarpeen.
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2.3 Hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeät toiminnan piirteet

Seuraavassa paneudutaan hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeisiin piirteisiin 

toimintaa käsittelevän kirjallisuuden ja edellisessä kappaleessa käsiteltyjen organi

saatiokäyttäytymisen teorioiden avulla.

2.3.1 Ehdotusten tekeminen

Parannusehdotusten tekemisen lähtökohta on, että ensin pitää olla olemassa idea; sit

ten se voidaan kirjata parannusehdotukseksi, mikäli asiat organisaatiossa ovat koh

dallaan (Frese ym. 1999). Organisaation täytyy mahdollistaa ehdotuksen tekeminen 

ja antaa ehdotuksen tekijälle tukea positiivisen suhtautumisen muodossa (van Dijk & 

van den Ende 2002). Sellaiset työntekijät, jotka kokevat ympäristön turvalliseksi pa

rannusehdotusten tekemiseen tekevät enemmän ehdotuksia (Fairbank & Williams 

2001).

Suhtautumisen parannusehdotuksiin tulisi ylipäänsä olla kannustavaa ja positiivista. 

Liika kriittisyys ja pelkkien ongelmien etsiminen mahdollisuuksien ja vahvuuksien 

sijaan ei innosta ehdottamaan mitään uudelleen (Amabile 1998). Mikäli lähes kaikki 

ehdotukset hylätään hyväksymisen sijaan, ei niitä innostuta tekemään lisää - kuiten

kin hyväksymisen pitää olla realistista siinä mielessä, että ehdotukset todella aiotaan 

toteuttaa myöhemmin (Lawler & Mohrman 1985).

Aloitteen tekemisen syitä selvittänyt tutkimus totesi, että aineelliset palkkiot eivät ole 

tärkeimpiä syitä, miksi aloitteita tehdään. Tutkimukseen osallistuneille henkilöille 

kolme tärkeintä syytä aloitteen tekemiseen olivat halu voittaa turhautuminen työssä, 

säästää organisaatiolle rahaa ja parantaa organisaation menestymistä. Järjestyksessä 

vasta näiden syiden jälkeen tuli halu saada rahaa tai palkintoja sekä suunnilleen yhtä 

tärkeänä henkilökohtainen tyytyväisyys toteutetun idean näkemisestä. (Basset-Jones 

& Lloyd 2005)

Parannusehdotustoimintaa pitää tukea ja siitä tulee muistuttaa: tuki voi olla esimer

kiksi koulutusta tai apua lomakkeen täyttämiseen, muistutukset taas puolestaan kam

panjoita, arvottavia palkintoja tai erilaisia viestejä siitä, että ehdotuksia otetaan mie

lellään vastaan (Schuring & Luijten 2001). Yksi mahdollisuus muistuttamiseen on 

tuoda esiin erilaisia tavoitteita ja ongelmia, joihin toivotaan parannusehdotuksia. Ja-
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panilaiseen laatupiiritoimintaan kuuluu olennaisena osana, että siinä on tarkoitus 

työskennellä johdon asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi (Lillrank 1995). Kun 

ihmisille annetaan selvät tavoitteet määrittelemättä silti keinoja, joilla sinne tulee 

päästä, tuetaan luovuutta (Amabile 1998). Näin ollen toimintaa voidaan edistää aset

tamalla tavoitteita ja osoittamalla toiveita parannusehdotusten kohteista.

2.3.2 Käsittelyprosessi

Hidas käsittely on yksi varsin yleisistä parannusehdotustoiminnan ongelmista (Fair- 

bank & Williams 2001). Toiminnan onnistumiseksi tärkeässä asemassa on se, että 

ehdotusten käsittelyjä toteutus tapahtuu kohtuullisen nopeasti (Alänge 1992; Basset- 

Jones & Lloyd 2005; Rapp & Eklund 2002). Jos tehdyt ehdotukset eivät etene ja joh

da toimenpiteisiin, ehdotusten tekijän motivaatio heikkenee, kun taas ehdotusten hy

väksyminen ja muutosten näkeminen innostavat tekemään niitä lisää (Alänge 1992; 

van Dijk & van den Ende 2002; Forssén 2000). Nopean käsittelyn varmistamiseksi 

ehdotusten käsittelyyn on varattava aikaa ja resursseja (Schuring & Luijten 2001).

Ehdotusten käsittelijöiden sitoutuminen ehdotuksiin ja koko toimintatapaan voi olla 

yksi parannusehdotustoiminnan ongelmista. Koska käsittelijä ei ole osallistunut pa

rannusehdotuksen suunnitteluun, hän ei ole sitoutunut sen sisältöön vastaavasti kuin 

suunnittelussa mukana ollut ehdotuksen tekijä. Toimintatavan osalta esimiestasolla ei 

välttämättä nähdä toiminnasta saatavia hyötyä yhtä hyvin kuin ylimmässä johdossa, 

vaan käsiteltävät ehdotukset näyttäytyvät heille lähinnä ylimääräisenä työnä. (Lawler 

& Mohrman 1985; Rapp & Eklund 2002)

Parannusehdotusten käsitteleminen normaalin organisaatiohierarkian mukaan on kir

jallisuudessa havaittu hyväksi toimintatavaksi (Fuller ym. 2002; Lloyd 1999). Saattaa 

silti olla tarpeen, että ehdotukset toimitetaan ensin esimiehen sijaan parannusehdo- 

tustoiminnasta vastaavalle henkilölle, koska on olemassa riski, että esimiehet muuten 

siirtävät syijään joitain ehdotuksia (Fuller ym. 2002). Lisäksi Schuringin ja Luijtenin 

(2001) tutkimuksessa toimikunta tai muu vastaava organisaatiorakenne havaittiin 

esimieskäsittelyn ohella tarpeelliseksi ohjaamaan ja valvomaan sääntöjen soveltamis

ta, motivoimaan ehdotusten käsittelijöitä sekä hyväksymään palkkioiden suuruus. 

Tämä vahvisti ehdotusten tekijöiden käsitystä oikeudenmukaisesta käsittelystä. Toi

nen menettelytapa, joka vahvistaa henkilöstön luottamusta ehdotusten oikeanlaiseen
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käsittelyyn, on tarjota heille mahdollisuus seurata ehdotuksen etenemistä prosessin 

eri vaiheissa (Fairbank & Williams 2001).

Palautteen antaminen kuuluu yhtenä vaiheena käsittelyprosessiin. Palautteen merki

tys nousee esiin paitsi motivoinnin, palkitsemisen ja oppimisen näkökulmasta, myös 

parannusehdotustoimintaan keskittyvissä tutkimuksissa. Palautteeksi voidaan tulkita 

sekin, että ehdotus toteutetaan (Rapp & Eklund 2002), mutta myös sanallista palau

tetta tarvitaan. Palaute auttaa ehdotuksen tekijää arvioimaan omaa suoriutumistaan, 

ja palautteen myötä motivaatioon vaikuttavaa ponnistelun ja palkkion yhteyttä voi

daan selventää. Jotta palaute osana palkitsemista ohjaisi tekemään toivotunlaisia eh

dotuksia, palautteen yhteydessä tulee käydä läpi, mikä ehdotuksessa on ollut hyvää 

tai ei niin hyvää. Näin palautteen voi olettaa parantavan tulevien aloitteiden laatua. 

Arvostuksen välittäminen palautteen yhteydessä kannustaa uusien ehdotusten teke

miseen ja tekijä oppii, että ehdotuksen tekeminen on toivottua toimintaa. Palautteen 

antaminen voi olla hyvä hetki kannustaa työntekijöitä ehdotusten tekemiseen (Rapp 

& Eklund 2002).

Palaute tulisi antaa mahdollisimman pian, jotta ilo ja tyydytyksen tunne ei turhaan 

viivästy (Basset-Jones & Lloyd 2005; Rapp & Eklund 2002). Pitkä odotusaika viestii 

ehdotuksen tekijöiden näkökulmasta siitä, ettei heitä eikä heidän ehdotuksiaan arvos

teta (Basset-Jones & Lloyd 2005). Jos taas palaute vaaditaan käsittelijöiltä liian no

peasti, he saattavat päätyä antamaan vastaukseksi ainoastaan, että ehdotus on harkin

nassa, mikä ei ole ehdotuksen tekijälle tyydyttävä vastaus (Rapp & Eklund 2002). 

Palaute tulee siis antaa riittävän pian ehdotuksen tekemisen jälkeen, mutta sen pitää 

myös sisällöltään olla hyödyllistä.

Käsittelyvaiheen on hyvä tukea siltä osin toteutusvaihetta, että toteutuksesta vastuus

sa oleva henkilö nimetään käsittelyn yhteydessä. Ellei vastuullista henkilöä ole ni

metty tarpeeksi selkeästi, parannusehdotuksen toteutuksessa tulee usein ongelmia. 

(Forssén 2001)

2.3.3 Ehdotusten aineellinen palkitseminen

Mikäli parannusehdotuksista maksetaan rahallisia palkkioita, kirjallisuudessa on esi

tetty erilaisia näkemyksiä palkkioiden suuruudesta ja niiden jakamisperusteista. Jos
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parannusehdotuksista maksetaan ainoastaan suuria palkkioita, tämä voi johtaa siihen, 

että ainoastaan isoja säästöjä tai tuottoja tuovat ehdotukset tuodaan esiin, pienempiä 

ei lainkaan (Bessant & Francis 1999; van Dijk & van den Ende 2002; Kerrin & Oli

ver 2002; Schuring & Luijten 2001). Palkkioiden kasvattaminen entistä suuremmiksi 

ei yleensä johda aloitteiden määrän kasvamiseen (Frese ym. 1999). Toisaalta kovin 

pienetkään palkkiot eivät välttämättä ole hyvä ratkaisu, sillä käytännön ta

pausesimerkit ovat osoittaneet henkilöstön olleen tyytymätöntä, jos isommista hyö

dyistä ei makseta isompia palkkioita (Rapp 2001; Schuring & Luijten 2001).

Palkkioiden suhteuttaminen organisaation saamaan hyötyyn koetaan monissa tapauk

sissa oikeudenmukaisimmaksi, mutta ylisuurten palkkioiden maksamisella ei saavu

teta hyötyjä toiminnassa, kuten edellä todettiin. Olennaista on suunnitella palkitsemi

nen siten, että ehdotusten tekijöiden silmissä toiminnalla on mahdollista tienata (Bo- 

nache 1999) ja että palkitseminen tukee toiminnalle asetettuja tavoitteita, kuten ai

emmin palkitsemista käsiteltäessä todettiin. Palkitsemisen pitäisi ottaa huomioon se

kä pienet että isommat ehdotukset, mikäli molempia toivotaan saatavan. Kun palkkio 

maksetaan vasta ehdotuksen toteuttamisen jälkeen, tuetaan ehdotuksen tekijän keskit

tymistä prosessiin kokonaisuutena, ei vain tulokseen (Schuring & Luijten 2001). Jos 

rinnakkain on sekä yksilö- että ryhmätoimintaan perustuvaa parannusehdotustoimin- 

taa, näiden palkitsemisen tulee olla siinä määrin tasapuolista, että ehdotusten esittä

minen kumman tahansa kautta on yhtä hyödyllistä (Kerrin & Oliver 2002).

Kun palkitseminen perustuu ehdotuksen aikaansaamiin vaikutuksiin, on luonnollista, 

että palkitseminen kohdistuu vain toteutettaviin ehdotuksiin, ei kaikkiin ehdotuksiin. 

Parannusehdotuksia voidaan kuitenkin palkita myös käyttäytymisen perusteella, jol

loin palkkion saa kaikista tehdyistä ehdotuksista; taustaoletuksena tällöin on, että eh

dotuksen tekeminen itsessään on oppimisprosessi (Kerrin & Oliver 2002). Tällainen 

palkitseminen sopii luultavasti paremmin tilanteisiin, jossa tavoitellaan paljon pieniä 

ehdotuksia ja palkkiosummat ovat pieniä. Schuringin ja Luijtenin (2001) tutkimuk

sessa aloitettiin toiminta siten, että kaikki aloitteet palkittiin, mutta myöhemmin pal

kitseminen muutettiin koskemaan vain hyväksyttyjä, koska ei-hyväksyttyjen aloittei

den palkitseminen koettiin ansaitsemattomiksi. Myöskään Frese ym. (1999) eivät pi

dä kaikkien ehdotusten palkitsemista hyvänä ajatuksena, koska tällöin työntekijät
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eivät normaaliin tapaan suodata ideoidensa joukosta huonoja pois, vaan syytävät niitä 

järjestelmään palkkion saadakseen.

2.3.4 Toiminnan kokonaisuus

Strukturoidut toimintatavat edistävät parannusehdotusten etenemistä organisaatiossa 

(Forssén 2000). Ellei organisaatiossa ole sovittua toimintatapaa ehdotusten eteenpäin 

viemisestä, yksi henkilö voi hylätä esitetyt ehdotukset (Forssén 2001). Strukturoitu 

toimintatapa ei kuitenkaan saa hidastaa ehdotusten toteuttamista ja tehdä kehittämi

sestä monimutkaista (Hakonen ym. 2005). Huolella suunnitellun toimintamallin 

ohella hyvä parannusehdotustoiminta edellyttää toimivuutta monella osa-alueella 

(Basset-Jones & Lloyd 2005).

Johdon ja esimiesten tuki on äärimmäisen tärkeässä asemassa järjestetylle paran- 

nusehdotustoiminnalle (Alänge 1992; Basset-Jones & Lloyd 2005; Bonache 1999; 

Eklund 2000; Ishikawa 1985). Johdon tuen ja kiinnostuksen tulee näkyä henkilöstölle 

eri tavoilla ja olla konkreettista (Rapp & Eklund 2002; Lloyd 1996). Ei siis riitä, että 

johto ainoastaan hyväksyy paperilla, että organisaatiossa on parannusehdotustoimin- 

taa, vaan tuen tulee näkyä toiminnassa. Ylinjohto voi monessa tapauksessa motivoi

da henkilöstöä osallistumaan toimintaan paremmin kuin innokaskaan parannusehdo- 

tustoiminnan vetäjä (Alänge 1992). Parannusehdotustoimintaan vaikuttavat myös 

yleiset suhteet johtoon ja esimiehiin: Basset-Jonesin ja Lloydin (2005) tutkimuksessa 

ehdotuksia tehtiin innokkaammin, mikäli esimiesten ja johdon toiminta arvioitiin hy

väksi.

Parannusehdotustoiminta voi olla erilaista riippuen siitä, halutaanko parannusehdo

tuksia kerätä kaikilta mahdollisilta alueilta vai kohdistaen tarkemmin. Keräämällä 

parannusehdotuksia laajasti saadaan yleensä määrällisesti enemmän ehdotuksia (van 

Dijk & van den Ende 2002). Toisaalta voidaan katsoa, että edistyneemmässä toimin

nassa kehittäminen kiinnittyy tiiviisti strategisiin tavoitteisiin, jolloin myös ehdotuk

set pyritään keskittämään valittuihin kohteisiin (Bessant & Francis 1999). Ryhmä- 

mäistä parannusehdotustoimintaa voidaan käyttää projektiluontoisesti ratkaisemaan 

tiettyjä ongelmia ilman, että ryhmätoiminta jatkuu projektitehtävän valmistuttua 

(Lawler & Mohrman 1985). Koska on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, johdon on tär

keää miettiä toiminnan tarpeet ja tavoitteet ja rakentaa toimintamalli sen mukaiseksi.
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Organisaation kulttuuri vaikuttaa siihen, millainen malli toimii parhaiten (Bonache 

1999).

2.3.5 Toiminnan käynnistäminen ja ylläpito

Moni kirjoittaja mainitsee parannusehdotustoiminnan käynnistämisen ja aktiivisena 

pitämisen olevan haastavaa, erityisesti ryhmämäiseen toimintaan liittyen (mm. Gert

sen 2001; Rapp & Eklund 2002). Kirjallisuus tarjoaa muutamia neuvoja ongelmien 

välttämiseen. Yksi auttava tekijä toiminnan aloittamisessa on innostunut henkilö, jo

ka saa toiminnan hyvin käyntiin (Rapp 2001). Henkilöstön kouluttaminen kehittämi

sen menetelmiin ja työprosessiin liittyen nähdään usein tarpeelliseksi (Ala-Laurinaho 

2003), lisäksi käsittelijöiden kouluttaminen positiiviseen suhtautumiseen ja palaut

teen antamiseen voi olla tarpeellista (Schuring & Luijten 2001). Toimintaan kokonai

suudessaan on voitava varata riittävästi resursseja, sillä ehdotusten käsitteleminen ja 

toteuttaminen vaativat joka tapauksessa aikaa (Forssén 2000; Schuring & Luijten

2001) . Organisaatiossa tulisi löytää tasapaino sen välillä, että parannusehdotustoi- 

mintaan varataan riittävästi aikaa, mutta se ei vie kohtuuttomasti resursseja muulta 

toiminnalta. Sen tarkoitus on kuitenkin olla tukemassa muuta toimintaa ja tapahtua 

muiden tehtävien ohella.

Parannusehdotustoiminnan ylläpitämiseksi pitkälläkin aikavälillä on tärkeää, että 

toiminta on riittävän yksinkertaista, jotta tehtäviä pystytään siirtämään toisille henki

löiden vaihtuessa, ja että toiminta ei kokonaisuudessaan vie liikaa aikaa keneltäkään 

organisaatiossa. Toimintamallia pitää myös olla valmis muuttamaan ajan kuluessa. 

(Rapp & Eklund 2002)

Toimintamallin elinkaaren vaihe vaikuttaa aktiivisuuteen: alussa uutuuden ja voi

makkaan promootion ansiosta ehdotuksia tulee paljon, kypsemmässä vaiheessa kai

vataan lisäinnostusta, jotta henkilöstö saadaan osallistumaan (Bonache 1999). Innos

tuksen hiipumisen jälkeen toiminnan on mahdollista taas aktivoitua, mutta tämä ei 

ole automaattista, vaan vaatii toimenpiteitä ja hyvää toimintamallia (Rapp & Eklund

2002) .
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2.4 Johtamiskäytäntöjen levittäminen kulttuurirajojen yli

Hofstede (1980, 21) määrittelee kulttuurin seuraavasti: Kulttuuri on "kollektiivinen 

ajatusmaailman ohjelmointi, joka erottaa tietyn ihmisryhmän jäsenet toisistaan... 

Kulttuuri tässä mielessä sisältää arvojärjestelmän, ja arvot kuuluvat kulttuurin raken

nuspalasiin." Yksi tapa kulttuurin kuvaamiseen on sipuli, joka rakentuu kerroksista: 

ulommaisena kerroksena ovat havaittavat asiat eli artefaktit, keskimmäisenä normit 

ja arvot ja sisimpänä perusolettamukset (Trompenaars 1996). Kulttuuri voi kuulua 

esimerkiksi tietylle kansalle, etniselle tai alueelliselle ryhmälle, organisaatiolle tai 

ammattiryhmälle (Hofstede 1980). Parannusehdotustoiminnan yhtenäistämiseen liit

tyen kansalliset ja organisaatioiden kulttuurit ovat olennaisimmat tarkastelutasot. 

Kulttuurin ymmärtäminen auttaa ennakoimaan eri kulttuurin edustajien reaktioita, 

vaikka tosin poikkeuksia esiintyy aina (Mead 1998).

Johtamiskäytäntöjen ja organisatoristen innovaatioiden siirtäminen kulttuurista toi

seen ei ole välttämättä kovin nopeaa ja ongelmatonta, vaan kitkaa on sitä enemmän, 

mitä pidemmästä kulttuurisesta siirtomatkasta on kyse (Lillrank 1995). Niin kutsutut 

parhaat käytännötkään eivät toimi yhtä hyvin kaikkialla, sillä ei ole olemassa yhtä 

oikeaa tapaa johtaa yritystä - erilaiset tavat sopivat erilaisiin kulttuureihin. Ihmiset 

suoriutuvat parhaiten sellaisissa tilanteissa, joissa arvot sopivat yhteen heidän omien 

arvojensa kanssa. (Bonache 1999; Luthans ym. 1998)

Kansallisia kulttuureja voidaan tarkastella eri tavoin. Hofstede (1980) tunnisti neljä 

ulottuvuutta kulttuurien erottamiseen toisistaan: valtaetäisyys, epävarmuuden välttä

minen, individualismi ja maskuliinisuus. Hampden-Tumer ja Trompenaars (2002) 

puolestaan nimeävät seuraavat ulottuvuudet: universalismi-partikularismi, individua

lismi-kollektivismi, spesifisyys-hajaantuneisuus, saavutettu-kohdistettu asema, sisäl- 

tä-ulkoa ohjautuneisuus ja peräkkäinen-samanaikainen aika. Tarkastelemalla eri toi

mintatapoihin liittyviä kulttuurisia oletuksia esimerkiksi näiden ulottuvuuksien avulla 

ja vertaamalla niitä kansallisten kulttuurien analyysiin voidaan ennakoida toimintata

van sopivuutta kansalliseen kulttuuriin.

Esimerkiksi toimintatavan levittämisestä eri kulttuureihin voidaan ottaa total quality 

management eli TQM. Se sisältää tiettyjä piirteitä, joiden perusteella sen voidaan 

katsoa soveltuvan helpommin matalan valtaetäisyyden ja matalan epävarmuuden
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välttämisen kulttuuriin kuin vastakkaiseen kulttuuriin. Tästä johtuen TQM:n tuomi
nen jälkimmäisenä mainitun kulttuurin keskelle voi tuottaa hankaluuksia toteutusvai

heessa ja lopputulokset eivät todennäköisesti ole yhtä hyvät kuin sellaisessa kulttuu

rissa, jonka arvoihin ja oletuksiin se sopii lähtötilanteessa paremmin. (Tata & Prasad 

1998) Erilaisista kulttuureista johtuen japanilaisen laatupiiritoiminnan siirtäminen 

sellaisenaan länsimaihin ei onnistunut odotetulla tavalla, vaikka monet siihen liitty

vät periaatteet jäivätkin elämään (Lillrank 1995).

Millaisia kulttuurisia oletuksia parannusehdotustoiminta sitten sisältää ja miten sen 

soveltaminen kansallisten rajojen yli onnistuu? Parannusehdotustoiminnalle määritel

lään yleensä tarkat menettelytavat, mikä sopii hyvin yhteen epävarmuuden välttämi

sen kanssa. Koska parannusehdotusten taustalla on oletus, että on olemassa ongel

mia, joita päälliköt eivät pysty yksin ratkaisemaan, ajattelutapa sopii paremmin mata

lan valtaetäisyyden kulttuuriin. Tähän samaan kulttuuriseen ulottuvuuteen liittyy se, 

että parannusehdotuksista saatavan palkkion myötä alaisen on toisinaan mahdollista 

saada enemmän tuloja kuin esimiehensä, mikä ei sovi korkean valtaetäisyyden kult

tuurin arvomaailmaan. Se, palkitaanko ehdotuksista yksilöä vai yhteisöä, voi kertoa 

kollektivismista tai individualismista. Bonachen (1999) tutkimuksessa aloitetoiminta 

käynnistettiin saman yrityksen viidessä toimipisteessä, jotka edustivat eri kansallisia 

kulttuureita (USA, Kanada, Portugali, Brasilia ja Meksiko). Huolimatta erilaisista 

kulttuurisista oletuksista aloitetoiminta saatiin toimimaan suhteellisen hyvin kaikissa 

tutkimuksessa mukana olleissa yksiköissä. Tuloksiin on toki voinut vaikuttaa esi

merkiksi se, että kaikki yksiköt edustivat samaa yritystä ja että organisaatioiden kult

tuurit eivät välttämättä edusta kaikkia kansallisen kulttuurin piirteitä. Joka tapaukses
sa tutkimuksessa todettiin aloitetoiminnan siirtämisen onnistuneen hyvin kulttuurisis

ta eroavaisuuksista huolimatta. (Bonache 1999)

Kansalliset kulttuurit eivät siis ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa johtamiskäytäntöjen 

siirrettävyyteen. Organisaatiokulttuuri voi poiketa kansallisesta kulttuurista ja yksilöt 

voivat olla hyvinkin erilaisia kuin tyypillinen kansallisuusryhmän edustaja (Mead 

1998). Päätöksiin yhteisten käytäntöjen levittämisestä vaikuttavat lisäksi muun mu

assa kustannukset, jotka aiheutuisivat kansallisesta mukauttamisesta, levitettävän 

käytännön linkittyminen yrityksen kilpailuetuun sekä pyrkimykset kohdella samalla 

tavalla koko henkilöstöä (Bonache 1999). Lähestymistavaksi kulttuuriin on puoles
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taan mahdollista ottaa se, että erot jätetään huomiotta, mikä tosin voi tuoda omat ris

kinsä (Mead 1998). Yhteenvetona voidaan todeta, että kulttuuri kannattaa siis ottaa 

huomioon yhtenä johtamiskäytäntöjen levittämiseen vaikuttavana tekijänä, mutta 

harkita tapauskohtaisesti sille annettava painoarvo.
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3 TULOKSET

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset eli tiedot haastatteluista ja työpajoista 

sekä teoriasta näihin yhdistettynä sekä niihin perustuen Ruukille luotu parannusehdo- 
tustoiminnan toimintamalli. Konstruktiivisen tutkimuksen rakenteen mukaisesti tut

kija kartoitti ensin toimintamallin vaatimuksia ja edellytyksiä haastattelujen avulla. 

Tämän jälkeen hän loi alustavan ehdotuksen toimintamalliksi ja lopuksi testasi ehdo

tusta työpajojen ja haastattelujen avulla. Tässä luvussa käsitellään ensin kehitysehdo- 

tustoiminnan lähtötilanne Ruukissa ja käydään läpi vastauksena ensimmäiseen tut

kimuskysymykseen haastatteluissa esiin nousseet toiminnan piirteet, jotka ovat tär

keitä hyvälle parannusehdotustoiminnalle, ja sitten syvennytään tutkimuksessa luo

tuun toimintamalliin ja sen perusteluihin.

3.1 Kehitysehdotustoiminnan lähtötilanne

Ruukissa kehitysehdotustoiminnalla tarkoitetaan aloite-, JP-, ideointi- ja keksintö- 

toimintaa. Näistä käytetään yhteistä nimitystä ja niitä käsitellään kokonaisuutena siitä 

syystä, että ne kaikki pyrkivät keräämään henkilöstön ideoita, parannusehdotuksia ja 

luovuutta koko yrityksen menestykseksi. Näitä kaikkia myös hallinnoidaan saman 

prosessin, ratkaisu- ja kehittämisprosessin, alaisuudessa. Näin varmistetaan, että eri

tyyppisten kehitysehdotusten kerääminen ei tapahdu kilpailevasti ja ristiriitaisesti 

toisiinsa nähden, vaan ne paremminkin muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuu

den, jolla saadaan aikaan mahdollisimman paljon hyötyä. Aloite-ja JP-toiminta sisäl

tyvät parannusehdotustoimintaan, johon tämä tutkimus keskittyy.

Seuraavassa on kerrottu lyhyesti kustakin kehitysehdotustoiminnan osa-alueesta tut

kimuksen lähtötilanteessa ja siitä, miten ehdotustyypit erotetaan toisistaan. Tauluk

koon 3-1 on koottu kehitysehdotustoiminnan osa-alueille tyypillisiä piirteitä, jotka 

eroavat niiden välillä.
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Taulukko 3-1. Kehitysehdotustoiminnan osa-alueiden tyypillisiä piirteitä

Aloitetoiminta JP-toiminta Ideointi-
toiminta

Keksintö-
toiminta

Ehdotus Toteutusval- 
miita ehdotuk
sia

Pieniä paran
nuksia

Erilaisia ideoi
ta, ajatuksia ja 
ongelma- 
kuvauksia

Mahdollisesti
patentoitava
keksintö

Ehdotusten
kohteet
(pääpaino)

Koneet, tuotan
toprosessit, 
työturvallisuus, 
laatu

Omaan työhön 
ja työympäris
töön liittyvää

Tuotteet,
toimintatavat

Tuotteet,
valmistus
menetelmät

Toiminnan
organisointi

Toimipaikka Toimipaikka/
työtiimi

Konserni/
liiketoiminta-
ryhmä

Konserni

Mahdolli
suus osal
listua

Työntekijät 
noin puolella 
Ruukin toimi
paikoista

Vain muuta
man toimipai
kan työntekijät

Kaikki Ruukin 
työntekijät

Kaikki Ruukin 
työntekijät

Ehdotusten
tekijät

Useimmiten
tuotannon
työntekijöitä

Useimmiten
tuotannon
työntekijöitä

Useimmiten
toimihenkilöitä

Useimmiten
toimihenkilöitä

Ohjeistus Yhtä tai use
ampaa toimi
paikkaa koske
vat säännöt

Toimipaikka- 
kohtaiset sään
nöt

Prosessikuva
uksen yhtey
dessä ohjeita 
käsittelystä

Ruukin yhtei
nen keksintö- 
ohjesääntö

Palkitsemi
nen

Erilaisia las
kentakaavoja 
säännöistä riip
puen, yleensä 
hyötyihin pe
rustuen

Pääosin pie
nehköjä palk
kioita; joko va- 
kiopalkkio tai 
hyötyihin pe
rustuen

Ei vielä määri
telty

Lakiin perustu
en: kohtuulli
nen korvaus; 
Ruukin keksin- 
töohjesäännös- 
sä määritelty 
tapa

3.1.1 Aloitetoiminta

Aloitteessa kuvataan ongelma ja sellaisenaan toteutettavaksi tarkoitettu ehdotus sen 

ratkaisemiseksi. Aloitteet voivat parantaa esimerkiksi koneita, laitteita, tuotantopro
sesseja, laatua, ympäristöasioita, työturvallisuutta tai työviihtyvyyttä.

Aloite-ja JP-toiminnan laajuutta ja eri toimipaikoilla käytössä olevia toimintatapoja 

selvitettiin yhtenäistämisen lähtökohdaksi kesän 2005 aikana. Kukin toimipaikka on 

järjestänyt aloite- ja JP-toiminnan haluamallaan tavalla, jos ylipäänsä on järjestänyt
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tällaista toimintaa, ja toiminta on paikallista. Aloitetoiminta oli järjestetty yhtenäises

ti Production-liiketoimintaryhmässä vielä 90-luvun alussa, mutta sittemmin kukin 

toimipaikka on kehittänyt sääntöjä haluamaansa suuntaan ja vain pienemmillä toimi- 

paikkaryhmillä on enää ollut yhteisiä sääntöjä.

Suurimmalla osalla Suomen tuotantotoimipaikoista on käytössä aloitesäännöt, tosin 

kaikilla näillä toimipaikoilla aloitetoiminta ei ole kovin aktiivista. Ulkomaisista tuo

tantotoimipaikoista alle puolella on varsinaista aloitetoimintaa, ja toiminta keskittyy 

pääasiassa Ruotsiin, Norjaan ja Saksaan. Aloitetoimintaa ei juuri ole itäisemmässä 

Euroopassa ja niillä toimipaikoilla, joilla ei ole tuotannollista toimintaa. Erilaisia 

aloitesääntöjä on käytössä yhteensä kymmenen kappaletta. Osa säännöistä koskee 

vain yhtä, osa taas useampaa toimipaikkaa.

Aloitetoiminta eri toimipaikoilla eroaa merkittävimmällä tavalla palkitsemisen ja kä

sittelyprosessin osalta. Eri toimipaikoilla käytetään erilaisia perusteita palkitsemiseen 

ja palkitsemissummat vaihtelevat. Aloitteiden käsittelyä on organisoitu eri tavoin: 

osalla toimipaikoista se perustuu lähinnä aloitelautakunnan toimintaan, osalla taas 

päävastuu on esimiehillä. Pääosin aloitteet tehdään paperilomakkeelle ja käsitellään 

paperilla, mutta sähköisiä aloitejärjestelmiäkin on käytössä. Aloitetoiminnan aktiivi

suus vaihtelee melko paljon toimipaikoittain.

3.1.2 JP-toiminta

JP-ehdotukset ovat tyypillisesti pieniä parannuksia, jotka kohdistuvat pääosin omaan 

työhön tai työympäristöön eivätkä edellytä suuria investointeja. JP-ehdotukset voivat 

olla pelkkiä ongelmakuvauksiakin, joihin ryhmässä pyritään etsimään ratkaisuja.

JP-toiminta on käytössä muutamalla suomalaisella toimipaikalla ja siihen liittyvät 

käytännöt vaihtelevat aloitetoimintaa enemmän. Osalla toimipaikoista JP-toiminta 

perustuu ryhmämäiseen toimintaan, jossa ryhmä vastaa parannusehdotuksen ideoimi
sesta ja toteuttamisesta. Karkealla tasolla jaotellen toinen tapa taas on kerätä henki

löstöltä parannusehdotukset siten, että vastuu käsittelystä ja toteutuksesta on muualla 

organisaatiossa. Palkitsemissummat vaihtelevat merkittävästi samoin kuin maksuta

pakin: palkkio voidaan maksaa joko yksittäiselle ehdotuksen tekijälle, ehdotuksen
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tehneelle ryhmälle, parannuksen suunnitelleelle ja toteuttaneelle ryhmälle tai yhtei
seen kassaan, josta rahaa käytetään yhteisesti sovittuihin kohteisiin.

3.1.3 Ideointitoiminta

Ideaksi voi kirjata erilaisia oivalluksia, ehdotuksia ja ongelmakuvauksia, jotka liitty

vät Ruukin liiketoimintaan. Idea voi koskea esimerkiksi tuotteita tai ratkaisuja, toi

mintatapoja, liiketoimintaa tai tuotantoa. Idean ei tarvitse olla toteutusvalmis ehdo

tus, vaan sitä voidaan kehittää eteenpäin kirjaamisen jälkeen.

Ideat kirjataan Ruukin intranetissä toimivaan ideoidenhallintajärjestelmään. Pyrki

myksenä on kerätä hyvin paljon erilaisia ideoita ja seuloa niistä parhaat jatkokehitys

tä varten. Kaikilla yrityksen työntekijöillä on oikeus kirjata ideoita, mutta käytännös

sä edellytys intranetin käytöstä rajoittaa käyttäjäjoukkoa siten, että toiminta painottuu 

enemmän toimihenkilöihin. Käsittely tapahtuu keskitetysti organisaatiossa määritel

tyjen vastuuhenkilöiden, tapauskohtaisesti valittavien arvioijien ja kehitysohjaus- 

ryhmien avulla. Ideointitoiminta on käynnistetty vuoden 2005 loppupuolella.

Idean esittäjiä on tähän mennessä palkittu vaihtelevasti esittäjien kesken arvottavilla 

palkinnoilla, mutta ideointitoiminnalle tarkoitus on suunnitella pysyvä palkitsemista

pa. Toiminnasta vastaavat henkilöt haluavat palkkioiden olevan suhteessa muun ke- 

hitysehdotustoiminnan palkkioihin ja siksi asiaa on viety eteenpäin samanaikaisesti 

aloite-ja JP-toiminnan yhtenäistämisen kanssa.

3.1.4 Keksintötoiminta

Työsuhdekeksintöjä säädellään Suomessa ja monessa muussakin maassa erityisen 

lain avulla. Työsuhdekeksintöinä käsitellään työntekijöiden tekemiä keksintöjä, jotka 

on mahdollista patentoida. Patentoitavuus edellyttää keksinnön olevan uusi, keksin

nöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen.

Ruukissa keksintötoimintaa on työsuhdekeksintölain lisäksi ohjeistettu koko konser

nia koskevalla keksintöohjesäännöllä. Keksinnöstä tehdään ilmoitus erillisen keksin- 

töilmoituslomakkeen avulla. Ilmoitukset käsitellään yrityksessä keskitetysti ja niistä 

tehdään päätös, otetaanko keksintöön käyttöoikeus ja haetaanko sille patenttia. Kek- 

sintöohjesäännössä on määritelty eri tapauksissa maksettavat palkkiot.
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3.1.5 Kehitysehdotustoiminnan rooli Ruukin toiminnassa

Ruukin nykyisessä strategiassa tavoite on siirtää painopiste luotettavan terästoimitta- 

jan roolista halutuimmaksi metalliin pohjautuvien ratkaisujen toimittajaksi erikois

tumisen avulla. Kasvun hakeminen ratkaisuliiketoiminnasta painottaa kehitysehdo

tustoiminnan osalta erityisesti ideointia, sillä uusia ajatuksia tarvitaan kaikilta mah

dollisilta suunnilta, ja asiakasrajapinnassa toimivien henkilöiden kautta on mahdollis

ta kerätä tietoa markkinoilla tapahtuvista muutoksista sekä siellä havaittavista tar

peista ja mahdollisuuksista. Liiketoiminnan painopisteen siirtäminen vaatii joka ta

pauksessa niin pientä kuin suurempaakin kehittämistä kaikissa toiminnoissa. Varsi

nainen teräksen valmistus on jo melko vakiintunutta teknologiaa ja tuotantotoimin

taa, mutta toisaalta ratkaisuliiketoiminnassa ja uusissa tuotantolaitoksissa itäisessä 

Keski-Euroopassa on paljon kehitettävää.

Menestyminen kilpailussa edellyttää Ruukilta jatkuvaa kehittymistä ja panostamista 

kustannustehokkuuteen. Konsernin laatupolitiikka painottaa jatkuvaa toiminnan pa

rantamista, joustavuutta sekä ratkaisujen, tuotteiden ja toiminnan laatua. Näihin py

rittäessä parannusehdotustoiminta tarjoaa hyviä työkaluja. Parannusehdotustoimin- 

nan avulla voidaan jatkuvasti hioa toimintatapoja ja prosesseja muun kehitystoimin

nan lisänä. Yksiköstä riippuen tarpeet ja painopisteet hieman poikkeavat toisistaan: 

toisilla toimipaikoilla on tarvetta isoon määrään pieniäkin parannuksia, jotta työym

päristön pienet epäkohdat saadaan kuntoon, toisilla toimipaikoilla taas perusasiat 

ovat kunnossa, mutta jatkuvan toiminnan kehittämisen hengessä on aina mahdollista 

päästä eteenpäin.

3.2 Hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeät toiminnan piirteet

Seuraavassa kuvataan hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan piirtei

tä empiirisen tutkimuksen valossa. Tämän kappaleen lopussa piirteistä tehdään yh

teenveto, jossa vertaillaan ja summataan teoriakatsauksen ja haastattelujen perusteel

la saatuja tuloksia.

3.2.1 Johdon tuki

Erittäin monet haastateltavat nostivat esiin johdon tuen merkityksen parannusehdo- 

tustoiminnassa. Ylimmän johdon tulee nähdä ehdotukset kannattavana osana yrityk
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sen toimintaa ja edistää toiminnalle olennaisten asioiden sujuvuutta. Ehdotusten mää

rään perustuen aktiivisimmilla Ruukin toimipaikoilla paikallisen johdon panostami

nen parannusehdotustoimintaan nousi esiin haastatteluissa. Johdon tuen tulee näkyä 

konkreettisessa toiminnassa. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta tuesta muutama paran

nusehdotusta imi nnasta vastaava henkilö toi haastattelussa esiin, miten johto esimer

kiksi seuraa aloitteiden käsittelyn etenemistä ja puuttuu pitkiksi venyviin käsittelyai- 

koihin. Tällä tavalla käsittelijöille luodaan painetta nopeaan käsittelyyn ja he huo

maavat toiminnan olevan arvostettua jehdossa.

Ylimmän johdon lisäksi esimiesten tulee suhtautua positiivisesti parannusehdotuksiin 

ja kannustaa ryhmäläisiään ehdotusten tekemiseen. Muutama aloitevastaava ja haas

tatellut aloitteen tekijät kertoivat esimiehen kielteisen asenteen joskus lopettavan täy

sin alaisten innon tehdä aloitteita. Esimiehen vaikutus ryhmään on jatkuvaa, joten 

sillä on tärkeämpi merkitys kuin kerran tapahtuvalla koulutuksella.

3.2.2 Nopea käsittely ja toteutus

Haastatteluissa ja työpajoissa varsinkin parannusehdotustoiminnasta vastaavat henki

löt ja aloitteen tekijät korostivat olevan tärkeää, että ehdotukset käsitellään ja toteute

taan kohtuullisen pian ehdotuksen tekemisen jälkeen. Ehdotuksen tekijät eivät innos

tu tekemään uusia ehdotuksia, jos aiemmin tehtyjä ehdotuksia ei käsitellä eikä toteu

teta. Ehdotukset eivät saisi jäädä odottelemaan suhteettoman pitkiksi ajoiksi siitäkään 

syystä, että tällöin ehdotuksista saatavat hyödyt eivät pääse toteutumaan. Eräs pro

jektin ohjausryhmän jäsenistä mainitsi, että vastaavasti kuin ideointitoiminnassa on 

pyritty tekemään, erityisesti parhaat ehdotukset pitäisi pystyä seulomaan joukosta 

nopeasti toteutettaviksi. Näin toiminnasta saadaan paras mahdollinen hyöty.

Toimintatapa voi hidastaa ehdotusten käsittelyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että 

käsittely tapahtuu aloitelautakunnassa tai muussa ryhmässä, joka kokoontuu harvoin. 

Moni aloitevastaavista arvioi, että pienten ja helposti ratkaistavien ehdotusten koh

dalla käsittely etenee yleensä sujuvimmin silloin, kun yhden henkilön päätös riittää 

viemään sen toteutettavaksi. Parissa toimipaikassa oli hyödynnetty käytäntöä, että 

isompia ja hankalampia aloitteita käsitellään ryhmässä. Tämä oli koettu hyödyllisek

si, koska eri näkökulmat saadaan saman tien esiin ja ryhmässä uskalletaan tehdä iso
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jakin päätöksiä ilman turhan pitkää miettimistä. Käsittely sopivanlaisessa ryhmässä 

tuo myös luotettavuutta päätöksentekoon.

Aloitevastaavat toivat työpajoissa esiin, että yksi toteutuksen nopeuteen vaikuttava 

tekijä on priorisointi: mikäli aloitteet on asetettu riittävän tärkeään asemaan, ne saa

daan kyllä toteutettua ajoissa, mutta päinvastaisessa tilanteessa löytyy aina muita asi

oita, jotka vievät ajan ja toteutus viivästyy. Toisaalta osa aloitevastaavista epäili, että 

jos käsittelijöitä liikaa painostetaan nopeaan päätöksentekoon, saatetaan helppouden 

vuoksi hylätä hyviäkin ehdotuksia. Aloitteen hylkääminen kun on nopeaa eikä siihen 

silloin tarvitse juuri perehtyä. Kokonaisuutta tarkastellen haastateltavat eri ryhmistä 

painottivat, että ehdotusten pitäisi voida edetä samalla tavalla kuin muukin kehittä

minen organisaatiossa. Aloitteiden käsittely ei saisi olla byrokraattista ja kankeaa.

Kaikilla toimipaikoilla ei tiedetty, miten kauan aloitteiden käsittely keskimäärin kes

tää, koska tämän seuraamiseen ei ollut mitään työkaluja. Näiden toimipaikkojen aloi

tevastaavat kertoivat myös, että hitaasti etenevään käsittelyyn ja toteutukseen on vai

kea puuttua, koska tilanteen kenties pystyi tarkastamaan vain aloitekansiota selaile

malla. Yksinkertainen tapa ehdotusten käsittelyn ja toteutuksen seurantaan esimer

kiksi sähköisen aloitejärjestelmän avulla voi nopeuttaa ehdotusten etenemistä, kun 

pitkään odottamassa olleet ehdotukset voidaan helposti poimia joukosta ja muistuttaa 

niiden eteenpäin viemisestä.

3.2.3 Palaute ja muu kommunikointi ehdotuksen tekijän kanssa

Parannusehdotuksen tekijälle on tärkeää saada tietää, mitä hänen tekemästään ehdo

tuksesta on päätetty ja miksi. Toteutettu ehdotus toimii hyvänä palautteena, mutta se 

ei poista sanallisen palautteen merkitystä. Haastatellut aloitteen tekijät arvioivat, että 

pelkästään aloitejäijestelmästä omatoimisesti katsottava tieto päätöksistä ja peruste

luista ei ole paras mahdollinen tapa palautteen antamiseen. Sen sijaan palautetta saisi 

mielellään antaa kasvokkain. Muutama haastateltavista korosti, että päätösten huolel

linen perusteleminen on erityisen tärkeää niiden ehdotusten osalta, joita ei toteuteta. 

Myös palkkion suuruuden taustalla olevat periaatteet on hyvä kertoa ehdotuksen teki

jälle. Eräs JP-tukihenkilö kertoi, että palkkioiden perusteena olevista laskelmista ei 

juuri tule jälkikäteen erimielisyyksiä, jos ehdotuksen tekijä pääsee keskustelemaan 

laskelmista niistä vastuussa olevan henkilön kanssa.
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Monet aloitevastaavat mainitsivat hyväksi käytännöksi sen, että käsittelijä keskuste

lee ehdotuksen tekijän kanssa ehdotuksesta varmistaakseen, että on ymmärtänyt oi

kein alkuperäisen ajatuksen. Lisäksi käytännön toiminnassa on koettu hyväksi, että 

ehdotuksen tekijä on tietoinen käsittelyn etenemisestä. Esimerkiksi yksi aloitevastaa- 

va kertoi, että häneltä kysytään usein, missä vaiheessa käsittely on ja kenellä aloite 

on käsiteltävänä. Jo se antaa ehdotuksen tekijälle luottamusta käsittelyn etenemiseen, 

että hän tietää ehdotuksen olevan tietyllä henkilöllä käsiteltävänä. Sähköistä järjes

telmää käytettäessä ehdotuksen tekijällä on mahdollisuus sen avulla seurata käsitte

lyn etenemistä.

3.2.4 Kannustava palkitseminen

Suurin osa haastateltavista näki parhaaksi lähtökohdaksi sen, että pääsääntöisesti 

palkitaan ne ehdotukset, jotka toteutetaan. Osa näistä henkilöistä katsoi, että on tär

keää nimenomaan palkita ainoastaan toteutettavat ehdotukset, kun taas osa taas arvioi 
kannustavammaksi tavaksi palkita toisinaan myös niitä ehdotuksia, joita ei toteuteta. 

Jälkimmäiset perustelivat näkökulmaansa sillä, että palkitseminen ei saa olla liian 

tiukkaa, jotta se tappaa tekemisen innon. Kuitenkin myös toista ääripäätä halutaan 

varoa, jottei parannusehdotustoiminnasta tule "palkitsemisautomaatti".

Lähes kaikki haastatellut henkilöt pitivät rahaa ensisijaisena palkitsemistapana, mutta 

myös erilaisten kampanjoiden yhteydessä jaettujen esinepalkintojen on havaittu in

nostaneen ehdotusten tekemiseen. Ehdotuksen vaikutusten seuranta nähtiin hyväksi, 

jotta palkitseminen sidotaan yrityksen todellisuudessa saavuttamaan hyötyyn, ei vain 

arvioon. Aloitevastaavat arvioivat tietoisuuden muiden saamista palkkioista voivan 

innostaa myös muita tekemään ehdotuksia. Muutama haastateltu henkilö mainitsi, 

että ehdotusten käsittelijöiden palkitseminen voisi olla yksi keino ehdotusten käsitte

lyn nopeuttamiseen.

Osa haastatelluista parannusehdotustoiminnan vastaavista näki palkkiot päällimmäi

senä syynä tehdä ehdotuksia, osa taas oli sitä mieltä, että tärkeämmässä asemassa on 

toteutetusta ehdotuksesta saatava tyytyväisyys ja hyöty oman työn kannalta. Tästä 

näkemyserosta huolimatta palkitsemisen tehtävän katsottiin olevan motivoiminen ja 

kannustaminen ehdotusten tekemiseen. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ovat 

haastateltavien mukaan olennaisia hyvän palkitsemisen kriteerejä.

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006



40

3.2.5 Yleiset toimintatavat

Reiluus, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus esiintyivät monen haastateltavan pu

heessa heidän kuvatessaan hyvää parannusehdotustoimintaa. Muutamassa haastatte

lussa nousi esiin, että henkilösuhteet ja käsitykset toisesta ihmisestä voivat joskus 

vaikuttaa aloitteen käsittelyyn ja siihen liittyvään päätökseen. Tärkeää kuitenkin oli

si, että ehdotuksen tekijä voisi luottaa sen saavan oikeudenmukaisen käsittelyn ja 

päätöksen. Ilmapiiri kokonaisuudessaan vaikuttaa toiminnan aktiivisuuteen. Myös 

arvostus on tarpeellista: ehdotuksiin suhtaudutaan arvostaen ja tosissaan riippumatta 

ehdotuksen sisällöstä ja sen tekijästä. Eräällä toimipaikalla arvostusta on pyritty vä

littämään muun muassa käytettävän sanaston avulla: säännöissä ei puhuta "hylätyis

tä" ehdotuksista, vaan ehdotuksista, joita "ei päätetä toteuttaa" tai "ei hyväksytä".

Muutamat haastateltavat muistuttivat, että parannusehdotustoimintaa koskevat sään

nöt eivät saa hankaloittaa toimintaa, vaan paremminkin niiden tulee tukea sitä. Sään

nöissä tulisi olla riittävän selkeitä määritelmiä ja rajauksia, mutta niiden tulisi kui

tenkin olla riittävän lyhyet ja yksinkertaiset, jotta kaikki ymmärtävät niiden sisällön. 

Sovittujen toimintatapojen tulee olla kaikkien tiedossa. Haastateltavat näkivät tar

peelliseksi, että toimintaa pidetään esillä eri tavoin. Tavoitteena tällä on kannustaa 

ihmisiä yhä uudelleen tekemään ehdotuksia sekä varmistaa toimintatapojen tuntemi

nen. Eräs projektin ohjausryhmän jäsen kuvasi parannusehdotustoimintaa neliskul

maisen jalkapallon potkimiseksi: yksi potku ei riitä pitämään palloa pitkään liikkeel

lä, vaan aktiivinen toiminta edellyttää jatkuvaa muistuttamista ja innostamista.

Ehdotuksen tekemisen tulee olla helppoa ja siihen tulee tarjota tukea tarvittaessa. 

Muutamalla toimipaikalla on todettu hyväksi käytännöksi, että sovittu henkilö auttaa 

ehdotusten kirjaamisessa sähköiseen järjestelmään ja toisinaan myös aktiivisesti ky

selee muilta ehdotuksia. Ehdotuksen kirjaamiseen voidaan myös tarjota erilaisia ta

poja, jolloin tietokoneen käyttö tai keskustelu tietyn henkilön kanssa ei tule esteeksi 

ehdotuksen tekemiselle.

3.2.6 Yhteenveto tärkeistä parannusehdotustoiminnan piirteistä

Sekä haastattelujen tulokset että kirjallisuus painottavat johdon tuen merkitystä koko 

parannusehdotustoiminnan perustana. Parannusehdotusten pitää myös kytkeytyä 

mahdollisimman hyvin organisaation muuhun toimintaan ja kehittämiseen. Käsitte-
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lyn olisi hyvä edetä mahdollisimman paljon samojen organisaatiorakenteiden mu

kaan kuin muutkin kehitysasiat ja ilman ylimääräistä byrokratiaa. Tästä huolimatta 

on toki muistettava suhtautua kunnioittavasti ja arvostaen ehdotukseen, joka on teki

jälleen yleensä varsin tärkeä. Ehdotusten käsittely ja toteutus tulee hoitaa ilman tur

hia viivytyksiä.

Myös palautteen merkitys nousi esiin hyvin tärkeänä asiana sekä kirjallisuuteen että 

empiriaan pohjautuen, tosin kirjallisuus painotti sitä vielä enemmän. Palaute pitää 

antaa pian ja sen sisällön tulee palvella tarkoitustaan: antaa ehdotuksen tekijälle tie

toa ehdotuksen hyväksymisen tai hylkäämisen syistä ja opastaa aktiiviseen ja toivo

tunlaiseen ehdotusten tekemiseen. Palautteen taustalla tulee olla tarkka ja tasapuoli

nen arviointi. Palautteen muodossa ehdotuksen tekijälle voidaan perustella myös ai

neellisesta palkitsemisesta tehty päätös ja näin vahvistetaan aineellisella palkkiolla 

annettavaa viestiä. Aineelliset palkkiot eivät ole välttämättömiä, mutta usein hyödyl

lisiksi havaittuja. Monessa tapauksessa ehdotuksen vaikutuksiin perustuvan palkit

semisen on koettu kannustavan parhaiten.

Merkittävä osa parannusehdotustoimintaa edistävistä piirteistä eivät ole säännöistä 

tai edes toimintamallista riippuvaisia, vaan ne liittyvät laajemmin koko organisaation 

toimintaan. Rakenteiden ja toimintatapojen tulee olla kunnossa, mutta yhtä lailla 

vaaditaan oikeanlaista asennoitumista toimintaan. Reiluus, kannustavuus ja oikeu

denmukaisuus tukevat aktiivista parannusehdotustoimintaa.

3.3 Parannusehdotustoiminnan yhtenäistämisen periaatteet

Ruukin parannusehdotustoimintaa yhtenäistävän toimintamallin lähtökohta on, että 

aloitetoiminta on käytössä jokaisella toimipaikalla ja koskee kaikkia Ruukin palve

luksessa olevia henkilöitä. Yhteisen toimintatavan muodostavat yhteinen aloitepro- 

sessi, yhteiset aloitesäännöt ja yhtenäiset palkitsemisperusteet, jotka sovitetaan kun

kin maan hinta- ja palkkatason mukaisiksi. Kaikkien käyttöön tulee myös yhteinen 

sähköinen aloitejäijestelmä. Koska aloitteet kohdistuvat pääasiassa omaan toimi

paikkaan niin tällä hetkellä kuin oletettavasti jatkossakin, aloitteiden käsittely, toteu

tus ja palkitseminen hoidetaan pääsääntöisesti paikallisesti. Toimipaikan rajat ylittä

viä aloitteita voi myös tehdä.
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JP-toiminnan osalta toimipaikat voivat päättää itse, järjestävätkö tällaista toimintaa. 

Niitä kuitenkin kannustetaan miettimään tämän vaihtoehdon hyödyllisyyttä, ja toi

minnan käynnistämiseen tarjotaan tukea. JP-ehdotukset ovat toimipaikkakohtaisia ja 

toimintatavat sovitaan paikallisesti; sen sijaan palkitsemisessa noudatetaan yhteisiä 

periaatteita.

3.3.1 Yleisesti yhtenäistämisen periaatteista

Lähtötilanteessa Ruukin parannusehdotustoiminta koostui pääasiassa aloite- ja JP- 

toiminnasta. Aloitetoiminnalla on pitkä historia yleisesti teollisuudessa ja myös mo

nessa Ruukin toimipisteessä. Lisäksi JP-toiminta on vakiinnuttanut asemansa tietyillä 

toimipaikoilla. Kannattaisiko toimintamuodot kuitenkin yhdistää? Kaikkien paran

nusehdotusten yhdistäminen yhden toimintamallin alle toisi yksinkertaisuutta toimin

taan. Molemmilla toimintamuodolla on kuitenkin hyötynsä, joita yhdistäminen hei

kentäisi. Käytännössä aloitetoiminnan vahvemmasta asemasta johtuen JP-toiminta 

olisi luultavasti se, joka yhdistettäisiin aloitetoimintaan. Tällöin menetettäisiin sen 

edut: helppoja kevyt prosessi sekä ehdotusten suuri määrä.

Ne haastateltavat, jotka tarkastelivat yhtenäistämistä kaikki toimintamaat huomioi

den, olivat pääosin sillä kannalla, että yhtenäistämisen tulee ulottua yhtä hyvin kaik

kiin toimintamalliin, ellei lainsäädäntö tai muut sopimukset tätä rajoita. Varsinaisesti 

vastakkaisia mielipiteitä ei esitetty, tosin osa haastateltavista tarkasteli yhtenäistä- 

misasiaa lähinnä vain Suomen kannalta. Mitään lainsäädännöllisiä esteitä paran- 

nusehdotustoiminnan yhtenäistämiseen ei löydetty tutkimuksen kuluessa. Ruotsissa 

ammattiliittojen kesken tehdyn sopimuksen perusteella palkitsemissummia saatetaan 

joutua hieman muokkaamaan Ruukin ruotsalaisten toimipaikkojen osalta, ja Norjassa 

rahapalkintojen sijaan voi verotuksellisista syistä olla järkevämpää antaa osittain lah- 

jakortteja. Näitä seikkoja ei kuitenkaan pidetty esteenä yhtenäistämisen ulottamiseen 

kaikille Ruukin toimintapaikoille.

Yhtenäistäminen akselilla Suomi-Ruotsi-Norja-Saksa lienee suhteellisen mutkatonta, 

koska näissä maissa toiminnan historia on suunnilleen samanlainen ja nykyiset käy

tännöt vastaavat suurelta osin toisiaan. Sen sijaan itäisen Euroopan osalta vastaan voi 

tulla mahdollisesti enemmän kulttuuriseikkoja. Esimerkiksi korkeaa valtaetäisyyttä ja 

kollektivismia pidetään perinteisesti tyypillisinä kulttuurisina piirteinä Venäjällä ja
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Itä-Euroopassa (Elenkov 1998; Luthans ym. 1998), kun taas Pohjoismaille tyypillistä 

on matala valtaetäisyys ja individualismi. Kuitenkin jos katsotaan kirjallisuusosuu- 

dessa käsitellyn Bonachen (1999) tutkimuksen tuloksia, parannusehdotustoiminnan 

levittäminen kulttuurirajojen yli voi hyvinkin onnistua. Lisäksi Ruukissa meneillään 

oleva yhtenäistäminen jo sellaisenaan on yhtenäiskulttuurin rakentamista, mikä voi 

auttaa tämän johtamiskäytännön levittämistä. Näin ollen toistaiseksi linjana pidetään, 

että kaikkia toimintamaita kohdellaan yhtenäistämisessä samalla tavalla. Mikäli jokin 

asia osoittautuu käytännössä ehdottomasti toimimattomaksi, tilannetta tarkastellaan 

uudelleen.

3.3.2 Yhtenäistäminen Ruukissa toiminnan eri osa-alueilla

Ruukin toiminnan eri osa-alueita yhtenäistettäessä on keskitytty tärkeimmiksi katsot

tuihin toimintoihin ja periaatteisiin, ja jätetty tarpeen mukaan joustovaraa liiketoi- 

mintaryhmille, toimintamaille tai toimipaikoille. Esimerkiksi henkilöstötoiminnoissa 

työsuhteen elinkaareen liittyvät vaiheet ovat kaikille yhteiset, rekrytointiin liittyvät 

ohjeet ja lomakkeet ovat kaikkialla samat ja kaikissa maissa käydään kehityskeskus

teluja. Toisaalta palkitseminen, työsuhde-edut, eläkeasiat, työsopimukset ja muut esi

merkiksi työehtosopimusten säätelemät asiat hoidetaan maakohtaisesti. Laadun osal

ta konsernissa on yhteinen laatupolitiikka, jota liiketoimintaryhmittäin on avattu tar

kemmiksi ohjeiksi. Laatutoimintojen yhteydessä käytettävissä mittareissa on eroja 

liiketoimintaryhmittäin tai toimipaikoittainkin riippuen siitä, mitä asioita on järkevää 

seurata. Yhtenäistämisen linjaukset on monelta osin valittu käytännöllisiin seikkoihin 

perustuen, mutta toisaalta niihin vaikuttavat myös aiemmat toimintatavat ja johdon 

tekemät painotukset.

Vastaavien periaatteiden mukaisesti parannusehdotustoiminnassa aloitetoiminta ja 

sen keskeisimmät elementit nähtiin tärkeimmiksi yhtenäistää. JP-toiminnan puoles

taan katsottiin tarvitsevan enemmän paikallista joustovaraa. Yhtenäistämisen linjauk

sissa ei haastattelujen ja muun tarkastelun perusteella nähty tarpeelliseksi juurikaan 

ottaa huomioon liiketoimintaryhmiä. Sen sijaan palkitseminen nähtiin hyväksi sovit

taa maakohtaiseen hinta- ja palkkatasoon ja toimipaikkakohtaisesti sallia pieniä mah

dollisuuksia käytännön käsittelytavan muokkaamiseen prosessin roolituksen myötä.
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3.3.3 Aloitetoiminnan yhtenäistäminen

Haastateltavat arvioivat aloitetoiminnan olevan tärkeää toimintaa, jota pitäisi hyö

dyntää kaikilla toimipaikoilla ja johon pitäisi olla oikeus jokaisella Ruukin palveluk

sessa olevalla henkilöllä. Varsinkin projektin ohjausryhmään kuuluvat haastateltavat 

arvioivat aloitetoiminnan yhtenäistämisellä olevan etuja sen kautta, että kaikille toi

mipaikoille saadaan aloitetoimintaa, ja kehittämällä toimintaa yhdessä saadaan kaik

kien käyttöön mahdollisimman hyviä käytäntöjä. Näin jokaisella toimipaikalla erik

seen ei tarvitse suunnitella aloitetoiminnan järjestämistä alusta asti.

Toimipaikkojen erilaisuudesta johtuen haastatellut aloitevastaavat katsoivat tarpeelli

seksi, että käytännön toteutuksen yksityiskohtia ja vastuunjakoa voidaan kullakin 

toimipaikalla soveltaa paikalliseen tilanteeseen sopivaksi. Yhteisen aloiteprosessin 

avulla tarjotaan kaikille toimipaikoille malli hyvään aloitetoimintaan sekä varmiste

taan kaikkien olennaisten vaiheiden hoitaminen. Prosessimallia ja siten aloitteiden 

käsittelytapaa on mahdollista roolien avulla muokata paikallisiin tarpeisiin sopivaksi.

Yhteisten palkitsemisperiaatteiden myötä koko henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti. 

Jo tutkimusta aloitettaessa toimeksiantaja esitti toiveen palkitsemisen yhtenäistämi

sestä. Lisäksi monet haastateltavat nostivat esiin, että aloitetoiminnan lähtötilanne, 

jossa eri toimipaikoilla palkittiin aloitteista hyvin eri tavalla, on selkeästi muussa 

toiminnassa tavoitellun yhtenäisyyden vastaista. Yhteiset säännöt on järkevä ottaa 

käyttöön, jotta kaikkien toimipaikkojen ei tarvitse itse kirjoittaa sääntöjä ja jotta kai

killa on käytössä samat perusteet palkkioiden maksamiseen.

Aloitetoiminnan yhtenäistämisestä kokonaisuutena esitettiin joitain epäileviä näke

myksiä. Production-liiketoimintaryhmässä käytettiin yhteisiä sääntöjä 90-luvulle asti, 

mutta sen jälkeen kukin toimipaikka on voinut itse päättää säännöistään ja toiminta

tavastaan, mikä on koettu edistykseksi. Tästä syystä muutama aloitevastaava nosti 

kartoitusvaiheessa esiin kysymyksen, viekö yhtenäistäminen takaisin vanhaan eli ke

hityksen sijaan huonompaan suuntaan. Kuitenkaan testausvaiheessa kukaan haasta

teltavista ei kyseenalaistanut esitettyjä yhtenäistämisen periaatteita, vaan sen sijaan 

moni mainitsi yhtenäiseen toimintatapaan siirtymisen olevan oikea kehityssuunta.
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3.3.4 JP-toiminnan yhtenäistäminen

Haastateltavat eivät nähneet JP-toiminnan yhtenäistämistä yhtä tärkeäksi kuin aloite

toiminnan yhtenäistämisen. Lähtötilanteessa JP-toimintaa oli vain muutamalla toimi

paikalla eli kyseessä ei ole kovin laajasti tällä hetkellä vaikuttava toimintatapa. Joil

lain toimipaikoilla toimintaa oli aloitettu vuosia sitten, mutta se oli kuihtunut pois 

eikä sen aloittamista uudelleen nähty kannattavana. Toisaalta kukaan haastateltava ei 

myöskään ehdottanut, että JP-toiminta pitäisi yhtenäistämisen vuoksi lakkauttaa kai

kilta toimipakoilta ja panostaa vain aloitetoimintaan. Niillä toimipaikoilla, joilla JP- 

ehdotuksia tehdään ja toteutetaan aktiivisesti, toiminta on koettu tärkeäksi, kannatta

vaksi ja koko työskentelyyn positiivisella tavalla vaikuttavaksi tekijäksi. Tästä syystä 

JP-toimintaa tuetaan, mutta sitä ei pyritä pakottamalla viemään kaikille toimipaikoil

le.

Erotuksena aloitetoiminnasta JP-toiminnan Ruukissa tulee olla ryhmämäistä tai eh

dotusten käsittely poikkeaa aloitteiden käsittelystä. Lisäksi JP-toiminnassa palkitaan 

pääsääntöisesti ryhmää, ei yksilöä. Joko palkkio jaetaan ehdotuksen tekemiseen ja 

toteuttamiseen osallistuneiden kesken tai palkkio talletetaan ennalta sovitun ryhmän 

kassaan, josta se sitten käytetään johonkin yhteisesti valittavaan tarkoitukseen toimi

paikalla sovittavien pelisääntöjen mukaan.

3.4 Palkitsemisen yhtenäistäminen

Tässä kappaleessa esitellään ensin parannusehdotusten palkitsemisen pääpiirteet, sit

ten palkitsemisen lähtötilanne eri toimipaikoilla ja viimeisenä yhtenäisen palkitse

mismallin suunnittelussa sovelletut perusteet. Palkitsemista tarkastellaan tässä aino

astaan aineellisen palkitsemisen osalta, sillä palautteen antamista käsitellään aloite- 

prosessin yhteydessä kappaleessa 3.5.1.

3.4.1 Palkitseminen yhtenäisessä toimintamallissa

Palkitseminen Ruukin yhtenäisessä parannusehdotustoiminnassa perustuu lähinnä 

toteutetuista ehdotuksista maksettaviin palkkioihin. Aloitepalkkion suuruuteen vai

kuttavat pääosin aloitteen aikaansaamat hyödyt. JP-toiminnassa toimipaikan valinnan 

mukaan palkkio on joko vakiosuuruinen tai määräytyy ehdotuksen vaikutuksiin pe

rustuen. Palkkioiden maakohtaisen soveltamisen vuoksi palkkion suuruuksien ilmoit
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tamiseen käytetään osittain pisteitä rahasummien sijaan. Pisteen arvo määritellään 

maakohtaisesti, ja Suomessa se on 20 €.

Toteutetut aloitteet palkitaan joko säästö- tai hyötypalkkiolla. Säästöpalkkio tarkoit

taa, että palkkion suuruus on suhteessa laskettuun tai arvioituun säästöön tai tuot

toon; hyötypalkkio taas perustuu pisteyttämällä tehtävään arviointiin neljän kriteerin 

avulla. Säästöpalkkion suuruus on 30 % säästöosuudesta eli vuosittaisesta säästöstä 

tai tuotosta, josta on vähennetty investointikulujen osuutta. Säästöpalkkiolla on maa

kohtaisesti määritetty maksimisuuruus, joka Suomessa on 50 000 €. Hyötypalkkion 

suuruus saadaan laskemalla yhteen taulukon 3-2 mukaiset pisteet. Mikäli aloitteen 

tekijöitä on useampi kuin yksi, aloitepalkkio jaetaan tekijöiden kesken. Hyötypalkki- 

ot kuitenkin kerrotaan ennen tätä jakamista taulukon 3-3 mukaisilla ryhmäkertoimil- 

la.

Taulukko 3-2. Aloitteen hyötypalkkio

Ei mitään Vähäinen Kohtalai
nen

Suuri

Vaikutus kustannuksiin, 
tuottavuuteen ja asiakkaisiin 0 3 6 12

Vaikutus laatuun ja 
ympäristöön 0 2 4 8

Vaikutus työturvallisuuteen ja 
-viihtyvyyteen 0 2 4 8

Aloitteen tekijän panos 
toteutettavuuteen - 1 2 4

Taulukko 3-3. Aloitepalkkion ryhmäkerroin

Aloitteen tekijöiden 
määrä

Kerroin

2 1,5
3 1,8
4 tai enemmän 2

Mikäli aloitetta ei toteuteta, mutta se on kuitenkin ansiokkaasti tehty, sille voidaan 

antaa tunnustuspalkkio, jonka suuruus on kaksi pistettä. Lisäksi toimipaikoilla on 

mahdollisuus jakaa erilaisia kampanjapalkkioitä, kunhan niiden suuruus on sellainen, 

ettei se muuta palkitsemisen yleistä linjaaja aseta aloitteen tekijöitä eri toimipaikoilla
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eriarvoiseen asemaan. Aloitepalkitseminen on kuvattu myös osana aloitesääntöjä, 

jotka ovat liitteenä 3.

JP-ehdotukset palkitaan toimipaikan valinnan mukaan joko vastaavasti kuin hyöty- 

palkkion saavat aloitteet tai vakiosuuruisella palkkiolla, jonka suuruus on kaksi pis

tettä. JP-palkkiot maksetaan ryhmälle, ei yksittäisille henkilöille.

3.4.2 Palkitsemisen lähtötilanne

Monella Ruukin toimipaikalla on pitkä historia parannusehdotusten palkitsemisesta. 

Aiemmat palkitsemistavat on otettava huomioon yhtenäistämisessä, sillä niillä on 

merkittävä vaikutus ehdotetun palkitsemistavan hyväksyttävyyteen. Kaikki Ruukissa 

käytössä olleet parannusehdotusten palkitsemistavat ovat perustuneet pääasiassa hy

väksyttyjen ehdotusten palkitsemiseen. Useimmissa tapauksissa palkkion suuruuden 

perusteena ovat olleet ehdotuksen arvioidut vaikutukset, mutta osalla toimipaikoista 

suuruuteen on lisäksi vaikuttanut ehdotuksen tekijän panostus.

Aloitteiden palkitsemiseen on kaikilla toimipaikoilla kuulunut säästöpalkkio. Säästö- 

palkkio tarkoittaa, että mikäli aloitteen voidaan laskea tai arvioida tuottavan säästöä 

tai lisätuottoa, aloitteen tekijä saa palkkiona tietyn prosenttiosuuden vuoden säästö- 

osuudesta itselleen. Säästöosuuden laskemisessa on otettu huomioon investointien 

suuruus, tosin toimipaikasta riippuen hieman erilaisella periaatteella. Palkkion las

kemiseen käytetty prosenttiosuus on vaihdellut toimipaikan ja säästön suuruuden 

mukaan 5 % ja 50 % välillä siten, että toisilla toimipaikoilla prosentti on ollut aina 

sama, kun taas toisilla se on pienentynyt hyödyn suuretessa. Muutamalla toimipaikal

la säästöpalkkiolla on ollut maksimisuuruus.

Muutamalla toimipaikalla säästöpalkkio on ollut ainoa palkitsemismuoto. Useimmil

la toimipaikoilla on kuitenkin maksettu pisteytykseen perustuvaa hyötypalkkiota jo

ko kaikille palkittaville aloitteille tai niille, joille ei voida laskea säästöosuutta. Palk

kiosta on käytetty eri nimityksiä, kuten arviopalkkio, peruspalkkio ja pistepalkkio. 

Hyötypalkkioiden suuruus on ollut muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan sa

taan euroon vaihdellen jonkin verran toimipaikkojen välillä. Sen perusteena on ollut 

erilaisia tekijöitä, kuten aloitteen merkitys, aloitteen tekijän panos, kustannussäästöt, 

aloitteen omaperäisyys ja uutuusaste, ympäristövaikutukset, työturvallisuus sekä
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viihtyvyys. Yhdellä toimipaikalla hyväksytty aloite on saanut aina 50 € suuruisen 
peruspalkkien. Vain melko pieni osa kaikista aloitteista saa säästöpalkkion, joten 

suurin osa palkitaan hyöty- tai peruspalkkioilla.

Toimipaikasta riippuen on ollut erilaisia käytäntöjä sen suhteen, missä vaiheessa pro

sessia aloitepalkkio maksetaan. Osa toimipaikoista on maksanut palkkion sen jäl

keen, kun päätös toteuttamisesta on tehty, osa taas on maksanut palkkion vasta to

teuttamisen jälkeen. Ainakin suurimmat säästöpalkkiot on maksettu useimmiten vas

ta seurannan perusteella.

Ryhmä- ja henkilökertoimet ovat vaikuttaneet aloitepalkkion suuruuteen osalla toi

mipaikoista. Ryhmäkertoimella on kasvatettu palkkion suuruutta 1,1-1,5-kertaiseksi 

silloin, kun aloitteen tekijöitä on monta. Näin saatu palkkio on sitten jaettu aloitteen 

tekijöiden kesken. Henkilökertoimella on puolestaan voitu pienentää palkkion suu

ruutta, mikäli aloitteen on katsottu osittain kuuluvan aloitteen tekijän tehtäviin ja vas

tuisiin. Myös henkilön asema yrityksessä on voinut vaikuttaa palkkioon henkilöker- 

toimen osana.

Erityisen hyvänä pidetylle aloitteelle, jota syystä tai toisesta ei ole voitu toteuttaa, on 

osalla toimipaikoista ollut mahdollisuus maksaa pienehkö tunnustuspalkkio. Lisäksi 

muutamalla toimipaikalla on määritelty erikoispalkintoja ansioituneille aloitteen teki

jöille. Toisinaan on järjestetty aloitekampanjoita, joiden yhteydessä on eri perusteilla 

jaettu tai arvottu raha- tai esinepalkintoja aloitteen tekijöille ja joskus myös käsitteli

jöille.

JP-palkkion suuruuteen liittyen on ollut olemassa kaksi erilaista käytäntöä. Toisen 

käytännön mukaisesti toteutetusta JP-ehdotuksesta on aina maksettu tasasumma. 

Toinen tapa taas on ollut jakaa palkkiot pisteytyksen perusteella vastaavasti kuin 

aloitteiden hyötypalkkiot. Pisteiden perusteet ja määrät ovat olleet hieman erilaiset 

kuin aloitteille, mutta suuruusluokka on ollut sama. Jälkimmäiseen käytäntöön on 

kuulunut myös, että isoimmat JP-ehdotukset on voitu palkita säästöpalkkiollakin. JP- 

palkitseminen on kohdistunut ryhmille. Palkkiot on joko koottu yhteiselle "tilille", 

josta ne on käytetty yhteisesti etukäteen sovittujen pelisääntöjen mukaan, tai palkkiot 

on jaettu rahana ryhmän jäsenille siten, että osuuteen on vaikuttanut henkilön osallis

tuminen ehdotuksen toteuttamiseen.
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Keskusteluissa aloitetoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa rahapalkkioiden 

asema tuntui monessa tilanteessa korostuvan, vaikka osa painottikin toteutetun ehdo

tuksen olevan tärkein palkkio. Kirjallisuuden perusteella aineellisten palkkioiden ko

rostuminen voi tarkoittaa sitä, että aineeton palkitseminen ei ole kunnossa. Parannet

tavaa lienee aineettoman palkitsemisen puolella erityisesti palautteen suhteen, mutta 

toisaalta näkemys kertoo osittain siitä, että aineelliseen palkitsemiseen on totuttu osa

na toimintaa.

3.4.3 Yhtenäisen palkitsemisen perusajatukset

Parannusehdotustoiminnan palkitseminen herätti eniten keskustelua testausvaiheen 

haastatteluissa ja työpajoissa. Palkkioiden suuruuteen on mahdotonta löytää oikeita 

ratkaisuja, vaan kyse on paremminkin sovittavista linjauksista.

Vaikka kirjallisuus puolustaa sitä näkökulmaa, että palkkioiden maksaminen ei ole 

välttämätöntä toimivalle parannusehdotustoiminnalle, haastattelujen perusteella 

palkkioilla on koettu olevan tärkeä merkitys osana toimintaa. Monella toimipaikalla 

on totuttu palkkioihin, joten yksistään siitä syystä palkkioista luopuminen olisi hyvin 

vaikeaa. Lisäksi moni haastateltava nosti esiin, että palkkio on tärkeä kannustin, jotta 

aloitteen ylipäänsä viitsii tehdä. Se, että palkkioista toisinaan nousee erimielisyyksiä 

ja kateutta, voisi toki puolustaa palkkioiden pois jättämistä, mutta kukaan haastatel

luista ei varsinaisesti ollut tällaisen linjan kannalla. Parannusehdotustoimintaa kos

kevassa viestinnässä tulee kuitenkin muistaa, että palkkion korostaminen voi vähen

tää työntekijän kiinnostusta itse tehtävää kohtaan (Kohn 1993). Näin ollen ehdotus

ten tekemiseen pitäisi kannustaa pääosin muilla tavoilla ja antaa palkkioiden olla 

mukava, pieni lisäsyy osallistua toimintaan.

Aloitetoiminnassa odotetaan saatavan isojakin hyötyjä tuovia aloitteita, joten on jär

kevää kannustaa henkilöstöä niiden tekemiseen maksamalla palkkiot suhteessa aloit

teen vaikutuksiin. Tämä on melko suoraviivaista niiden aloitteiden osalta, joille voi

daan laskea syntyvä säästö. Kuitenkin myös sellaiset aloitteet, joille ei pystytä las

kemaan varsinaista säästöä, voidaan laittaa keskinäiseen järjestykseen tietyillä vai

kuttavuuden kriteereillä. Esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvistä aloitteista ei voida 

laskea hyötyjä, mutta silti niillä voi olla merkittäväkin vaikutus turvallisuuteen ja sitä 

kautta tapaturmiin. Näin ollen on oikeudenmukaista palkita paremmin aloitteista, jot
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ka vaikuttavat enemmän, ja lisäksi tämä kannustaa tekemään toivotunlaisia aloitteita. 

Vakiosuuruisella peruspalkkiolla tosin selviäisi vähemmällä arvioinnilla eikä arvos

tuksista syntyisi erimielisyyksiä. Haastatteluissa muutama henkilö totesi, ettei tunnu 

reilulta antaa samaa palkkiota kaikille riippumatta aloitteen vaikutuksista, joten sääs- 

töpalkkioiden lisäksi myös muille toteutetuille aloitteille maksetaan palkkio vaiku

tusten perusteella. Koska JP-toiminnan tavoitteena ovat pienet parannukset ja kevyt 

prosessi, enimmäkseen oikeanlaista käytöstä palkitseva vakiosuuruinen palkkio arvi

oitiin testauksessa toimivaksi ratkaisuksi vaikutuksiin perustuvan palkkion vaihtoeh

tona.

Ruukin eri toimintamaiden välillä on merkittäviä eroja hinta- ja palkkatasossa. Tämä 

nähtiin tarpeelliseksi ottaa huomioon palkitsemisessa siten, että absoluuttinen palkki

on summa ei ole kaikkialla sama, vaan koettu arvo pyritään tasaamaan. Pääasiassa 

suhteuttaminen toteutetaan ilmoittamalla palkkioiden suuruudet pisteinä, jonka arvo 

määritetään maakohtaisesti. Säästöpalkkioissa puolestaan hinta- ja palkkataso jo it

sessään vaikuttavat syntyvien säästöosuuksien suuruuteen.

Hyvistä ehdotuksista saatavaa hyötyä tulisi isossa yrityksessä saada kasvatettua mah

dollisuuksien mukaan sen avulla, että sama ehdotus toteutetaan kaikissa soveltuvissa 

kohteissa. Erityisesti toisiaan muistuttavissa tuotantoyksiköissä samoja ehdotuksia 

voidaan hyödyntää hyvin. Koska ehdotuksen käyttämistä laajentamalla yritys hyötyy, 

reilua on palkita myös ehdotuksen tekijää. Näin ollen ehdotuksia palkittaessa otetaan 

huomioon Ruukin kokonaisuudessaan saavuttama hyöty. Haastateltavat arvioivat tä

män olevan periaatteena oikea, vaikka käytännössä voi olla hankala seurata ehdotus

ten käyttöönottoa monella toimipaikalla.

3.4.4 Aloitepalkitseminen

Säästöpalkkioiden perusteena on tasainen palkkioprosentti, vaikka aiemmin suurin 

osa toimipaikoista on palkinnut aloitteet säästöosuuden kasvaessa laskevalla palk- 

kioprosenttiosuudella. Laskevaa prosenttiosuutta käytettäessä aloitteen tekijän saama 

osuus hyödystä on sitä pienempi, mitä merkittävämmästä aloitteesta on kyse - kui

tenkin yrityksen kannalta olisi parempi kannustaa isompien aloitteiden tekemiseen. 

Suuruutta määritettäessä tutkija pyrki löytämään sellaisen prosenttiosuuden, joka ei 

juuri laskisi olemassa olevia palkkioita, mutta ei myöskään nostaisi palkkiotasoa
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merkittävästi nykyiseen verrattuna. 30 % osoittautui sopivan näihin kriteereihin par

haiten.

Säästöosuuden laskemisperiaate perustuu yleisesti käytössä olevaan käytäntöön ja 

yksinkertaiseen investointien jakamiseen. Säästöosuudessa otetaan huomioon yhden 

vuoden säästöt tai lisätuotot, joista vähennetään investointikuluja. Jatkuvaluontoisten 

säästöjen voidaan ajatella toteutuvan keskimäärin ainakin kolmen vuoden ajan, joten 

vuosisäästöä laskettaessa otetaan huomioon kolmannes investointikuluista. Kerta

luonteisessa säästössä puolestaan myös investointi kohdistuu säästöön kertaluontoi

sesti, joten tässä tapauksessa säästöosuutta määritettäessä otetaan huomioon inves- 

tointikulut kokonaisuudessaan.

Osa haastatelluista oli vahvasti sen kannalla, että säästöpalkkiolla tulee olla maksi

mi suuruus. Sen avulla ajateltiin voitavan ainakin hieman vähentää vakavia riitatilan

teita ja kateutta sekä pitää palkkiotasot kohtuullisina. Käytännössä hyvin suuria palk

kioita on mahdollista saada lähinnä kaikkein isoimmissa tuotantoyksiköissä, joissa 

tuotantovolyymit ovat suurimmat. Palkkion suuruuden rajoittaminen kuitenkin koh

tasi myös vastustusta, lähinnä muutamalta aloitevastaavalta, sillä he pitivät sitä epä

reiluna ja katsoivat sen johtuvan siitä, että palkitseminen useimmin koskee tuotannon 

työntekijöitä. Lisäksi he arvioivat palkkion suuruuden rajoittamisen vähentävän intoa 

tähdätä kaikkein tuottavimpiin aloitteisiin. Maksimipalkkiota vastustavat henkilöt 

olisivat pitäneet parempana lähestymistapana pienenevää palkkioprosenttiä, jolloin 

varsinaista kattoa ei tule vastaan, mutta palkkion suuruutta silti tavallaan rajataan. 

Nykytilanne vaikutti selkeästi näkökulmiin, sillä maksimipalkkiota ei vastustettu niil

lä toimipaikoilla, joilla sen olemassaoloon on totuttu. Maksimipalkkion määrittämi

sen kannattajia oli selvästi enemmän kuin vastustajia, joten maksimipalkkio jätettiin 

palkitsemismalliin.

Säästöpalkkio lasketaan vain siinä tapauksessa, että säästöosuus ylittää 1000 €. Täl

lainen raja asetettiin, jotta kaikkein pienimmistä säästöistä ei tarvitse tehdä laskelmia. 

Säästölaskelmien tekeminen on usein haastavaa ja vaatii paljon aikaa, joten koko

naishyödyn kannalta siihen ei kannata käyttää liikaa aikaa suhteessa aloitteen ko

koon.
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Periaatteessa säästöosuuden laskeminen vaikuttaa yksinkertaiselta tavalta määrittää 
palkkio, mutta todellisuudessa säästö- tai tuottovaikutuksen arvioiminen voi olla hy

vinkin haastavaa. Esimerkiksi tuotantolinjan toimintaan tehdyn parannuksen vaiku

tukset voidaan mahdollisesti havaita seurantatiedoissa, mutta toisaalta samaan aikaan 

linjan toimintaan vaikuttaa moni muukin tekijä ja seurantajakson aikana saatetaan 

tehdä myös muita muutoksia. Eräs vaihtoehtoinen tapa olisi jakaa säästöosuudet jon

kinlaisiin suuruusluokkiin, jotka määrittäisivät palkkion suuruuden. Tämä ei kuiten

kaan ratkaise sitä ongelmaa, että aina edes säästöjen suuruusluokka ei ole selvillä. 

Aloitevastaavat toivat myös esiin, että ainakin määriteltyjen rajojen läheisyyteen 

asettuvissa tapauksissa jouduttaisiin luultavasti joka tapauksessa tekemään tarkkoja 

laskelmia, jotta aloitteen tekijälle voidaan perustella palkkion suuruus.

Hyötypalkkion määrittämisen ensisijainen peruste on aloitteen vaikutus, sillä myös 

säästöpalkkio perustuu tähän ja molemmilla palkkiolla on järkevää olla samat perus

teet. Vaikutusta arvioidaan kolmeen ryhmään jaotelluilla kriteereillä, sillä eritellyn 

vaikutusten tarkastelun ansiosta aloitteet on helpompi tasapuolisesti asettaa keskinäi

seen järjestykseen. Vaikutuksen lisäksi hyötypalkkion suuruuteen vaikuttaa aloitteen 

tekijän panos aloitteen toteutettavuuteen, koska käytännössä voi olla isojakin eroja 

siinä, miten valmiiksi aloitteen tekijä on miettinyt ehdotuksena ja osallistuuko hän 

mahdollisesti myös ehdotuksen toteuttamiseen. Tällä tavalla palkitsemisella pyritään 

ohjaamaan aloitteen tekijöitä tähtäämään mahdollisimman pitkälle vietyihin ehdotuk

siin.

Palkitsemistapaa suunniteltaessa tutkija pyrki saamaan arvioitavien kriteerien määrän 

kohtuulliseksi siten, että se antaa työkaluja arvioida aloitteita reilulla tavalla, mutta ei 

ole liian monimutkaista. Samalla periaatteella valittiin, että kutakin kriteeriä arvioi

daan neliportaisella asteikolla: ei lainkaan-vähäinen-kohtalainen-suuri. Eri kriteereitä 

painotettiin toisiinsa nähden sen mukaan, millainen on niiden vaikutus yrityksen 

saaman hyödyn kannalta. Lisäksi suuria vaikutuksia painotetaan enemmän pieniin 

verrattuna, jotta isojen vaikutusten aloitteet saisivat selvästi pienemmistä erottuvan 

palkkion. Palkkion suuruus määritellään laskemalla pisteet yhteen.

Mikäli aloitteen tekijöitä on useampia kuin yksi, hyötypalkkio suurenee aloitesään- 

nöissä määriteltyjen ryhmäkertoimien mukaisesti ja tämä palkkio jaetaan tekijöiden
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kesken. Ryhmäkertoimien käytöllä pyritään kannustamaan aloitteiden miettimiseen 

yhdessä ja siihen, etteivät yhdessä mietityt ajatukset tulisi aloitteiksi vain yhden hen

kilön kirjaamina. Hyvät ajatukset usein muotoutuvat ja kehittyvät keskustelujen 

myötä. Yhdessä mietityt aloitteet ovat usein pidemmälle vietyjä ja helpompia toteut

taa, kun niillä on takanaan useamman henkilön tuki. Yhden henkilön saama osuus 

palkkiosta kuitenkin pienenee tekijöiden määrän kasvaessa, sillä mikäli määrä kas

vaisi, aloitteen tekijöiksi kannattaisi kirjata ylimääräisiä henkilöitä. Säästöpalkkioihin 

ei sovelleta ryhmäkertoimia, koska niiden yhteys saavutettuihin hyötyihin on hyöty- 

palkkiota suorempi.

Henkilökerroin jätettiin pois palkitsemisesta, koska sen käytännön vaikutus on 

haastattelujen perusteella usein ollut toimihenkilöille muodostunut käsitys, että hei

dän ei ole tarkoitus tehdä aloitteita. Tällaista viestiä ei ole tarkoitus välittää, sillä 

kaikkien henkilöryhmien toivotaan tekevän aloitteita. Ainoa rajoitus on, että normaa

leihin työtehtäviin kuuluvista aloitteista ei makseta palkkiota, koska kehittäminen ja 

parantaminen kuitenkin ovat merkittävä osa palkanmaksun perusteita monelle työn

tekijälle.

Alustavassa toimintamalliehdotuksessa tutkija ehdotti palkkioita maksettavan vain 

niille aloitteille, jotka toteutetaan. Työpajoissa osa aloitevastaavista toi kuitenkin 

esiin, että olisi hyvä olla mahdollisuus antaa tunnustuspalkkio sellaiselle aloitteelle, 

jossa näkyy merkittävä perehtyminen mutta jota ei syystä tai toisesta voida toteuttaa. 

Tällä voitaisiin kannustaa aloitteiden tekemiseen ja osoittaa reiluutta palkitsemisessa. 

Osa työpajoihin osallistuneista puolusti sitä näkemystä, että olisi parempi palkita ai

noastaan toteutettavat aloitteet. Tunnustuspalkkio otettiin mukaan lopulliseen toimin

tamalliin, jotta sillä voidaan tarvittaessa kannustaa aloitteen tekijöitä. Koskaan palk

kiota ei ole pakko antaa, joten tunnustuspalkkioita vastustavien ei ole pakko toimia 

näkemyksensä vastaisesti. Tunnustuspalkkion suuruus määritettiin siten, että se on 

pienempi kuin käytännössä pienin mahdollinen aloitepalkkio.

Aloitekampanjoilla onnistutaan usein innostamaan henkilöstöä ehdotusten tekemi

seen. Tällaisten järjestämiseen halutaan edelleen jättää mahdollisuus siten, että myös 

paikallisella tasolla voidaan päättää kampanjan järjestämisestä. Palkkioiden suuruus 

ei kuitenkaan saa olla sellainen, että se vaikuttaisi merkittävästi palkitsemisen koko
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naistasoon. Esinepalkkioiden osalta puolestaan on toimittava verohallinnon ohjeiden 

mukaisesti, ettei jaeta verottomasti palkkioita, joista verot kuuluisi maksaa. Lisäksi 

kampanjaa järjestettäessä on otettava huomioon käsittelijöiden kuormitus niin, ettei 

aloitemäärän kasvu aiheuta heille ylisuurta työtaakkaa tai pidennä aloitteiden käsitte

lyaikoja kohtuuttomiksi.

3.4.5 JP-palkitseminen

JP-palkitsemiseen annetaan toimipaikoille valinnan mahdollisuus, koska tarkat toi

mintatavatkin päätetään paikallisesti. Toimipaikkakohtaisesti voidaan valita kahdesta 

palkitsemisvaihtoehdosta se, joka paremmin soveltuu toimipaikan JP-toiminnan ko

konaisuuteen ja tukee sen tavoitteita.

Toinen vaihtoehto on palkita JP-ehdotukset tasasuuruisella palkkiolla, mikä helpottaa 

prosessia siltä osin, että ehdotusten arvoa ei tarvitse arvioida. Koska toiminnassa py

ritään saamaan suuri määrä ehdotuksia, on käyttäytymisen palkitsemiselle hyvät pe

rusteet. Siinä mielessä palkitseminen ottaa kuitenkin huomioon myös ehdotuksen 

sisällön, että palkitseminen kohdistuu vain toteutettuihin ehdotuksiin. Tasapalkkion 

suuruus on kaksi pistettä, mikä toisaalta on pienehkö palkkio aloitteeseen verrattuna, 

mutta toisaalta JP-ehdotukset tyypillisesti ovat pienempiä.

Toinen vaihtoehto JP-toiminnan palkitsemiseen on puolestaan jakaa vastaavan suu

ruisia palkkioita kuin aloitteiden hyötypalkkiot. Tämä soveltuu käyttöön erityisesti 

silloin, kun JP-ehdotuksia kehitetään ja toteutetaan ryhmässä ja ehdotusten sisältö 

vastaa suurin piirtein aloitteita. Kuten kiijallisuuskatsauksessa todettiin, rinnakkain 

käytettyinä erilaisilla parannusehdotustoiminnan muodoilla ei saa olla sellaisia pal- 

kitsemistapoja, jotka ohjaavat paremman palkkion toivossa käyttämään lähinnä toista 

parannusehdotustyyppiä, vaan palkitsemisen tulisi olla mahdollisimman tasapuolista. 

Erityistapauksessa hyvästä JP-ehdotuksesta voidaan maksaa säästöpalkkio aloitteen 

tapaan, jotta näitä kahta toimintamuotoa ei siinä mielessä aseteta eriarvoiseen ase

maan.

JP-toiminnan palkkioita ei makseta yksilöille, vaan ryhmälle. Tämä on yksi periaate, 

joka tekee selkeän eron Ruukin aloite- ja JP-toiminnan välille. Palkkion jakaminen
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ryhmälle ohjaa toimimaan yhdessä ja yhteisen hyvän edistämiseksi. Myös kateus 

palkkioista jää ryhmäpalkitsemisen ansiosta pois.

3.4.6 Kehitysehdotusten palkitsemisen kokonaisuus

Parannusehdotusten palkitsemisen suunnittelussa on pyritty katsomaan kehitysehdo- 

tustoiminnan palkitsemista kokonaisuutena, jotta palkitseminen ei väärällä tavalla 
suosi vain osaa kehitysehdotustoiminnan muodoista tai ohjaa ehdotusten tekijöitä 

esittämään ideaansa "väärän" kanavan kautta sen toivossa, että saisi paremman palk

kion. Ideoinnin palkitsemista on mietitty samanaikaisesti parannusehdotustoiminnan 

palkkioiden kanssa, mutta sitä ei vielä ole otettu käyttöön. Palkitsemisen kokonai

suus on esitetty kuvassa 3-1.

(Idean esittäjän 
pyynnöstä)

Joko aloitteen 
säästöpalkkion 
tai keksinnön 

erityis
korvauksen 

tapaan

(Keksinnön tekijän 
pyynnöstä)
Keksinnön 

tuottamaan erittäin 
huomattavaan 
taloudelliseen 

hyötyyn perustuen

Erityiskorvaus

Toteutettu aloite

Aloite
Toteutettu
JP-ehdotus

Käsittelyyn 
otettu idea

Keksintö
Patentoitava

keksintö

Säästö- 
palkkio

(taulukosta)

Hyöty-
palkkio

JP-palkkio
x * piste (taulukosta)

2 * piste

Ideapalkkio
1 * piste

Kuva 3-1. Kaavio kehitysehdotusten palkitsemisen kokonaisuudesta

Koska kehitysehdotustoiminnan eri muodoilla on hieman erilaiset tavoitteet, toimin

tatavat ja tausta, myös palkitsemisessa on eroavaisuuksia. Aloitteiden ja JP- 

ehdotusten osalta palkitaan toteutettuja ehdotuksia, koska tavoitteena on saada hyviä 

ja tuottavia ehdotuksia. Ideointitoiminnassa puolestaan palkitaan idean esittämisestä, 

koska erilaisia ajatuksia halutaan saada mahdollisimman paljon eikä kaikkien tarvitse
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sellaisenaan olla valmiiksi jalostettuja ja toimivia ratkaisuja. Ideaprosessi on kehitet
ty nimenomaan jalostamaan esitettyjä ideoita. Keksintöjen osalta palkitaan oikeuksi

en ottamisesta, patentin hakemisesta ja patentin saamisesta. Ideoiden peruspalkkiot 

ovat kaikkein pienimmät, JP-ehdotuksilla on hieman niitä suuremmat palkkiot. Aloit

teilla ja keksinnöillä on yleensä suurimmat palkkiot, mikä heijastaa näiden aikaan

saamia vaikutuksia. Idean ja keksinnön osalta ei useinkaan tiedetä kovin pian ehdo

tuksen jättämisen jälkeen lopullisia ehdotuksesta tulevia hyötyjä, joten niille voidaan 

tarvittaessa maksaa erityiskorvausta sen jälkeen, jos yrityksen huomataan saavutta

van merkittäviä taloudellisia hyötyjä. JP-ehdotuksille ja aloitteille taas voidaan 

useimmiten määritellä palkkiot oikeudenmukaisesti jo osana käsittelyprosessia.

Testausvaiheessa tutkimuksessa oli mukana myös vaihtoehtoinen palkitsemismalli, 

joka pyrki yksinkertaistamaan palkkioita sekä antamaan eri ehdotustyypeille mahdol

lisimman samanlaiset palkkiot. Pienten rahapalkintojen sijaan ehdotettiin tavarapal- 

kintoja, jotka eivät olisi ennakonpidätyksen alaista tuloa. Tässä vaihtoehdossa idean, 

JP-ehdotuksen ja aloitteen tekeminen olisi palkittu pienellä palkinnolla, jonka suu

ruus olisi kaikille sama, mutta idean ja aloitteen kohdalla se olisi annettu tavaran 

muodossa, JP-ehdotuksessa taas ryhmän yhteiselle "tilille". Toteutettavien aloitteiden 

palkkiolle olisi ollut ainoastaan neljä vaihtoehtoa hyöty-ja säästöpalkkioiden sijaan: 

karkealla jaottelulla olisi määritelty aloitteen vaikutus, ja tämä olisi määrännyt palk

kion suuruuden.

Testauksessa suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että pienet tavarapalkkiot eivät 

ole hyvä palkitsemistapa, varsinkaan siinä tapauksessa jos henkilö tekee paljon ehdo

tuksia. Ehdotuksia tekemällä kerättävien pisteiden perusteella jaettavat isommat 

palkkiot taas eivät auta välttämään veroja pienten tavarapalkkioiden tapaan, koska ne 

tulkitaan veronalaiseksi tuloksi samoin kuin raha.

Aloitepalkkioiden karkea jako vain neljään palkkiovaihtoehtoon koettiin puolestaan 

liian suurpiirteiseksi. Erityisesti aloitteen tekijöille on tarpeen pystyä perustelemaan 

palkkion suuruus, jolloin hyötypalkkioissa käytettävä taulukko tarjoaa tähän parem

mat työkalut. Säästöpalkkioiden osalta toisaalta pidettiin ajatuksesta, ettei säästöjä 

tarvitsisi aina laskea tarkalleen, mutta palkkioihin olisi kaivattu enemmän vaihtoeh

toja erityisesti isompia säästöosuuksia ajatellen. Säästöpalkkiot toki voitaisiin jakaa
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hieman useampaankin kategoriaan, mutta tällöin lähestytään tilannetta, että säästö- 

osuus on joka tapauksessa laskettava, eikä näin ollen saavuteta karkean arvioinnin 

tuomia hyötyjä.

Tämä vaihtoehtoinen, yksinkertaistettu palkitsemistapa sai muutaman positiivisen 

arvion, mutta enimmäkseen negatiivista palautetta. Negatiivisten arvioiden perustelut 

olivat siinä määrin painavia, että tutkija katsoi paremmaksi, ettei tätä palkitsemista- 

paa oteta käyttöön. Palkitsemismallin arvioihin vaikutti selvästi se, että se olisi muut

tanut merkittävästi nykyisiä käytäntöjä, mutta tämä ei kuitenkaan riitä mitätöimään 

haastateltavien esittämiä vaihtoehdon huonoja puolia.

3.5 Aloitetoiminnan yhteiset toimintatavat

Yhtenäisen palkitsemisen ohella aloitetoiminnassa otetaan käyttöön yhteinen aloite- 

prosessi, aloitesäännöt ja sähköinen aloitejärjestelmä. Nämä esitellään perusteluineen 

tässä kappaleessa.

3.5.1 Aloiteprosessi

Yhteinen aloiteprosessi on kuvattu prosessikaavion, prosessin vaiheiden kuvauksen 

ja roolikuvausten muodossa. Kuvassa 3-2 esitetty prosessikaavio antaa yleiskuvan 

aloitteen käsittelyn etenemisestä. Lisäksi prosessikaaviossa on näkyvissä kustakin 

vaiheesta vastuussa oleva rooli. Roolien avulla kuvataan vastuita, jotka pitää hoitaa, 

ja toisaalta annetaan toimipaikoille mahdollisuus hieman muokata prosessin toteutus

ta paikallisiin tarpeisiin sopivaksi.
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Aloitteen
tekijä

Aloitteen
vastaanottaja

Aloitteen
arvioija

Toteutuspäätöksen
tekijä

ToteuteA
taanko?

Kyllä

Aloitteen
toteuttajat

Palkkion
määrittäjät

Palkkion
hyväksyjä

Palkanlaskenta

Arkisto

Toteutus

Aloitteen
arviointi

Aloitteen
vastaanotto

Aloitteen
tekeminen

Palkkion
hyväksyminen

Palkkion
maksu

Palkkion
suuruuden

määrittäminen

Palaute
aloitteen
tekijälle

Kuva 3-2. Aloiteprosessi

Aloiteprosessista on paikallisesti ollut hieman erilaisia sovellutuksia ja erityisesti 
roolit on hoidettu hyvinkin eri tavoin, mutta prosessin päävaiheet ovat kuitenkin ol

leet melko samanlaiset. Merkittävin ero vaiheiden järjestyksen osalta on ollut palkki

on maksamisen ajankohta suhteessa toteutukseen. Muilta osin yhteisen prosessin 

suunnittelu oli melko helppoa. Testauksessa palautetta annettiin eniten siihen liittyen, 

miten asiat esitetään, ei varsinaisesti tarpeita muuttaa ehdotettua prosessia. Prosessin 

vaiheiden sisältö on esitetty taulukossa 3-4.
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Taulukko 3-4. Aloiteprosessin vaiheet

Prosessin vaihe Vaiheen sisältö
Aloitteen
tekeminen

Aloite kirjataan itse tai jonkun avustuksella paperille tai aloite- 
järjestelmään
Aloitteeseen liitetään tarvittavat piirustukset tai muut lisäselvi
tykset

Aloitteen
vastaanotto

Aloite siirretään tarvittaessa paperilta sähköiseen järjestelmään 
Aloitteelle valitaan arvioija

Aloitteen arviointi Aloitteen tekijän kanssa keskustellaan sen varmistamiseksi, että 
aloite on ymmärretty oikein
Aloite arvioidaan

Toteutetaanko? Päätetään, toteutetaanko aloite, ja perustellaan päätös
Mikäli aloite toteutetaan, valitaan toteutuksesta vastaava henki
lö
Lähetetään aloite tiedoksi muille kohteille, jossa aloite mahdol
lisesti voidaan toteuttaa
Siirretään tarvittaessa kehitysohjausryhmän hoidettavaksi rat
kaisu-ja kehittämisprosessin mukaisesti

Palaute aloitteen 
tekijälle

Kerrotaan aloitteen tekijälle, mitä aloitteen toteuttamisesta on 
päätettyjä miksi
(Palautteen antaa aloitteen vastaanottaja, arvioija tai toteutus- 
päätöksen tekijä)

Toteutus Toteutetaan aloite sovitulla tavalla
Palkkion
suuruuden
määrittäminen

Tarvittaessa seuranta aloitteen hyötyjen arvioimiseksi 
Määritetään palkkio aloitesääntöjen mukaisesti
Tiedotetaan aloitteen tekijää

Palkkion
hyväksyminen

Hyväksytään määritetty palkkion suuruus tai pyydetään siihen 
tarkennusta

Palkkion maksu Maksetaan palkkio aloitteen tekijälle

Tutkija näki hyväksi nostaa palautteen antamisen erilliseksi prosessin vaiheeksi, sillä 

palautteen merkitys nousi tärkeänä esiin erityisesti kirjallisuuden, mutta myös haas

tattelujen perusteella. Näin on selvästi näkyvillä, että palautteen antaminen kuuluu 

osaksi prosessia. Vaihekuvauksessa asia on vielä pyritty ilmaisemaan niin, että pa

laute nimenomaan annetaan aloitteen tekijälle, ei vain laiteta sitä jonnekin katsotta

vaksi siten, että asia on aloitteen tekijän aktiivisuuden varassa.
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Lähtötilanteessa osa toimipaikoista on maksanut aloitepalkkiot toteutuspäätöksen 

jälkeen, osa taas vasta sitten, kun aloite on toteutettu. Jälkimmäisenä mainittua tapaa 

on pidetty hyvänä siitä syystä, että tällöin palkittavista aloitteista todella saadaan 

hyöty ja sellaisia aloitteita ei jää odottamaan toteuttamattomina, jotka kuitenkin on jo 

aiemmin palkittu. Lisäksi aloitteen tekijällä on mielenkiintoa muistuttaa aloitteen to

teuttamisesta, koska muuten hän ei saa palkkiotaan. Palkkioiden maksamista päätök

sen tekemisen jälkeen on puolestaan perusteltu sillä, että tällöin aloitteen tekijä ei 

joudu odottelemaan palkkiota itsestään riippumattomista syistä pitkiä aikoja. Palkit

seminen on yhtenä vaiheena aloiteprosessissa, joten yhtenäisen prosessin muodosta

miseksi myös tämä asia on yhtenäistettävä.

Periaatteen tasolla Ruukille ei ole suunnaton menetys, vaikka joistain aloitteista mak

settaisiinkin palkkio, vaikkei hyötyä lopulta syntyisikään toteuttamattomuuden vuok

si. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä asia sen kannalta, että aloitteen tekijälle viestitetään 

prosessin päättyvän toteutuspäätökseen, vaikka yrityksen hyötyjen kannalta tärkein 

vaihe eli toteutus on vasta tulossa. Jos taas ongelmana on palkkioiden maksun siir

tyminen siitä johtuen, että toteutukset viivästyvät, todellinen ongelma on toteutusten 

aikatauluja oikea toimenpide on puuttua siihen.

Testausvaiheessa palkitsemisen ajankohta nosti esiin mielipiteitä molempien lähes

tymistapojen puolesta. Myös palkkion maksun jakamista kahteen vaiheeseen ehdotet

tiin; ajatuksena olisi, että toteutuspäätöksen jälkeen maksetaan palkkio minimiarvi- 

oon perustuen ja seurannan jälkeen olisi mahdollisuus maksaa tarvittaessa lisää to

dettuun hyötyyn perustuen. Kaksivaiheinen palkitseminen kuitenkin tekisi prosessis

ta raskaamman, koska palkkion suuruus määritettäisiin ja hyväksyttäisiin kaksi ker

taa. Näin ollen kaksivaiheista palkitsemista ei nähty järkeväksi vaihtoehdoksi. Koko

naisuuden logiikkaa tarkastellen tutkija totesi, että palkitsemisen on parempi tapahtua 

vasta toteutuksen jälkeen.

Aloiteprosessissa on määritelty, että palkkion suuruuden määrittämisen jälkeen se 

pitää vielä hyväksyä. Tämä on ollut aiemmin käytäntönä useimmilla toimipaikoilla. 

Toisaalta se tuo prosessiin byrokraattisuutta, mitä muuten on pyritty välttämään, 

mutta samalla se varmistaa palkitsemisen oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta.
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Kirjallisuuden valossa näyttää tärkeältä varmistaa esimerkiksi tällaisella tavalla mah

dollisimman reiluja oikeudenmukaiseksi koettu käsittely aloitteille.

Osalla Ruukin toimipaikoista on keskenään vastaavaa tuotantoa tai tuotantolaitteis

toa. Tästä syystä yhdellä toimipaikalla tehdystä aloitteesta voi olla hyötyä muillekin 

toimipaikoille. Muutamassa kartoitusvaiheen haastattelussa tuotiin esiin, että tätä hy

vien ehdotusten levittämistä pitäisi pyrkiä tukemaan. Toisaalta jotkut haastateltavat 

totesivat myös, että hyviä käytäntöjä pitäisi levittää muilla tavoin, se ei ole aloitetoi

minnan varsinainen tehtävä. Jotta asiasta kuitenkin huolehdittaisiin, tiedon levittämi

nen muihin soveltuviin kohteisiin on yhtenä osana käsittelyprosessia.

Kullekin vaiheelle on määritetty, mikä rooli vaiheesta vastaa. Taulukko 3-5 tarkaste

lee tarkemmin, miten näiden roolien hoitajat valitaan ja mitä heiltä edellytetään. Sa

ma henkilö tai ryhmä voi toisinaan hoitaa useampaakin roolia, mutta ne on erotettu 

roolikuvauksessa, jotta toimipaikat voivat joustavammin suunnitella roolijaon, joka 

palvelee heidän tarpeitaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Taulukko 3-5. Aloiteprosessin roolit

Rooli
Aloitteen tekijä Ruukin palveluksessa oleva tai Ruukin hyväksi työsken

televä henkilö tai henkilöryhmä
Aloitteen vastaanottaja Useimmiten toimipaikan aloitevastaava, tarvittaessa in- 

novaatiohallinnan tiimin jäsen
Aloitteen arvioija Aloitteen vastaanottaja valitsee arvioijan aloitteen mu

kaan
Henkilö tai ryhmä, joka tuntee hyvin aloitteen kohteen

Toteutuspäätöksen tekijä Usein sama kuin aloitteen arvioija
Henkilö tai ryhmä, jolla on valtuudet päättää aloitteen 
edellyttämistä toimenpiteistä

Aloitteen toteuttajat Toteutuspäätöksen yhteydessä valitaan toteutuksesta vas
taava henkilö, joka tarvittaessa pyytää muitakin henkilöi
tä osallistumaan toteutukseen

Palkkion määrittäjä Esim. aloitteen arvioija ja/tai toteutuksen vastuullinen, 
aloitelautakunta

Palkkion hyväksyjä Esim. aloitevastaava, aloitelautakunta
Isoille palkkioille yksikönjohtaja tms.

Palkanlaskenta Aloitteen tekijän palkanlaskenta

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Али Hirvonen, 2006



62

Yli 50 hengen tuotantotoimipaikoilla tehdään roolimääritys. Myös muut toimipaikat 

voivat sen tehdä, mutta tätä ei edellytetä. Riittävän suurilla tuotantotoimipaikoilla 

määritys vaaditaan, koska on luultavaa, että tulevaisuudessakin pääosa aloitteista tu

lee keskittymään niille. Määritettyä rajaa pienemmillä toimipaikoilla ei luultavasti 

juuri tarvita strukturoituja toimintatapoja omaan toimipaikkaan kohdistuvien ehdo

tusten käsittelyyn; toimipaikkaa laajemmat aloitteet taas joka tapauksessa käsitellään 

muulla tavalla. Niiden toimipaikkojen osalta, joissa roolimääritystä ei ole tehty, aloit

teiden käsittely käynnistetään Ruukissa jo olemassa olevan innovaatiohallinnan tii

min avulla. Arvioija, toteutuspäätöksen tekijä, toteuttajat ja palkkion määrittäjä vali

taan tällöin aloitekohtaisesti. Palkkion hyväksyjänä toimivat innovaatiohallinnan tii

min jäsen sekä kohteesta taloudellisesti vastuussa oleva henkilö. Tähän päädyttiin, 

koska haastatteluissa toivottiin, ettei aloitetoimintaa varten rakennettaisi uusia orga

nisaatiorakenteita, vaan toimittaisiin olemassa olevien avulla.

Roolien osalta on tärkeintä määrittää valmiiksi, kuka toimii aloitteen vastaanottajana, 

miten palkkioista päätetään ja miten palkkiot hyväksytään. Aloitteen arvioija, toteu

tuspäätöksen tekijä ja toteuttajat tunnistetaan kulloinkin käsittelyn edetessä. Aloitteen 

vastaanottajaksi suositellaan nimitettävän aloitevastaava, joka muutenkin huolehtii 

toimipaikalla aloitetoimintaan liittyvistä asioista.

Pääsääntöisesti aloitteiden käsittely hoidetaan paikallisesti, jolloin myös prosessiin 

kuuluvien roolien hoitajat ovat saman toimipaikan edustajia. Jos aloite koskee mon- 

taa toimipaikkaa tai koko konsernia, käsittely siirretään tarvittavalle tasolle ja sopi

ville tahoille organisaatiossa. Esimerkiksi liiketoimintaryhmittäin ja toiminnoittain 

määritellyt kehitysohj ausryhmät Ruukissa voivat tällaisissa tapauksissa toimia aloit

teen arvioijina ja toteutuspäätösten tekijöinä. Muutenkin päätösten tekeminen pitää 

tarvittaessa siirtää riittävän korkealle taholle, mikäli valtuudet esimerkiksi investoin

tien tekemiseen eivät riitä sillä henkilöllä, joka ensin on valittu päätöksen tekijäksi.

Monilla toimipaikoilla on ollut aloitelautakunta, jonka vastuulle on usein kuulunut 

palkkioiden päättäminen tai hyväksyminen ja mahdollisesti muut yleisesti aloitetoi

mintaan liittyvät tehtävät. Yhtenäisen aloiteprosessin mukaan toimittaessa voidaan 

käyttää tällaisia aloitelautakuntia, mutta se ei ole pakollista. Aloitelautakunta voi hoi

taa esimerkiksi palkkion määrittäjän tai palkkion hyväksyjän roolia, mutta yhtä hyvin
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näihin rooleihin voidaan nimetä yksittäisiä henkilöitä. Valinnaisuudesta johtuen yh

tenäiseen toimintamalliin ei myöskään määritelty, millainen kokoonpano mahdolli

sella aloitelautakunnalla pitää olla, vaan se on toimipaikan päätettävissä.

Valitustie

Haastatteluissa nähtiin tarpeelliseksi määritellä aloitteille valitustie, jotta olisi ole

massa selvä menettelytapa erimielisyyksien käsittelyyn. Toisaalta haastatteluissa 

huomautettiin myös, että valitustien määritteleminen jo alkuperäiseen toimintamal

liin viestii siitä, että järjestelmän ei oleteta onnistuvan reilussa käsittelyssä, ja lisäksi 

arveltiin paikallisen valituskäsittelyn riittävän lähes aina.

Koska aloitteet pääosin käsitellään paikallisesti, myös erimielisyyksien selvittely ta

pahtuu pääsääntöisesti paikallisesti, mutta erityisen hankalia tilanteita varten on ole

massa myös konsernissa sovittu yhteinen, viimeinen valitusporras. Tämäkin menette

ly pyritään kuitenkin hoitamaan olemassa olevilla organisaatiorakenteilla. Mikäli 

paikallisesti ei päästä yksimielisyyteen, konsernin aloiteasioista vastaavalle henkilöl

le tehdyn kirjallisen esityksen perusteella asia viedään ratkaisu- ja kehittämisproses

sin ohjausryhmän päätettäväksi. Alustavassa toimintamallissa ehdotettiin valituskä- 

sittelyjen ajaksi tähän ryhmään lisättävän henkilöstön edustajat, mutta tämän arvioi

tiin olevan käytännössä hankalaa ja kuitenkin todellisuudessa vaikuttavan vain vähän 

tehtäviin päätöksiin, joten henkilöstöedustus jätettiin pois parannetusta toimintamal

lista.

3.5.2 Aloitetoiminnan säännöt

Ruukin yhteiset aloitetoiminnan säännöt ovat liitteenä 3. Lähtötilanteessa oli käytös

sä yhteensä kymmenet erilaiset aloitesäännöt, joista suurin osa oli ollut käytössä mo

nia vuosia. Osassa säännöistä oli vielä mukana vanhoja yritysten nimiä. Osassa taas 

palkitsemissummat oli ilmoitettu markkoina tai aiemmat markkasummat oli vain 

muutettu euroiksi, jolloin oltiin kaukana tasasummista. Kaikissa tapauksissa säännöt 

eivät myöskään vastanneet nykyistä toimintatapaa.

Kartoitusvaiheen haastatteluissa esiintyi hieman toisistaan poikkeavia ajatuksia siitä, 

mikä kuvaa parhaiten hyviä sääntöjä. Osa korosti, että aloitesääntöjen tulisi olla 

mahdollisimman lyhyet, yksi A4-paperi olisi sopiva pituus. Toiset puolestaan arvioi-
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vat, että on tärkeämpää, että aloitesäännöt tarjoavat vastauksen mahdollisimman mo

niin kysymyksiin. Realiteetti tietyssä mielessä on kuitenkin se, että kaikkia esiin tu

levia tilanteita ja ongelmakohtia ei pystytä määrittelemään säännöissä, vaan tietyiltä 

osin on pakko tyytyä vain soveltamaan niiden evästämää periaatetta. Näin ollen 

säännöistä ei lopulta edes pyritty tekemään kaiken kattavia, vaan painotettiin enem

män yksinkertaisuutta.

Yksinkertaisuuden ohella yhteisistä säännöistä pyrittiin tekemään mahdollisimman 

selkeät. Oman haasteensa sääntöjen suunnitteluun toi se, että niiden pitää olla riittä

vän yleisellä tasolla, jotta niitä voidaan soveltaa kaikilla toimipaikoilla maasta ja pro

sessin roolituksen yksityiskohdista huolimatta. Sääntöjen suunnittelun apuna käytet

tiin nykyisiä sääntöjä, mutta niistä pyrittiin poimimaan ainoastaan välttämättömim

mät kohdat. Muutamista asioista tehtiin sääntöihin hieman erilaisia linjauksia kuin 

aiemmissa säännöissä; näissä pyrittiin noudattelemaan tervettä järkeä ja hyvän toi

minnan edellytyksiä. Sääntöjen sanamuotoja ja rakennetta parannettiin testausvai

heessa saadun palautteen perusteella.

3.5.3 Sähköinen aloite]ärjestelmä

Aloitetoiminnan yhtenäistämisen myötä Ruukissa otetaan käyttöön yhteinen sähköi

nen aloitejärjestelmä, jonka avulla voi ainakin tehdä ja käsitellä aloitteen, selailla ja 

hakea aloitteita sekä tarkastella raportointitietoja. Järjestelmän tärkeimmät ominai

suudet ja toiminnallisuudet on esitetty liitteessä 4.

Lähtötilanteessa pääosa aloitetoiminnasta hoidettiin lähinnä paperilla; tietojärjestel
miä aloitteiden tekemiseen ja käsittelyyn käytettiin vain muutamalla toimipaikalla. 

Käytössä oli kolme erilaista järjestelmää. Useimmilla aloitevastaavilla oli joitain 

aloitteiden hallintaan liittyviä tietoja sähköisessä muodossa niilläkin toimipaikoilla, 

joilla aloitteiden tekeminen ja käsittely tapahtui paperilla.

Moni haastatelluista aloitevastaavista arvioi sähköisen aloitejärjestelmän huomatta

vasti paperista kätevämmäksi käsittelyn osalta, sen sijaan aloitteen tekijöiden kannal

ta he toivat esiin kaksi erilaista näkökulmaa: Toisaalta sähköisiin järjestelmiin ollaan 

entistä tottuneempia, niillä toimiminen tuntuu järkevämmältä ja ne mahdollistavat 

aloitteen käsittelyn seuraamisen. Toisaalta moni tuotannon työntekijä käyttää hyvin

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006



65

vähän tietokonetta, joten sen käyttöön voi olla selkeä kynnys ja aloitteen teko sähköi

sesti voidaan kokea hankalaksi.

Yhteisen aloitejärjestelmän käyttöönoton myötä kaikki toimipaikat saavat sähköisen 

järjestelmän käyttöönsä ilman, että kunkin toimipaikan täytyy hankkia omaa järjes

telmää. Käsittelyn helpottuminen on tärkein syy järjestelmän käyttämiselle. Seuran

tatiedot saadaan automaattisesti kaikilta toimipaikoilta. Toimipaikkojen välillä on 

mahdollista lukea toisessa tehtyjä aloitteita ja mahdollisuuksien mukaan poimia sieltä 

omalla toimipaikalla hyödynnettäväksi hyviä ideoita tai ainakin nähdä, millaisia eh

dotuksia muualla tehdään ja kuinka paljon. Lisäksi tietojärjestelmä voidaan rakentaa 

toimimaan aloiteprosessin mukaisesti, jolloin se ohjaa toimimaan sovitun prosessin 

mukaisesti ja näin tukee yhteistä toimintatapaa. Näiden syiden perusteella Ruukissa 
on järkevää ottaa käyttöön yhteinen sähköinen aloitejärjestelmä.

Tällä hetkellä käytössä olevat sähköiset aloitejärjestelmät pohjautuvat sellaisiin do- 

kumentinhallintajäijestelmiin, joita ei ole käytössä kaikilla toimipaikoilla ja joiden 

käyttöä ei ole tarkoitus laajentaa. Näin ollen entisten jäijestelmien käytön laajenta

minen ei ole mahdollinen vaihtoehto yhteiseksi aloitejärjestelmäksi, vaan Ruukin 

täytyy hankkia uusi järjestelmä. Helpon levittämisen vuoksi puhtaasti selainpohjai- 

nen järjestelmä olisi paras ratkaisu. Järjestelmän tulee olla joko laajennus nykyiseen 

ideoidenhallintajärjestelmään tai toimia tiiviisti sen yhteydessä.

Yhteisen aloitejärjestelmän tulee olla helppokäyttöinen sekä aloitteen tekijälle että 

aloitteen käsittelijälle, ja sen tulee tukea tavoitteita ja prosessia. Aloitejärjestelmän 

käytöstä huolimatta kaikille työntekijöille tulee varmistaa helppo tapa tehdä aloite, 

jotta hankalaksi koettu kirjaustapa ei vähennä aloitteiden määrää. Helppokäyttöisyy

teen pyrkivän järjestelmän lisäksi on oltava muitakin tapoja aloitteen tekemiseen. 
Aloite tulee voida esittää esimerkiksi esimiehelle tai aloitevastaavalle suullisesti si

ten, että tämä kirjaa sen järjestelmään. Samoin aloitteen voi kirjoittaa paperille, ja 

joku muu siirtää sen tietojärjestelmään. Näin tottumattomuus tietokoneiden käyttöön 

ei muodostu esteeksi aloitteiden tekemiselle.
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toi

minnan piirteitä ja nämä tekijät huomioiden tutkittiin, miten parannusehdotustoimin- 

taa kannattaa yhtenäistää Ruukissa. Tutkimus perustui pääasiassa kirjallisuustutki

mukseen ja Ruukin edustajien haastatteluihin. Konstruktiivisen lähestymistavan 

avulla muodostettiin Ruukille parannusehdotustoiminnan toimintamalli. Tässä luvus

sa käsitellään tutkimuksesta tehtäviä johtopäätöksiä.

4.1 Hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeät toiminnan piirteet

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli muotoiltu seuraavasti:

Mitkä toiminnan piirteet ovat tärkeitä hyvälle parannusehdotustoiminnalle?

Kirjallisuuden ja empirian pohjalta todettiin johdon antamalla tuella olevan keskei

nen merkitys, sisältäen sekä ylimmän johdon että esimiesten asenteet ja käytännön 

toiminnan. Ehdotusten käsittelyn ja toteutuksen tulisi tapahtua mahdollisimman pian 

ja palautetta tulisi antaa pian ja siten, että sisältö innostaa ja opastaa ehdotuksen teki

jää. Ehdotusten tekijöiden tulisi voida kokea toiminta oikeudenmukaiseksi ja reiluksi, 

ja ilmapiirin tulee olla kannustava ja arvostava. Palkitsemisen tulee rohkaista organi

saation toivomien ehdotusten tekemiseen sekä olla tasapuolista ja kannustavaa ehdo

tusten tekijöiden näkökulmasta.

Kirjallisuuden ja empirian perusteella tunnistetut piirteet olivat pitkälti samoilla lin

joilla, lähinnä jotkin asiat painottuivat eri tavalla tai ne nähtiin eri näkökulmasta. Kir

jallisuus tarjoaa enemmän selityksiä asioiden taustalla ja siten tuo luotettavuutta saa

duille tuloksille; empirian perusteella taas nousee esiin käytännön ongelmia, koska 
vastauksissa heijastuvat paljolti senhetkiset ongelmat ja vahvuudet. Kirjallisuudessa 

oli valittu tietyt näkökulmat, kun taas haastatteluissa asioita käsiteltiin laajemmasta 

näkökulmasta. Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen oli odotetun suuntainen, 

ei kovin yllättävä.
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4.2 Parannusehdotustoiminnan yhtenäistäminen Ruukissa

Toinen tutkimuskysymys tarkasteli Ruukin parannusehdotustoimintaa ja sen yhte

näistämistä:

Miten parannusehdotustoimintaa kannattaa yhtenäistää Ruukissa?

Vastauksena tähän kysymykseen luku 3 esitteli Ruukin parannusehdotustoimintaa 

yhtenäistävän toimintamallin. Tämän toimintamallin lähtökohta on, että aloitetoimin

ta laajennetaan koskemaan kaikkia Ruukin palveluksessa olevia henkilöitä; JP- 

toiminta puolestaan voi olla toimipaikalla käytössä toimipaikan valinnan mukaan. 

Sekä aloite- että JP-toimintaa koskevat Ruukin yhteiset palkitsemisperiaatteet. Aloi

tetoimintaa ohjailevat lisäksi yhteinen aloiteprosessi, aloitesäännöt ja sähköinen aloi- 

tejärjestelmä. Toimintamallin suunnittelussa on pyritty hyödyntämään ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen avulla havaittuja parannusehdotustoiminnan menestystekijöitä.

Toimintamallin ominaisuuksia on tarkasteltu taulukossa 4-1. Luokittelun perusteena 

on käytetty Eklundin (2000) jäsennystä osallistavan ongelmanratkaisun sovelluksista. 

Ruukin parannusehdotustoiminnan tarkoituksena on työntekijöiden havaintojen pe

rusteella saada ongelmia poistetuksi ja näin kehittää toimintaa pääosin pienin muu

toksin. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea parantaa yrityksen tehokkuutta ja tulosta. 

Toimintatapojen osalta toimintamalli painottaa vapaaehtoisuutta, ja ehdotuksia teh

dään lähinnä työstä erillään. Aloite- ja JP-toiminnan välillä on eroja niiltä osin, että 

JP-ehdotuksista päätökset tehdään alemmalla tasolla ja niiden kehittämisessä ja to

teuttamisessa ehdotuksen tekijällä on suurempi rooli kuin aloitteissa. Palkitseminen 

perustuu lähinnä ulkoisiin palkkioihin rahan ja palautteen muodossa. Ehdotettu toi

mintamalli noudattelee pääasiassa totuttuja aloite- ja JP-toimintaan liittyviä toiminta

tapoja. Tähän päädyttiin, koska tällaisten toimintatapojen katsottiin olevan sopiva 

lähtökohta Ruukin tarpeisiin soveltuvalle parannusehdotustoiminnalle.
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Taulukko 4-1. Toimintamallin ominaisuuksia luokiteltuna

Osa-alue Ominaisuus Ruukin parannusehdotustoiminta
Tarkoitus/ Osallistumisaste Kaikilla mahdollisuus, kaikkien toivo-
päämäärä taan osallistuvan

Reaktiivinen/proaktiivinen Reaktiivinen (poistetaan olemassa ole
via ongelmia)

Radikaalit/ 
vähittäiset muutokset

Pääosin vähittäiset muutokset

Kontrolloitu/ 
vapaa kohdentaminen

Vapaa kohdentaminen

Rakenne/prosessi Pääosin prosessi
Strateginen johtaminen/ 
prosessijohtaminen/ 
päivittäinen toiminta

Pääosin päivittäinen toiminta

T yörutiinit/työpaikka/tuotteet Pääosin työrutiinit ja työpaikka
T uottavuus/laatu/kustannukset/ 
turvallisuus/ergonomia

Kaikkia

Tieto/empiiriset havainnot Empiiriset havainnot
Tuloksen/
prosessin parantaminen

Molempia

Motivaatio/suhteet/tehokkuus/ 
oppiminen

Tehokkuus

Toiminta- Ylhäältä alas/alhaalta ylös Alhaalta ylös
tavat Integroitu/erillinen järjestelmä Erillinen järjestelmä, mutta pyritään pi

tämään tiiviissä yhteydessä muuhun toi
mintaan

Edustuksellinen/ 
suora osallistuminen

Suora osallistuminen

Vapaaehtoinen/ 
pakollinen osallistuminen

Vapaaehtoinen osallistuminen

Yksilö/ryhmä Aloitteet: Enimmäkseen yksilö, mutta 
kannustetaan myös tekemään yhdessä
JP: Enimmäkseen ryhmä, mutta toimi
paikasta riippuen voi olla myös yksilö

Monitaitoisuus/ 
samanlaiset taidot ryhmässä

Pääosin samanlaiset taidot

Muun työn ohessa/ 
työstä erillään

Pääosin työstä erillään

Pysyvä/väliaikainen Pysyvä
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Rakenteel 1 inen/ rakenteeton Aloitteet: Rakenteeton
JP: Rakenteellinen tai rakenteeton toi
mipaikasta riippuen

Osallistuminen ehdotusten
kehittämiseen/toteuttamiseen/
arviointiin

Aloitteet: Päävastuu muilla, mutta osal
listuminen ehdotusten kehittämiseen ja 
toteuttamiseen mahdollisuuksien mu
kaan
JP: Osallistuminen laajasti

Päätökset: yksilö-ryhmä- 
esimies-toimikunta-j ohto

Aloitteet: esimies, toimikunta (aloitelau- 
takunta tai muu ryhmä) tai tarvittaessa 
johto
JP: ryhmä tai esimies

Palautteen tyyppi/ 
aika palautteeseen

Palaute suullisesti tai kirjallisesti; mah
dollisimman nopeasti (aloitteissa kuu
kauden kuluessa ainakin jokin vastaus)

Palkkiot Ulkoiset/sisäiset palkkiot Pääosin ulkoiset
Taloudelliset/ 
muut palkkiot

Taloudelliset palkkiot + palaute ja ar
vostus

Muun palkan ohessa/ 
erikoispalkkiot

Palkan ohessa

Hyödyn jakaminen/ 
kiinteä summa ehdotusta kohti

Aloitteet: Hyödyn jakaminen
JP: Hyödyn jakaminen tai kiinteä sum
ma (toimipaikan valinta)

Pienet palkkiot/ 
palkkiot ilman ylärajaa

Aloitteet: Palkkioilla korkea yläraja
JP: Pienet palkkiot

Parannusehdotustoimintamallin suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon tunniste

tut hyvän parannusehdotustoiminnan piirteet. Näihin toiminnan piirteisiin sisältyy 

kuitenkin paljon sellaista, mitä ei voida sellaisenaan rakentaa osaksi toimintamallia, 

vaan mikä liittyy johtamiskulttuuriin, yleisiin toimintatapoihin ja asenteisiin sekä il

mapiiriin. Esimerkiksi johdon tuki ei pääosin ole rakennettavissa itse toimintamalliin, 

vaan se on pyrittävä varmistamaan muilla keinoin. Koulutus on yksi työväline saada 

toiminnan ympärillä olevat ihmiset ymmärtämään, mitkä asiat ovat parannusehdotus- 

toiminnan aktiivisuudelle tärkeitä. Kun toimintamalli viedään monelle toimipaikalle, 

se päätyy erilaisten kulttuurien keskelle. Näillä kulttuureilla on merkittävä vaikutus 

parannusehdotustoiminnan aktiivisuudelle: osalla toimipaikoista kulttuuri tukenee 

hyvin parannusehdotusten tekemistä, osalla vähemmän hyvin. Tässä tutkimuksessa 

luotu toimintamalli tarjoaa siis perustan, jolle voidaan alkaa rakentaa, mutta menes

tyksekäs toiminta edellyttää myös muuta.
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4.3 Toimintamallin vaikutus nykytilaan

Tässä tutkimuksessa suunnitellun toimintamallin käyttöönotto tuo merkittäviä muu

toksia Ruukin kehitysehdotustoiminnan kokonaisuuteen. Tähän mennessä kaikki 

työntekijät ovat voineet tehdä keksintöilmoituksen tai idean, mutta aloite- ja JP- 

toimintaa on ollut vain osalla toimipaikoista. Yhtenäistämisen myötä kaikille tarjo

taan mahdollisuus aloitteen tekemiseen, ja aloitetoiminnan rinnalla voidaan toimipai

kan tarpeiden mukaan hyödyntää myös JP-toimintaa. Näin parannustoiminnan piiriin 

saadaan uusia ihmisiä: tällä hetkellä toiminnan ulkopuolella on tuhansia ihmisiä, sillä 

se koskettaa karkeasti arvioiden vain hieman yli puolta työntekijöistä. Tämä tarkoit

taa, että parannusehdotuksia voidaan saada enemmän kuin tällä hetkellä ja ne kohdis

tuvat laajemmin toimintaan, kun kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia. Konsernin yh

teinen aloitetoiminta mahdollistaa myös toimipaikkarajat ylittävät aloitteet nykyti

lannetta paremmin ja toimintatavat edistävät yhdellä toimipaikalla tehdyn aloitteen 

viemistä myös muille toimipaikoille. Yhteisen toimintamallin myötä pyritään luo

maan perusta innostavalle toiminnalle, jonka avulla hyvät ehdotukset saadaan kerä

tyksi ja siten hyödynnettäväksi.

Palkitsemisen yhtenäistämisen myötä eri toimipaikkojen henkilöstö on keskenään 

tasa-arvoisemmassa asemassa toimipaikasta riippumatta. Rämettyneet toimintatavat 

tarkastetaan ja säännöistä poistetaan vanhentuneet yksityiskohdat, kuten entiset yri- 

tysnimet ja markkasummat. Yhteisen sähköisen aloitejärjestelmän käyttöönoton 

myötä sen eduista päästään hyötymään kaikilla toimipaikoilla ilman, että toimipai

koilla tarvitsee tehdä päällekkäistä työtä ja erillisiä investointeja. Lisäksi yhteisen 

toimintamallin käyttöönoton yhteydessä parannusehdotustoiminta saa runsaasti huo

miota, joka jo sinänsä edistää toimintaa.

Ehdotusten palkitsemisesta syntyy kuluja, mutta jos palkkiot määritetään oikein eli 

suhteessa yrityksen saavuttamiin hyötyihin, yrityksen hyödyt ovat syntyneitä palk

kakuluja suuremmat. Toteutettujen parannusten myötä varmistetaan toiminnan kan

nattavuus nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi ottamalla henkilöstö mukaan kehittämiseen 
voidaan edistää heidän sopeutumistaan mahdollisiin muihin muutoksiin tulevaisuu

dessa.
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Aiemmin parannusehdotustoimintaa ei ole seurattu millään tavalla koko Ruukin ta

solla. Yhtenäistämisen myötä raportointia on tarkoitus tehdä paitsi toimipaikoittain, 

myös liiketoimintaryhmittäin ja koko konsernissa. Raportointia seuraavat linjajohto 

sekä ratkaisu- ja kehittämisprosessin ohjausryhmä, jonka alaisuuteen parannusehdo- 

tustoiminta kuuluu. Raportointi tapahtuu pääosin sähköisen aloitejärjestelmän avulla. 

JP-toiminnasta tiedot toimitetaan konsernin parannusehdotustoiminnasta vastaavalle 

henkilölle, joka kokoaa ne yhteen. Tärkeimmät seurattavat mittarit ovat aloitteiden 

määrä suhteutettuna työntekijämäärään sekä keskimääräinen käsittelyaika. Pääsään

töisesti mittareita tarkastellaan toimipaikoittain. Seurantaa hyödynnetään suunnitelta

essa parannusehdotustoiminnan jatkokehittämistä koko konsernin ja yksittäisten toi

mipaikkojen osalta.

4.4 Toimintamallin käyttöönotto

Ennen toimintamallin käyttöönottoa johdon tulee hyväksyä se, ja toimintamalli tulee 

käsitellä YT-menettelyn mukaisesti. Tämän jälkeen toimintamalli viedään käytän

töön vaiheittain. Ruukin kokoisessa isossa ja kansainvälisessä organisaatiossa vie 

aikaa saada yhteisen toimintamallin mukainen toiminta käytäntöön kaikkialla. Niillä 

toimipaikoilla, joilla jo on aloitetoimintaa, siirtyminen yhteiseen toimintatapaan on

nistuu melko nopeasti, kun taas niillä toimipaikoilla, joilla aloitetoimintaa ei ole ollut 

aiemmin, käynnistys vaatii enemmän aikaa.

Toimintamallin käyttöönotto vaatii resursseja, jotta toimintamalli saadaan käyttöön 

suunnitellussa muodossa. Pelkkä asian tiedottaminen ei riitä. On tarpeellista, että 

käyttöönotosta vastaa yksi henkilö tai pieni ryhmä ihmisiä, jotta käyttöönotto tapah

tuu yhtenäisesti ja kaikille toimipaikoille välitetään samanlaista viestiä. Mahdolliset 

ongelmatilanteet tulevat myös tällöin saman tahon tietoon ja ongelmiin voidaan rea

goida helpommin. Toimipaikoilla toimintamallin käyttöönotossa pyritään hyödyntä

mään mahdollisimman paljon paikallisia henkilöitä siten, että konsernissa käyttöön

otosta vastuussa olevat henkilöt auttavat ja tukevat heitä, mutta vastuu ja käytännön 

toimenpiteet kuuluvat toimipaikalla sovituille vastuullisille. Näin toiminta saadaan 

juurtumaan toimipaikalle eikä se jää vain satunnaisen kävijän esitykseksi ilman vai

kutuksia.
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Mietittäessä aloiteprosessin roolitusta ja prosessivaiheiden yksityiskohtaista toteutus

ta kullakin toimipaikalla pyritään haastamaan ihmiset miettimään parasta mahdollista 

toimintatapaa, ei vain nykyisen toimintatavan muokkaamista siten, että se juuri ja 

juuri vastaa yhtenäisesti sovittuja periaatteita. Kokonaisuutta tarkastellaan siten, että 

harkitaan JP-toiminnan kannattavuutta ja soveltuvuutta.

Kouluttaminen on merkittävä osa käyttöönottoa. Ehdotusten tekijöitä täytyy opastaa 

erityisesti niillä toimipaikoilla, joilla parannusehdotustoimintaa ei ole ollut aiemmin, 

mutta myös muita pitää kouluttaa osoittaen, mikä toimintatavoissa on muuttunut ja 

mikä säilyy ennallaan. Käsittelijöiden osalta koulutuksilla on erityisen tärkeä rooli, 

jotta toimintamallin rungon lisäksi tässä tutkimuksessa havaitut toiminnan tärkeät 

piirteet saadaan osaksi käytännön toimintaa. Aloite- ja JP-vastaavilla on samoin tär

keä rooli, koska he edustavat toimipaikallaan koko parannusehdotustoimintaa. Myös 

aloitejärjestelmän käyttö kuuluu koulutusten aihealueisiin. Niillä toimipaikoilla, joil

la parannusehdotustoimintaa ei ennen ole ollut, pitää aluksi panostaa vahvasti siihen, 

että johto saadaan ymmärtämään toiminnan perusajatukset ja tukemaan toimintaa. 

Vasta tämän jälkeen edetään käytännön asioiden tasolle.

Sekä yhtenäisen toimintamallin käyttöönoton yhteydessä että myöhemmin jatkuvassa 

toiminnassa viestintää tulee hyödyntää mahdollisimman paljon. Ehdotuksia ei voi 

tehdä, jos ei tiedä toimintatavan olemassaolosta, mutta myös muistuttaminen on tar

peen. Jatkuva viestintä auttaa pitämään toimintaa aktiivisena muistuttamalla mahdol

lisuudesta tehdä ehdotus. Viestintää voidaan hoitaa koko yrityksen tasolla ja paikalli

sesti. Paikalliseen viestintäänkin voidaan antaa tukea, vinkkejä ja materiaalia yhtei

sesti konsernin taholta. Esimerkiksi tehtyjen ehdotusten määristä voidaan tiedottaa 

neljännesvuosittain. Esittämällä nämä tiedot toimipaikoittain jaoteltuna voi toimi

paikkojen kesken syntyä vertailua aktiivisuusluvuista, joka edelleen voi piristää toi

mintaa. Viestinnässä tulee pitää esillä kaikkia Ruukin kehitysehdotustoiminnan muo

toja, mutta pyrkiä silti pitämään viestintä sillä tavalla selkeänä, että ehdotusten eri 

muodot eivät sekoa keskenään ja aiheuta hämmennystä. Koska JP-toiminta ei koske 

kaikkia toimipaikkoja, sitä ei kannata korostaa viestinnässä yhtä paljon kuin kolmea 

muuta kehitysehdotustoiminnan muotoa.
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Toimintamallin käyttöönoton ja jatkuvan toiminnan yhteydessä tulee olla herkkä 

kuuntelemaan mahdollisia viestejä ongelmista ja reagoida niihin. Toimintaa tulee 

jatkuvasti kehittää ja siten etsiä uusia tapoja innostaa ja aktivoida henkilöstöä osallis

tumaan ehdotusten tekemiseen.

Sähköisen aloitejärjestelmän suunnittelussa on pidettävä tarkasti huolta, että järjes

telmästä tulee käyttäjien mielestä helppokäyttöinen. Suunnittelun apuna kannattaa 

käyttää nykyisiä aloitejärjestelmiä ja niistä saatuja kokemuksia. Kun järjestelmä al

kaa olla valmis, sitä testataan ensin muutamilla henkilöillä, sitten muutamilla eri

tyyppisillä toimipaikoilla ja vasta sitten otetaan käyttöön koko Ruukissa. Näin voi

daan välttää suurimmat ongelmat, mitä järjestelmän puutteista tai virheistä voi syn

tyä. Käyttöönoton yhteydessä käyttäjät tulee perehdyttää riittävällä tasolla aloitejär

jestelmän käyttöön. Toimipaikkojen aloitevastaavat ovat erityisasemassa: heidät 

kannattaa kouluttaa erityisen hyvin, jotta he voivat toimia paikallisesti tukihenkilöinä 

auttamassa mahdollisten ongelmien ilmaantuessa.

4.5 Toimintamalliin liittyvät riskit

Toimintamallin käyttöönotto tuo muutoksia nykyiseen toimintatapaan nähden, joten 

on mahdollista, että tämä aiheuttaa aluksi jonkin verran muutosvastarintaa. Oletetta

vasti muutoksia vastaan kapinoivat erityisesti ne henkilöt, jotka ovat olleet tiiviisti 

mukana toiminnassa ja ovat vahvasti sitoutuneet entiseen toimintatapaan. Enimmäk

seen tähän ryhmään kuuluu parannusehdotustoiminnasta vastaavia henkilöitä. Haas

tattelujen ja työpajojen myötä he ovat osallistuneet toimintamallin suunnitteluun ja 

saaneet tietoa tulevista muutoksista hyvissä ajoin, mikä oletettavasti helpottaa muu
tosten hyväksyntää heidän osaltaan (Kosonen ym. 2002). Lisäksi yhtenäistäminen on 

ollut suunnitelmissa sen verran pitkällä aikajänteellä, että ajatukseen on ehditty jo 

jossain määrin tottua. Toinen todennäköisimmin muutosta vastustava ryhmä ovat sel

laiset aloitteen tekijät, jotka kokevat palkkioiden tai muun toimintatavan huonontu

neen aiempaan verrattuna. Tämän seurauksena aloitteiden määrä voi vähentyä joksi

kin aikaa, mutta oletettavasti suurin osa aloitteen tekijöistä unohtaa aiemmat palkkiot 
ja toimintatavat suhteellisen pian, ja näin päästään toimimaan tarkoitetulla tavalla.
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Toimintamalli koostuu pääosin vastaavista elementeistä kuin tämänhetkiset paran- 
nusehdotustoimintamallit. Toimintamallin osasiin on lähinnä tehty pieniä muutoksia 

ja niitä on yhdistelty eri tavalla kuin tällä hetkellä. Muutokset ovat kuitenkin sen ver

ran pieniä, että suurempia riskejä toimivuuden kannalta ei pitäisi olla niilläkään toi

mipaikoilla, joilla on aiemmin ollut parannusehdotustoimintaa. Ongelmat saattavat 

sen sijaan olla todennäköisempiä levitettäessä aloitetoimintaa uusille toimipaikoille 

erityisesti maissa, joissa se ei ole kovin tunnettu toimintatapa. Ongelmat voivat tar

koittaa, että toiminnasta tulee lähinnä pelleilyä vakavien ehdotusten sijaan tai että 

toiminta ei lähde lainkaan liikkeelle ponnisteluista huolimatta. On myös mahdollista, 

että alkuinnostuksesta huolimatta toiminta hiipuu lyhyen ajan kuluttua, jolloin käyt

töönottoon liittyneet ponnistelut ovat olleet turhia.

Periaatteessa kaikilla toimipaikoilla on olemassa riski, että ehdotuksista maksetaan 

liian suuria palkkioita saatuihin hyötyihin nähden, ja toiminta on siten tappiollista, tai 

että käsittelyyn käytetystä työajasta huolimatta merkittäviä vaikutuksia ei synny, ja 

näin tuhlataan resursseja. Yhtenäistämisen osalta voi myös käydä niin, että ohjeita 

sovelletaan joka paikassa aivan eri tavalla, jolloin menetetään yhtenäistämisen hyöty, 

tai että toimipaikoilla haluttaisiin omat tavat hoitaa asioita, ja näin liu'utaan takaisiin 

nykyiseen tilanteeseen.

Kehittämisen tulisi olla jatkuvaa ja sen tulisi tapahtua osana normaalia työtä. Paran- 

nusehdotustoiminnan myötä koko henkilöstö pyritään ottamaan mukaan kehittämi

seen. Erillinen toimintatapa ja palkitseminen saattavat kuitenkin viestittää työnteki

jälle, että ehdotusten tekeminen on jotain ylimääräistä, joka ei kuulu omaan työhön. 

Tällöin koko parannusehdotustoiminta voi viedä kehittämiskulttuuria väärään suun

taan.

Edellä esitellyt riskit ovat melko pieniä ja pahimmassa tapauksessa toteutuessaankin 

niiden vaikutus ei ole kovin merkittävä. Sen sijaan aktiivisesta parannusehdotustoi- 

minnasta odotettavat hyödyt ovat huomattavat, joten toimintamallin käyttöönotto vai

kuttaa varsin järkevältä. Johdon tuki toiminnalle on merkittävä tekijä onnistumiseen, 

joten ilman sitä toimintamallia ei kannata ottaa käyttöön.
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5 TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

Tässä luvussa arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja merkittävyyttä sekä pohditaan 

mahdollisia jatkotutkimuksen kohteita.

5.1 Tiedonkeruun ja tulosten luotettavuus

Tutkittaessa parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan piirteitä kirjallisuuden 

valossa ei eritelty, millaista parannusehdotustoimintaa kirjoittajat olivat kulloinkin 

käsitelleet. Tutkimuksessa tehty yleistys voi tästä syystä aiheuttaa tuloksiin joiltain 

osin epätarkkuuksia. Taulukossa 4-1 esitetty jäsennys Ruukin parannusehdotustoi- 

mintamallista antaa kuvaa siitä, että erilaisia näkökulmia ja ulottuvuuksia on paljon, 

joten näiden tyhjentävä erittely menestystekijöitä etsittäessä on melko mahdotonta. 

Tutkimuksessa tärkeimmiksi piirteiksi tunnistetut asiat ovat kuitenkin peräisin mo

nesta lähteestä, jolloin myös taustalla olevat parannusehdotustoiminnan piirteet ovat 

todennäköisimmin olleet jonkin verran erilaisia. Näin ollen voidaan olettaa, ettei lop

putuloksissa ole merkittäviä vääristymiä tästä johtuen.

Haastattelujen avulla parannusehdotustoiminnasta vastaavilta henkilöiltä saadut tie

dot hyvää parannusehdotustoimintaa selittävistä toiminnan piirteistä heijastelevat 

kunkin toimipaikan senhetkisiä toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista. Jos toimi

paikalla on ollut esimerkiksi ongelmia pitkien käsittelyaikojen vuoksi, niistä keskus

teltiin paljon. Koska haastateltavia oli yli 20 toimipaikalta, jotka toimivat erilaisissa 

tilanteissa, tietoihin saatiin monipuolisuutta. Lisäksi merkittävä osa näistä haastatel

tavista oli toiminut tehtävässä useita vuosia, joten näkemyksien taustalla oli koke

muksia pidemmältä ajanjaksolta.

Tutkimuksessa vertailtiin Ruukin sisällä olleita erilaisia käytäntöjä, mitä voisi kutsua 

sisäiseksi esikuva-analyysiksi (engl. benchmarking). Myös ulkoisia vertailukohteita 

olisi voitu ottaa mukaan tutkimukseen. Ruukin sisältä löytyi kuitenkin jo melko laaja 

kirjo erilaisia käytäntöjä, sillä kaikki toimipaikat eivät ole kauaa olleet yhtenäisenä 

johdetun yrityksen alaisuudessa. Lisäksi toimipaikkojen on sallittu järjestää paran- 

nusehdotustoiminta haluamallaan tavalla. Näin ollen ulkoiset vertailukohteet eivät 

olleet välttämättömiä. Kirjallisuuskatsaus ja tutkijan tekemä kevyt tarkastelu muiden
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yritysten parannusehdotustoiminnasta antavat käsityksen, että merkittävimmät mah

dolliset vaihtoehdot on havaittu jo Ruukin sisällä.

Tämä tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, joten aineiston analysoinnin ja tulos

ten luotettavuutta voidaan arvioida sen perusteella, miten hyvin toinen tutkija olisi 

päätynyt vastaaviin lopputuloksiin saman aineiston avulla. Haastatteluja oli määrälli

sesti paljon ja niitä analysoidessaan tutkija poimi useimmin esiintyneet asiat tulok

siin. Tulokset perustuvat melko suoraviivaisesti aineistoon, joten vastaavanlaisten 

johtopäätösten tekeminen olisi varsin todennäköistä tutkijasta riippumatta. Konstruk

tiiviseen tutkimukseen kuuluvan ratkaisun luominen on tietyssä määrin tutkijasta 

riippuvainen asia, mutta toisaalta ratkaisun testaamisen yhteydessä varmistettiin sa

malla, että tutkija oli tehnyt oikeita päätelmiä kartoituksessa saamiensa tietojen pe

rusteella. Koska toimintamallia ei juuri kyseenalaistettu testausvaiheessa, voidaan 

katsoa siihenastisen tutkimuksen sujuneen melko luotettavasti. Lopullisia tuloksia 

esiteltiin vielä projektin ohjausryhmälle Ruukissa ja se sai näiltä hyväksynnän, minkä 

voidaan nähdä vahvistavan testausvaiheen tulosten luotettavuutta.

5.2 Toimintamallin ja sen suunnittelun arviointi

Toimintamallin testauksen jälkeen tutkija ei nähnyt tarvetta tehdä malliin suuria 

muutoksia, vaan päälinjat pysyivät sellaisenaan. Alustavassa toimintamallissa palkit

semiseen oli tarjolla kaksi vaihtoehtoa, joista valittiin lähempänä aiempaa palkitse- 

mistapaa ollut vaihtoehto. Valittuun palkitsemisvaihtoehtoon tehtiin pieniä tarken

nuksia palautteen perusteella. Prosessikaavion esittämistapaa muokattiin myös hie

man, mutta pääsääntöisesti sekin pysyi alkuperäisessä muodossaan. Muutostarpeiden 

vähyys kertoo siitä, että kartoitusvaiheen tiedonkeruun perusteella mallin suunnitte

lussa oli onnistuttu ottamaan huomioon tärkeimmät tarpeet ja näkökulmat.

Toimintamallissa ehdotettu palkitseminen pyrkii tarjoamaan kannustavan ja yrityk

sen kannalta kannattavan palkitsemismallin. Palkkiosummien osalta tulee huomata, 

että ne pyrkivät vastaamaan haluttuja periaatteita ja linjauksia, mutta palkkioihin on 

mahdotonta löytää niin sanottua oikeaa ratkaisua. Erityisesti palkitsemiseen siis pä

tee, että olisi toki mahdollista esittää myös toisenlaisia, kokonaisuudeltaan yhtä hyviä 

vaihtoehtoja kuin nyt ehdotettu palkitsemistapa.
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Toimintamallin testauksen yhteydessä haastateltavien antama palaute toimintamallis

ta oli pääasiassa varsin positiivista. Lähinnä joihinkin yksityiskohtiin toivottiin muu

tosta tai niistä esitettiin toisistaan eriäviä mielipiteitä, ja näiden kommenttien perus

teella toimintamallia parannettiin vielä hieman. Näin ollen voidaan todeta, että toi

mintamalli sai konstruktiivisen tutkimuksen heikosta markkinatestistä hyväksytyn 

arvosanan. Haastateltavien näkemysten perusteella toimintamalli on käytäntöön ja 

tarpeeseen soveltuva.

5.3 Tutkimuksen merkitys

Tutkimuksessa tunnistettiin toiminnan piirteitä, jotka ovat tärkeitä hyvälle paran- 

nusehdotustoiminnalle. Kirjallisuus kyllä tuntee paljon näitä piirteitä, mutta yleensä 

kirjallisuudessa joko keskitytään perusteellisesti vain joihinkin näkökulmiin tai vaih

toehtoisesti tuodaan esiin näkemyksiä monipuolisesti, mutta perustelematta. Perustel

tuja kokonaistarkasteluja sen sijaan on vähemmän. Lisäksi olemassa oleva kirjalli

suus tarkastelee asiaa usein jostain tietynlaisesta parannusehdotustoiminnasta käsin, 

kun taas tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään toimintatapojen yksityiskohdista 

riippumattomia tärkeitä toiminnan piirteitä.

Tässä tutkimuksessa luotu toimintamalli on suunniteltu sopivaksi tiettyyn yritykseen 

ja sen tilanteeseen. Toiseen ympäristöön sovellettaessa pitäisi ensin tarkastaa lähtö

kohdat, kartoittaa mahdolliset eroavaisuudet ja sen jälkeen käydä läpi yksittäiset 

suunnitteluratkaisut. Joka tapauksessa esitetty toimintamalli tarjoaa tukea ja vertailu

kohdan muuhun ympäristöönkin sovellettaessa. Näin ollen voidaan katsoa, että toi

mintamallin luomisen myötä tutkimuksessa on tuotettu myös hieman uutta tieteellistä 

tietoa, kuten konstruktiiviselta tutkimukselta edellytetään.

5.4 Ehdotuksia jatkotutkimuksesta

Tässä tutkimuksessa luotiin parannusehdotustoiminnalle toimintamalli, mutta sitä ei 

ole vielä otettu käyttöön ja näin ei ole voitu analysoida käytännön toiminnassa esiin 

nousevia vahvuuksia ja ongelmia. Yleisen toimintamallin toimivuuden lisäksi olisi 

mielenkiintoista tarkastella toimintamallin onnistuneisuutta eri kulttuurien keskellä 

verraten tilannetta esimerkiksi suomalaisten ja itäeurooppalaisten toimipaikkojen vä

lillä. Tässä tutkimuksessa aineisto perustui pääasiassa parannusehdotustoiminnan
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kokemuksiin länsimaissa, joten jatkotutkimus parannusehdotustoiminnalle tärkeiden 

piirteiden sovellettavuudesta muissa kulttuureissa voisi antaa uuttaja hyödyllistä tie

toa.

Forssén (2000) toteaa, että kehittämisprosessin loppuvaiheeseen on vähemmän konk

reettisia menetelmiä ja työvälineitä kuin alkuvaiheisiin. Myös tässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin lähinnä kahta ensimmäistä osaa kokonaisprosessista, ehdotusten teke

mistä ja käsittelyä, mutta toteutusvaihe jätettiin lähes huomiotta. Näin ollen toteutuk

sesta ja ehdotusten levittämisestä laajempaan käyttöön voitaisiin tarvita tarkempaa 

tutkimusta. Myöskään käsittelyprosessiin päätöksenteon kannalta ei perehdytty, joten 

siinäkin voisi olla aihetta tarkemmalle tutkimukselle. Tällainen tutkimus voisi olla 

avuksi erityisesti käsittelyn nopeuttamiseksi.
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LIITE 1: HAASTATELLUT HENKILÖT

Parannusehdotustoiminnasta vastaavat henkilöt

Liike-
toiminta
ryhmä

Toimi
paikka

Syy
mukanaoloon

Kartoi
tuksessa
mukana

Vierailu
kartoi
tuksen
yhtey
dessä

Testauk
sessa
mukana

Construction Alajärvi & 
Vimpeli

Aloitetoimikunnan
puheenjohtaja

X X

Anderslöv,
Ruotsi

Aloitetoimikunnan
puheenjohtaja

X X

Kalajoki Ehdotusten käsit
telijä, ollut kehit
tämässä toiminta
tapaa

X X

Pärnu, Viro Aloitevastaava X X

Seinäjoki 2 JP-tukihenkilöä X

Vähäkyrö T uotantopäällikkö X

Ylivieska JP-tukihenkilö X X X

Engineering Kalajoki JP-tukihenkilö X X

Tuotantopäällikkö X

Kurikka Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X

Raahe (pal
velukeskus)

Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X

Seinäjoki Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X

Tampere Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X

Metals Halmstad,
Ruotsi

Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X X

Hyvinkää Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X

Aloitetoiminnan
yhteyshenkilö

X X

Järvenpää
(Asponkatu)

Aloitevastaava X X

Naantali Aloitevastaava X X X

Aloitteiden käsit
telijä

X X
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Sundem,
Saksa

Aloitevastaava X X X

Production Hämeenlinna Aloitevastaava X X X

Aloitelautakunnan
puheenjohtaja

X X

Aloitelautakunnan
jäsen

X X

JP-vastaava X

Hämeenlinna
(putkitehdas)

Aloitevastaava X X

Kankaanpää Aloitevastaava X X

Lappohja Aloitevastaava X X

Oulainen Aloitevastaava X X

Pulkkila Aloitevastaava X X

Raahe Aloitevastaava ja 
projektin ohjaus
ryhmässä

X X X

2 aloitteen tekijää X X

4 aloitelautakun
nan jäsentä

X X

4 aloitteiden käsit- 
telijää

X X

Toijala Aloitevastaava X X

Entinen aloitevas
taava

X

Virsbo,
Ruotsi

Aloitetoimikunnan
puheenjohtaja

X X X

Aloitevastaava X X
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Muut haastateltavat

Liike-
toiminta
ryhmä

Toimi
paikka

Syy
mukanaoloon

Tehtävänkuva Kartoi
tukses
sa mu
kana

Testa
uksessa
mukana

Production Hämeen
linna

henkilöstön edus
taja, aloitetyö- 
ryhmä 2005

Henkilöstö
asioiden
hoitaja

X

Production Kankaan
pää

henkilöstön edus
taja, aloitetyö- 
ryhmä 2005

Työntekijä X

Construction Keski-
Eurooppa

johdon edustaja Tuotanto
päällikkö

X

Engineering Hämeen
linna

johdon edustaja Tuotanto-
johtaja

X

Metals Hämeen
linna

johdon edustaja Johtaja X X

Production Hämeen
linna

johdon edustaja Tuotanto- 
johtaja, putki- 
tuotteet

X

Production Raahe johdon edustaja Tuotanto-
johtaja,
kuumavalssaus

X X

Production Hämeen
linna

johdon edustaja Kehitys
päällikkö

X

Construction Vantaa projektin ohjaus
ryhmä

IPR-päällikkö X X

Construction Vantaa projektin ohjaus
ryhmä

Liiketoiminnan
kehitys
päällikkö

X X

HQ Raahe projektin ohjaus
ryhmä

Johtaja, liike-
toimintamallin
kehitys

X X

Production Hertto
niemi

projektin ohjaus
ryhmä

Henkilöstön
kehittämis
päällikkö

X X

Metals Hämeen
linna

ratkaisu-ja kehit
tämisprosessin 
ohjausryhmä

Teknisen tuen 
päällikkö

X X

Production Hämeen
linna

ratkaisu- ja kehit
tämisprosessin 
ohjausryhmä

Kehitys
päällikkö

X X
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LIITE 2: HAASTATTELUKYSYMYKSET

Vaatimusten kartoitus

Yhtenäistäminen ja kehittäminen
Millainen on aloitetoiminnan ihannetila?
Mitkä kriteerit hyvä aloitetoimintamalli täyttää?
Millä tavalla aloitetoimintaa pitäisi yhtenäistää Ruukissa? Miksi?
Miten aloite- ja JP-toimintaa pitäisi käsitellä suhteessa keksintöihin ja ideoi
hin?

- Tällä hetkellä aloite- ja JP-toiminta painottuvat enemmän tuotantotoimipai- 
koille, puolestaan keksinnöt ja ideat enemmän toimihenkilöihin. Onko tilanne 
hyvä näin vai miten sen pitäisi olla?
Miten ulkomaiset toimipaikat pitäisi huomioida aloitetoiminnan yhtenäistä
misessä?

- Kuinka paljon ollaan valmiita tinkimään muusta, jotta päästään yhtenäiseen 
toimintamalliin?
Miten saadaan hyöty irti siitä, että aloitteet tehdään isossa yrityksessä? Miten 
tietoa hyvistä käytännöistä ja hyödyllisistä aloitteista voidaan levittää muihin 
yksiköihin?
Pitäisikö kullakin toimipaikalla olla omat säännöt vai kaikilla yhteiset? Mik
si?
Pitäisikö toimintamallissa olla tilaa maa-, divisioona- ja toimipaikkakohtai- 
selle soveltamiselle?

Organisointi
Miten aloitetoiminta pitäisi organisoida (toimipaikoittain ja koko konsernis
sa)?
Mihin voi valittaa aloitteista tehdyistä päätöksistä?

Raportointi ja seuranta
- Miten raportoinnin ja seurannan pitäisi tapahtua?

Miten tavoitteet asetetaan? Pitäisikö tavoitteita olla muulle kuin aloitteiden 
määrille?

- Miten toimitaan, jos tavoitteisiin ei päästä?

Nykyinen toimintatapa
Mikä tämänhetkisessä aloitetoimintamallissa toimii hyvin?
Mikä tämänhetkisessä aloitetoiminnassa on tärkeää ja erityisen hyvää?
Mikä tämänhetkisessä aloitetoiminnassa voisi toimia paremmin?

- Miten aloitejärjestelmä toimii tuotannon henkilöstön vs. toimihenkilöiden 
keskuudessa? Millainen tilanteen tulisi olla?

Nykyisestä järjestelmästä yhtenäiseen aloitetoimintaan
- Mitä aloite- ja JP-toiminnalta odotetaan?
- Millaisia hyötyjä aloite- ja JP-toiminnalla saavutetaan?

Mitkä ovat aloitetoiminnan onnistumisen edellytykset?
Mistä tämänhetkisessä aloitetoimintamallissa ei voida luopua ilman, että toi
minta kärsii?
Miten aloitteita saataisiin enemmän?

Henkilöstön tekemiin parannusehdotuksiin liittyvän toimintatavan yhtenäistäminen
kansainvälisessä teollisuuskonsemissa Anu Hirvonen, 2006



88

Miten aloitteet saataisiin käsiteltyä nopeammin?
Pitäisikö aloitteiden käsittelylle olla aikarajoja?
Miten aloitteiden hyväksyminen ja niihin liittyvät palkkiot päätetään mahdol
lisimman oikeudenmukaisesti?

- Mitkä ovat toimikunta- ja asiantuntijakäsittelyn vahvuudet ja heikkoudet?
- Miten aloitteet saataisiin toteutettua mahdollisimman helposti ja nopeasti? 

Mitkä ovat sähköisen ja paperisen aloitejärjestelmän hyödyt ja haitat? 
Pitäisikö konsernilla olla yhteinen sähköinen aloitejärjestelmä?

Palkitseminen
Millä perusteella yhtenäiset palkkiot pitäisi päättää?

- Voiko jonkin toimipaikan palkkiot laskea nykyistä alemmiksi?
Pitäisikö huomioida muiden yritysten palkkiot?
Tuleeko palkitsemisen muodostua perus-, piste- ja säästöpalkkioista? 
Pitäisikö säästöpalkkiolle olla maksimisumma?
Kuka hyväksyy isoimmat palkkiot?
Onko muita palkitsemistapoja?

- Pitäisikö ryhmäaloitteiden tekemiseen kannustaa lisäkertoimien avulla? 
Pitääkö paikallisesti olla mahdollisuus erikoispalkintoihin?
Millä perusteella palkkioiden suhteuttaminen maiden välillä pitäisi tehdä?

- Miten toimitaan erityisten palkkioita koskevien maakohtaisten lakien tai so
pimusten osalta (esim. Ruotsi, Norja)?
Miten pitäisi huomioida monessa yksikössä hyödynnettävät aloitteet?
Miten aloite- ja JP-palkkioiden pitäisi suhtautua toisiinsa sekä keksintöihin ja 
ideoihin?
Pitäisikö palkkio maksaa päätöksen tekemisen vai aloitteen toteutuksen jäl
keen?

JP-toiminta
Millä tavalla JP-toimintaa pitäisi yhtenäistää Ruukissa?
Pitäisikö JP-toimintaa alkaa viedä aktiivisesti niihinkin yksiköihin, joissa sitä 
ei vielä ole, vai lähinnä antaa jatkaa nykyistä toimintaa?
Miten tavoitteissa pitäisi suhteuttaa aloitteet ja JP-ehdotukset toisiinsa?
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Toimintamallin testaus

Kokonaisuus
Mitkä ovat ehdotetun toimintamallin vahvuudet, heikkoudet ja mahdolliset 
ongelmakohdat?

- Viekö ehdotus aloite- ja JP-toimintaa Ruukissa haluttuun ja toivottavaan 
suuntaan?
Pitäisikö toimintamallia täydentää joltain osin?
Toimisiko ehdotettu toimintamalli sinun toimipaikallasi?

Palkitseminen
Mitkä ovat vaihtoehdon Aja В hyvät ja huonot puolet?
Kumpaa vaihtoehtoa olisi käytännössä helpompi soveltaa?

- Kumpi vaihtoehdoista palkitsisi tasapuolisemmin kaikkia työntekijöitä ja kai
kenlaisia ehdotuksia?

- Tämän ehdotuksen mukaisesti palkitsemisessa ei käytettäisi tehtävänmukaisia 
kertoimia. Arvelotko sen tuovan ongelmia?

Vaihtoehto A
Onko palkitsemisen kokonaisuus järkevä, reiluja kannustava?
Ovatko säästö- ja hyötypalkkion perusteet ja laskemistavat kohdallaan?

- Onko maksimipalkkio mielestäsi tarpeellinen?
Vaihtoehto В

Onko palkitsemisen kokonaisuus järkevä, reiluja kannustava?
Onko siitä enemmän hyötyä vai haittaa, että kaikki aloitteet ja JP-ehdotukset 
saisivat jonkinlaisen palkkion?

Aloiteprosessi
Onko kuvattu aloiteprosessi toimiva?
Onko se hyvä ratkaisu, että yli 50 henkilön tuotantotoimipaikat määrittelevät 
tarkemmin prosessin menettelytavat ja roolit, mutta muihin sovelletaan kon
sernin yhteistä menettelytapaa?

- Onko ehdotus konsernin yhteisestä menettelytavasta toimiva?
- Onko ehdotettu valitustie toimiva?

Aloitesäännöt
Onko säännöissä määritelty tarvittavat asiat ja riittävällä tarkkuudella? 
Olisiko jotain kohtaa säännöistä tarpeen muuttaa?
Voisiko ja pitäisikö säännöissä olla aikaraja käsittelylle?

Aloitejärjestelmä
Hyödyttäisikö aloitejärjestelmä aloitetoimintaa kokonaisuutena?
Puuttuuko tärkeimpien toiminnallisuuksien joukosta jotain?
Järjestelmän avoimuus: Pitäisikö kaikki tiedot olla kaikille näkyvissä?

Käyttöönotto ja jatkuva toiminta
Onko yleiskuva käyttöönotosta ja jatkuvasta toiminnasta mielestäsi kohdal
laan?
Onko ehdotettujen teemojen lisäksi jotain suurempia aihealueita, jotka pitäisi 
huomioida käyttöönotossa ja jatkuvassa toiminnassa?
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LIITE 3: ALOITETOIMINNAN SÄÄNNÖT

1. Aloitetoiminnan tarkoitus

Aloitetoiminnan tarkoitus on saada koko henkilöstön tiedot ja osaaminen edistämään yrityk
sen kehitystä ja kannattavuutta. Aloitetoiminta on kiinteä osa Ruukin kehittämistoimintaa, ja 
sen kautta koko henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen kilpailukyvyn säilymiseen 
ja parantumiseen sekä työolosuhteisiin.

2. Aloitteen määritelmä

Aloitteita ovat Ruukin toimintaan liittyvät, sellaisenaan toteutettaviksi esitetyt parannusehdo
tukset, jotka parantavat työn ja toiminnan laatua, tuottavuutta, tuotteita, kilpailukykyä, työme
netelmiä, työympäristöä ja sen turvallisuutta, työviihtyvyyttä tai ympäristöasioita. Työsuhde- 
ja henkilöstöasioita koskevia ehdotuksia ei käsitellä aloitteina.

3. Aloitteen teko-oikeus

Kaikilla Ruukin palveluksessa olevilla henkilöillä ja Ruukin hyväksi työskentelevillä on oikeus 
tehdä aloite. Aloitteen voi tehdä yksin tai ryhmässä. Aloitetta ei palkita, mikäli se sisältyy teki
jän normaaleihin työtehtäviin tai se on erikseen annettu hänelle tehtäväksi. Mikäli samasta 
aiheesta tehdään useampi aloite, ensimmäisenä tehty on etusijalla. Aloite on tehtävä viimeis
tään puolen vuoden kuluttua siltä, kun esitettyä parannusta on ryhdytty kokeilemaan tai käyt
tämään.

4. Aloitteen tekeminen

Aloite tehdään joko kirjallisesti tai esittämällä se omalle esimiehelle tai aloitevastaavalle si
ten, että tämä kirjaa sen muistiin. Aloitteeseen tulee merkitä vähintään sen tekijän nimi, aloit
teen nimi, kuvaus aloitteesta ja tekopäivämäärä. Aloitteen tehdessään henkilö luovuttaa 
Ruukille oikeuden päättää aloitteen hyödyntämisestä ja jatkokehittämisestä.

5. Aloitteen käsittely

Aloitteen arvioi asian tunteva henkilö tai ryhmä. Päätöksen aloitteen toteuttamisesta tekee 
arvioija tai muu taho, jonka toimivaltaan aloitteen toteutuksen edellyttämät päätökset kuulu
vat. Päätös perustellaan. Päätös pyritään tekemään kuukauden kuluessa aloitteen vastaan
ottamisesta, mutta ellei tämä ole mahdollista, aloitteen tekijälle annetaan selvitys käsittelyn 
viivästymisen syistä.

Toteutettaviksi valitut aloitteet pyritään toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Arvioinnin, 
mahdollisen seurannan ja palkitsemisohjeiden perusteella päätetään toteutettavien aloittei
den aloitepalkkion suuruudesta. Hyväksymisen jälkeen aloitepalkkiot maksetaan palkan yh
teydessä ja niistä suoritetaan ennakonpidätys. Aloitteen tekijää tiedotetaan päätöksestä ja 
sen perusteluista.

Aloitteen tekijällä on mahdollisuus pyytää uusintakäsittelyä sellaiselle aloitteelle, joka on pää
tetty olla toteuttamatta. Pyyntö on esitettävä viiden vuoden kuluessa aloitteen tekemisestä.
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6. Aloitteen palkitseminen

Toteutetut aloitteet palkitaan joko säästö- tai hyötypalkkiolla. Mikäli aloitteesta syntyvä sääs
tö voidaan laskea tai luotettavasti arvioida, aloitepalkkion suuruus on 30 % säästöosuudesta. 
Säästöosuus on aloitteen tuoma vuosisäästö tai vuoden lisätulo, josta vähennetään kolman
nes investointien suuruudesta. Mikäli kyse on kertaluonteisesta säästöstä, vähennetään ko
ko investointien määrä. Aloitteen toteuttamisen jälkeen maksetaan korkeintaan puolet sääs- 
töpalkkiosta arvioon perustuen; loppuosa palkkiosta maksetaan toteuman mukaisesti, kun 
säästön suuruus on todennettu tarvittaessa korkeintaan vuoden kestävällä seurannalla. 
Säästöpalkkiolaskenta tehdään vain, mikäli arvioitu säästöosuus on yli 1000 €, ja säästö- 
palkkiolle määritellään maakohtaisesti maksimisuuruus.

Ellei säästöä ole mahdollista laskea tai säästöosuuden suuruus ei ole yli 1000 €, hyöty palk
kio määritetään laskemalla yhteen taulukon 1 kultakin riviltä saatavat pisteet. Pisteen arvo 
määritellään maakohtaisesti. Mikäli aloitteen tekijöitä on useampi kuin yksi, hyötypalkkio ker
rotaan taulukon 2 mukaisilla kertoimilla aloitteen tekijöiden määrään perustuen ja jaetaan se 
tekijöiden kesken. Jos taas aloitteesta maksetaan säästöpalkkio, se jaetaan tekijöiden kes
ken sellaisenaan.

Mikäli samaa aloitetta voidaan sellaisenaan hyödyntää monessa Ruukin toimipaikassa, palk
kion suuruus määritellään yrityksen kokonaisuudessaan saavuttaman hyödyn perusteella. 
Ennen palkkion maksua aloite tulee olla toteutettu vähintään yhdessä toimipaikassa ja sääs- 
töpalkkion tapauksessa seurannan on tullut kestää vuoden ajan ainakin yhden toimipaikan 
osalta.

Taulukko 1. Hyötypalkkiot

Ei mitään Vähäinen Kohtalainen Suuri

Vaikutus kustannuksiin, 
tuottavuuteen ja asiakkaisiin 0 3 6 12

Vaikutus laatuun ja ympäris
töön 0 2 4 8

Vaikutus työturvallisuuteen 
ja -viihtyvyyteen 0 2 4 8

Aloitteen tekijän panos 
toteutettavuuteen - 1 2 4

Taulukko 2. Ryhmäkertoimet

Aloitteen tekijöiden määrä Kerroin

2 1,5

3 1,8

4 tai enemmän 2

Vaikka aloitetta ei toteutettaisi, mutta siinä puututaan tärkeään asiaan tai se on ansiokkaasti 
tehty, voidaan tekijälle antaa tunnustuspalkinto, jonka suuruus on kaksi pistettä.

Aloitteen käsittely ja mahdollinen palkkion maksaminen hoidetaan normaalisti, vaikka aloit
teen tekijän työsuhde päättyisi ennen kuin aloite on käsitelty loppuun.
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7. Keksinnöt ja patentit

Mikäli aloite sisältää keksinnön, joka voidaan patentoida, noudatetaan Ruukin työsuhdekek
sintöjä koskevaa ohjesääntöä. Keksintö voidaan lisäksi käsitellä aloitteena, tosin keksinnöstä 
maksettu korvaus vähennetään aloitepalkkiosta ja vastaavasti aloitepalkkio vähennetään 
keksinnöstä maksettavasta korvauksesta.

8. Erimielisyydet

Mikäli aloitteesta tehdystä päätöksestä syntyvään erimielisyyteen ei löydetä ratkaisua pää
töksestä vastaavan organisaation ja aloitteen tekijän kesken, aloitteen tekijä voi pyytää asian 
käsittelyä Solution and Product Management (SPM) -prosessin ohjausryhmässä.

Maksetun palkkion suuruus voidaan tarkistaa aloitteen tekijän pyynnöstä kahden vuoden 
sisällä palkkion hyväksymisestä.
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LIITE 4: SÄHKÖISEN ALOITEJÄRJESTELMÄN TÄRKEIM

MÄT OMINAISUUDET JA TOIMINNALLISUUDET

Järjestelmän y lei somina! sundet :

Helppokäyttöinen erityisesti aloitteen tekijöille, mutta myös käsittelijöille

Raportointi ja seuranta riittävällä tarkkuudella

Selainpohjainen, käyttö intranetin kautta

Toimii nykyisen ideoidenhallintajärjestelmän yhteydessä

Käyttäjän tunnistaminen mahdollista, muttei pakollista

- Erilaiset oikeudet toiminnallisuuksiin eri käyttäjäryhmille

- Kunkin käyttäjänkään kielellä 

Järjestelmän toiminnallisuudet:

Aloitteen tekeminen ja käsittely

- Mahdollisuus käyttää liitteitä

- Aloitteiden selailuja etsiminen eri kriteereillä

- Automaattinen sähköpostiviestien lähetys (viesti käsittelyyn tulleesta aloit

teesta, muistutukset, jne.)
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