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1 Johdanto 

Oy Matkahuolto Ab:n pakettipalvelut pitävät sisällään Suomen sisäiseen bussiliikentee-

seen perustuvan paketinkuljetusjärjestelmän. Pakettipalvelut on suunnattu niin yksityis-

henkilöille kuin yrityksillekin, ja yhteistyösopimuksien kautta paketteja on mahdollista lä-

hettää kotimaan lisäksi myös maailmanlaajuisesti. (Oy Matkahuolto Ab 2017.) 

Matkahuollon Helsingin Kampin rahtiterminaalissa oli tarve kehittää ja tehostaa paketti-

palvelun toimintaa vastaamaan paremmin nykyajan vaatimuksia. Verkkokaupan kasvu 

on nostanut Matkahuollon lähetysmääriä ja muuttanut toiminnan rakennetta viime vuo-

sina merkittävästi. Myös linja-autojen reitityksien muutokset sekä rahdinkuljetuskapasi-

teetin lisääntynyt tarve on vaikuttanut toimintaan niin, että rahtia joudutaan kuljettamaan 

myös kuorma- ja rekka-autoilla. Kilpailu rahdinkuljetusalalla on kovaa ja katteet melko 

pieniä, joten toiminnan kehittäminen ja sen tehostaminen antoivat erittäin hyvän aiheen 

tämän insinöörityön tekemiseen. 

Työlle asetettiin tavoitteet, että valmistuessaan sen tuloksien avulla toiminta tehostuisi 

työntekijöiden tehokkaammalla käytöllä sekä rahdinkäsittelyn laatu paranisi entisestään. 

Menetelminä työn aikana käytettiin havainnointia, kyselyä ja tilastointia, joka pohjautui 

tekemääni taulukkoon työntekijöiden käytöstä ja osaamisesta. Työssä käsitellään myös 

työaikalainsäädäntöä niiltä osin kuin katsoin sen vaikuttavan merkittävimmin aiheeseen. 

Lisäksi kuvaillaan erityispiirteitä, jotka oli otettava huomioon työn aikana. 

Alussa havainnoin toimintaa yleisesti kiinnittäen huomiota työn suunnitteluun. Havaitsin 

siinä olevan suuria puutteita, koska menetelmät esimerkiksi työvuorosuunnitteluun oli 

erittäin puutteelliset. Ensimmäinen edistysaskel oli tehdä taulukkolaskentaohjelmaa 

apuna käyttäen malli, joka laskee esimerkiksi työntekijöiden määrät jokaisen vuorokau-

den tunnin aikana, jolloin suunnittelutyö helpottui ja tehostui merkittävästi. Lisäsin työn 

aikana taulukkoon tietoja työntekijöiden osaamisesta sekä automatisoituja laskureita, 

joita hyödynsin myöhemmin tilastoissa sekä kuvaajien luonnissa. 

Tehtyäni omat havaintoni, esitin niiden pohjalta kysymyksiä terminaalista vastuussa ole-

ville henkilöille saadakseni varmistuksen havaitsemistani ongelmakohdista. 
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2 Työehtosopimus lyhyesti 

Oy Matkahuolto Ab soveltaa rahdinkäsittelijöille linja-autoasemien työehtosopimusta, 

joka huomioitiin tätä työtä tehdessä. 

Sopimuksen keskeinen sisältö työn tehokkuuden parantamisen näkökulmasta (Linja-au-

toasemien työehtosopimus 1.2.2017–31.1.2021) seuraava: 

- Työvuorolistat tehdään kolmen viikon pituisiksi jaksoiksi, joiden yhteenlaskettu 

työtuntimäärä vakituisille työntekijöille on 120 tuntia. 

- Työajanlyhennysvapaata kertyy vakituiselle työntekijälle joko 18 tai 19 päivää 

vuodesta riippuen loppiaisen ajankohdasta. 

- Vuorolisiä maksetaan klo 18–22:00 14 % ja klo 22–06:00 20 % laskettuna IV 

palkkaryhmän perustaulukosta. (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry 

2017.) 

3 Nykytilanne terminaalissa 

Helsingin rahtiterminaali Kampissa on Matkahuollon kannalta ajateltuna tärkein yksittäi-

nen rahtiterminaali, koska sen kautta kulkee merkittävä määrä rahtia eripuolille Suomea. 

Jos Kampin toiminnassa ilmenee ongelmia, se heijastuu pahimmillaan yrityksen rahdin 

käsittelyyn koko Suomessa. 

Nykytilanteen selvittämiseksi oli tärkeää ymmärtää, että terminaalityöntekijöitä joudutaan 

ajoittain irrottamaan suunnitelluista töistä muihin tehtäviin, kuten esimerkiksi liikenteen-

ohjaukseen bussiterminaalissa ja toimiston avuksi asiakaspalveluun. Tämän vuoksi pää-

tin panostaa henkilöstön osaamistietokantaan, jotta pystyin tekemään mallin, joka takaa 

riittävän erityisosaamisen tason jokaiseen työvuoroon. Erityisosaamista vaativia työteh-

täviä ovat esimerkiksi jakelupalveluiden valmistelu, pikarahtipalvelut, selvitystyöt sekä 

kassapalvelut. 
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Tehostamisella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia yritykselle. Näitä ovat esimerkiksi 

työilmapiirin huonontuminen, muutosvastarinta ja yleinen työuupumus, jotka heikentävät 

työn tuottavuutta (Lankinen ym. 2004: 36). 

3.1 Yleistietoa 

Seuraavaksi olen listannut asioita, jotka tuli ottaa huomioon tätä insinöörityötä tehdessä. 

Lueteltavat kohteet ovat keskeisessä osassa terminaalitoiminnan kehittämisen ja tehos-

tamisen näkökulmasta. 

- Rahdin määrä ei ole vakio, ja se tuo haasteen työvoimaresurssien suunnitteluun. 

- Saapuva rahti aiheuttaa ruuhkaa niin bussi- kuin kuorma-autopuolen rahdin vas-

taanotossa, joten sen tulee liikkua sujuvasti terminaalin läpi. 

- Rekoilla saapuva rahti on saatava käsittelyyn heti Kamppiin saapuessaan, koska 

lavamäärät ovat suuria käytettävissä olevaan tilaan nähden.  

- Rekoilla saapuvat lavamäärät ja ajankohdat ovat pääsääntöisesti hyvin tiedossa 

etukäteen, ja niiden käsittelyyn pystytään tarvittaessa varaamaan lisäresursseja. 

- Nykytilanteessa työvuorojen aloitusajat on porrastettu alkamaan klo 5:00–22:30. 

- Työvuoroja on viikon jokaisena päivänä. 

- Työntekijöiden käytöstä ei ollut aiemmin kerätty tarkempaa tilastollista tietoa. 

- Osa-aikaisia työntekijöitä käytetään ensisijaisesti paikkaamaan poissaoloja. 

- Vuokratyövoiman käyttö pyritään pitämään vähäisenä. 

- Sairauspoissaoloista tarvitaan aina todistus. 
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3.2 Työvuorot 

Työntekijöiden tarve on määrältään suurin arkisin klo 15:00–22:00. Tälle välille muodos-

tuu suurin piikki saapuvaa, lähtevää ja kauttakulkevaa rahtia. 

Siirryttäessä käyttämään linja-autojen korvaavia kuljetuksia, rahtia saapuu suurempina 

erinä ilta- ja yöaikaan, jolloin rahdinkäsittelijöitä tarvitaan enemmän myös myöhäiseen 

iltaan sekä yövuoroon. 

Palautuslähetysten uudelleenohjaus sekä niiden järjestely vapauttavat jatkossa työnte-

kijöitä muuhun käyttöön. Liitteessä 1 (salattu liite) on listattuna työt, jotka sitovat termi-

naalin työvoimaresursseja. 

3.3 Riskien hallinta 

Normaaliin toimintaan liittyy tiettyjä riskejä, joista todennäköisimmät on esitetty taulu-

kossa 1. Todennäköisimpiin riskeihin todettiin kuuluvan kolme asiaa, joita ilmeni tämän 

työn aikana. Ensimmäinen on kuljettimen vaurioituminen, joka voi johtua normaalista 

käytöstä tai huolimattomuudesta aiheuttaen rahdinkäsittelyn ruuhkautumisen. Toinen 

riski on toimintaympäristön häiriintyminen, joka voi johtua esimerkiksi linja- tai rahtiauto-

jen rikkoontumisista tai kolareista. Näissä tilanteissa työntekijöitä joudutaan mahdolli-

sesti käyttämään liikenteenohjauksessa. Kolmas riski liittyy työntekijöiden saatavuuteen, 

johon syynä voivat olla esimerkiksi sairastumiset tai lakko. Tässäkin tilanteessa seuraus 

olisi rahdinkulun ruuhkautuminen ja tilapäinen palvelutason alentuminen. 

Taulukko 1. Todennäköisimmät riskit ja niiden mahdolliset seuraukset. 

Riski Mahdollinen aiheuttaja Seuraus 

kuljettimen vaurioituminen normaali kuluminen, vir-

heellinen käyttö, huoltotöi-

den laiminlyönti 

rahdinkäsittelyn ruuhkau-

tuminen, toimitusten vii-

västyminen 
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toimintaympäristön häiriin-

tyminen 

kolari, linja-auton rikkoon-

tuminen, kiinteistön vauri-

oituminen, tulipalo, vesi-

vuoto 

työntekijöitä joudutaan siir-

tämään liikenteenohjauk-

seen, ja lähetysten käsitte-

lyyn syntyy vajaus 

työntekijöiden saatavuus sairastumiset, lakko työntekijöitä jää pois töistä 

eikä osaavia työntekijöitä 

ole riittävästi saatavilla, 

rahdinkäsittelyn ruuhkau-

tuminen, ylityöt 

3.4 Havainnot 

Seuraavana on listattuna keskeisimpiä havaintoja. 

1. Työntekijöiden tarpeesta ei ollut aiemmin saatavilla tarkkaa tietoa. Lisäksi ei ollut 

tiedossa, kuinka paljon ja miten pitkiksi ajoiksi eri työvaiheet sitoivat henkilöitä ja 

mikä niiden kustannus oli. Myös tehokkuuden seuraaminen oli puutteellista, 

koska tarvittavia välineitä ei ollut tai ei ollut otettu käyttöön. Terminaalin kokonais-

tehokkuutta alensi myös se, että työntekijöiden pitämiä taukoja ei ollut ennalta 

suunniteltu, vaan suurin osa piti taukojaan haluamanaan ajankohtana. Tästä seu-

rasi epätasapaino henkilömäärissä käsiteltävien lähetyksien alku- ja loppupään 

välillä. Tämän huomattiin myös vaikuttavan yleiseen työilmapiiriin jokaisessa työ-

vuorossa, kun osa työntekijöistä koki joutuneensa työskentelemään muita enem-

män. (Salainen liite 2.) 

2. Linja-autojen rahdinkuljetuskapasiteetti on tiettyihin suuntiin vähentynyt ja rahtia 

on siirrytty kuljettamaan enemmän rekoilla. Se on vaikuttanut myös terminaali-

työn suunnitteluun: aiemmin linja-autojen kuljettajat purkivat ja lastasivat kuor-

mat, mutta nyt osat rahtisuunnista lastataan häkkeihin tai lavoille ja niiden lastaa-

miseen tarvitaan terminaalin työntekijöistä 1–3 henkilöä sovitun aikataulun mu-

kaisesti.  
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3. Rekkojen saapuminen ja lähteminen Kampista on aikataulutettu viitteellisesti, eli 

käytössä ei ole täsmällistä aikataulua, joka määrittäisi tarkan lastaus- ja/tai pur-

kuajan. Lastausalueella on sovittu olevan vain yksi rekka kerrallaan, jotta linja-

autoliikenne pystytään järjestämään siten, ettei se aiheuta niille viivästyksiä aika-

taulutettuihin lähtöaikoihin. Rekoilla ja kuorma-autoilla kuljetettavan rahdin li-

sääntyessä lastausalue ruuhkautuu. (Salainen liite 3.) 

3.5 Kysely 

Toteutin kyselyn henkilöille, jotka ovat lähimmin vastuussa terminaalin toimivuudesta 

sekä turvallisuudesta. Kyselyyn pyydettiin vastauksia kuudelta henkilöltä, osalle heistä 

esitimme kysymykset suullisesti. Kysely järjestettiin noin puolessa välissä työtä, ja sillä 

pyrittiin saamaan vahvistusta asioihin, joihin olin kiinnittänyt huomiota työn aikana. Ky-

symyslomake on työn liitteenä 4. 

3.5.1 Yhteenveto kyselystä 

Odotuksieni mukaisesti rahtiterminaalin ongelmat liittyivät rahdin kuljettamisen muuttu-

neeseen tilanteeseen ja rahtimäärien kasvuun. Suorien bussivuorojen vähentyessä rahti 

kiertää monesti Kampin kautta aiheuttaen ruuhkautumista rahdinkäsittelyssä. Lisäksi 

bussiterminaaliksi suunnitellussa paikassa lastataan ja puretaan nykyisin myös rekkoja. 

Sen koettiin sitovan liikaa työntekijöitä, koska aiemmin lähes kaikki lastauksista ja pu-

ruista suoritettiin kuljettajien toimesta. 

Kyselyssä tuli ilmi seuraavia asioita: 

• Terminaalissa vaaditaan jatkuvaa sopeutumista nopeastikin tuleviin muutoksiin. 

• Viime aikoina osaavan henkilökunnan määrä on laskenut kuten henkilömäärä 

yleisestikin. 

• Työn suorittamiseen vaadittavat työkalut koettiin vanhanaikaisiksi. 

• Hankalat, pakettikuljettimelle soveltumattomat lähetykset kuluttavat liikaa työai-

kaa. 



7 

  

• Häkkien käsittely Kampissa on hankalaa, koska purkupisteet on suunniteltu la-

voille sekä kärryille. Näin ollen häkkien käsittely on liian hidasta. 

• Tilat ovat liian ahtaat. Tilanne paheni, kun tilapäiseen varastointiin tarkoitetut hä-

kit jouduttiin ottamaan lastausalueelta sisälle. 

• Rekka- ja bussinkuljettajien välinen yhteistyö ei usein toimi. Lisääntynyt rekkalii-

kenne on huonontanut terminaalin toimivuutta. 

• Trukin sekä rekkojen lisääntynyt ajo muodostaa suuremman riskin työturvallisuu-

delle aiempaan tilanteeseen verrattuna. 

• Laitteille pitäisi olla oma vastuuhenkilö ja niiden käyttöön tulisi kouluttaa lisää 

työntekijöitä (pakettikuljetin, trukit). 

• Henkilökunnalle olisi toivottavaa järjestää myös yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. 

• Esimiehet ovat ylityöllistettyjä nykyisellä mallilla. Kolme esimiestä ei riitä, kun töitä 

tehdään arkisin kolmessa vuorossa sekä viikonloppuisin lauantaiaamuna sekä 

sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Nykyinen malli on johtanut siihen, että 

työntekijät ovat ajoittain keskenään töissä ja esimiesten työpäivät venyvät liian 

pitkiksi. 

• Pakettien lajittelu on haasteellisempaa kuin ennen, koska osa lajittelusäännöistä 

on opeteltava muistamaan (radiolukijaan ei voi luottaa kaikissa tilanteissa, kun 

bussi- ja jakopaketteihin liittyy erilaisia lajitteluohjeistuksia). 

• Työntekijöiden osaamisen taso on liian kapea. 

4 Henkilöstön hallinta ja työvuorosuunnittelu 

Henkilöstön hallintaan ja työvuorojen suunnitteluun tehtiin taulukkolaskentaohjelmaa 

apuna käyttäen seuraavaksi esiteltävän malli. Mallista saatuja konkreettisia tietoja, joita 

pystytään hyödyntämään esimerkiksi seuraavien jaksojen suunnittelussa, on esitetty 

erikseen luvussa 7 Tilastotiedot. 
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4.1 Yleistietoa 

Esimies on työnantajan edustaja, joka ohjaa toimintaa työpaikalla johdon asettamien ta-

voitteiden mukaisesti. Hyvä esimies sisäistää sen, että työpaikalla ihmissuhteet eivät ole 

kaverilliset vaan ne muodostuvat työn ympärille. Esimiehellä on valtaa, jonka mukana 

tulee myös vastuu; ongelmiin on puututtava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa en-

nen suurempien ongelmien syntymistä. (Esimiehen tehtäviin kuuluu johtaminen 

12.12.2013.)  

4.2 Henkilöstön osaaminen 

Työvuorosuunnittelun yksi tärkeimmistä tiedoista on työntekijöiden osaamisen tieto-

kanta. Tällä kyseisellä tiedolla pystytään varmistamaan osaamisen riittävä taso, jotta toi-

minta täyttää määritetyt laatu ja tehokkuus vaatimukset. 

Sarakkeeseen A kirjataan työntekijän nimi ja sarakkeisiin B–O ”ok” jokaiseen kohtaan, 

johon työntekijä on saanut opastuksen ja josta hän selviytyy itsenäisesti (kuva 1). 

 

Kuva 1. Työntekijöiden osaaminen. 

4.3 Tarvittava henkilöstön määrä 

Taulukosta löytyy jokaiselle päivälle oma välilehti (kuvat 2–4), johon kirjataan tarvittava 

henkilöstön määrä jokaiselle tunnille. Tietojen syötön jälkeen taulukosta saa automaatti-

sesti henkilöstön kokonaismäärän kyseiselle päivälle ja määrän jokaiselle tunnille. 
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Kuva 2. Henkilöstön määrän kirjaaminen (osa 1). 

 

Kuva 3. Henkilöstön määrän kirjaaminen (osa 2). 

 

Kuva 4. Henkilöstön määrä valitulle päivälle. 

4.4 Jaksojen suunnittelu ja tilastointi 

Työntekijän nimi kirjataan sarakkeeseen B. Lista, jolla työntekijä halutaan olevan työvuo-

roluettelossa, merkitään sarakkeeseen C. Työntekijälle kertyneet pekkaspäivät näkyvät 
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sarakkeessa D. Sarakkeisiin E–K kirjataan työntekijälle haluttu työvuoron aloitusaika. 

Sarakkeeseen L kirjataan haluttu lisätieto työntekijälle (tulostuu työvuorolistalle). Sarak-

keisiin M–P ohjelma laskee automaattisesti jakson sairauslomapäivät, pidetyt työajan 

lyhennysvapaat, vuosilomapäivät ja viikkovapaat. Sarakkeeseen BH kirjataan työnteki-

jän päivän pituus tunteina ja sarakkeeseen BI työsuhteen laatu (osa-aika/kokoaika) pek-

kaspäivien automaattista laskemista varten. 

Jakson lopussa on saatavilla runsaasti tilastollista tietoa (kuvat 5–8), jota voidaan hyö-

dyntää esimerkiksi palkkojen laskennassa ja vapaiden seurannassa. Analysoimalla ker-

tynyttä tietoa voidaan parantaa sekä tehostaa tulevien jaksojen suunnittelua. 

 

Kuva 5. Jakson suunnittelu. 
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Kuva 6. Taulukoitu työntekijöiden määrä tunneittain eri päiville (ei sisällä turvahuoneen työnte-
kijöitä). Punainen reunus osoittaa määrän olevan liian pieni. 

 

Kuva 7. Jakson tilastollinen yhteenveto. 

 

Kuva 8. Sairauspoissaolojen määrän laskuri. 
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4.5 Tulostettava työvuorolista 

Työntekijöiden nähtäväksi tulostettava versio (kuva 9), johon siirtyy kaikki tarvittavat tie-

dot automaattisesti aiemmin taulukkoon syötetyistä tiedoista. 

 

Kuva 9. Työvuorolista henkilöstölle. 

5 Kehittäminen 

Tärkein yksittäinen asia oli se, että selvitin pakettipalvelun kokonaistilanteen. Työnteki-

jöiden määrän päivän jokaiselle hetkelle sain oikeaksi, kun selvitin riittävän tarkasti toi-

met, jotka toistuivat jokaisena työpäivänä tiettyyn aikaan. Näin sain määritetyksi työnte-

kijöiden minimimäärän, jolla rahdinkäsittelyä on mahdollista suorittaa kuljetinta apuna 

käyttäen. Työvuorojen suunnittelua varten tein taulukkolaskentaohjelmaa apuna käyt-

täen mallin, johon keräsin kaikki tarvittavat tiedot. 

Alle luettelin alaotsikoittain asiat, joiden kehittämiseen on syytä paneutua jatkossa. Ky-

seessä oleviin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin hy-

vin suunnitellusti. Vaiheet on syytä suunnitella huolellisesti, jotta jokaisen osa-alueen ke-

hittymistä pystytään seuraamaan ja niiden toteuttaminen sujuu oikeassa järjestyksessä. 

Liitteessä 5 on lomake, jonka avulla kukin toimenpide saadaan vietyä läpi mahdollisim-

man hyvän lopputuloksen takaamiseksi. 

5.1 Seurannan lisääminen ja epäkohtiin puuttuminen  

Matkahuollon työntekijöitä sitovat tietyt säännöt, jotka on jaettu henkilöstölle töihin tul-

lessa ja jotka ovat esillä työpaikan ilmoitustaululla. Sääntöjä havaittiin noudatettavan 
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suurelta osin hyvin, mutta muutaman kohdan valvontaan on jatkossa syytä kiinnittää 

huomiota, jotta varmistetaan samojen sääntöjen koskevan kaikkia työntekijöitä. 

5.1.1 Kohteen kuvailu 

Havaittiin, että osa työntekijöistä piti taukoja pienissä erissä. Heräsi myös epäilys, että 

taukojen yhteenlaskettu pituus ylittäisi sallitun määrän, joka on 8,5 tunnin päivässä yh-

teensä 1 tunti (2 x 15 min + palkaton ruokatauko 30 min). Taukojen täydellisen päätän-

tävallan antaminen työntekijöiden itsensä päätettäviksi aiheuttaa riskin kokonaistehok-

kuuden alentumiselle. 

Työaikojen noudattamisessa havaittiin myös olevan puutteita. Pieniä myöhästymisiä 

esiintyi lähes päivittäin, minkä seurauksena pyrkimys optimaaliselle henkilöstömäärälle 

ei aina toteudu. Työvuoroja alettiin suunnitella siten, että eri työvuoroissa (aamu, ilta ja 

yö) esiintyy vähemmän päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi aamuvuoron loppuessa iltavuoro 

alkaa juuri samalla hetkellä. Jos työntekijä on myöhässä, jää tietty piste hetkellisesti tyh-

jäksi, jonka seurauksena voi olla terminaalin tilapäinen ruuhkautuminen.  

Havaittiin myös, että sairauslomista ilmoitetaan usein liian myöhään. Jonkin verran esiin-

tyy jopa sitä, että ilmoitus annetaan tekstiviestillä vasta, kun työvuoro on jo alkanut. Tästä 

aiheutuu työntekijöiden vajaus tai pahimmillaan jopa tietyn toimen jääminen hoitamatta. 

Työturvallisuuden takia musiikin kuuntelu on kielletty, koska sen on koettu häiritsevän 

ympäristön havainnointia. Kiellosta huolimatta kuulokkeita ja irrallisia kaiuttimia havaittiin 

käytettävän.  

5.1.2 Suositeltu toimenpide 

Työajan ja sääntöjen noudattamista tulee seurata päivittäin. Lisäksi poikkeamat työaiko-

jen noudattamisessa tulee kirjata ylös, jotta tiedot ovat tarvittaessa nopeasti saatavilla. 

Epäkohtiin tulisi puuttua järjestelmällisesti sekä tasapuolisesti eikä säännöistä tule antaa 

erityisvapauksia kenellekään.  
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Töistä myöhästymisen tulisi aina tarkoittaa palkatonta poissaoloa. Myöhästymisen saisi 

korvata ainoastaan neuvottelemalla esimiehen kanssa eikä siihen tulisi automaattisesti 

suostua, koska sillä saattaa olla vaikutusta työaikojen noudattamiseen myös jatkossa. 

Työajanlyhennysvapaan antamisessa tulee noudattaa jatkossakin sääntöä, joka määrää 

vapaan antamisen ilmoittamisen tapahtuvan vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua päi-

vää (Linja-autoasemia koskeva työehtosopimus 2017, vapaan ajankohdasta ilmoittami-

nen). Myöhemmin tulleisiin pyyntöihin tulee suhtautua varauksella sekä selvittää ja var-

mistaa työntekijöiden riittävyys, jotta yksittäin annetuista vapaista ei ole haittaa millekään 

päivän työvuoroista eikä aiheudu mahdollisesti jopa tarvetta lisäresurssien hankinnalle. 

Työntekijöillä tulee olla myös selkeä kuva siitä, mikä merkitys heidän työpanoksellaan 

on koko toiminnan kannalta. Näin vahvistuu käsitys oman työn merkityksestä, joka edes-

auttaa työhön sitoutumisessa. Oman työn merkityksen ymmärtäminen voi edesauttaa 

työntekijän työhyvinvointia ja jaksamista. 

Sovituista säännöistä poikkeamisen (esimerkiksi myöhästyminen, ylipitkien taukojen pi-

täminen, töistä poisjäännin ilmoittaminen myöhässä jne.) tulee johtaa seurauksiin, joilla 

pyritään vaikuttamaan siihen, että työntekijä toimii jatkossa ohjeiden mukaisesti. Suulli-

set ja kirjalliset varoitukset on oltava käytössä myös jatkossa ja niitä tulee käyttää harki-

tusti ja yhdenmukaisesti. 

5.2 Toiminnan selkeyttäminen 

Havaitsin, että työntekijöiden osaaminen kohdistuu suurimmalla osalla melko pienelle 

alueelle. Etenkin erityisosaamista vaativien henkilöiden lukumäärä on erittäin pieni, joka 

tekee esimerkiksi työvuorojen ja lomien suunnittelun vaikeaksi. Lisäksi mahdolliset pois-

saolot aiheuttavat kunkin toimen suorittamiseen liittyvän riskin. 

5.2.1 Kohteen kuvailu 

Työvuorojen sisäisessä suunnittelussa havaittiin olevan puutteita. Niitä olivat esimerkiksi 

työtehtävien puutteellinen jakaminen ennen työvuoron alkua. Etenkin jokaisen työvuoron 

alussa oli havaittavissa tehokkuutta alentavaa epätietoisuutta työntekijöiden keskuu-

dessa, joka johtui siitä, että vain osalle työntekijöistä oli ennakkoon ilmoitettu työtehtävä. 
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Tämä johti usein siihen, että tasapaino lähetysten käsittelyn alku- ja loppupään välillä ei 

ollut optimaalinen. Ongelma helpottui vuoron kuluessa, kun työntekijöitä siirrettiin esi-

miehen toimesta oikeampiin tehtäviin. 

5.2.2 Suositeltu toimenpide 

Työvuorosuunnittelussa tulee ottaa paremmin huomioon työntekijöiden rooli terminaa-

lissa. Jokaiselle työntekijälle tulisi nimetä ensisijainen työtehtävä ja vastuu, jotta he osai-

sivat aloittaa työskentelyn oikeassa paikassa. On kuitenkin muistettava, että jokainen 

päivä eroaa toisistaan eikä työtehtäviä voi varsinaisesti lukita. On erittäin tärkeää, että 

työntekijät siirtyvät tekemään muita töitä nimetystä tehtävästään tilanteen niin salliessa, 

jotta niin sanottuja pullonkauloja, eli pakettikäsittelyn hidastumista esiintyisi vähemmän. 

Työvuorojen aloitusajat porrastetaan tehokkaammin ja varmistetaan, että suunnitelma 

toteutuu jaksojen jokaiselle päivälle. Lisäksi jo suunniteltuja työvuorolistoja olisi jatkossa 

mahdollista muuttaa ainoastaan erittäin hyvästä syystä. 

5.3 Tehokkuuden lisääminen 

Tehokkuuden lisääminen siten, että kokonaishyöty on suurin, saadaan tarkan selvityk-

sen ja analysoinnin pohjalta. Pieniä tehostavia toimenpiteitä on mahdollista tehdä eri 

puolilla terminaalia, mutta toimenpiteet, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja nostavat koko-

naistehokkuutta, ovat jo hankalampia. 

5.3.1 Kohteen kuvailu 

Työntekijöiden ja koko pakettikäsittelyn tehokkuutta on seurattu terminaalin puolella hy-

vin vähän. Työntekijöiden aikaansaamista on ollut haasteellista seurata, koska välineitä 

sellaiseen ei ole ollut olemassa. Lisäksi tehokkuutta havaittiin laskevan merkittävästi se, 

että taukoja sai pitää vapaasti valittavina aikoina. Taukojen pitäminen työntekijöiden 

omien mieltymyksien mukaan aiheutti epätasapainoa pakettikäsittelyn alku- ja loppu-

pään välille. Havaintojen mukaan usein kävi niin, että kuljettimen luisuilla työskentelevät 

pitivät taukoja samaan aikaan, jolloin luisut täyttyivät syöttölinjojen toimiessa normaalisti. 

Usein kävi myös niin, että syöttölinjoilta lähdettiin tauoille samanaikaisesti, jolloin luisut 

tyhjenivät sekä saapuva rahti alkoi ruuhkautua. Joustavuuden ja suunnitelmallisuuden 
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puuttuminen näkyi erittäin hyvin siinä, kun pakettikuljetin täyttyi ja tyhjeni päivän aikana 

useaan kertaan. 

5.3.2 Suositeltu toimenpide 

Työvuorosuunnittelussa tulisi huomioida tauot aiempaa paremmin. Tämän työn aikana 

kokeilimme mallia, jossa työntekijät jaettiin työvuorojen sisällä 2–3 henkilön pienryhmiin, 

jotka pitivät taukonsa eri aikaan. Tämä takasi sen, että esimerkiksi luisuilla olevista kuu-

desta työntekijästä oli varmuudella paikalla jatkuvasti vähintään neljä työntekijää. Aiem-

min taukoja oli saatettu pitää jopa niin, että henkilömäärä kyseisellä työpisteellä oli ajoit-

tain pahimmillaan jopa 0 tai 1. Kuljettimen syöttölinjoilla ryhmäjako varmisti sen, että esi-

merkiksi kolmesta työntekijästä ainakin kaksi oli koko ajan paikalla työpisteellään.  

Ryhmäjako koettiin paremmaksi vaihtoehdoksi kuin taukojen lisäämistä varsinaiseen 

työvuorolistaan sen joustavuuden takia. Jatkossa voisi miettiä, olisiko tarpeellista rajata 

pahimmat ruuhka-ajat taukojen ulkopuolelle, eli esimerkiksi klo 17–19 voisi pitää ainoas-

taan 15 minuutin lyhyen tauon. 

5.4 Poikkeustilanteisiin varautuminen 

Matkahuolto on velvollinen järjestämään henkilöitä esimerkiksi liikenteenohjaukseen 

bussiterminaaliin. Viimeisen puolen vuoden aikana suurin yksittäinen liikenteen poik-

keusjärjestely sitoi neljä henkilöä liikenteenohjaukseen noin tunnin ajaksi. 

5.4.1 Kohteen kuvailu 

Poikkeustilanteisiin on jo aiemmin varauduttu, mutta henkilöitä tähän ei ollut aiemmin 

erikseen nimetty. Mahdollinen poikkeustilanne ruuhkauttaisi lähetysten käsittelyn ja pi-

dentäisi pahimmillaan toimitusaikoja. 

5.4.2 Suositeltu toimenpide 

Työntekijöistä tulisi kouluttaa noin kymmenen henkilöä liikenteenohjaukseen, jotta jokai-

sessa vuorossa olisi koulutuksen saaneita henkilöitä. Määrää voisi lisätä myöhemmin 



17 

  

valmiuden parantamiseksi. Ajoittain tulisi järjestää myös täydennyskoulutusta, jotta lii-

kenteenohjauksen valmius pysyisi korkealla tasolla (toimintaan reagointi nopeaa, laatu). 

5.5 Lisäresurssien hankkiminen 

Oman vakiohenkilöstön lisäksi käytössä on myös tarvittaessa töihin kutsuttavalla sopi-

muksella olevia työntekijöitä, joiden avulla täydennetään lähetysmäärien vaihtelun sekä 

äkillisten poissaolojen aiheuttamaa työvoimaresurssien vajausta. Jos heitä ei ole saata-

villa, on resursseja mahdollista täydentää myös vuokratyöntekijöillä. Yrityksen on myös 

syytä panostaa työkyvyn hallintaan, koska sillä voidaan vaikuttaa työntekijän pysyminen 

työkykyisenä sekä motivoituneena tekemään työtä paremmin. Työntekijä pystyy vaikut-

tamaan omaan työhyvinvointiin esimerkiksi asennoitumisella, kehittämällä itseään ja so-

vittamalla työnsä muuhun elämään. (Kauhanen 2015: 129.) 

5.5.1 Kohteen kuvailu 

Vuokratyöntekijöiden käyttö on ollut lähes päivittäistä pidemmän aikaa. Syitä tähän on 

ollut mm. vakinaisten työntekijöiden vähentyminen, sairauslomien suurehko määrä sekä 

kuljetusten rakenteellinen muutos. Linja-autojen korvaavat kuljetukset tuovat rahtia 

Kamppiin ilta- ja yöaikaan, samalla kun käsittelyssä on suuri määrä muita lähetyksiä. 

Korvaavien kuljetusten käyttöönottaminen on siis vaikuttanut siihen, että työntekijöitä tar-

vitaan aiempaa enemmän yövuorossa.  

5.5.2 Suositeltu toimenpide 

Työvuorojen suunnitteluun järjestetään riittävästi aikaa. Lisäksi resurssien tarvetta seu-

rataan ja muutoksia tehdään tarvittaessa. Myös poikkeaviin lähetysmääriin tulee pyrkiä 

reagoimaan paremmin jatkossa. Poikkeavista määristä tulisi saada ennakkotieto hyvissä 

ajoin, jotta työntekijöitä voidaan tarvittaessa lisätä rahdin käsittelyyn. Rahdin määrän 

kasvu on hyvä ja toivottava asia, mutta sen tulee toteutua hallitusti, jotta lähetysten kas-

vava määrä ei aiheuta myös merkittävästi kasvavia henkilöstökuluja. 

Jatkossa hankittaessa lisäresursseja terminaaliin, olisi varmistettava omien keikkatyön-

tekijöiden saatavuus. Ehdotuksena tähän olisi pyytää osa-aikaisilta työntekijöiltä ennak-

kotietoa, milloin heille voisi sopia työskentely (tieto esimerkiksi sähköpostilla). Tämä ei 
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sitoisi kumpaakaan osapuolta, vaan työnantajalla olisi mahdollisuus tarjota töitä ensisi-

jaisesti heille, jotka ovat ilmoittaneet alustavasti pystyvänsä työskentelemään tiettynä 

päivänä ja aikana. Mahdollisimman tarkat ennakkotiedot saapuvista rahdeista antaisi siis 

aikaa varmistaa omien keikkatyöntekijöiden saatavuus. Vuokratyöntekijöitä on nopeasti 

saatavilla, mutta heidän osaamistasonsa vaihtelee melko suuresti, jolloin myös työn ko-

konaistehokkuus ja työnlaatu laskevat. Vuokratyövoimaa käytettäessä tulisi miettiä, voi-

daanko heillä teettää lyhyempää, esimerkiksi kuuden tunnin työpäivää. 

5.6 Taulukkolaskentaohjelmiston käyttäminen 

Taulukkolaskentaohjelmiston käyttäminen on tehokas keino parantaa työvuorosuunnit-

telua edullisin kustannuksin. Tässä tapauksessa yrityksellä on käytössä tähän soveltuva 

ohjelmisto, joten lisäkustannuksia esimerkiksi lisenssien hankintaan ei tarvita.  

Aiemmin taulukkolaskentaohjelmistoa käytettiin hyvin yksinkertaisesti hyödyntämättä 

sen mahdollisuuksia toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen. 

5.6.1 Kohteen kuvailu 

Työntekijöiden määrän ollessa suuri on ensi arvoisen tärkeää, että työn organisointi, 

seuranta ja tilastointi ovat kunnossa sekä tilastotietoa on helposti ja nopeasti saatavilla. 

Tähän tarkoitukseen suunniteltiin malli, jonka ensimmäinen versio otettiin käyttöön ke-

väällä 2017. Aiempaan tilanteeseen verrattuna tietoja on nyt hyvin saatavilla (esimerkiksi 

tehdyt työtunnit, poissaolot, erityisosaaminen jne.). Lisäksi työvuorojen suunnittelu ei pe-

rustu enää pelkkään arvioon työntekijöiden riittävyydestä vaan sen tueksi on saatavilla 

heti esimerkiksi taulukko työntekijöiden määrästä tunneittain. Taulukkolaskennan etuna 

on myös se, että tilastotiedot myös aiemmilta jaksoilta ovat helposti saatavilla. 

5.6.2 Suositeltu toimenpide 

Laskentataulukon kehittämistä jatketaan ja siihen lisätään tarvittaessa lisää toimintoja. 

Lisäksi sen käyttöä pyritään yksinkertaistamaan ja ne solut, joiden tietojen ei haluta 

muuttuvan, lukitaan.  
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Taulukosta saatavia tietoja tulisi analysoida jakson jälkeen ja tehdä yhteenveto, miten 

se vastasi jakson alun tilannetta. Asiat, joita seurataan, voisivat olla 

• suunnitelman mukaiset/ toteutuneet tunnit 

• työntekijöiden poissaolojen määrä 

• työvuorojen määrät (aamu, ilta, yö sekä lauantai ja sunnuntai) 

• tilastoihin perustuva trendi (esimerkiksi osa-aikaisen ja vuokratyövoiman 

käyttö suhteessa kaikkiin tehtyihin työtunteihin jakson aikana) 

• työvuorosuunnitelman toteutuminen. 

6  Tilastotiedot 

Seuraavaksi on esitelty tilastotietoa, joka saatiin uuden työvuorojärjestelmän käyttöön-

oton jälkeen. Huomioitavaa tilastoissa on se, että mukaan otettiin normaalit arkipäivät 

maanantaista perjantaille. Arkipyhät jätimme tilastoinnin ulkopuolelle. Tiedot ovat saata-

villa jokaisesta päivästä, mutta normaalityöpäivät kuvaavat parhaiten kokonaistilannetta. 

Tilastot on otettu suunnitelluista jaksoista, joten siinä on mukana myös osa-aikaiset ja 

keikkatyöntekijät, joille oli jaksoilla sovittuja työvuoroja. Vuokratyövoiman käyttö ei 

esiinny tilastoissa, koska niiden käyttäminen suunnitellaan päivittäin erikseen tarpeen 

mukaan. 

6.1 Poissaolot prosentteina 

Seuraavaksi esitettävät tilastot ovat viikoilta 18–29. Poissaoloihin on huomioitu vuosilo-

mat, viikkovapaat, sairauslomat, työajanlyhennysvapaat ja omat vapaat. Tilastot on esi-

tetty prosenttimuodossa, jossa kyseisiä määriä on verrattu työvuorojen kokonaismää-

rään. Jokaiselta jaksolta on taulukkoon kirjattu alin ja ylin prosentti. 

Poissaolot ovat yrityksille kalliita. Sairauspoissaoloja vähentämällä parannettaisiin työ-

hyvinvointia ja saataisiin aikaan suuria säästöjä. Varmoja keinoja niiden vähentämiseen 
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ei ole olemassa, mutta on selvää, että työnantajan tulee selvittää mikä työoloissa mah-

dollisesti aiheuttaa poissaoloja. (Poissaolot maksavat miljardeja 2014) Tutkimuksen mu-

kaan sairauspoissaolojen omailmoituskäytäntö kannattaisi ottaa käyttöön työpaikoilla. 

Sen hyvinä puolina mainitaan esimerkiksi parantunut keskustelu terveysasioista ja vah-

vistunut luottamus työntekijän ja työnantajan välillä (Työterveyslaitos 2017).  

Henkilöstön pois jäänti aiheuttaa kuluja, koska se alentaa työvuoroissa olevien osaavien 

henkilöiden määrää (Kauhanen 2015: 121). Tämä johtuu siitä, että mahdollisesti hänen 

tilalleen otettava korvaaja ei välttämättä osaa kaikkea tarvittavaa ja työt joudutaan suun-

nittelemaan tehokkuuden kustannuksella. Yrityksen olisikin erittäin tärkeää pitää osaa-

misen taso mahdollisimman korkeana, jotta poissaolot eivät vaikeuttaisi liikaa toimintaa. 

Tason korkealla pitäminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että työntekijöitä kierrätetään eri työ-

pisteillä, jolloin moniosaaminen lisääntyy. Tämä ei ole kaikkien työntekijöiden toive, 

mutta moniosaamista tulisi suosia mahdollisimman paljon. Seuraavaksi on taulukoitu 

poissaolot prosentteina. 

Taulukko 2. Poissaolot prosentteina esitettyinä 

Poissaolo % 

(alin/ylin prosentti) 

vko 18-20 vko 21-23 vko 24-26 vko 27-29 

sairausloma 2,94/11,94 1,49/4,84 2,44/8,75 1,30/10,53 

muut 4,41/9,23 7,46/20,34 14,29/43,75 20,78/31,94 

kokonaispoissaolo 10,29/19,35 7,81/22,03 14,29/35,00 26,32/39,47 



21 

  

6.2 Suunnitellut ja toteutuneet työtunnit prosentteina 

Seuraavaan taulukkoon 3 on kirjattu ennalta suunnitellun työntekijämäärän toteutunut 

prosentti. Esitetyistä luvuista voidaan todeta, että suunnitelman mukaisista tuntimääristä 

on jääty, koska ilmaantuneita poissaoloja ei ole korvattu kokonaan keikka- ja vuokratyö-

voimalla. Näin myös kulut ovat olleet todennäköisesti pienemmät kuin ne olisivat olleet, 

jos kaikki poissaolot olisi korvattu. Taulukosta jätettiin pois lauantait ja sunnuntait, koska 

silloin työntekijöiden määrä on pieni ja mahdolliset poissaolot paikataan. 
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Taulukko 3. Toteutunut tuntimäärä (prosenttia suunnitelmasta). 

 

vko maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai 

27 -7,19 -1,88 -0,80 -4,29 0,41 

28 -2,32 -1,88 -3,82 -2,86 -8,81 

29 -11,11 -10,85 -9,52 -12,73 -15,08 

6.3 Osaajat 

Oleellinen tieto, josta tein tietokannan, on työntekijöiden erityisosaaminen. Erityisosaa-

miseen katsottiin kuuluvaan Pikarahti, kassapalvelut, selvitys, vaativampi keräily ym. 

Tein taulukon, josta voi jatkossa seurata osaajien määriä ja järjestää tarvittaessa lisä-

koulutusta. Kohteita oli 13 ja osaamisen määrä prosentteina koko terminaalityönteki-

jöistä oli välillä 1,3–26. 
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Kysely Matkahuollon Kampin rahtitermi-

naalin toimivuuteen liittyen 2017 

 

Tämä kysely on osa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on tehostamalla 

parantaa rahtiterminaalin pakettipalvelun toimintaa Kampissa. 

Työ valmistuu kokonaisuudessaan elokuussa 2017, mutta havaittuihin epäkohtiin pyritään puut-

tumaan jo työn aikana. 

Tähän kyselyyn on valittu henkilöitä, jotka liittyvät läheisesti Kampin rahtiterminaalin toimin-

taan. Vastaaminen on vapaaehtoista ja jokaiseen kysymykseen ei tarvitse vastata. 

Kysymykset 

Terminaalin kokonaistilanteen arviointi: 

1. Millaisena näet terminaalin yleisen tilanteen tällä hetkellä? 

 

 

 

2. Miten koet tilanteen muuttuneen viimeisen vuoden aikana? 

 

 

3. Mihin asioihin terminaalissa tulisi mielestäsi kiinnittää erityistä huomiota? 

 

 

4. Omia mietteitä terminaalin toimintaan liittyen: 

 

 

 

Terminaalin toimivuuden arviointi: 

1. Miten rahdinkäsittely mielestäsi toimii tällä hetkellä? 

 

2. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet terminaalissa? 

 

 

3. Rahtia kuljetetaan enenemissä määrin rekoilla. Miten koet tämän vaikuttavan Kampin 

rahtiterminaalin toimintaan? 
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4. Omia mietteitä terminaalin toimivuudesta: 

 

 

Työturvallisuus ja hyvinvointi: 

1. Millä tasolla arvioit työturvallisuuden olevan? 

 

 

2. Miten arvioit terminaalin suoriutuvan mahdollista poikkeustilanteista, kuten esimer-

kiksi liikenteenohjauksesta ja miten arvioit niiden vaikutuksia rahdinkäsittelyyn? 

 

 

 

 

3. Onko toiminta terminaalissa mielestäsi riittävän valvottua, jotta työtavat ja menetel-

mät ovat turvallisia sekä tehokkaita eivätkä aiheuta laitteille ylimääräisiä huolto- ja 

korjauskustannuksia? 

 

 

4. Omia mietteitä työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista: 
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Terminaalitoiminnan kehittäminen              

Kohde  

Aloitus  

Lopetus  

Seuranta  

Vastuuhenkilöt  

 

Tavoite 

 

 

Osallistuvat henkilöt 

 

 

Tilanne (ennalta määritetty ajankohta noin puolessa välissä, jolla todetaan missä vai-

heessa ollaan ja mihin tulee kiinnittää huomiota loppuvaiheessa) 

 

 

Tulos (jatkuu seuraavalla sivulla) 
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Jatkosuunnitelman asettelu 

 

 

Tilanne kaksi kuukautta päättymisen jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 


