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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on tehdä Raskone Oy: Tampereen toimipisteeseen työntekijöi-

den työtehtävien uudelleen järjestely. Tulevat muutokset ja järjestelyt koskevat raskaan-

puolen mekaanikkoja ja toimihenkilöitä. Työ ei varmasti ole helppo, mutta mielestäni 

tärkeä tulevaisuuden kannalta. Nykyinen toimintamalli on liian laaja kenellekään yksin 

hallittavaksi ja työtaakat ovat valtavia, jolloin työn laatu ja työssäjaksaminen heikkene-

vät. 

 

Työssäni yritän helpottaa itseni ja kollegoideni työtaakka jakamalla vastuualueet uudel-

leen. Myös mekaanikkojen auttaminen on tottakai tärkeää, ilman heitä koko yritys lak-

kaa toimimasta. Monissa henkilöissä on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, jota 

haluan ottaa yrityksen käyttöön mahdollisimman paljon. Käytännössä tämä tapahtuu 

haastattelemalla ja kyselemällä heidän mielipiteitään sekä seuraamalla heidän työtään 

korjaamolla. Haluan korostaa mielipiteen tärkeyttä, koska autoalalla on niin paljon eri-

laisia töitä eikä kukaan pidä kaikista niistä. Tämän vuoksi on keskityttävä henkilön vah-

vuuksiin ja omiin mielenkiinnon kohteisiin, unohtamatta kuitenkaan yrityksen ydin-

osaamista ja toimialaa. 

 

Yrityksellä on halu parantaa kannattavuuttaan, jonka huomioin myös työssäni. Aion 

tutkia miten tekemäni muutokset ja asiat vaikuttavat kannattavuuteen ja myyntiin. 

Elämme toki epävarmoja ja vaikeita aikoja eikä ennustaminen edes kevääseen ole help-

poa, mutta uskon muutosten parantavan kilpailukykyämme pitkällä tähtäimellä. Ja työs-

säjaksaminen kohenee työtaakan jakaantuessa tasaisemmin työntekijöiden välille. 
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2 TYÖN TARKOITUS 

 

 

Aloitin opinnäytetyöni tekemisen jo syksyllä 2012, koska tiesin jo tässä kohtaa kiireen 

tulevan todella nopeasti. Päätös oli oikea, sillä jo alkutaipaleella kohtasin paljon ongel-

mia joiden selvittely vei todella paljon aikaa. Esimerkkinä voisin mainita henkilöstö 

muutokset syys-lokakuun taiteessa, jotka pysäyttivät omat työni joksikin aikaa. 

 

Toki käytin tämän ajan suunnittelemalla tarkkaan tulevia töitäni. Näistä suurimpana 

tietysti henkilöstön tulevat tehtävämuutokset. Alusta asti oli selvää, että saisin tehdä 

todella paljon töitä saadakseni kaiken hyödyn irti omista tiedoistani ja taidoistani. Tässä 

kohtaa lienee jo aiheellista kiittää työyhteisöämme yhteistyöhalusta ja muutoksiin so-

peutumisesta. 

 

Itse työn tekeminen alkoi kohdallani jo kesällä miettiessäni sopivaa aihetta. Alun perin 

olin jo päättänyt tekeväni työni Raskone Oy:lle ja Tampereen toimipisteelle. Mietin 

aihetta hyvän tovin ja aina välillä kävin päällikkömme Markku Lukkalan kanssa keskus-

telemassa mahdollisesta aiheesta. Noin kuukauden kuluttua keskustelimme jälleen asian 

tiimoilta ja hän mainitsi mahdollisuudesta keskittää osaamistamme tiettyjen henkilöiden 

osalta. Monimerkkisyyshän on sekä hyvä että huono asia, aina löytyy uutta opittavaa 

mutta kaikkea ei ehdi oppia. Ja koska jo muutama henkilö oli mielitasolla erikoistunut 

tiettyihin merkkeihin, oli mielestämme luontevaa tehdä sama myös todellisuudessa. 

 

Tämä tarkoitti pitkälti sitä, että pääsin käyttämään jo hankkimaani tietoa hyväksi sekä 

tekemään tärkeitä päätöksiä toimipisteemme tulevaisuutta ajatellen. Monet olivat jo 

pidemmän aikaa odottaneet muutoksia ja nyt niitä lähdettiin toteuttamaan. Kunnianhi-

moinen alkutavoitteeni oli saada suurin osa käytännön asioista tehtyä vuoden vaihtee-

seen mennessä. Aion myös vertailla, miten muutokset vaikuttavat toimipisteemme tu-

lokseen ja viihtyisyyteen. Tärkeässä roolissa ovat myös työkaverini, sillä heillä itsel-

läänkin on mahdollisuus kertoa mitä he haluavat. 

 

 

Tietystikään asiat eivät olleet näin yksinkertaisia. Jotta saisin mahdollisimman tarkan ja 

luotettavan kuvan kyselyistäni, oli minun selvitettävä miten sellainen tehdään ja miten 

sitä tulkitaan. Tässä asiassa korvaamaton apu löytyi kirjastoista, joissa vierailin moneen 
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kertaan tutkimassa asiantuntijoiden mielipiteitä ja ajatuksia. Nämä johdattelivat jonkin 

verran omia päätöksiäni työn edetessä, mutta suurimmilta osin olimme jo valmiiksi sa-

malla aaltopituudella asioiden suhteen. 

 

Alunperin koko työn ajatus lähti mekaanikoilta, jotka kokivat vaikeaksi aina asioida eri 

työnjohtajan kanssa. Uskon myös asiakkaiden hieman olleen hämmennyksissä, koska 

usein on vaikea päästä saman työnjohtajan puheille, joka viimeksi asioita on hoitanut. 

Tulevien päätösten ja muutosten tarkoitus on helpottaa myös ulospäin näkyvää kuvaa 

toimipisteestä. Tulokset eivät välttämättä näy tuloksessa kovinkaan selvästi, vaan työ-

viihtyvyydessä, asiakaspalautteissa ja asiakastyytyväisyydessä. 

 

Muutoksien tekeminen on aina pitkä ja vaikea prosessi, jossa välillä mennään askel 

eteenpäin ja välillä askel taaksepäin. Muutokset eivät aina ole kaikille mieluisia, joka 

myös asettaa haasteita. Määrätietoisesti läpiviedyt ja perustellut muutokset ovat varmas-

ti onnistuneimpia ja niiden hyödyt merkittäviä.  

 

TAULUKKO 1. Otsikko 

Sukupuoli % lkm 

Nainen 61 233 

Mies 39 145 

 

Aloita toinen kappale tästä. 

 

 

KUVA 1. Otsikko (Lähdetieto, jos kuva ei ole oma) 
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3 YRITYKSEN ESITTELY 

 

 

Raskone Oy:n alaisuudessa toimii kokonaisuudessaan 23 raskaankaluston korjaamoa 

ympäri Suomea. Toimipisteissä korjataan kuorma-autojen lisäksi muun muassa perä-

vaunuja, pakettiautoja ja työkoneita. Myös erilaisten päällirakenteiden korjaukset kuu-

luvat monen toimipisteen erikoisosaamiseen. 

 

Yrityksen slogan: Nopeasti takaisin tielle, kuvaa hyvin yrityksen ajatusmallia. Rikkou-

tunut ajoneuvo pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti takaisin tien päälle teke-

mään omaa työtään. Tätä pyrkimystä tuetaan monitaitoisella henkilökunnalla ja nopeilla 

varaosatoimituksilla. 

 

Liikevaihto oli vuonna 2011 n. 80 milj. euroa. Luku ei ole vertailtavissa vuoden 2010 

lukuun Kemin toimipisteen lakkauttamisen ja Easy Km:n myyntivoittojen vuoksi. Vuo-

den 2012 liikevaihdon oletetaan olevan vuoden 2011 luokkaa liiketappion laskiessa 

noin puoleen. 

 

Tampereen toimipiste, joka toimii työn kehityskohteena, on yksi suurimmista korjaa-

moista. Toimipisteessä työskentelee noin 30 henkilöä ja samassa rakennuksessa toimii 

myös Pajakulma Oy:n koritehdas sekä A-Katsastuksen Multisillan konttori. 

 

Tampereen toimipiste on jaettu kevyeen ja raskaaseen puoleen. Kevyt puoli hoitaa hen-

kilö- ja pakettiautot ja raskaspuoli kuorma-autot, työkoneet yms. Jaottelu toimii näin, 

mutta riippuen työtilanteesta ja vapaista korjauspaikoista pakettiautoja voidaan korjata 

myös raskaalla puolella. Korjaamotilat ja henkilökunta ovat karkeasti jaettuna kevyelle 

yksi kolmas osa ja raskaalle kaksi kolmas osaa. 

 

Työni on tehty vain raskaalle puolelle, koska keskusteltua kevyen puolen toimihenkilöi-

den kanssa, emme nähneet tarpeelliseksi tehdä muutoksia heidän toimintaansa. Kevyen 

puolen toiminnot toimivat hyvin ja tarkoituksena on hieman perehtyä niihin ja selvittää 

käyttömahdollisuuksia raskaalle puolelle. 

 

Yrityksellä on monia merkkiedustuksia, joista osa on ollut edustetuina jo vuosia. Merk-

kiedustukset: 
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• Iveco 

• MAN 

• Renault 

• Norba 

• Focolift 

• Frimokar 

• Hiab 

• Knorr-Bremse 

• Wabco Service 

• Närkö 

• Sisu 
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4 TAUSTATIETOJEN JA MATERIAALIN KERÄYS 

 

 

Keräsin paljon tietoa työhön liittyen kirjastoista. Alun perin suurin huolenaiheeni oli, 

miten haastatteluista saisin suurimman mahdollisen hyödyn irti. Päätin tehdä ensin itse 

lyhyen kaavakkeen, jota muuttaisin tarvittaessa vastaamaan omia tarpeitani paremmin. 

Tutkittuani asioita, huomasin olleeni jo alunalkaen oikeilla jäljillä, joka tietysti oli suuri 

helpotus tulevien haasteiden kannalta. 

Monessa lähteessä suositeltiin käyttämään kaavaketta apuna haastattelua tehtäessä. Näin 

keskustelu pysyy koko ajan itse asiassa ja kaavakkeeseen pystyy tekemään muistiin-

panoja haastattelun edetessä. Koska tarkoituksena on tehdä tarkemmin sanottuna haas-

tattelututkimus, myös haastateltavan mielipiteet on otettava huomioon. Tämä on jo it-

sestäänselvyys, eihän ketään voi pakottaa tekemään vastoin tahtoaan. Tämän takia kyse-

linkin jo töissä ollessani alaisteni mielipiteitä eri asioista saadakseni selkeän kuvan 

muutoshalusta ja millaista muutosta he kaipasivat.  

Toimihenkilöitä raskaalla puolella on yhteensä viisi, kolme työnjohtajaa ja kaksi vara-

osamiestä. Syksyllä saimme kuulla erään työnjohtajan siirtyvän muihin tehtäviin yrityk-

sessämme. Hänen tilalleen nousi haastattelujen jälkeen eräs mekaanikkomme, jolla oli 

aikaisempaa johtokokemusta oman korjaamon vetäjänä. Tämä ratkaisu hyödytti koko 

työyhteisöä hänen tietotaitonsa jäädessä edelleen työyhteisön hyödynnettäväksi. Myös 

hänen ulospäinsuuntautuneisuutensa ja hyvä maineensa varmasti helpottivat siirtymistä 

tähän tehtävään. 

Toisen työnjohtaja toimiva mies on samalla korjaamoesimiehemme, vaikkakin titteli on 

nykyisin enemmänkin nimelllinen. Hän opetti minut ja monet muut nuoremmat työnjoh-

tajat uuteen työtehtäväänsä jopa isällisin opein. Hän toimi myös ehtymättömänä idea-

lähteenä kehityskohteita mietittäessä. Jouduin jopa toppuuttelemaan häntä muutamaan 

otteeseen ajan rajallisuuden takia. 

Luonnollisesti itse toimin kolmantena työnjohtajana koulun ohessa oppien mahdolli-

simman paljon molemmista maailmoista. 
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Varaosapuolella koettiin myös muutoksia varaosapäällikön valinnan muodossa. Viran 

sai nuorempi varaosamiehemme, joka oli siirtynyt tyonjohtajan tehtävistä varaosiin. 

Käytännössä tämä muutos ei näy ulospäin kuin muuttuneena tittelinä. Muutoksen tar-

koituksena oli selkeyttää varastohenkilökuntamme toimenkuvia ja keskenäistä hierarki-

aa. 

Varastomme on toiminut kohtuullisesti koko ajan, joten ei ole järkevää lähteä muutta-

maan varaston toimintaa.  

Työn aikana on jo tapahtunut itsestäni riippumattomia ja suunnitelmastani poikkeavia 

muutoksia. Tämä vaikeuttaa omaa työtäni jonkin verran, vaikka muutokset ovatkin lä-

hes saman suuntaisia kuin itse yritän toteuttaa. Kuitenkin niiden sovittaminen omiin 

ajatuksiini on aikaa vievää ja vaatii lähes aina toimenpiteitä ja uudelleen suunnittelua. 

Toimintaprosessi on koko ajan kulkenut hyvin pitkälti samalla tavalla. Asiakas joko 

soittaa tai tulee käymään ja esittää toiveensa ajoneuvon korjauksen tai huollon tekemi-

sestä. Työnjohtaja kyselee tarkemmin viasta ja tekee muutamia ehdotuksia mahdollisis-

ta vikakohteista. Tämän jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan korjausaika, korja-

usaikataulu ja mahdollinen hinta-arvio. Hinta-arvio on joskus täysin mahdoton antaa, 

koska viasta ei ole vielä selvillä oikeastaan mitään. 

Tämän jälkeen työnjohtaja menee varaosahenkilökunnan luo keskustelemaan tilattavista 

ja tarvittavista osista. Varaosamies tilaa osat, kun on saanut tarpeelliset tiedot selville 

työmääräimeltä tai työnjohtajalta. Osien saapuessa varaosamies myy ne työlle ja ilmoit-

taa työnjohtajalle osien saapuneen. Osat ennakoidaan erilliseen hyllyyn, josta mekaa-

nikko käy hakemassa ne aloittaessaan työn. 

Työn valmistuttua mekaanikko tuo takaisin osat joita ei tarvinnut ja käy työmääräyksen 

läpi työnjohtajan kanssa. Keskustelun jälkeen työnjohtaja soittaa asiakkaalle ajoneuvon 

valmistumisesta ja sopii noudosta sekä kertoo korjauksen kustannukset. Useimmat asi-

akkaat ovat laskutettavia, jolloin työnjohtaja tarkistaa vielä työmääräimen ennen sen 

laskuttamista asiakkaalta. 
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Prosessi itsessään on toimiva ja käytännöllinen, mutta harvoin tilanne sujuu juuri näin. 

Koska toimipisteellämme on merkkiedustuksia yli kymmenelle eri ajoneuvolle ja lisä-

laitteelle, joutuu työnjohtaja usein vastaamaan päivän aikana niin moneen erilaiseen 

ongelmaan, ettei hän yksinkertaisesti pysty kehittymään tietyn merkin huippuosaajaksi. 

Tällöin asiakas saattaa saada kuvan epäpätevästä työnjohtajasta, joka heikentää yrityk-

sen menestys mahdollisuuksia olennaisesti. Myös varaosahenkilökunnalta vaaditaan 

osaamista, koska kaikilla valmistajilla on omanlaisensa varaosaohjelma ja järjestelmä. 

Toki mekaanikoiltakin vaaditaan paljon tietoja ja taitoja. Ajoneuvojen tekninen kehitys 

lisää haastetta vikamahdollisuuksien lisääntyessä jokaisen uuden mallin esittelyn myötä. 

Loppujen lopuksi mekaanikon omien tietojen ja taitojen loppuessa, hän kääntyy työn-

johtajan puoleen. Tällöin työnjohtaja joko osoittaa mekaanikolle tietolähteen tai hankkii 

hänelle tarvittavat tiedot. Tämä taas työllistää kyseisen työnjohtajan pois asiakaspalve-

lutehtävistä ja lisää paikalla olevien kollegoiden työtaakkaa. 

Tilanteiden vaihtuessa erittäin nopeasti, tällainen tilanne voi pahimmillaan johtaa koko 

päivän sekoamiseen ja asian korjaamiseen voi kulua helposti muutama päivä.  
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5 HAASTATTELUT 

 

5.1 Ennen muutoksia tehdyt haastattelut ja niiden tulokset 

 

Haastattelut aloitin lokakuun alussa. Ensimmäinen haastattelu oli niin sanottu harjoitus-

kappale, kosken pystynyt missään vaiheessa aiemmin testaamaan kaavakkeen hyödylli-

syyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Ja näin saan varmasti parhaan mahdollisen kuvan 

kaavakkeen kyvyistä ja hyödyntämismahdollisuuksista. Kaavakkeessa on yhdistelty 

struktuoitua ja struktuoimatonta haastattelu, jota suositeltiin monessa lukemassani kir-

jassa. Tällöin vältetään liian viralliselta vaikuttava haastattelu, onhan tarkoitus haastatel-

la omia alaisiani ja kollegoita. Ja tarkoituksena on myös vastaanottaa mielipiteitä ja aja-

tuksia, jotta saisimme oman näköisemme järjestelmän tehtyä. 

Kuten jo mainitsinkin, ensimmäinen haastateltava oli samalla myös koehenkilö. Tähän 

tehtävään valitsin tietoisesti korjaamoesimiehemme, joka opetti minut nykyiseen työhö-

ni todella ansiokkaasti. Arvostan häntä suuresti ja hänen mielipiteensä ja vastauksensa 

ovat tärkeitä niin henkilökohtaisesti kuin yrityksenkin kannalta. Itse haastattelu sujui 

hyvin, vaihdoimme paljon ajatuksia ja kokemuksia nykyisen järjestelmän solmukohdis-

ta ja ongelmista. Keskustelimme myös hyvän tovin suunnitelmistani muutoksista ja nii-

den mahdollisuuksista toimipisteessämme. Hän oli tyytyväinen suunnitelmaani ja ke-

hoitti minua viemään tätä aktiivisesti eteenpäin. Hänelle ajattelemani vastuualueet olivat 

hänelle jo ennestään tuttuja ja mieluisia, joten tässäkin asiassa olin jo oikealla tiellä.  

Haastattelu sujui siis hyvin ja tekemäni lomake osoittautui toimivaksi ja käytännöllisek-

si. Kirjasin ylös asioita, joista olisi hyötyä keskusteluissani korkeamman johdon kanssa 

ja suunnitelman läpiviemiseksi. Onnistuminen antoi myös itseluottamusta tuleviin haas-

tatteluihin, joita oli vielä paljon edessä. Käytännössä kaikkien haastattelujen tekoon 

kului melkein viikko, koska tein niitä työaikani puitteissa. En halunnut laiminlyödä työ-

tehtäviäni ja tästä syystä haastattelin kahdesta neljään henkilöä päivässä aloittaen toimi-

henkilöistä. Mekaanikot kävin ryhmittäin läpi helpottaakseni kirjanpitoani haastatteluis-

ta. Arvion alun perin haastattelun kestoksi noin 15 minuuttia, joka osoittautui paikkansa 

pitäväksi haastattelujen aikana.  

 

 

5.1.1 Toimihenkilöiden haastattelut 
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Aloitin toimihenkilöiden haastattelut korjaamoesimiehestämme. Koulutukseltaa hän on 

autoteknikko ja on toiminut myös mekaanikkona. Jo hieman iäkkäämpänä ja ko-

keneempana miehenä suunnittelin hänen työtehtävänsä hyvin pitkälti vanhojen tehtävi-

en perusteella. Ja koska haastattelun aikana hän sanoi olevansa tyytyväinen nykyiseen 

asemaansa, en näe syytä lähteä asioita enempää muuttamaan. Suunnitelman mukaan hän 

jatkaa nykyisissä vastuutehtävissään, joiden lisäksi uusina vastuumerkkeinä hänelle 

tulevat Scania, Sisu ja Iveco, josta hän vastaa puoliksi itseni kanssa. Muita vastuualueita 

ovat muun muassa perävaunujen kolarityöt sekä Frimokarien hoitaminen. Koska hänellä 

ei mielestään ollut mitään erityisiä lisäkoulutus tarpeita, jätimme asian sikseen. 

 

Asiat joita toivottiin olivat vastuualueiden jako. Toisaalta hän toivoi työnjohdolta lisää 

keskenäistä kommunikointia, koska usein jokin tärkeä tieto jää vain yhden henkilön 

tietoon. Tällöin on vaarana tehdä jotain väärin ja näin aiheuttaa lisäkustannuksia kor-

jaamolle. Olimme yhtä mieltä  asiasta ja sovimme asustavasti asioista kirjoitettavan 

työmääräimelle, jolloin se myös mekaanikkojen nähtävillä ja luettavissa. 

Seuraava haastateltava oli toinen työnjohtajamme. Hän aloitti nykyisessä työssään 

1.10.2012, joten hän ei oikein vielä pystynyt antamaan luotettavia vastauksia kysymyk-

siini. Kuitenkin sain häneltä hyviä ideoita ja ajatuksia, joita puimme läpi haastattelun 

aikana. Hän on koulutukseltaan ajoneuvoasentaja ja omaa vankan kokemuksen autoalan 

eri osa-alueilta. Suunnitelmani hänen varalleen sisälsivät vastuumerkeiksi MAN ja 

Mercedes-Benz kaluston, sekä päivystystyöt. Hänellä oli vielä sovittuja koulutuksia 

kesken, joten päätimme antaa hänen käydä ne ensin loppuun. Hän myös pyysi katso-

maan nykyiset muutokset rauhassa loppuun nähdäksemme miten ne vaikuttavat korjaa-

moon. 

 

Itselleni olin myös kaavaillut vastuualueet ja vastuumerkit. Merkkeinä tulisivat olemaan 

Volvo, Renault ja Iveco, josta erityispiirteenä teen takuuanomukset. Osa-aikaisena oma 

toimenkuvani on vielä hieman hankala toteuttaa, mutta uskon vahvasti kykeneväni hoi-

tamaan oman osani kunnialla lävitse. 

 

 

Seuraava haastateltava oli varastovastaavamme. Hänen pitkä ja vankka kokemuksensa 

varaosien parissa teki omasta työstäni hieman helpompaa. Suunnitelman mukaan hänen 

tehtävänsä säilyvät nykyisellään. Tarkoituksenani on antaa hänelle mahdollisimman 

paljon aikaa varastovastaavan toimille ja jättää varaosamyynti toiselle varaosamiehel-
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lemme lähes kokonaisuudessaan. Tällöin päälekkäisyydet jäävät lähes kokonaan pois ja 

mekaanikot tietävät keneltä mitäkin asiaa pitää pyytää. 

 

Suurimpana huolenaiheensa oli nykyisen varaosajärjestelmän toimivuus ja tiedonkulku. 

Olemme sinänsä normaali toimipiste yrityksessä, mutta meidän varastomme on ainoa 

joka on selkeästi jaettu kahteen osaan. Tämä vaikeuttaa ja helpottaa asioita. On vaike-

ampaa seurata osien kulkua yleisellä tasolla, kun taas toisaalta on helpompaa seurata 

pienempää tavaramäärä omalla puolellaan. Kuitenkin yhteistyö varastojen välillä toimi 

hyvin, emmekä tilasyistä voi yhdistää varastojamme yhdeksi suureksi. 

 

Viimeisenä toimihenkilönä haastattelin toisen varaosamiehemme. Hän kyllästyi työn-

johtajana olemaan vastuussa kaikesta ja vaihtoi kevyempään työhön, joka on helposti 

ymmärrettävissä. Hän on opettanut minulle taas varaosapuolta ansiokkaasti, jonka 

vuoksi pystyn tarvittaessa toimimaan kummassa tehtävässä vain. Koulutukseltaan hän 

on insinööri ja hieman itseäni vanhempana helposti lähestyttävä. Monipuolinen koke-

mus tuli hyvin esiin haastattelun aikana, hän kiinnitti huomiota sekä varaosiin että työn-

johtoon. Hän oli myös tyytyväinen nykytilanteeseen sekä kaavailemaani uuteen työteh-

tävään, joka oli minulle helpotus. Kuultuaan suunnitelmani, hän myös kertoi mahdolli-

suudesta palata työnjohtajaksi edellyttäen muutosten onnistuvan odotetusti. 

 

Hän kiinnitti huomioni kahteen asiaan, työmääräimien allekirjoitukseen sekä sovittujen 

töiden kirjaamiseen. Työmääräimiin on tärkeää ottaa asiakkaan tai tuojan allekirjoitus, 

tällöin asiakas näkee mitä olemme sopineet ja hyväksyy allekirjoituksellaan sopimuk-

sen. Toisaalta, joskus joudumme soittamaan asiakkaalle jonkin vian löytymisestä ja ky-

symään korjausluvan siihen. Nämä molemmat asiat ovat tärkeitä sekä korjaamolle että 

asiakkaalle. Näihin asioihin tulisi keksiä jonkinlainen hyväksyttävä ratkaisu. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Mekaanikkojen haastattelut 

 

Mekaanikkojen haastattelussa käytin samaa lomaketta kuin toimihenkilöilläkin. Suoritin 

haastattelut ryhmittäin, aloittaen ykkösryhmästä jatkaen nelosryhmään ja lopuksi haas-
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tattelin osa-aika työntekijät. He ovat pääsääntöisesti osa-aika eläkkeellä, yksi mies tulee 

työskentelemään aina kutsuttaessa. 

 

Ryhmä jaottelu johtuu erilaisista työvuoroista, teemme tällä hetkellä kolmea erilaista 

vuoro. Yhdessä vuorossa mekaanikko on koko viikon aamuvuorossa, aloittaen työnsä 

kello 7.30. Toisessa vuorossa mekaanikko tulee maanantaista keskiviikkoon iltavuoroon 

kello 11.51 ja torstain ja perjantain hän tulee aamuvuoroon. Kolmannessa vuorossa me-

kaanikko taas tulee maanantaista keskiviikkoon aamuvuoroon ja torstain ja perjantain 

iltavuoroon, sekä tekee lauantaivuoron kello 7.00 alkaen. Neljännellä viikolla hän tulee 

normaaliin aamuvuoroon ja pitää perjantaina vapaapäivän. Vuorot toimivat siis neljän 

viikon jaksoissa mekaanikoilla. 

 

 

5.1.3 Ryhmä 1 

 

Ykkösryhmän haastattelun aloitin jarrusovitus vastaavastamme. Hänen pitkäaikainen 

kokemuksensa yrityksessä ja erikoistumisensa tiettyihin töihin olivat itselleni helppo 

lähtökohta lähteä miettimään uusia työtehtäviä. Haastattelun aikana hän ilmaisi nykyi-

sen toimenkuvan olevan hänelle mieluinen, enkä missään vaiheessa ollut muuttamassa-

kaan hänen toimenkuvaansa. Hänen murheensa kohdistuivat vähäiseen työmäärään sekä 

toimitilan ongelmiin, erityisesti jarrudynamohallin lämmitysjärjestelmä toimimattomuu-

tensa takia. Muuten asiat olivat hyvin, joten päätimme katsoa asiaa keväällä uudelleen. 

Seuraava haastateltava oli ryhmän yleismies. Hänellä on vahva osaaminen Scania ja 

Volvo maailmasta, eivätkä muutkaan merkit tuota hänelle ongelmia. Hän pystyy myös 

tekemään tarvttaessa katsastukseen vaadittavat dokumentit, ollen näin merkittävä voi-

mavara yrityksellemme. Myös hän valitteli töiden vähyyttä, mutta ymmärsi hyvin talo-

ustilanteen vaikutuksen asiaan. Hänen toiveenaan oli saada hieman lisäkoulutusta Re-

naultin sähköjärjestelmään, koska Volvo ja Renault ovat kovin samanlaisia ajoneuvoja. 

Myös päivystystehtävät kuuluvat hänen toimikuvaansa. 

 

Viimeinen ryhmän haastateltava oli Iveco sähköeksperttimme. Hänelle olinkin kaavail-

lut hieman enemmän muutoksia. Koska hän parhaillaan opiskelee raskaankaluston me-

kaanikon peruskurssia ja tätä kautta tulee saamaan jarrusovitusluvat, ajopiirturi- ja no-

peudenrajoittimen tarkastajan pätevyyden. Nämä ominaisuudet tekevät hänestä vieläkin 

tärkeämmän yritykselle. Haastattelun aikana kerroin hänelle visioni ja hän suhtautui 
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todella positiivisesti ideoihini. Suurimpana muutoksena hänen kohdalleen olin suunni-

tellut siirtymistä kolmosryhmään sen tämän hetkisen miesvajauden takia. Hän toimii 

myös luottamusmiehenä, joka tuo omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Päivystystehtävät 

hän hoitaa kuten ennenkin. 

Kokonaisuutena ykkösryhmä oli hyvä haastateltava, mekaanikot puhuivat omista näke-

myksistään ja ideoistaan. Kukaan ei suoraan tyrmännyt ehdotuksiani, vaan niistä kes-

kusteltiin ja etsittiin järkeviä ratkaisua. 

 

 

5.1.4 Ryhmä 2 

 

Kakkosryhmän haastattelut sen sijaan alkoivat hieman huonoissa merkeissä. Haastatte-

lin ensin ryhmän vanhemman jäsenen, joka ei kovinkaan mielellään aluksi vastaillut 

kysymyksiini. Kun sain selitettyä hänelle haastattelun tarkoituksen, hän rauhoittui ja 

pystyimme aloittamaan itse haastattelun. Hänen roolinsa on jo pidemmän aikaa ollut 

vaativien mekaanisten töiden tekijänä ja hitsaajana. Hänen monipuolisuuttaan on usein 

käytetty hyväksi, mikä tekee hänet vielä iäkkäänäkin tärkeäksi lenkiksi mekaanikkojen 

joukossa. En missään vaiheessa suunnitellut hänelle muunlaista roolia, eikä hän kaivan-

nutkaan enää uusia haasteita. 

 

Toinen ryhmän jäsen, ajopiirturivastaavamme on taas nuorin mekaanikkomme. Se ei 

tarkoita, että hän olisi mitenkään heikompi, päinvastoin. Hän on pätevöitynyt monien 

merkkien kanssa, mukaan lukien perälautanostimet ja lisälämmittimet. Hän käy myös 

raskaankaluston mekaanikon koulutusta, joten voimme hyödyntää häntä entistä moni-

puolisemmin tulevaisuudessa. Suurimmat huolenaiheet olivat varaston suppeus ja tie-

donkulku ongelmat yrityksen sisällä. Myös päivystys kuuluu hänen osaamiseensa. 

 

Kakkosryhmä oli vaikein ryhmä, mutta myös rehellisin. Näiden haastattelujen jäljiltä 

tunsin saaneeni mitä olin halunnutkin, rehellisiä mielipiteitä ja suoria vastauksia. 

5.1.5 Ryhmä 3 

 

Kolmos ryhmän haastattelut aloitin vanhemmasta mekaanikostamme. Hänellä on pitkä 

historia pakettiautojen ja perälautanostimien parissa. Ulkomaalaistaustaisena hänen 

kanssaan on hieman vaikeampi toimia kuin muiden, mutta hänen monipuolinen kielitai-

tonsa on monesti auttanut ulkomaisten asiakkaiden ongelmissa. Kielitaidon etu korostuu 
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myös Renaulteissa, jonka korjaamokirjallisuus on helpoimmin ymmärrettävissä ranskan 

kielellä. Hänen roolinsa kokee jonkin verran muutoksia, mutta en vielä haastattelun ai-

kana ollut kaikista asioista varma. Haastattelun aikana hän valitti heikkoa työtarjontaa ja 

tunsi, ettei hänelle luoteta töitä joita hän osaisi tehdä. 

 

Ryhmän toinen jäsen on ollut talossa yli 6 vuotta. Hänen kanssaan keskustelu oli help-

poa ja luonnollista. Hänen osaamiseensa kuuluu kaikenlaiset korjaustyöt, joissa vaadi-

taan raakaa voimaa. Hän kertoi olevansa tyytyväinen nykyiseen rooliinsa, mutta haluaisi 

hieman enemmän perehtyä Volvoon. Erityisesti testerin käytön perusteet olivat mielen-

kiinnon kohteena. Hänen rooliaan en myöskään aio suuremmin muuttaa, vaan jatkamme 

samalla linjalla. Myös hänen huolenaiheensa liittyivät töiden vähyyteen ja hieman yllät-

täen roskien lajitteluun. Hänen mukaansa on enemmän kuin tavallista löytää pahvijätettä 

muualta kuin niille tarkoitetusta astiasta.  

 

Kolmosryhmän haastattelut sujuivat hyvin, mutta en mielestäni saanut heiltä täysin suo-

ria vastauksia monenkaan kysymykseeni. Uskon tulevien muutosten parantavan ryhmää 

ja helpottavan tämän ryhmän työllistymistä huomattavasti. 

 

 

5.1.6 Ryhmä 4 

 

Nelosryhmän haastattelut aloitin mekaanikostamme, jolla on myös työnjohtajan päte-

vyys. Hyvänä mekaanikkona ja erityisesti MAN osaamisensa takia häntä voidaan pitää 

yhtenä tärkeimmistä työntekijöistämme. Hän kertoi olevansa tyytyväinen nykyiseen 

tilanteeseen omalta osaltaan. Hän kuitenkin mainitsi ongelmasta, joka ei ehkä vielä ole 

ajankohtainen, mutta joka varmasti tulee olemaan lähitulevaisuudessa. Uusien mekaa-

nikkojen kouluttaminen talon merkkeihin tulee varmasti näyttelemään tulevaisuudessa 

tärkeää osaa yrityksemme onnistumisessa. 

Seuraavaksi haastattelin ryhmän moniosaajan. Hänen osaamisalueensa on todella laaja, 

ottaen erityisesti huomioon hänen nuoren ikänsä. Kuorma-autot, työkoneet, kappaleta-

varanostimet, perälautanostimet, Tielaitos-hydrauliikka, kaikki onnistuvat. Kun vielä 

lisätään Frimokar-osaaminen, on hänet helposti sijoitettavissa tärkeimpien miesten 

joukkoon koko toimipisteessä. Hän oli myös ainoa, joka todella puhui suunsa puhtaaksi. 

Hän muun muassa ihmetteli nykyisessä taloustilanteessa yrityksen tavoitetta keskittyä 

vain tiettyihin laitteisiin. Aukioloajat saisivat olla pidemmät, näin estettäisiin päällek-
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käisyyksiä. Myöskään työnjohto ja varaosat eivät saaneet mairittelevia kommentteja. 

Mutta juuri tälläiset kommentit ovat niitä, joista pitää ottaa oppia. 

 

Viimeisenä haastattelin ryhmän vanhimman jäsenen. Hän pääsi kesällä osa-aika eläk-

keelle. Nykyisin hän on joka toisen viikon töissä ja joka toisen lomalla, joka näyttää 

sopivan hänelle enemmän kuin hyvin. Hänen tilanteensa ei tule muuttumaan, eikä hän 

sitä kaivannutkaan. Nykyinen järjestely oli toiminut hyvin, eikä siihen ole järkeä puut-

tua. 

 

Nelosryhmän haastattelut sujuivat muiden tapaan hyvin. Sain heiltä hyviä vinkkejä ja 

ideoita toteutettavaksi ja pohdittavaksi.  

 

 

5.1.7 Ryhmiin kuulumattomat mekaanikot 

 

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä haastattelin niin sanotun eläkeläisryhmäm-

me. Kolmen miehen yhteenlasketut palvelusvuodet ovat suuremmat kuin koko loppu 

korjaamon yhteenlasketut. Tämä kuvaa hyvin, kuinka paljon heillä on kokemuksia yri-

tyksen tavoista ja toiminnasta. He ovat myöskin ensikäden tietolähteeni ongelmiin ja 

pystyvät mahdollisesti osoittamaan niiden alkulähteen. Tämä on tärkeää ongelman pois-

tamisen kannalta. 

 

Aloitin heidän haastattelunsa vanhimmasta mekaanikosta, joka on toiminut sähkömie-

henä yli 40 vuotta. Hän on osa-aika eläkkeellä, joten suuret muutokset eivät oiken tule 

kysymykseen. Emmekä nähneet niille tarvettakaan, vaan jatkamme vanhaan malliin. 

Hänen toiveenaan oli saada käyttökoulutusta testereihin, jotta voisi lukea ja etsiä vikati-

lanteessa sähkökaavioita. Myös hän valitti varaosien saatavuuden olevan huono. 

 

Seuraava haastateltava oli korjaamon varsinainen monitoimimies. Hän on pitänyt koti-

paikkakunnallaan Raskoneen sivutoimipistettä yksin, ja toiminnan hiivuttua siirtyi meil-

le töihin. Hänellä on vankka osaaminen jo vuosikymmenien takaa, jota pystymme edel-

leen hyödyntämään tehokkaasti. Hän on myös yksi motivoituneimmista mekaanikois-

tamme, joka tekee hänestä aivan erityisen. Hän oli huolissaan monien töiden mennessä 

muille koulutuksen puutteen takia. Esimerkiksi jätepakkaajien kohdalla pystyisimme 

varmasti korjaamaan muitakin kuin edustamaamme Norbaa. 
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Eläkeläisryhmän viimeisen jäsenen haastattelua odotin pitkään. Hän toimi minulle 

eräänlaisena opettaja, kun tulin taloon kesätöihin 2011. Koska hän on yrityksen palve-

luksessa viettänyt jo melkein 40 vuotta, tiesin myös hänellä olevan tärkeää tietoa asioi-

den kehittämistä varten. Kävin hänen kanssaan pitkän keskustelun, jonka aikana vaih-

doimme ideoita ja ajatuksia. Hänen työtehtäviänsä en aio muuttaa. Hänen suurimmat 

huolenaiheensa liittyivät juuri niihin asioihin, joihin yritän tuoda muutoksia. Erityisesti 

huolta aiheutti vastuuntunnon puuttuminen ja auktoriteetti ongelmat. Vastuuntunto on 

tärkeää kaikille työyhteisön jäsenille, jotta pystymme yhdessä huolehtimaan asiakkaan 

tarpeet. Auktoriteetin puuttuminen taas vaikeuttaa työnjohdon tehtäviä mekaanikkojen 

keskittyessä kaikkeen muuhun kuin itse työhön. 

 

Työyhteisön viimeinen haastateltava oli mekaanikko, joka työskentelee kaikenlaisten 

laitteiden parissa. Hänen erikoisalaansa ovat trukit, mutta myös kuorma-auto korjaukset 

onnistuvat hyvin. Hän on tyytyväinen nykyiseen järjestelyyn, eikä sitä ole tarvetta 

muuttaa. Hänen toiveensa oli saada lisäkoulutusta elektroniikkaan sen yleistymisen 

vuoksi. 

 

Tämän porukan haastattelu oli kaikista antoisin. Nämä miehet ovat nähneet monet ylä- 

ja alamäet yrityksen historian aikana ja jakoivat niistä saatuja oppeja mielellään. Vaikka 

heidän työpanoksensa ei enää ole yhtä merkittävä kuin ennen, ovat he kuitenkin tärkeä 

tietolähde nuoremmille mekaanikoille ja myös työnjohdolle. 

 

 

 

 

 

5.2 Muutosten jälkeen tehdyt haastattelut 

 

Jälkimmäiset haastattelut pidin maaliskuussa. Tällä tavoin olemme jo jonkin aikaa ehti-

neet elää uuden järjestyksen kanssa ja kaikille on muodostunut mielikuva sen vaikutuk-

sista. Ja myös tällä kertaa ensimmäinen haastattelu on ikään kuin testaus kaavakkeelle. 

Toki olen jo muokannut sitä viime kaavakkeesta saatujen kokemusten perusteella pa-

remmaksi. Tällä kertaa olen keskittynyt enemmän miten muutokset ovat vaikuttaneet 

asioihin ja millaisia huomioita työyhteisön jäsenet ovat tehneet. 
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Tarkoituksenani oli käydä haastateltavat samassa järjestyksessä läpi kuin ensimmäisel-

läkin kerralla, mutta helpotataakseni asiaa itselleni teen ne satunnaisessa järjestyksessä. 

 

5.2.1 Mekaanikkojen haastattelut 

 

Aloitin haastattelut kolmosryhmän mekaanikosta, mutta aloitus ei mennyt kuten olin 

suunnitellut. Hän kysyi noin 5 minuutin jälkeen, mikä muutos oli minun suunnitelmieni 

tulos. En totta puhuen osannut vastata hänelle mitään, koska en itsekään ollut varma 

asiasta. Olin kyllä keskutellut suunnitelmistani ja niiden toteuttamisesta kollegoideni 

kanssa, mutta en missään vaiheessa kysynyt heiltä ovatko he ottaneet muutokset käyt-

töön. 

 

Tässä vaiheessa en ottanut asiasta suurempia paineita, vaan päätin haastatella hänet lop-

puun. Haastattelun aikana kävi selväksi, että tulleet muutokset olivat vielä niin tuoreita, 

ettei niiden vaikutuksia osannut tarkkaan arvioida. Jotkin asiat olivat parantuneet ja jot-

kin huonontuneet, kokonaisuutena asiat olivat hieman parantuneet kyseisen mekaanikon 

kohdalla. Yhden haastattelun pohjalta on mahdotonta arvioida kokonaisuutta, joka vai-

kuttaa kaikkien ihmisten toimintaan. 

 

Seuraavaksi haastattelin erästä vanhaa mekaanikkoa, joka kysyi samasta asiasta kuin 

edellinen haastateltava. Tässä vaiheessa ymmärsin, että mahdolliset tekemäni muutokset 

eivät olleet selkeitä ainakaan mekaanikoille. Ja jos mekaanikot eivät niistä tienneet, ei-

vät työnjohtaja kolleganikaan niistä voineet tietää. Päätin haastattelun jälkeen olla haas-

tattelematta enempää ihmisiä, koska en itsekään osannut kertoa tekemistäni asioista. 

Olin näiden kahden haastatteliun jälkeen turhautunut, koska viikkojen työni oli valunut 

hukkaan. Koska olin jo niin pitkällä, en halunnut enää vaihtaa aihetta tai yrittää väkisin 

ajaa ideoitani läpi. Onkin siis helpompaa kertoa tapahtuneista muutoksista ja asioista. 

 

5.3 Yhteenveto ja analysointi 

 

Muutokset ovat vaikuttaneet jonkin verran työpaikan toimintaan ja ovat omalta osaltaan 

helpottaneet omaa ja kollegoideni työtä. Kuitenkin paljon on vielä tehtävä, jotta toimin-

ta olisi parasta mahdollista. Suunta on oikea ja tällä hetkellä tilanne on parempi kuin 

aloittaessani työtä yli puoli vuotta sitten. 
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Suurimpana muutoksena on varmasti varaosaprosessin muutos. Käytännössä tämä tar-

koitti työnjohdon ja varaston sanattoman kommunikoinnin lisäämistä ja paperien siirte-

lyn vähentymistä. Mekaanikoille muutos näkyi useimmin tutkinta työn painottamisessa, 

jolloin tilattavat varaosat hankitaan vasta kun diagnoosi on tehty. Tokihan näin oli jo 

aiemmin tehty, mutta uudistuksen myötä sitä painotettiin entistä enemmän. Näin välty-

tään tilaamasta ylimääräisiä osia ja vähennetään tätä kautta kuluja ja varaston epäkuran-

toitumista eli tuotteiden arvovähentämistä. 

 

Työnjohtajan kannalta muutos toi lisää töitä. Ongelman tai vikatilan analysointi ja tie-

dustelu muuttuivat pykälää tärkeämmäksi, jotta tarvittavia osia voidaan ennakoida jo 

etukäteen ja täten vältetään asiakkaan turhat käynnit korjaamolla. Työnjohtajan kirjalli-

sesti tärkein työ oli merkitä ajanvaraukseen mahdollinen osatarve tai ilmaista, että osia 

ei tarvita kirjoittamalla ei ennakoitavaa tiettyyn lokeroon ja näpsäyttämällä ennakkoke-

räily suoritetuksi. Tämä asia aiheutta joskus ylimääräistä päänvaivaa varaston tutkiessa 

ajanvarauksia. Joskus työnjohtaja on unohtanut kyseisen toimenpiteen ja varasto joutuu 

kysymään tarvitaanko jotain osia vai ei. Ongelma on nykyisin vähäinen, eikä käytän-

nössä vaikuta työntekoon. 

 

Toinen näkyvä muutos on tapahtunut eri merkkien ja töiden jaottelussa tietyille henki-

löille. Kuten jo aiemmin mainitsin, monimerkkikorjaamon ongelmana on eri merkkien 

ja laitteiden erilaiset ominaisuudet. Tällöin kukaan ei ehdi erikoistua tiettyyn merkkiin 

tai laitteeseen. Usein työt kuitenkin jaetaan kokemuksen ja asiantutemuksen perusteella, 

jota noudatetaan tiukemmin kuin ennen. 

Esimerkkinä Ivecot yritetään mahdollisuuksien mukaan merkitä tietyille mekaanikoille, 

joilla on eniten kokemusta ja tietoa näistä autoista. Useimmat mekaanikot joutuvat silti 

tekemään monia erilaisia laitteita johtuen töiden epätasaisuudesta ja omista osaamisalu-

eistaan. Mutta jaottelu on selkeämpää kuin mitä se oli, helpottaen töiden jakamista no-

peillakin aikatauluilla.  
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6 MUUTOSTEN TOTEUTUMINEN 

 

Puhuin monta kertaa töiden lomassa korjaamopäällikön kanssa mahdollisista parannuk-

sista, joita voisimme tehdä muiden muutosten ohessa. Muutamia varteenotettavia ideoi-

ta tulikin esille ja lähdin suunnittelemaan niiden järkevintä toteutustapaa ja aikataulua. 

 

Muutoksia suunnitellessa piti ottaa huomioon mekaanikkojen reagointi ja sopeutumis-

kyky niihin. Eivätkä omat muutokseni olleet ainoita, joita toimipisteemme koki. Kon-

serni tasolla koimme monta uudistusta, joiden tarkoituksena oli helpottaa prosessien 

sujuvuutta ja vähentää mahdollisia inhimillisiä virheitä. Esimerkiksi varaosien varaus-

järjestelmää muutettiin helpottamaan osien seurantaa ja tiedon kulkua toimihenkilöiden 

välillä. 

 

Työtilanteet muuttuivat lähes viikoittain, mikä ei  helpottanut muutosten vaikutuksen 

seuraamista. Suunnittelemani muutokset olisivat tulleet voimaan hieman eri aikoihin, 

jolloin seuraaminen olisi ollut täysin mahdotonta. Tarkoituksenani on kuitenkin käydä 

läpi, kuinka asiat ovat muuttuneet työni tekemisen aikana. On toki totta, että taloudelli-

nen tilanne on ollut koko ajan heikko. Uskon kuitenkin pystyväni löytämään sekä onnis-

tumisia että parannuskohteita, jotka ovat yhtä tärkeitä yrityksen kasvun kannalta. 

 

Kokeilimme myös yhden työnjohtajan siirtämistä hallityönjohtajaksi viikottaisella ryt-

millä. Käytännössä tämä henkilö vietti enemmän aikaa korjaamohallissa seuraten, autta-

en ja neuvoen mekaanikkoja. Tarkoituksena oli helpottaa tiedon kulkua työnjohdon ja 

mekaanikkojen välillä. Tällöin myös työnjohto pysyy paremmin tilanteen tasalla ja osaa 

ennakoida valmistumista ja mahdollisia viivästyksiä. Tämä kokeilu päättyi nopeasti, 

koska sen hallinta oli liian vaikeaa. Tulemme vielä kokeilemaan tätä myöhemmässä 

vaiheessa. 
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7 TULOSTEN LÄPIKÄYNTI 

 

Koska työni on tarkoitus näkyä myös yrityksen tuloksessa, on minun myös tutkittava 

niiden vaikutusta tähän. Otin tarkasteltavakseni työ- ja varaosamyynnit, sekä muutamia 

muita mittareita nähdäkseni, oliko mikään asia muuttunut parempaan suuntaan tarkaste-

luvälin aikana. 

 

Otin tarkastelu väliksi vuoden 2011 alusta vuoden 2013 maaliskuuhun. Näin pystyn 

myös vertailemaan tuloksia hieman paremmin kausivaihtelun mukaan. Yleisesti kesä on 

aina hiljaisempaa aikaa kesälomien takia. Tällöin työvoimamme vähenee kolmanneksel-

la, jonka tulisi näkyä selvästi myynnissä. Toki rehellisyyden nimissä on sanottava ny-

kyisen taloustilanteen vaikeuttavan arviointia todella paljon. Tästä esimerkkinä vuoden 

2011 elokuu, jolloin teimme selkeästi vahvemman tuloksen kuin. 

Työmyyntimme käsittää noin puolet liikevaihdostamme, varaosamyynti noin 40 pro-

senttia ja muu myynti noin 10 prosenttia. Parhaimpina kuukausina varaosamyynti on 

melkein työmyyntiä vastaava, joka näkyy myös selkeästi varaosamyynnin katteessa. 

Parhaina työmyynti kuukausina tuntitulo ylittää selkeästi 55€. 

 

Kokonaisuutena tilanne on valitettavasti huonontunut lähes kuukausittain ja vuositasolla 

muutos on jo mittava. Tämän ovat kokeneet myös yrityksen henkilöstö erilaisten YT-

neuvottelujen myötä. Vaikka muutamana kuukautena näkyy selkeitä parannuksia, ne 

kestävät vain kyseisen kuukauden. Usko omaan tekemiseemme on kuitenkin vahva ja 

panostamme jatkuvasti koulutukseen ja laitteisiin. 

 

Mutta muutama selkeä parannus on huomattavissa jo viimeisen puolen vuoden aikana, 

nimittäin varaosamyynnin kate on parantunut keskimäärin 4 prosenttia. Tämä ei nume-

rona ole suuri, mutta myyntimäärien laskiessa olemme saaneet myytyä osia paremmalla 

hinnalla. 

 

Alla olevasta taulukosta selviää, miten tuloksemme on muuttunut tarkasteluaikana. 

Taukosta näkee myös selkeästi, kuinka rajuja kuukausi vaihtelut voivat olla. 
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Myynnin summat ovat euroja. 

Taulukko 1. Myynti kuukausittain 

Kuukausi Työmyynti Varaosa myynti Muu myynti Myynti yhteensä Myynnin muutos % 

201301 139028 120027 17280 276336 14.00 

201302 112123 91293 14021 217439 -30.22 

201303 126621 100980 16613 244215 -17.24 

0 377773 312302 47915 737991 -13.09 

201201 131914 100380 10115 242410 -15.76 

201202 163429 139173 9001 311603 15.84 

201203 145813 133478 15810 295101 -6.84 

201204 129013 109013 10151 248178 31.26 

201205 139666 106274 8325 254266 -22.25 

201206 120308 111320 12290 243920 6.40 

201207 102147 79959 10486 192593 -16.45 

201208 141247 107527 12615 261390 -8.76 

201209 128507 99151 11238 238898 -13.29 

201210 141165 125170 16239 282576 0.33 

201211 132498 107428 10955 250882 -8.90 

201212 98372 95064 6706 200143 -14.18 

0 1574085 1313943 133936 3021966 -5.61 

201101 153349 114627 19768 287745 -0.31 

201102 144049 115042 9907 269000 -13.68 

201103 165516 135099 16163 316779 -4.21 

201104 109087 70914 9073 189076 -49.17 

201105 177144 129236 20665 327046 20.29 

201106 119616 99729 9896 229242 -37.49 

201107 120949 91349 18209 230508 38.76 

201108 158985 108639 18862 286487 79.00 

201109 142953 108140 24431 275525 -47.00 

201110 156347 108711 16584 281644 9.66 

201111 148445 115600 11353 275400 -16.46 

201112 129325 92685 11198 233210 -25.78 

0 1725773 1289778 186114 3201666 -13.19 
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8 PÄÄTELMÄT JA PARANNUSKOHTEET 

 

Kuten tuloksien käsittelyssä kävi ilmi, muutokset ovat vaikuttaneet monella tapaa yri-

tyksen toimintaan. Osa muutoksista on otettu ilolla vastaan, toiset vasta pitemmän totut-

telun jälkeen. Toiset ovat helpottaneet työtä ja toiset tehneet sitä roppakaupalla lisää. 

Jokin niistä on tuonut selkeää etua ja toinen taas heikentänyt toimintaa. Mutta tämähän 

on normaalia ja hyväksyttävää, kaikki tehdyt muutokset eivät ole hyviä ja mukavia vaan 

joskus tulos syntyy vaikeiden päätösten pohjalta. Pääasiana on se, että kokonaisuus pa-

ranee ja toiminta tehostuu. 

 

Työn aikana olemme saaneet uuden merkkiedustuksen ja automyyjän tiloihimme, 

olemme aloittaneet yhteistyön Autoasi-ketjun kanssa ja olemme panostaneet kolarikor-

jaamoon. Näiden asioiden osalta kaikki on vielä edessä ja niiden tulevia vaikutuksia on 

vaikea arvioida. Periaatteena on kaikissa tapauksissa ollut lisätyön saaminen korjaamol-

le ja asiakaspalvelun parantaminen. Tulevaisuus näyttää, miten olemme onnistuneet. 

 

Parannuskohteita on toki vielä paljon jäljellä, mutta muutama tärkeä on helppo nostaa 

esille. 

 

Ensinnäkin, merkkiosaamisen tasoa on nostettava vakaasti entistä ylemmäs. Näin pys-

tymme vastaamaan kaikkien asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, sekä luomaan luotetta-

van ja asiantuntevan kuvan yrityksestämme. Tähän panostamme koulutuksella ja testi-

laitteiden pitämisellä ajantasalla. 

 

Varaston toimintaa tehostetaan jatkuvasti entistä korkeammalle. Monet pienet asiat saa-

vat toivottuja muutoksia aikaan, mutta niitä ei voi tehdä saman aikaisesti. Emme voi 

samaan aikaa kasvattaa varastoa ja leikata tarpeettomia tuotteita valikoimastamme. Va-

raosatoimittajia emme pysty muuttelemaan mielemme mukaan, koska olemme konser-

nitasolla sitoutuneet noudattamaan tiettyja varaosatoimittajia. 
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Työhyvinvoinnin ylläpito ja parantaminen helpottavat koko toimipistettä. Tyytyväinen 

työntekijä tekee työnsä huolellisesti ja nopeasti, auttaen sekä itseään että yritystä. Työn-

antaja saa parempaa asiakaspalautetta ja pystyy luomaan positiivista kuvaa itsestään. 

 

Jo näiden asioiden parantaminen on valtava harppaus eteenpäin yrityksen kannattavuu-

den kannalta. Toki jo saavutetut asiat on pidettävä, jottei uusien tavoitteiden saavutta-

minen tuhoa jo tehtyä työtä. Näin suuressa organisaatiossa pienetkin muutokset aiheut-

tavat joskus suuria heilahteluja, mutta tarkoituksena on aina parantaa entisestä. 



29 

 

9 YHTEENVETO 

 

Vaikka aloitin työni jo hyvissä ajoin, loppua kohden kiire alkoi kasaantua entistä suu-

remmaksi. Välillä motivaatio oli huippukorkealla ilman mitään syytä ja välillä taas täy-

sin poissa. Vaikka aihekin oli osittain selkeä, en silti tajunnut kuinka laajasti sitä pitää 

käsitellä, jotta saisin mahdollisimman paljon käyttökelpoista tietoa käsiini. 

 

Suunnittelemani muutokset eivät loppujen lopuksi toteutuneet juuri ajatustasoa enem-

pää. Yrityksen johto teki itsessään niin paljon muutoksia toimipisteeseemme, ettei omi-

en muutoksieni läpivienti olisi ollut mitenkään järkevää. Työntekijöillä oli jo näissäkin 

tarpeeksi sulatettavaa ja sisäistettävää. 

 

Itselläni oli aika ajoin ongelmia ymmärtää muutosten todellista laajuutta, mutta ajan 

kuluessa asiat selkiytyivät. Osa muutoksista oli toivottuja ja kaivattuja, toiset taas otet-

tiin vähemmän ilolla vastaan. Aika näyttää mitkä asiat jäävät elämään ja mitkä hauda-

taan kaikessa hiljaisuudessa. 

 

Saadut tulokset eivät välttämättä kerro koko totuutta. Pelkkiin tilastoihin tuijottaminen 

ei kerro kaikkea, vaan kertovat oman osansa isommasta kokonaisuudesta. Työilmapiirin 

mittaaminen kertoo taas oman osansa ja asiakkaiden palaute omansa. Näiden kaikkien 

pienten ja isojen asioiden yhdistäminen on se totuus, joka kertoo miten yritys pärjää. 

 

Työn haastavuus tuli vastaan, kun omat ideani periaatteessa heitettiin roskakoriin 

isomman mittakaavan ohittaessa ne. Tämä tietysti turhautti ja söi motivaatiota, mutta en 

voinut enää jättää työtäni kesken. Muutinki hieman lähestymistäni asiaan ja aloin pohtia 

organisaation muutoksien vaikutuksia. Loppujen lopuksi, ne vievät samaan suuntaan 

kuin omanikin, vain eri tavalla. 

 

Jos nyt saisin valita, en varmasti lähtisi samasta aiheesta tekemään uudestaan työtäni. 

Vaikka työ opettikin paljon, sen vaatima aika ja suunnittelu ovat aivan käsittämättömät.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelulomake ennen muutoksia 

 Haastattelulomake ennen työnjaon uudistusta  

 

Nimi: 

Ikä ja palvelusvuodet Raskone Oy:ssä: 

 

Nykyinen asema työyhteisössä: 

 

Tyytyväisyys nykyiseen asemaan ja tilanteeseen: 

 

Suunniteltu uusi asema työyhteisössä: 

 

Koulutukset ja osaaminen: 

 

Asiat, joihin haluaisit perehtyä tai saada lisäkoulutusta: 

 

Vapaa sana: 
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Liite 2. Haastattelulomake muutosten jälkeen 

 

 Haastattelu lomake työnjaon uudistuksen jälkeen  

 

Nimi: 

Nykyinen asema työyhteisössä: 

 

Tyytyväisyys nykyiseen asemaan ja tilanteeseen: 

 

Ovatko muutokset parantaneet vai heikentäneet työkykyäsi?: 

 

Oletko saanut haluamaasi koulutusta?: 

 

Miten voisimme vielä parantaa työyhteisöä?: 

 

Vapaa sana:
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