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The objective of this Bachelor's thesis was to study the existing operation model of Kajalon Sora Ky, on one 
hand from the point of view of the company and on the other hand from the point of view of the employees. In 
addition, this study was carried out to give guidance for developing and diversifying the operating model used 
by proposing an alternative or a new type of operating model as well. 
 
Concerning the company, the goal of this study was to aim at putting forward developing ideas to master and 
improve the structure of expenses. More efficient and more versatile utilization rate of vehicles and machinery 
were studied, and, in addition, the possibilities of advertising in customer acquisition and the improvement and 
progress in customer service were included in the goals. 
 
The goals of this thesis from the point of view of an employee were set in order to gain better knowledge of the 
structure of expenses in Kajalon Sora Ky, and also to get knowledge of the factors affecting it. Education and 
advancement possibilities and options were shown and suggested. Guidance was given in order to increase 
the effectiveness of main occupational safety aspects. Furthermore, mastery of the most challenging work 
assignments and realization of the right type of customer service were set as goals from the point of view of an 
employee at the company. 
 
An explanation of cost factors and the management of them was made,  substantially related to the transpoint 
operations of the company. Practical instructions to reduce the cost level of vehicles and machinery in general 
were given, and means to reach a more profitable utilization rate  were suggested, as well as a purchase pro-
posal for the renewal of the machinery and transport equipment. 
 
As a result of the study, a presentation was made to develop advertising by the enhanced use of new kinds of 
media and ad formats. To develop the customer service, some new value-added services were proposed to be 
connected with the transport operations of stone, rock and pebble.Training and promotion opportunities were 
instructed and recommended in relation to the business transaction of Kajalon Sora Ky. The latest trends con-
cerning supervisory activities were sought through an expert's opinion. 
 
A completely new occupational safety and health program was drafted as a result of this study to be used by 
this company. The program was made to help the most important occupational safety aspects and the practical 
implementation of them. In addition, at the request of the superiors of  the company, written instructions for the 
most challenging practical work tasks of the company were drafted and suggested. 
 
As the most important achievement of this thesis-, a new operational model for Kajalon Sora Ky was formed. 
By using this operational model the company will have a better cost structure and significant savings in equip-
ment investments, use and maintenance. Furthermore, this model makes it possible to create a safer working 
environment, which was one of the most important objectives of this study.  
 
The development of customer service and the diversification of advertising highly support the maintenance of a 
trusted company and  create opportunities for establishing new customer relationships. 
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1 Johdanto 

Metropolia Ammattikorkeakoulun vuosina 2013-2017 pohjautuviin opintoihin kuuluva 

insinöörityö on tehty toimeksiantona Kajalon Sora Ky:n liiketoimintaa varten. Yrityksen 

toimintaperiaatteisiin kuuluvat ammattitaitoinen ja palveluhenkinen henkilökunta, ja 

ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen erityisesti maansiirtoalan tehtävissä ha-

lutaan panostaa.  

Kajalon Sora Ky:n päämääränä henkilöstöstrategian osa-alueella on jatkuva kehittämi-

nen, joten yritys näki tarpeelliseksi hankkia kokonaisohjeistuksen toimialueen tehtäviin 

spesifioituna. Koska henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, haluttiin laaja-alainen 

kokonaisohjeistus maansiirtoalasta. Kajalon Sora Ky on pitkään alalla toiminut kuljetus- 

ja maansiirtoalan yritys, jonka toimitilat ja sora-alueet sijaitsevat Päijät-Hämeen maa-

kunnassa, Orimattilan kaupungissa. 

Työn laadinnassa käytetään empiiristä tutkimusmenetelmää, jossa yrityksen toimintaa 

ja sen kehittämistä tarkastellaan havainnoimalla. Osa Kajalon Sora Ky:lle esitetyistä 

toiminnan  kehittämis- ja monipuolistamisehdotuksista perustuu yrityksen kokemuspe-

räiseen tutkimukseen. 

Yritys on nauttinut markkinoilla hyvästä maineesta vuosikymmenten ajan. Tämän 

vuoksi Kajalon Sora Ky:ssä halutaan säilyttää kovalla työllä ja merkittävällä panostuk-

sella ansaittu markkina-asema tulevaisuudessakin. Insinöörityön lähtökohtana ja tavoit-

teena on tämän markkina-aseman ylläpitäminen ja parantaminen henkilökunnan oh-

jeistuksen avulla. 

Työ on rajattu koskemaan Kajalon Sora Ky:n liiketoimintaa. Insinöörityössä keskitytään 

erityisesti yrityksen toimintaperiaatteisiin, toimintatapoihin ja hyväksi havaittuihin käy-

täntöihin maansiirtoalalla. Työssä käsitellään nykyistä toimintatapaa ja -mallia sekä 

ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä näiden kehittämiseen uudenlaisia toimintatapoja 

esittäen. Työ on rakennettu silmällä pitäen yrityksen tulevaisuuden toimintaa ja markki-

noita. 
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2 Työn toimeksiantaja 

Kajalon Sora Ky on vuonna 1988 perustettu kuljetus- ja maanrakennusalan yritys. Lii-

kemies V. J. Kajalo hankki yrityksen omistamat sora-alueet 1950-luvulla, ja maa-

aineksia kuljetettiin alussa lähiseutujen tarpeisiin. Rakennustoiminnan ja talouden vil-

kastuttua yritys on vähitellen laajentunut nykyiseen kokoonsa, ja pääosan yrityksen 

markkina-alueesta muodostavat Lahti lähiympäristöineen ja Päijät-Häme. Koska yrityk-

sen kiviainestuotantoon kuuluu myös erikoislajikkeita ja palveluna tarjotaan myös ko-

neurakointia, markkina-alue on todellisuudessa laajempi; esimerkiksi tietyntyyppisiä 

kiviä toimitetaan Helsingin Westendiin.  

Kajalon Sora Ky on perheyritys, toimitusjohtajana Kauko Kajalo. Henkilöstön määrä 

vaihtelee sesonkien mukaan. Yrityksellä on sopimustyökohteita kunta- ja kaupunkisek-

torilla, yksityisasiakkaita sekä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Suuren osan asia-

kaskunnasta muodostavat rakennusalan yritykset ja tiehoitopiirit. 

Yrityksen tärkeimmät markkinoitavat tuotteet ovat erilaiset kiviaineslajikkeet, seulotut ja 

murskatut sorat, hiekat ja sepelit, maisemakivet ja multa. Yritys tarjoaa myös kuljetus-

palveluja, kuten kalkkitoimituksia sekä kappaletavarakuljetuksia. Talvisin palveluihin 

kuuluvat myös lumenajo ja auraus sekä hiekoituspalvelu. Yrityksellä on autokohtaiset 

ja kuljetustoimintaan vaadittavat yhteisöluvat, ja myytävillä kiviaineksilla on rakentami-

sessa vaadittavat CE-merkinnät. 

Yritys tunnetaan markkinoilla asiakaslähtöisen toimintamallin käyttäjänä. Kajalon Sora 

Ky:ssä jokaista asiakasta palvellaan yksilöllisesti. Yritys toimii perinteisten aukioloaiko-

jen lisäksi myös erikseen sovittuina ajankohtina, ja tuotteita toimitetaan usein iltaisin ja 

viikonloppuisin. Yrityksen pitkähkön toiminta-ajan ja palvelun monipuolisuuden vuoksi 

Kajalon Sora Ky:lle on muodostunut merkittävä vakioasiakaskunta sekä yksityis- että 

yritysasiakkaista. 
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3 Työturvallisuus 

Kajalon Sora Ky:n tavoitteena on turvallinen ja tuottava työympäristö. Yrityksessä on 

onnistuttu hyvin työtapaturmien ennaltaehkäisyssä, eikä vakavia työhön liittyviä onnet-

tomuuksia ole tapahtunut. Lieviä työhön liittyviä tapaturmia (liukastumiset, kaatumiset, 

haavat, venähdykset) on tapahtunut keskimäärin kerran vuodessa. Työturvallisuus koe-

taan yrityksessä erittäin tärkeäksi ja sen vuoksi sitä kehitetään jatkuvasti. Työnantaja 

on pääosin vastuussa yrityksen työturvallisuudesta ja vastaa riskien arvioinnista sekä 

hallinnasta. Työnantaja ei ole kuitenkaan yksin vastuussa työturvallisuudesta, vaan 

työntekijöillä on omat selkeät vastuunsa ja velvollisuutensa. Tärkeä yrityksen käyttämä 

keino ennaltaehkäistä mahdollisia työtapaturmia on järjestää työturvallisuuskorttikoulu-

tus kaikille työntekijöille. 

Yrityksen esimiesten ja johtoportaan kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta todettiin, 

että Kajalon Sora Ky:n työsuojelun toimintaohje tulee korvata  kokonaan uudella vas-

taamaan nykyisiä suosituksia ja määräyksiä. Sain tehtäväkseni koota tilastotietoa sat-

tuneista työtapaturmista edellisen kymmenvuotiskauden ajalta. Esimiesten toivomuk-

sesta vertailin ja analysoin yrityksen eri ammattiryhmien tapaturma-alttiutta taulukon 

avulla. 

3.1 Tilastotietoa ja analysointia työtapaturmista Kajalon Sora Ky:ssä 

Ehdotin Kajalon Sora Ky:n johdolle työtapaturmien analysoimista ja niiden esittämistä 

taulukossa (taulukko 1) ja kuviossa (kuvio 1) edelliseltä kymmenvuotiskaudelta. 
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Taulukko 1. Työtapaturmat yhteensä 2007–2016 Kajalon Sora Ky:ssä 

Vuosi Työkoneen 

kuljettajat 

Kuorma-

auton kuljet-

tajat 

Asentajat ja 

kaluston 

korjaajat 

Seulonta-

aseman 

hoitajat 

Esimiehet 

2007–2008 - 1 1 - 1 

2009–2010 - - 2 1 - 

2011–2012 1 - - 1 - 

2013–2014 - 1 - - - 

2015–2016 

YHTEENSÄ 

1 

2 

- 

2 

- 

3 

- 

2 

- 

1 

 

Taulukossa 1 ja kuviossa 1 työtapaturmiksi on määritelty sellaiset työssä sattuneet 

vahingot, joista vakuutuslaitos ei ole maksanut korvausta, vaan yrityksessä on käytetty 

normaalia sairauspoissaolokäytäntöä. Yrityksen työntekijöille ei ole seurantajakson 

aikana tapahtunut vakavia työtapaturmia; taulukossa ja kuviossa käsitellään pelkästään 

lieviä työtapaturmia.  

Kuvio 1. Työtapaturmat 2007–2016 Kajalon Sora Ky:ssä 
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Esitetyn Kajalon Sora Ky:n työtapaturmien taulukko- ja kuvioanalyysien mukaan ras-

kaskoneasentajien ja -korjaajien alttius työtapaturmiin on lähes kaksinkertainen muissa 

työtehtävissä työskenteleviin verrattuna. Yrityksen tapaturmatilastojen keskimääräisellä 

tasolla ovat työkoneenkuljettajat, kuorma-autonkuljettajat ja työntekijät seulonta-

asemalla, kun taas esimiehet ovat pääsääntöisesti välttyneet työtapaturmilta. Kuvassa 

1 on havainnollistava esimerkki seulonta- ja murskausaseman tapaturma-alttiista työ-

ympäristöstä kivipölyineen. 

 

Kuva 1. Seulonta- ja murskausaseman vaarallinen ja tapaturma-altis työympäristö 

3.2 Työsuojelun toimintaohjelma 

3.2.1 Yleistä 

Työsuojelun toimintaohjelma tarkoittaa yrityskohtaista ohjelmaa, joka sisältää tietoa 

työpaikan työolosuhteiden kehittämistarpeista ja työympäristöön liittyvien tekijöiden 

vaikutuksista. Toimintaohjelman laadinta koskee kaikenkokoisia yrityksiä ja on lakisää-

teinen velvollisuus. Yrityksen toimialan ja koon mukaan määräytyvät toimintaohjelman 

sisältö, muoto ja laajuus. Työpaikan kehittämistoiminnoissa ja suunnittelussa on otetta-

va huomioon toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet. Ohjelma voidaan laatia omana 

asiakirjanaan tai osana yrityksen muuta toimintaohjetta, esimerkiksi osana laatu- tai 

turvallisuusjärjestelmää. Toimintaohjelmaa tulee käyttää ohjaavana työkaluna. Sitä on 

noudatettava ja tarvittaessa päivitettävä vastaamaan työympäristön muuttuvia olosuh-
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teita. Toimintaohjelmaan liittyviin tavoitteisiin, päämääriin ja toimenpiteisiin on sitoudut-

tava organisaation kaikilla osa-alueilla. Se on tärkeä osa työpaikan turvallisuusjohta-

mista liittyen kiinteästi yrityksen strategiaan. (Työsuojelun toimintaohjelma 2017.) 

3.2.2 Työsuojelun toimintaohjelman (L05-2) laatiminen  

Ehdotin Kajalon Sora Ky:n esimies- ja johtoportaalle uuden työsuojelun toimintaohjel-

man laatimista. Johdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta aloitin uuden työsuoje-

lun toimintaohjelman suunnittelun 15.3.2017. Määrittelin ohjelman lähtökohdiksi työolo-

suhteet ja niiden nykytilanteen: 

 erilaisten työtehtävien luonne 

 ympäristötekijät 

 henkilöstö, välineet ja menetelmät. 

Lisäksi selvitin, mitkä seikat liittyvät työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja mitkä ovat 

käytännön toteutusmuodot tähän pyrittäessä. Kartoitin yrityksen tärkeimmät työturvalli-

suus- ja terveysriskit järjestämällä viikon kestävän työturvallisuuden seurantajakson, 

jonka tuloksien perusteella tein arvioinnin erityyppisistä riskeistä: 

 fyysiset kuormitustekijät 

 tapaturmavaarat 

 fysikaaliset vaaratekijät 

 kemialliset vaaratekijät 

 biologiset vaaratekijät 

 henkinen kuormittuminen 

 stressitekijät 
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 työterveyshuollon laiminlyönti. 

Riskiarvioinnin jälkeen muodostin tavoitteet ja suositeltavat toimenpiteet riskien vähen-

tämistä ja poistamista varten. Määrittelin vastuuhenkilöt kullekin riskialueelle ja suunnit-

telin seurantajaksot kunkin riskin oletetun ilmenemisajankohdan suhteen. Tein ohjeis-

tuksen ns. jatkuvista toiminnoista, joita ylläpidetään säännöllisellä  ammattipätevyys-

koulutuksella, työympäristön arvioinneilla ja mittauksilla ja joilla pyritään henkilökunnan 

työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. 

Lopuksi määrittelin toimintaohjelman tiedotus-, jakelu- ja käsittelyosioita niin, että koko 

henkilökuntaa koskevaan ohjelmaan on kaikkien mahdollisuus tutustua ja että se on 

jatkuvasti saatavilla. Ehdotin ohjelman voimassaoloajaksi kolmevuotiskautta ajanjaksol-

le 27.3.2017–26.3.2020. Esiteltyäni uuden toimintaohjelman Kajalon Sora Ky:n johto-

portaalle ja henkilökunnalle yrityksen toimitusjohtaja hyväksyi toteuttamani työsuojelun 

toimintaohjelman allekirjoituksellaan. (Liite 1.) 

3.3 Työnantajan vastuu 

Suomessa työnantajalla on merkittävin vastuu työturvallisuuteen liittyvissä asioissa 

työntekijöihin nähden. Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan laajan yleisen huo-

lehtimisvelvollisuuden työntekijöihin liittyen. Laki olettaa työnantajan olevan oman alan-

sa asiantuntija, joka on tietoinen yrityksensä työympäristöön kohdistuvista vaara- ja 

haittatekijöistä ja osaa lisäksi torjua ne. Mikäli työnantajalla ei ole vaadittavaa ammatti-

taitoa tai resursseja  työturvallisuuden kokonaisvaltaista hoitamista varten, on hänen 

käytettävä ulkopuolista asiantuntijaa tehtävän hoitamiseen. Työnantajan velvollisuudet 

käsittävät työntekijöiden turvallisuudesta ja työterveydestä huolehtimisen tarpeellisia 

toimenpiteitä käyttäen. Huomioon on otettava työolosuhteisiin, työhön ja muuhun ym-

päristöön liittyvät asiat ja se, että jokainen työntekijä on psyykkisiltä ominaisuuksiltaan 

erilainen. Työnantajan vastuuseen eivät kuulu asiat, joihin hän ei voi vaikuttaa. (Työtur-

vallisuus ja -suojelu 2016.) 

Työnantajan vastuuseen kuuluu työsuojelun toimintaohjelman laatiminen. Ohjelma si-

sältää turvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä tekijöitä ja siinä otetaan huomioon keinot 

työntekijän työkyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Toimintaohjelma kattaa työpai-

kan työolosuhteiden kehittämistarpeet, ja se perustuu työpaikan riskien arviointiin. Kun 
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riskit on arvioitu, selvitetään niiden suuruus ja todennäköisyys. Lopuksi suunnitellaan 

ne toimintatavat, joilla riskejä voidaan hallita tai jopa poistaa kokonaan. Toimintaohjel-

ma nimeää työpaikan työsuojelupäällikön, mikäli yrittäjä ei itse ole tässä asemassa. 

Jos yrittäjä ei noudata tai hän laiminlyö työturvallisuuteen liittyviä määräyksiä, voi seu-

rauksena olla rikosoikeudellinen vastuu. (Työturvallisuus ja -suojelu 2016.) 

3.4 Työntekijän vastuu 

Työnantaja ei yksin voi täysin huolehtia työturvallisuudesta, ja näin hänen huolehtimis-

velvollisuuteensa eivät kuulu ennalta-arvaamattomat tai epätavalliset olosuhteet. Työn-

tekijä vastaa omalla toiminnallaan merkittävästi työturvallisuuteen liittyvistä asioista. 

Hänellä on velvollisuus toimia työturvallisuuslain mukaisesti ja noudattaa työnantajan 

antamia ohjeita. Työntekijää velvoittavat työpaikan turvallisuus- ja suojeluohjeet siitä 

syystä, että työtehtävien suorittamisesta ei saa aiheutua vaaraa henkilölle itselleen eikä 

muille työntekijöille. Kehittämäni uuden työsuojelun toimintaohjelman mukaan henkilös-

tö velvoitetaan noudattamaan ohjeistusta kohta kohdalta. 

3.5 Työturvallisuuskortti 

Työturvallisuuskortti (kuva 2) on kehitetty parantamaan työpaikkojen turvallisuutta, ja 

kortin saamiseksi edellytetään työpaikan riskeihin keskittyvän koulutuspäivän suoritta-

mista. Kortin kautta saavutettu pätevyys on voimassa seuraavat viisi vuotta  myöntä-

misajankohdasta lähtien. Työturvallisuuslaki ei määrittele yrityskohtaisesti kortin pakol-

lisuutta, mutta monet tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työtur-

vallisuuskorttia. Yleisinä työturvallisuuskortin käytön tavoitteina ovat  

 käytännön yhteistoiminnan parantaminen yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimit-

tajayritysten välillä 

 työhönopastuksen tukeminen yhteisillä työpaikoilla 

 perustiedon jakaminen työsuojelusta 

 pyrkiminen eri koulutusorganisaatioiden samanmuotoiseen koulutukseen 
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 kiinnostuksen ja motivaation herättäminen työturvallisuusosaamiseen 

 työtapaturmien ja vaaratilanteiden vähentäminen. (Työturvallisuuskortti 2017.) 

Kajalon Sora Ky:ssä järjestetään kaikille työntekijöille työturvallisuuskorttikoulutus. Au-

tonkuljettajat suorittavat opintojakson omassa ammattipätevyyskoulutuskokonaisuu-

dessaan, muille työntekijöille työturvallisuuskorttikoulutus järjestetään erillisenä koulu-

tuksena. 

 

Kuva 2. Työturvallisuuskortti 

4 Kouluttautuminen 

Kajalon Sora Ky:ssä käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, että henkilökunnan kou-

luttautumisesta halutaan täsmentävää tietoa. Yrityksen johto tukee ajatusta, jonka mu-

kaan henkilökunnan jatkokouluttautuminen ja ammattitaidon lisääminen ovat  kannatta-

via sekä yrityksen että työntekijän näkökulmasta. Esimiehiltä saadun tiedon mukaan 

kuorma-autonkuljettajien tietämys ammattipätevyysvaatimuksista oli  osin puutteellista, 

minkä vuoksi kokosin ammattipätevyysasioista täsmentävän tieto-osuuden. Samalla 

kartoitin työntekijän jatkokoulutusmahdollisuuksia, joista yrityksen kannalta tärkeimpiä 

ovat infra- ja kuljetusalan koulutukset.  

Kajalon Sora Ky:n kuljetustoiminta vaatii yhteisöluvan, ja yrityksen johdon henkilöistä 

vähintään yhden on oltava liikenteestä vastaava. Yhteisöluvasta, sen laajuudesta, vaa-

timuksista, hakemisesta ja myöntämisperusteista kerrotaan tärkeimmät asiakokonai-

suudet. 
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Kajalon Sora Ky:ssä esimieskoulutus käsitellään lyhyehköissä perehdytysjaksoissa, 

joten varsinaista aiempaa esimieskoulutusta ei yrityksessä vaadita. Tavoitteena on 

antaa esimiehille käsitys nykyaikaisesta tavasta toimia johtajana. Esittääkseni  Kajalon 

Sora Ky:n henkilökunnalle esimieskoulutuksen uusimpia linjauksia otin yhteyttä Uu-

denmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Jarmo Valtoseen.   

4.1 Ammattipätevyyskoulutus 

EU päätti direktiivillä (2003/59/EY) maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitet-

tujen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta. 

Direktiivin tarkoituksena on koulutuksen kautta varmistaa kuljettajan ammattitaito am-

mattiin pääsyn ja sen jatkuvan harjoittamisen osalta riippumatta siitä, ovatko kuljettajat 

itsenäisiä ammatinharjoittajia vai työntekijöitä. Ammattipätevyyskoulutuksessa kiinnite-

tään erityistä huomiota tieturvallisuuden parantamiseen ja kuljettajan turvallisuuteen 

ajoneuvon ollessa pysäköitynä. (Hokkanen ym. 2012: 247.) 

Ammattipätevyysdirektiivin pätevyysvaatimukset koskevat maansiirtokuljetuksia, joten 

Kajalon Sora Ky:n kuljettajat tarvitsevat ajotehtävissään todistuksen suoritetusta am-

mattipätevyyskoulutuksesta. 

4.1.1 Perustason ammattipätevyys 

Ammattipätevyysvaatimukset jakaantuvat perustason ammattipätevyyteen ja jatkokou-

lutuksen kautta saatavaan ammattipätevyyteen. Perustason ammattipätevyyskoulutus 

on laajempi kuin jatkokoulutuksen kautta saatava ammatttipätevyys ja se koskee kuljet-

tajia, jotka ovat saaneet kuorma-auton ajo-oikeuden 10.9.2009 alkaen. Perustason 

ammattipätevyyskoulutus voidaan suorittaa nopeutettuna (140 h), mikäli kuljettaja on 

21-vuotias tai vanhempi. Jos kuljettaja on alle 21-vuotias (kuvio 2), hänen on suoritet-

tava normaali perustason ammattipätevyyskoulutus (280 h). Koulutusta voivat antaa 

ammattioppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset, puolustusvoimat ja autokoulut, jotka on 

hyväksytty lain edellyttämiksi koulutuksen järjestäjiksi. Perustason ammattipätevyys on 

voimassa seuraavat viisi vuotta hyväksytyn suorituksen jälkeen, ja pätevyyden säilymi-

sen edellytyksenä on jatkokoulutuksen suorittaminen viiden vuoden välein. (Keski-Äijö. 

2013: 11–12.) 
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Kuvio 2. Perustason ammattipätevyys 

4.1.2 Ammattipätevyys jatkokoulutuksen kautta 

Jatkokoulutuksen kautta suoritettava ammattipätevyys koskee kuljettajia, jotka ovat 

saaneet kuorma-auton ajo-oikeutensa ennen 10.9.2009. Kuten kuvio 3 osoittaa, koulu-

tuksen kesto on tavaraliikennepuolella 35 tuntia, joka voidaan jakaa 7 tunnin koulutus-

päiviin (7 kertaa 45 minuuttia). Ammattipätevyys on voimassa seuraavat viisi vuotta 

myöntämisajankohdan jälkeen, ja tämän viiden vuoden aikana kuljettajan on käytävä 

seuraavan jakson koulutuspäivät ennen pätevyyden voimassaoloajan loppumista. Kul-

jettaja voi tarkistaa omat ammattipätevyystietonsaTrafin sähköisestä palvelusta, oma 

asiointi -kohdan kautta. Palvelu tarjoaa reaaliaikaisen tiedon henkilön mahdollisesti 

voimassa olevasta ammattipätevyydestä ja suoritetuista koulutuspäivistä. Koulutuspäi-

vien tulee olla Trafin jatkokoulutuspäiviksi hyväksyttyjä, ja jatkokoulutuksen antajaksi 

soveltuu Trafin hyväksymä yritys, säätiö tai yhteisö, jolla on riittävät opetukselliset, ta-

loudelliset ja ammatilliset edellytykset koulutuksen järjestämiseksi. (Keski-Äijö. 2013: 

11–12.) 

 

Kuvio 3. Ammattipätevyys jatkokoulutuksen avulla 
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4.1.3 Kajalon Sora Ky ja ammattipätevyyskoulutus 

Kajalon Sora Ky:ssä noudatetaan käytäntöä, jonka mukaan yritys järjestää ammattipä-

tevyyskoulutuksen kuljettajilleen. Tällöin työntekijöille, joilta ammattipätevyys vaadi-

taan, ei aiheudu kustannuksia koulutuspäivistä. Ammattipätevyyspäivät suoritetaan 

normaalina palkallisena työaikana, ja työnantajan puolesta järjestetään kuljetus koulu-

tustilaisuuksiin. Yritys ostaa ammattipätevyyskoulutusta ulkopuolisilta palveluntarjoajil-

ta, Logisteam Oy:ltä ja TTS Kehitys Oy:ltä. Kajalon Sora Ky:ssä kuljettajat työskentele-

vät maansiirtoauton kuljettajina, joten ammattipätevyyspäivät on valittu sisältönsä puo-

lesta vastaamaan heidän työnkuvaansa. Myös yrityksen esimies- ja johtotehtävissä 

toimivat henkilöt osallistuvat ammattipätevyyskoulutuksiin korvatakseen kuljettajien 

loma-aikoja ja poissaolopäiviä. Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä seuraavasta 

koulutuspäivästä, joiden aiheina ovat 

 ennakoiva ajaminen 

 turvallinen ja taloudellinen ajotapa 

 tieturva 1, kuljetusala (kuva 3) 

 työturvallisuuskortti 

 trukkikoulutus. 

Kaikki luettelon ammattipätevyyspäivät ovat Trafin hyväksymiä direktiivikoulutuspäiviä. 

Kun työntekijä on suorittanut kaikki viisi koulutuspäivää, työnantaja kustantaa hänelle 

erillisen Trafin myöntämän ammattipätevyyskortin. Mikäli työntekijä irtisanoutuu neljän 

kuukauden sisällä kortin myöntämispäivästä, on hän velvollinen korvaamaan ammatti-

pätevyyskoulutuksesta ja ammattipätevyyskortista aiheutuneet kustannukset  työnanta-

jalle. (Koulutussopimus 2017.) 
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Kuva 3. Tieturvakortti 

4.2 Jatkokoulutusmahdollisuudet kehitysnäkymänä 

Kajalon Sora Ky:n henkilökunta voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan koulutuksensa 

ja osaamisensa perusteella: infra-alan ammattilaiset, kuljetusalan ammattilaiset ja yri-

tyksen esimiehet. Kuviossa 4 havainnollistetaan yrityksen henkilökunnalle suositeltavia 

koulutusvaihtoehtoja; henkilökunnan eri osa-alueilta voi jatkokouluttautua omiin erikois-

tehtäviinsä oman innostuksen ja yrityksen työtehtävien tarpeiden mukaan. Luvuissa 

4.2.1 ja 4.2.2 käsiteltävät koulutusmahdollisuudet on rajattu koskemaan Kajalon Sora 

Ky:n liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä työtehtäviä, mistä syystä vaativia yliopisto-

opintoja tai vastaavia korkeakouluopintoja ei käsitellä tässä työssä syvällisemmin. 
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Kuvio 4. Kouluttautumisvaihtoehtoja 

4.2.1 Infra-ala 

Infra-alan koulutus vaihtelee laajuutensa ja vaativuutensa perusteella ammatillisesta 

koulutuksesta aina korkeakoulutukseen saakka. Maarakennusalan ammattitutkinto 

antaa perusvalmiudet työskennellä alalla ja on kestoltaan noin kolme vuotta. Koulutuk-

sen voi suorittaa myös oppisopimuspohjaisesti. Ammattitutkinto sisältää useita eri 

suuntautumisvaihtoehtoja alan monipuolisuuden vuoksi:  

 maarakennuskoneiden käytön osaamisala 

 verkostorakentamisen osaamisala 

 pohjarakentamisen osaamisala 
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 kalliorakentamisen osaamisala 

 liikennealueiden ylläpidon osaamisala 

 asfaltoinnin osaamisala. (Maarakennusalan ammattitutkinto 2017.) 

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittamisen jälkeen henkilön on mahdollista ha-

keutua alan erikoisammattitutkinnon koulutusohjelmaan, joka valmentaa vaativimpiin 

työtehtäviin maarakennusalalla. Jos henkilöllä ei ole ammattikoulututkintoa alalta, hän 

voi hakea koulutukseen, mikäli tutkintoa vastaavat tiedot täyttyvät (alan pitkä ja moni-

puolinen työkokemus). (Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 2014.) 

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto sisältää kaksi pakollista osaa ja kaksi valin-

naista tutkintoa, ja aihepiirit ovat astetta syventävämpiä kuin ammattikouluopinnot. Pa-

kolliset osat tutkinnossa ovat maarakennusalan ammattityöt ja maarakennustyömaan 

turvallisuuden ja talouden hallinta. Valinnaiset osat, joista kaksi valitaan, ovat työryh-

män etumiestyöt, ammatinohjaus, maarakennustyömaan mittaukset, louhintatyön joh-

taminen, maarakentamisen laaja-alainen hallinta, maarakennusalan yrittäjätoiminta ja 

yritystoiminnan ja henkilöstön kehittäminen maarakennusalalla. (Maarakennusalan 

erikoisammattitutkinto 2013.) 

Seuraavana portaana ammattikoulu- ja erikoisammattitutkintojen jälkeen on korkeakou-

lututkinto. Ammattikorkeakoulutuksessa rakennustekniikan koulutusohjelman suuntau-

tumisvaihtoehtona on infrarakentaminen, joka antaa valmiudet liikenneväylien suunnit-

teluun ja toteuttamiseen sekä maa- ja pohjarakentamiseen. Koulutus on luonteeltaan 

teoriapainotteista ja eroaa merkittävästi ammattikouluopinnoista. Opinnot sisältävät 

oppilaitoskohtaisesti liikenneväylien, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten, 

vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnittelua ja toteuttamista. Henki-

lö, joka valmistuu koulutusohjelmasta, on ammattinimikkeeltään infrainsinööri. (Raken-

nus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2016.) 

4.2.2 Kuljetusala  

Kuljetusalaa on mahdollista opiskella ammatillisesta perustutkinnosta aina korkeakou-

lututkintoon asti. Logistiikan perustutkinto on arvojärjestyksessä ensimmäisenä sisältä-

en käytännönläheistä opetusta logistiikasta. Pituudeltaan noin kolme vuotta kestävä 
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koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena tai lähiopetuksena, ja opintojen 

koulutusohjelmavaihtoehtoina ovat kuljetuspalvelut, varastopalvelut ja lentoasemapal-

velut. Kuljetuspalveluihin erikoistuva opiskelija suorittaa koulutuksessaan C-luokan 

ajokortin, pääsääntöisesti myös CE-luokan ajokortin sekä kuljettajille pakollisen ammat-

tipätevyyden peruskoulutuksen. Koulutuksessa hankitaan eri kuljetusmuodoissa tarvit-

tavia tietoja ja taitoja, jotta henkilö pystyy kuljettamaan tuotteita kannattavasti, turvalli-

sesti ja vastuullisesti. (Kuljetusala 2017.) 

Logistiikan perustutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa erikoisammattitutkinto, joka 

käsittelee alan esimies- ja työnjohtotehtäviä. Koulutusohjelma on nimeltään liikenne-

esimiehen erikoisammattitutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona ja jossa opiskelija 

todistaa ammatillisen osaamisensa näyttökokeilla. Ennen näyttötutkintoa opiskelijan on 

suoritettava koulutuksen pakolliset osat, joihin kuuluvat toimiminen kuljetusalan työn-

johtajana sekä kuljetustoimintojen suunnittelu ja organisointi. Pakollisen osan lisäksi 

opiskelijan on valittava kaksi osuutta valinnaisista kokonaisuuksista, jotka käsittelevät 

ajoneuvokorjaamon toimintojen organisointia, varasto- tai terminaalitoimintojen organi-

sointia ja kehitystehtävän suunnittelua. Yhdeksi valinnaiseksi kokonaisuudeksi voi hy-

väksyttää tutkinnon osan toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon 

suorittanut osaa suunnitella ja toteuttaa oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja 

resursseja  laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti kuljetusalan kokonaisnäkemyksen 

avulla. Henkilö käyttää työtehtävissään asiakaslähtöisten palveluiden tuottamisen peri-

aatetta. (Kuljetusala 2017.) 

Logistiikan perustutkinnon ja liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinnon opinnot ovat 

riittäviä kuljetusalan perustehtäviin sekä ensimmäisen tason esimiestehtäviin. Ylin Ka-

jalon Sora Ky:n henkilökunnan koulutustaso kuljetusalalla on logistiikkainsinöörin am-

mattikorkeakoulututkinto. Logistiikkainsinöörin tutkinto (AMK) on aikaisemmin käsitelty-

jä koulutusvaihtoehtoja ylemmällä tasolla vaativuutensa vuoksi. Alan ammattikorkea-

kouluopinnot käsittelevät kuljetus- ja logistiikka-alaa teoreettisemmin kuin ammattitut-

kintojen opinnot. 

Logistiikkainsinöörin ammattikorkeakoulututkinto sisältää 240 opintopistettä ja on kes-

toltaan noin neljä vuotta. Tutkinto käsittelee laaja-alaisesti tekniikkaa ja taloutta, ja lo-

gistiikan opinnoissa syvennytään kokonaisvaltaiseen materiaali- ja sitä tukevan tietovir-

ran hallintaan. Opinnoissa keskitytään ymmärtämään ja analysoimaan toimitusketjun 

eri osa-alueita, talouden tunnuslukuja ja yritystoiminnan lainalaisuuksia. Opinnot sisäl-
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tävät seuraavia kokonaisuuksia: kuljetus- ja varastoteknologia, yritystalous ja henkilös-

töhallinto, teollisuuden ja kaupan logistiikkastrategiat, tuotannonsuunnittelu, osto- ja 

hankintatoiminta, kuljetus- ja jakelujärjestelmän suunnittelu ja ohjaus sekä kauppameri-

liikenne ja satamatoiminnot. (Logistiikka 2017.) 

4.2.3 Esimieskoulutus ja TE-toimiston palvelupäällikön haastattelu 

Kajalon Sora Ky:ssä esimies on avainasemassa ja samalla osaltaan vastuussa toimin-

nalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, minkä vuoksi esimiestasolle pyrkivän 

henkilön on täytettävä hänelle asetetut kriteerit. Mikäli hänellä ei ole aikaisempaa kou-

lutukseen liittyvää esimiesperehdytystä suoritettuna, on hänen suoritettava ulkopuoli-

sen kouluttajan järjestämä koulutusperiodi. Jos henkilöllä on enemmän kuin yhden 

vuoden esimieskokemus alalta, voidaan sisältö lukea hyväksi ilman esimieskoulutusta.  

Kajalon Sora Ky:n käyttämässä perehdytyskoulutuksessa käsitellään yleisellä tasolla 

esimiestyöhön vaadittavia osaamisen alueita. Koulutus on kaksipäiväinen perehdytys-

jakso, jonka aikana esimiehen osaamisalue käydään lyhyesti, mutta tehokkaasti läpi. 

Perehdytyksessä painotetaan esimiehen vuorovaikutustaitojen ja esimerkillisyyden 

vaikutusta alemmalla tasolla työskentelevään henkilökuntaan. Tärkeä osa koulutusta 

on antaa esimiehelle käsitys nykyaikaisesta tavasta toimia johtajana ja henkilökunnan 

motivoinnista työtehtävien parhaaseen mahdolliseen suorittamiseen. Koulutuksen ta-

voitteena on antaa tulevalle esimiehelle sellaiset ohjeet ja valmiudet, joita käyttäen hä-

nen osastonsa menestyy hyvin tulevaisuuden liiketoiminnassa. 

Otin yhteyttä Uudenmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Jarmo Valtoseen ja sovin ta-

paamisen hänen kanssaan esittääkseni kysymyksiä esimieskoulutuksen uusimmista 

linjauksista ja saadakseni ne käyttöön Kajalon Sora Ky:n toiminnassa. Käytyjen kes-

kustelujen pohjalta todettiin, että esimiehen ensiarvoisen tärkeänä tehtävänä on luoda 

turvallinen, itseohjautuva työyhteisö esimiesten määrän samalla pienentyessä. Varsi-

naisten esimiesten määrän vähentyessä tähdätäänkin nykyisin tunneälyn kautta tapah-

tuvaan työntekijän itseohjautuvuuteen. (Valtonen 2017.) 

Työntekijälle annetaan siis enemmän vastuuta selvittää omatoimisesti ja itsenäisesti 

esiin tulevat ongelmat ja haasteet. Mikäli työntekijä kokee ongelman liian haastavaksi 

yksin ratkaistavaksi, on hänen pyrittävä ongelman ratkaisuun omassa työryhmässään. 

Työntekijälle kerrotaan perehdyttämisen kautta itseohjautuvuuden rajat, mistä syystä 
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esimiehiin otetaan yhteyttä vain tarvittaessa. Jarmo Valtosen mukaan nykyaikainen 

esimies ei enää ainoastaan johda vaan ”coachaa” tehtävänään tiedustella työntekijän 

yleisestä jaksamisesta sekä stressinhallinnasta ja sen keinoista. (Valtonen 2017.)  

4.3 Liikenteestä vastaava 

Suurin osa Kajalon Sora Ky:n kuljetustoiminnasta on yrityksen omien kiviaineslajikkei-

den logistiikkaa. Omien kiviainesten kuljettaminen asiakkaalle ei vaadi luvanvaraiseen 

tavaraliikenteeseen sovellettavaa yhteisölupaa. Yrityksen liiketoiminta kuitenkin edellyt-

tää ajoneuvokohtaisia yhteisölupia noudettaessa kiviaineksia muiden yritysten sora-

asemilta sekä muussa lähes jokapäiväisessä kuljetustoiminnassa, jonka tärkeimpinä 

osa-alueina ovat työmailta pois kuljetettavat maa-ainekset. Yrityksen johdon henkilöistä 

vähintään yhden  on oltava liikenteestä vastaava. 

Yhteisölupa 

Euroopan unionin liikenteenharjoittaja-asetus ja tavaraliikennelupa-asetus sekä Suo-

men lainsäädäntöön kuuluva laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä koskevat Eu-

roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden eli ETA-maiden sisäistä logistiikkaa Ah-

venanmaata lukuunottamatta. Kuljetettaessa tavaraa tiellä korvausta vastaan ja ajo-

neuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurimman sallitun kokonaismassan ylittäessä 2000 

kg vaaditaan kuljetusyritykseltä lähes poikkeuksetta yhteisölupa. Yhteisölupa oikeuttaa 

luvan haltijan harjoittamaan kaupallista tavaraliikennettä tiellä korvausta vastaan, ja 

lupa myönnetään yritykselle tai luonnolliselle henkilölle. Kaupallisen tavaraliikenteen 

harjoittamisen lisäksi lupa sallii toisen EU-maan sisäisen liikenteen harjoittamisen eli 

kabotaasin. (Tolvanen 2016: 239–243.) 

Tavaraliikenteeseen sovellettavaa yhteisölupaa haettaessa henkilöltä vaaditaan tiettyjä 

lain edellyttämiä ominaisuuksia. Hakijan täytyy luotettavuudeltaan, ammattitaidoltaan, 

vakavaraisuudeltaan, oikeustoimikelpoisuudeltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan olla 

sopiva toimimaan liikennettä harjoittavana henkilönä. Ammattitaitovaatimus edellyttää 

tavaraliikenneyrittäjäkurssin hyväksyttyä suorittamista. Mikäli henkilö osoittaa hallitse-

vansa kurssilla käsitellyt asiat ilman tavaraliikenneyrittäjäkurssia suorittamalla liiken-

neministeriön määräämän näyttökokeen hyväksytysti ja mikäli hän on toiminut yrityk-

sessä kuljetusalan vastuullisissa tehtävissä vähintään kaksi vuotta, ammattitaitovaati-
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mus täyttyy. Tekniikan alan ammattikorkeakoulun logistiikan koulutusohjelman kautta 

on myös mahdollista saada ammattitaitovaatimus täytettyä. Jos henkilöllä on koulutuk-

sen tutkintotodistus ja yhtäjaksoinen vähintään kuuden kuukauden mittainen harjoittelu-

jakso liikennealalta, yhteisölupaan vaadittava ammattitaitovaatimus täyttyy. Harjoittelu-

aikaa ei vaadita henkilöltä, jos hän täyttää yhdenkin seuraavista kriteereistä: viiden 

vuoden kokemus moottoriajoneuvon kuljettajana tai vähintään yhden vuoden kokemus 

kuljetusyrityksen, huolintaliikkeen, teollisuuden tai kaupan kuljetuksista vastaavana 

johto- tai esimiestehtävissä. (Tolvanen 2016: 239–243.) 

Yhteisöluvan saamiseksi luvanhaltijalla tulee olla lähes moitteeton taloudellinen tausta. 

Yrityksellä tai luonnollisella henkilöllä on oltava EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 

edellyttämät taloudelliset voimavarat toiminnan käynnistämiseksi ja kuljetusten asian-

mukaiseksi hoitamiseksi. Luvanhakijalla ei saa olla veroja, sosiaaliturvamaksuja, laki-

sääteisiä eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksuja maksamatta. Lisäksi ulos-

otossa olevat maksut tai tullin perimien maksujen laiminlyönti voivat olla esteenä yhtei-

söluvan saamiselle. (Hokkanen ym. 2012: 10–11.) 

 EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaan yhteisöluvan haltijalla on oltava taloudel-

lisia voimavaroja ensimmäistä ajoneuvoa kohti vähintään 9000 euroa ja 5000 euroa 

seuraavia ajoneuvoja kohti. Taloudelliset voimavarat on määritelty asetuksessa varsin 

laajasti, sillä voimavaroihin luetaan yrityksen oma vapaa pääoma, rahoitusomaisuus 

mukaan lukien tilinylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät käyttämättömät luotot, 

vaihto-omaisuus, pankkitalletukset, takaussitoumukset, vakuutena käyvä muu omai-

suus sekä pitkäaikaiset sijoitukset. Todistuksen taloudellisista voimavaroista voi Suo-

messa kirjoittaa auktorisoitu keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja eli KHT, 

paikallinen tilintarkastaja tai julkisyhteisön tilintarkastaja. (Hokkanen ym. 2012: 10–11.) 

Yrityksen liikenteestä vastaavan henkilön tai yhteisöluvan haltijan on oltava hyvämai-

neinen, jotta lupa voidaan myöntää. Vuodesta 2012 lähtien lisäksi yhtiön toimitusjohta-

jan ja vastuunalaisen yhtiömiehen on täytettävä vastaavasti tämä kriteeri. Hyvämainei-

suus tarkoittaa henkilön nuhteetonta taustaa vankeuteen tuomittavien rikoksien suh-

teen edellisten viiden vuoden sisällä. Henkilöllä ei saa olla edeltäneen vuoden aikana 

kolmea tuomiota enempää liittyen sakkoihin työ- tai palkkasuhteessa, kirjanpidossa, 

verotuksessa, liikenteen harjoittamisessa, ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa, liiken-

ne- tai ajoneuvoturvallisuudessa eikä ympäristönsuojelussa. Lisäksi edellytetään, että 

yritys tai henkilö ei ole syyllistynyt ammatillista vastuuta koskevien sääntöjen rikkomi-



20 

  

seen eikä yritystä ole tuomittu yhteisösakkoon edellisen vuoden aikana. Päätöksen 

hyvämaineisuudesta kunkin hakijan kohdalla tekee lupaviranomainen eli virkamies 

ELY-keskuksesta. (Hokkanen ym. 2012: 11.) 

Hakijan täyttäessä EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen vaatimukset ja yhteisöluvan 

saamisen edellytykset on hänen mahdollista hakea yhteisölupaa Etelä-Pohjanmaan 

ELY-keskuksen kautta. Luvan myöntäminen ei perustu tarveharkintaan. Mikäli henkilö 

täyttää lupaa koskevat vaatimukset, ELY-keskus myöntää hänelle viisi vuotta voimassa 

olevan yhteisöluvan, joka on säilytettävä arvopaperina turvallisessa säilössä. Jokaises-

sa kuljetusyrityksen kaupallisessa ajossa olevassa ajoneuvossa on pidettävä mukana 

viranomaisen myöntämän yhteisöluvan virallista jäljennöstä. Pääsääntöisesti kuljetus-

yrityksellä tulee olla jokaista omistamaansa ajoneuvoa kohti lupa, mutta ylimääräisten 

lupien omistaminen on mahdollista. Mikäli yritys haluaa laajentua tai vuokrata kaupalli-

seen käyttöön ajoneuvoja, on lisälupien hankkiminen perusteltua. (Hokkanen ym. 2012: 

11–12.) 

4.4 Ylenemismahdollisuudet 

Yleneminen työpaikalla on yleisesti käytetty toimintatapa, mikäli työntekijä on kehittynyt 

tehtävissään. Kajalon Sora Ky:ssä yleneminen on mahdollista ja toivottavaa sekä  yri-

tyksen henkilökunnan että varsinaisen yritystoiminnan näkökulmasta. Henkilökunnan 

ammatillinen kehittyminen ja yleneminen johtaa yrityksen henkisen pääoman kasvuun, 

ja näin se voidaan lukea kilpailueduksi. Yrityksen periaatetta jatkuvasta kehittämisestä 

ja kouluttautumisesta sovelletaan etenkin henkilöstön osa-alueelle, ja ylenemismahdol-

lisuuksilla kannustetaan henkilökuntaa parantamaan yritykselle antamaansa panosta. 

Ylentyäkseen työntekijän on täytettävä yrityksen asettamat vaatimukset korkeampaan 

asemaan siirtymisestä. Henkilöltä vaaditaan vähintään kolmen vuoden työkokemus 

yrityksessä ja tiettyihin tehtäviin vaaditaan lyhyttä ulkopuolisen kouluttajan antamaa 

esimiesperehdytystä. Henkilön on oltava luonteeltaan sosiaalinen ja avoin; hänellä on 

oltava kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.  

Henkilökunnan jäsenen ylentyessä hän siirtyy aina vastuullisempiin ja vaativampiin 

tehtäviin. Yleisin ylenemismalli Kajalon Sora Ky:ssä on työkoneen- tai autonkuljettajan 

yleneminen esimieheksi. Aikaisempaan asemaan verrattuna henkilölle muodostuu alai-

sista koostuva ryhmä, jonka toiminnasta hän vastaa. Muutoksen jälkeen hänen palk-
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kansa on korkeampi aiempaan verrattuna ja suhteessa työtehtävän vastuuseen ja vaa-

tivuuteen. Esimiestasolla oleva henkilö vastaa omasta osa-alueestaan yrityksen johdol-

le, samalla hän vastaa oman tiiminsä tuloksesta. Esimiehen työhön kuuluu työtehtävien 

jakaminen alaisille, työvuorojen suunnittelu ja mahdollinen neuvonta varsinkin haas-

teellisiin tehtäviin liittyen. Esimies huolehtii työsuojeluun liittyvistä asioista ja vastaa 

informaation välittämisestä yrityksessä ylhäältä alas ja päinvastoin. Kuviossa 5 havain-

nollistetaan yrityksen sisäisen informaation kulkua. 

 

Kuvio 5. Informaatiokanavat johdon, esimiestason ja työntekijöiden välillä 

5 Asiakaspalvelu 

Kajalon Sora Ky:n toiminnassa asiakaspalvelulle on asetettu tärkeät tavoitteet. Yrityk-

sen ulkoisessa markkinoinnissa määriteltyjen lupausten lunastaminen hyvästä asia-

kaspalvelusta on asiakaspalvelutapahtuman kannalta tärkein tavoite. Asiakkaan odo-

tukset tukee siis ylittää jokaisen palvelutapahtuman aikana. Laadukas asiakaspalvelu 

on osa yrityksen tärkeimmistä periaatteista; kaikkia asiakkaita tulee kohdella tasaver-

taisesti, olipa kysymyksessä satunnainen, yksittäinen asiakas tai merkittävä yritysasia-

kas. Asiakaspalvelun tasapainon valinta tehokkuuden ja laadun väliltä on kuitenkin 

haastavaa, ja palvelutilanne pitäisi hoitaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ottaen 

huomioon alalla varsin yleisesti vallitseva  kilpailutilanne. 
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5.1 Asiakaspalvelun ohjeistus yrityksessä 

Kajalon Sora Ky:n liikeideassa ja liiketoimintasuunnitelmassa on määritelty ne asiakas-

palvelun peruslinjat, joita jokapäiväisessä toiminnassa noudatetaan. Yrityksessä on 

luotu oletus sisäisen palvelun toimivuudesta henkilökunnan keskuudessa ja siitä, mil-

laista ulkoinen asiakaspalvelu parhaimmillaan on. Palvelun taso tuotteiden ja palvelu-

jen osalta on erittäin merkityksellinen yrityksen menestymisen kannalta, minkä vuoksi 

liiketoimintasuunnitelmassa määritellyt asiakaspalvelun linjaukset muunnetaan yrityk-

sen henkilökunnan työhön soveltuviksi erilaisten koulutusten avulla. Käytännön asia-

kaspalvelutilanteiden asiakaskokemuksen parantamiseksi henkilökunnalle järjestetään 

syventävää perehdytystä ja koulutusta, joka on ulkopuolisten koulutusjärjestöjen orga-

nisoimaa. Yrityksessä ohjeistetaan, että jokaisella asiakaspalveluun osallistuvalla työn-

tekijällä tulee olla selkeä käsitys asiakaspalvelutilanteiden haasteista ja mahdollisuuk-

sista, jotta yrityksen toimintaan sovellettavat asiakaspalvelun päätavoitteet toteutuvat. 

Kajalon Sora Ky:n henkilökuntaa ohjeistetaan tyytyväisen asiakkaan merkityksestä 

yritykselle. Yrityksen tulot ja työntekijöiden palkat muodostuvat ainoastaan asiakkailta 

saatavista suorituksista, minkä vuoksi toiminnan lähtökohtana on tuottaa asiakkaalle 

hänen odottamaansa ja vaatimaansa arvoa. Asiakaspalvelun ohjeistuksen kautta halu-

taan välttää suurimmat virheet ja pettymykset, joita asiakaspalvelija voi toiminnallaan 

tuottaa. Työntekijän näkökulmasta hyvän asiakaspalvelun antaminen on erittäin järke-

vää ja perusteltua, sillä viimekädessä hyvän palvelun tuottaminen näkyy suoraan työn-

tekijän palkkauksessa ja hänen etenemisessään työuralla. Tyytyväinen asiakas on yri-

tyksen paras ja nopeiten leviävä mainos. 

5.2 Asiakassuhteet 

Kajalon Sora Ky:n pitkäaikaisen toiminnan kautta yritykselle on muodostunut merkittä-

viä asiakassuhteita, ja niihin panostaminen on yksi yrityksen keskeisistä ajattelutavois-

ta. Toiminnassa kiinnitetään huomiota nykyisten asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja 

uusien asiakassuhteiden luomiseen. Yrityksessä käytetään erilaisia markkinointitoi-

menpiteitä eri vaiheissa oleviin asiakassuhteisiin. Asiakkaat on tunnettava lähes yksilöl-

lisesti ja heihin on oltava jatkuvasti vuorovaikutuksessa. Kajalon Sora Ky:n asiakkaat 

muodostuvat yksityisistä henkilöistä sekä yrityksistä, ja ne voidaan jakaa karkeasti 

asiakassuhteen perusteella neljään ryhmään: 
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 kanta-asiakkaat, sopimusasiakkaat 

 satunnaisasiakkaat 

 potentiaaliset asiakkaat 

 entiset asiakkaat. 

Kanta- ja sopimusasiakkaiden ryhmä on tärkein yrityksen liiketoiminnan kannalta. Tä-

mä asiakaskunta on Kajalon Sora Ky:lle tuottoisin ja se käyttää säännöllisesti yrityksen 

palveluja ja tuotteita. Voidaankin sanoa, että 20 % yrityksen asiakkaista tuottaa noin 80 

% liikevaihdosta. Suurin osa kanta-asiakkaista on ollut yrityksen asiakkaina yli 10 vuo-

den ajan, eli asiakassuhteet ovat hyvinkin pitkiä. Ryhmään luokitellaan asiakkaat, jotka 

ostavat vuosittain tuotteita. Kanta-asiakassuhteisiin panostetaan yrityksessä voimak-

kaasti, sillä kestävät, henkilökohtaiset ja luottamukselliset suhteet asiakkaisiin ovat 

Kajalon Sora Ky:lle ajan mittaan kannattavampia verrattuna satunnaisasiakkaiden ryh-

mään. Kanta-asiakkaat ovat yritykselle hyvin tärkeitä senkin vuoksi, että he toimivat 

mielellään yrityksen suosittelijoina. Yritys voi myös käyttää asiakkaita aktiivisesti refe-

renssiasiakkaina.  

Satunnaisasiakkaiden ryhmä on toiseksi merkittävin yritykselle ja siihen kuuluvat asiak-

kaat hankkivat yrityksen tuotteita silloin tällöin. Ryhmässä olevat asiakkaat ostavat yri-

tyksen tuotteita harvemmin kuin kerran vuodessa, mutta merkitystä asiakasryhmälle 

luo satunnaisasiakkaiden suuri määrä. Yrityksen tavoitteena on muuttaa osa satun-

naisasiakkaista suoraan kanta-asiakkaiksi. Suurin osa satunnaisasiakkaista on yksityi-

siä henkilöitä, jotka käyttävät yrityksen palveluja noin kahden vuoden välein. He osta-

vat tuotteita pelkästään Kajalon Sora Ky:ltä tarvitsemansa määrän, eikä heitä ole syytä 

muuttaakaan kanta-asiakkaiksi tämän vuoksi. Loput asiakasryhmästä ovat yrityksiä tai 

yksityisiä henkilöitä, jotka ostavat tuotteita ja palveluita myös muilta, kilpailevilta yrityk-

siltä. Tämän vuoksi heidät tulisi saada Kajalon Sora Ky:n kanta-asiakkaiksi. 

Edellisissä kappaleissa käsiteltiin asiakasryhmiä, joiden jäsenet ovat ostaneet yrityksel-

tä tuotteita tai palveluja. Henkilöt, jotka eivät ole ostaneet mitään tuotteita Kajalon Sora 

Ky:ltä, voidaan laskea asiakassuhteen perusteella potentiaalisiin asiakkaisiin. Entiset 

asiakkaat ovat ostaneet tuotteita tai palveluja yritykseltä, mutta syystä tai toisesta lopet-

taneet. Näiden asiakasryhmien tavoittaminen ja liittäminen yrityksen asiakkaiksi on 
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hankalaa ja kallista. Potentiaaliset asiakkaat voidaan tavoittaa parhaiten onnistuneen 

markkinoinnin avulla. Kajalon Sora Ky:n markkina-alueella Päijät-Hämeessä on hyvin 

paljon kyseistä asiakaskuntaa, ja mikäli yritys onnistuisi tavoittamaan pienenkin osan 

tästä ryhmästä, laajentuminenkin olisi mahdollista. Niinsanotut entiset asiakkaat ovat 

yrityksen vanhoja asiakkaita, jotka eivät syystä tai toisesta käytä enää yrityksen palve-

luja. Kajalon Sora Ky:llä on hyvin vähän tähän ryhmään kuuluvia asiakkaita, mutta yri-

tyksessä haluttiin selvittää nykyisten asiakkaiden muuttumista entisiksi asiakkaiksi.  

Selvitykseni mukaan suurin syy yritysasiakkaiden pois jäämiseen on joko liiketoiminnan 

lopettaminen tai konkurssi ja yksityisten henkilöiden tapauksissa puolestaan laskujen 

maksamatta jättäminen tai muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Näiden syiden vuoksi 

esitin yritykselle entisten asiakkaiden ryhmään kuuluvien yritysten ja yksityisten henki-

löiden asiakashankinnan lopettamista. 

5.3 Asiakaspalvelun kehittäminen 

Asiakaspalvelun kehittäminen ja aktiivisen myyntitoiminnan toteutus edellyttävät, että 

yritys on jatkuvasti selvillä asiakkaidensa todellisista tarpeista. Niiden ymmärtäminen 

tarjoaa yritykselle merkittävän kilpailuedun. Eri asiakasryhmien ja niiden tarpeiden tun-

nistamisen perusteella voidaan toteuttaa ja räätälöidä palvelupaketteja, jotka soveltuvat 

kullekin asiakasryhmälle parhaiten. (Hokkanen ym. 2012: 79.) 

Kajalon Sora Ky:ssä liiketoiminnasta tulee tehdä yritykselle taloudellisesti kannattavaa  

myös asiakaspalvelun kehittämisen keinoin. Kuljetuspalvelussa tulee pyrkiä niin sanot-

tuun konseptimuotoiseen toimintaan, josta asiakas saa lisäarvoa omalle toiminnalleen; 

asiakkaalle tarjotaan kiviainesten kuljetuspalvelun lisäksi erityyppisiä lisäpalveluja. Näi-

tä lisäpalveluja voisivat olla peitteiden levittäminen kipattavien kuormien alle, toimitetta-

van kiviaineksen purku useisiin paikkoihin, kuorman levittäminen hydraulista perälautaa 

käyttäen, useamman kiviaineslajikkeen toimittaminen samassa lavassa ja kaivettavien 

maa-ainesten kuljetus työmaalta pois. Mikäli asiakkaalle pystyttäisiin tarjoamaan kulje-

tuspalveluja, joiden ohessa asiakkaat saavat lisäarvoa omalle toiminnalleen, on asia-

kas yleensä halukas ostamaankin tarjottua palvelua.   

Yrityksen henkilökunta ratkaisee yrityksen menestymisen sekä yksilöinä että ennen-

kaikkea palvelujoukkueena. Tästä syystä jokaisen yrityksessä työskentelevän tulee olla 
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asiakaspalveluhenkinen, koska jokainen yrityksessä työskentelevä henkilö on edusta-

mansa yrityksen asiakaspalvelija työaikana ja myös työajan ulkopuolella. Ostopäätös-

ten tekeminen perustuu yhä enemmän vaikutelmiin eikä niinkään rationaalisiin hyöty-

kustannusanalyyseihin. Yrityksen taustahenkilöstön eli niiden työntekijöiden, jotka eivät 

ole välittömästi tai jatkuvasti tekemisissä asiakkaan kanssa, ohjaaminen asiakaspalve-

lumyönteisyyteen on yksi avaintekijä parempaan asiakaspalveluun. (Hokkanen ym. 

2012: 82.) 

Tutkimusten mukaan 62 % asiakkaista, jotka lopettavat asioimasta yritysten kanssa, 

tekevät sen yritysten antaman heikon palvelun vuoksi. Ongelmaa lisää vielä se, että 

asiakkaat eivät kerro asiasta yrityksille. Yrityksen menestymisen kannalta on tärkeää 

ymmärtää huonosti hoidetun asiakaspalvelun seuraamukset: kerran menetetty asiakas 

on vaikeimmin tavoitettavissa uudelleen. Onnistuneen asiakaspalvelun toteuttamiseksi 

yrityksessä tulee olla jatkuvaa asiakaspalveluseurantaa ja asiakastyytyväisyyden mit-

tausta. Kyselyjen toteuttamiseen on olemassa valmiita malleja, mutta yritys voi muo-

dostaa omista tarpeistaan lähtevän kyselymallin. (Hokkanen ym. 2012: 83.) 

Ehdotin Kajalon Sora Ky:n johtoportaalle asiakastyytyväisyystutkimuksen järjestämistä 

seuraavan kolmevuotiskauden aikana. Mittauskohteina asiakaspalvelun perusteella 

voisivat ehdotukseni mukaan olla 

 asiakkaan kokema ensivaikutelma 

 asiakkaan odotusaika 

 palvelun asiantuntevuus  

 palvelun ystävällisyys 

 asiakkaan asian käsittely 

 asiakaspalvelun joustavuus 

 sora-aseman alue kokonaisuutena ja yleinen viihtyisyys/ympäristö. 
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Asiakaspalvelu on käsitteenä laaja, sitä ei voi kosketella, sen voi vain kokea. Asiakas-

palvelun kokemisen hetki on ainutkertainen; sitä ei voi etukäteen harjoitella eikä jälkikä-

teen ajaa hidastuksena. Asiakaspalvelutilanne tulee kuitenkin jäsennellä etukäteen ja 

suunnitella, miten palvelu parhaimmillaan hoidetaan. Hyvin jäsenneltyä palvelutapah-

tumaa pystytään arvioimaan jälkikäteenkin miettien, missä mahdollisesti olisi vielä pa-

rannettavaa. (Hokkanen ym. 2012: 76.) 

6 Ajoneuvo-osuus 

Kajalon Sora Ky:n ajoneuvot ovat pääsääntöisesti maansiirtoalan tarpeisiin räätälöityjä. 

Kalusto koostuu kolme- ja neljäakselisista kuorma-autoista ja kasettiyhdistelmistä (kuva 

4). Yrityksen kevyimmät kuljetukset, huoltoajot ja työntekijöiden liikkuminen työmaille 

järjestetään kevyellä pakettiautokalustolla. 

Kajalon Sora Ky:n kuorma-autokannan määrä on täsmennetty palvelemaan yrityksen 

tarpeita toiminnan tämänhetkisessä laajuudessa. 

Alalla vallitseva kilpailutilanne kuitenkin ohjaa yrityksen toimintaa laajentamisen, eri-

tyisosaamisen ja monipuolistamisen suuntaan. Saadakseen kuljetuskaluston täyden 

kapasiteetin hyötykäyttöön yrityksen tulee kartoittaa mahdollisuudet monipuolistaa 

kuorma-autojen käyttömahdollisuuksia. 
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Kuva 4. Scania 164G 8x4 kasettiyhdistelmä 

Yrityksen työnjohdon kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta todettiin, ettei kaikilla kul-

jettajilla ole täysin selkeää kokonaiskäsitystä ajoneuvojen kuljettamisen kannalta tär-

keistä asioista. Työnjohdon suullisen raportin mukaan kuljettajat halusivat lisää tietoa 

erityisesti liikenneturvallisuudesta ja ajoneuvojen käyttöön liittyvistä haastavimmista 

työtehtävistä. Kuljettajille tehdyn kyselyn perusteella haastavimmiksi työtehtäviksi listat-

tiin maansiirtoauton kasetointi ja pyöräkuormaajan vaa´an ja tulostimen käyttö.  

6.1 Ajoneuvokaluston kehittäminen ja monipuolistaminen 

Seuraavan kymmenvuotiskauden aikana yrityksen tulee panostaa nykyisen kuljetuska-

luston uusimiseen ja samalla keskittyä toiminnan kannalta tärkeiden lisäpalvelumahdol-

lisuuksien tarjoamiseen asiakkaille. Monipuolistamismahdollisuuksia kuljetuskaluston 
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tehokkaampaa käyttöä varten tukevat kuljetuskaluston uusiminen ja kuorma-autojen 

varustaminen. 

6.1.1 Kaluston uusiminen (hankintaehdotus uudesta kuorma-autosta) 

Tein Kajalon Sora Ky:n pyynnöstä hankintaehdotuksen kaluston uusimisesta. Hankin-

taehdotuksen kohteeksi määriteltiin yrityksen vanhimman kuljetusyksikön korvaaminen 

uudella 3-akselisella maansiirtoautolla (kuva 5). Esitin hankinnan kannalta tärkeimmät 

tavoitteet eli  toiminnan jatkuvuuden ja lisäämisen, työmotivaation ja viihtyvyyden ylläpi-

tämisen sekä  luotettavan yrityskuvan säilyttämisen.  

Hankintaehdotuksessa esitetyn ratkaisumallin pohjalta tein toimintasuunnitelman, mää-

rittelin hankkeen alustavan aikataulun ja ehdotuksen rahoituksen järjestämisestä. Lo-

puksi ehdotin hankkeen organisointiin valittavia henkilöitä ja hahmottelin alustavan kus-

tannuslaskelman hankkeen toteuttamiseksi. (Liite 2.) 
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Kuva 5. Mitoituskuva hankintaehdotuksessa käsiteltävästä ajoneuvosta (Tomi Iso-Kuortti. Sca-
 nia Suomi Oy) 

6.1.2  Kuljetuskaluston varustaminen ja monipuolistaminen 

Kaluston käyttöasteen tehokas nostaminen luo Kajalon Sora Ky:lle mahdollisuuksia 

vastata yleisen kilpailutilanteen haasteisiin. Kuljetuskaluston varustaminen ja käytön 

monipuolistaminen johtaa kuorma-autojen kiinteiden kustannusten selvään alenemi-

seen tehtyä työtuntia kohti. Kajalon Sora Ky:ssä kartoitettiin mahdollisuuksia jo ole-

massa olevan tai uuden kuljetuskaluston varustamisesta uudenlaisten tai erityyppisten 

työtehtävien hoitamista varten. Yrityksen kuorma-autojen kuljettajat ovat lähtökohtai-

sesti kuljetusalan ammattilaisia, joten lisälaitteiden käyttöön liittyvät perehdytysjaksot 

ovat lyhyitä ja helposti järjestettävissä. Seuraavien lisälaitteiden asentaminen ilman 
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monimutkaisia toimenpiteitä tai suuria pääomasijoituksia on mahdollista Kajalon Sora 

Ky:n kuorma-autoihin: 

 harjakonevarustus (asfalttipintaisten teiden ja piha-alueiden puhdistus hiekoi-

tussepelistä keväisin) 

 pesulaitteet (asfalttipintaisten teiden ja piha-alueiden pesu keväisin) 

 vesisäiliö (hiekka- ja sorapintaisten teiden ja piha-alueiden kastelu/suolaus ke-

säaikana pölyn sitomista varten) 

 alusterä rungon alle (hiekka- ja sorapintaisten teiden karkea lanaus) 

 alueauravarustus (lumen auraus talviaikana) 

 lavojen lisälaitavarustus (lumen kuljetus talviaikana, lannoitteiden ja maatalous-

tuotteiden kuljetus) 

 lavojen sisäpuoliset jakopalkit (mahdollisuus kuljettaa eri lajikkeita) 

 hiekoituslaitteet (liukkaan kelin hiekoitus) 

 kappaletavaranosturi (säkitettyjen kiviainesten nosto, kappaletavaroiden nosto) 

 hinausvarustus (kevyen- tai raskaan kaluston hinaus) 

 lavettikuljetusvarustus (yrityksen omat tai ulkopuolisille tarjotut lavettikuljetuk-

set) 

 pressuvarustus kaikkiin käytössä oleviin kuorma-autoihin. 
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6.2 Pyöräkuormaajan vaa´an käyttäminen 

Kajalon Sora Ky:ssä pyöräkuormaajan kuljettajat tekevät pääsääntöisesti kuormat 

maansiirtoautojen kuljettajien kuorma-autoihin. Usein kuorma-auton kuljettajat joutuvat 

tekemään omat kuormansa ilman kokeneen työkoneenkuljettajan apua. Monet auton-

kuljettajista kokevat työvaiheen muuten melko yksinkertaiseksi, mutta koneen vaa´an 

(kuva 6) käyttö mielletään hankalaksi. Vaikka kuljettajat onnistuvat kuorman teossa ja 

punnituksessa, saattavat tulostimen käyttö ja vaakakuitin täyttäminen tuottaa ongelmia. 

 

Kuva 6. Tamtron PKV Pro 100 -pyöräkuormaajavaaka  
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6.2.1 Ohje punnitsemiseen 

Punnitsemisesta on annettu seuraavat ohjeet: 

1) Käynnistä vaaka vasemmassa kyljessä sijaitsevan power-painikkeen avulla. 

2) Käynnistämisen jälkeen vaaka ehdottaa automaattisesti nollaustoimintoa. Suori-

ta nollaus kääntämällä kauhan kärki ylös ääriasentoon ja nosta puomistoa ta-

saisesti ylöspäin, kunnes vaaka antaa äänimerkin. Äänimerkin jälkeen laske 

puomisto alas, tällöin vaaka hyväksyy nollauksen. 

3) Paina seuraavaksi menu-näppäintä ja valitse kiviainesluettelosta oikea tuote. 

4) Ota kauhalla varastokasasta kiviaineksia ja punnitse määrä nostamalla kauha 

yläasentoon, kunnes kuulet äänimerkin. 

5) Kippaa kauhassa oleva kiviaines kuorma-auton lavalle, nyt vaaka lisää kyseisen 

määrän muistiin. 

6.2.2 Ohje tulostamiseen ja raportin laatimiseen  

Vaakaraportin (kuva 7) tulostamisesta ja laatimisesta on annettu seuraavat ohjeet: 

1) Noudata kohdassa 6.2.1 annettuja punnitusohjeita. 

2) Paina tulostimen release-painiketta ja aseta tyhjä punnitustodistus tulostimeen. 

3) Kun olet saanut kuorman valmiiksi, paina kaksi kertaa vaa´an print-painiketta ja 

punnitustodistus valmistuu. 

4) Paina jälleen release-painiketta ja ota punnitustodistus tulostimesta. 

5) Täytä punnitustodistukseen tarvittavat tiedot selkeällä käsialalla. 
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Kuva 7. Ohje kuljettajalle punnitustodistuksen täyttämistä varten 

6.3 Maansiirtoauton  kasetointi 

Kajalon Sora Ky ei rekrytoi uusia työntekijöitä kuljetuspuolelle pelkästään maansiirtoau-

tonkuljettajien ammattiryhmästä. Moni yrityksen uusista kuorma-autonkuljettajista ei ole 

aikaisemmissa työsuhteissaan työskennellyt maansiirtoalalla, minkä vuoksi he eivät 
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välttämättä osaa tiettyjä maansiirtoauton käyttöön liittyviä työtehtäviä. Uusille kuorma-

autonkuljettajille annetaan lyhyehkö perehdytyskoulutus työtehtäviin liittyen, mutta 

kaikki kuljettajat eivät koe perehdytystä riittävän kattavaksi. 

Uusilta kuljettajilta saadun palautteen perusteella maansiirtoauton kasetointi mielletään 

vaativimmaksi työtehtäväksi aloittavan kuljettajan näkökulmasta. Ehdotin kuljettajille 

työtehtävien perehdytyksen ajallista laajentamista tai työtehtävän kirjallista ohjeistusta. 

Kuljettajat päätyivät kirjalliseen ohjeistuksen käyttämiseen eivätkä halunneet laajentaa 

perehdytyskoulutusta. 

Ohje maansiirtoauton kasetointiin 

Maansiirtoauton kasetoinnissa (kuva 8 ja kuva 9) onnistutaan parhaiten seuraavia oh-

jeita noudattamalla: 

1) Valitse mahdollisimman tasainen alue kasetointitehtävää varten, irroita perävaunu 

ja kytke pyöräkiilat. 

2) Käy kippaamassa vetoauton kuorma työmaalle ja palaa perävaunun luokse. 

3) Nosta kuorma-auton perälauta ääriasentoon lauta ylös -keinukatkaisijasta ja peruu-

ta vetoautoa kohtisuorassa perävaunuun nähden, kunnes auton lavan ja perävau-

nun rungon kiskot kohtaavat. 

4) Paina voimanulosottokatkaisijasta käynnistääksesi hydrauliikkapumpun ja siirrä 

perävaunun lava vetoauton lavan päälle kasetin ajo -katkaisijaa käyttämällä. 

5) Kun perävaunun lava on siirtynyt kokonaan vetoauton lavan päälle, tarkista lavan 

oikea kiinnitys seuraamalla etulukon asentoa. 
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Kuva 8. Kiskojen kohtaavuus 

Vetoauton lavan etusermissä on perävaunun lavan kiinnityksen osoittama nuoli. Oike-

anlaisessa lavakiinnityksessä nuoli (kuva 9) ja liikkuva osoitinrauta kohtaavat.  

 

Kuva 9. Etulukon tarkistuspiste lukko kiinnitettynä 
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6.4 Liikenneturvallisuus 

Maansiirtoalan työtehtävissä turvallisuuden kannalta yksi tärkeimmistä osa-alueista on 

liikenneturvallisuus. Maansiirtokuljetuksien liikenneturvallisuuteen vaikuttavat monet 

seikat, mutta kuljettajan asenteella on suurin yksittäinen vaikutus liikenneturvallisuu-

teen. Maansiirtoauton kuljettaminen on vaativaa työtä, sillä kuljettajan on keskityttävä 

ajamisen lisäksi lukuisiin kyseiseen työtehtävään liittyviin asioihin: kuorma on kuljetet-

tava oikeaan paikkaan ja ennalta sovittuun aikaan asiakkaalle olosuhteista riippumatta. 

Kuljettajalle voi aiheutua helposti henkisiä stressitekijöitä, jotka hänen on hallittava työ-

tehtävissään. (Vesterinen 2011: 241–242.) 

Väsymys on merkittävä riskitekijä liikenneturvallisuuden kannalta. Maarakennusalalla 

työpäivät voivat olla hyvinkin pitkiä ja rasittavia varsinkin sesonkiaikana, ja riittävään 

lepoon tulisi keskittyä. Ajo- ja lepoaikalain vaatimukset velvoittavat kuljettajaa pitämään 

laissa säädetyt tauot ja huolehtimaan lepoaikojen täyttymisestä, mutta kuljettajan va-

paa-aikaa ja huonosti nukuttuja öitä laissa ei oteta huomioon. Kuljettajan on huolehdit-

tava omasta jaksamisestaan ja äärimmäisissä tapauksissa oltava yhteydessä esimie-

hiinsä, mikäli hän ei vireystilansa vuoksi kykene kuljettamaan  autoa turvallisesti. (Ras-

kaan ajoneuvon kuljettajat  2016.) 

Maansiirtokuljetuksissa ennakoiva ajaminen (kuva 10) on erityisen tärkeää jo kulujen-

kin pienentämiseksi, mutta liikenneturvallisuuden kannalta kyseisen ajotavan noudat-

taminen on ehdottoman tärkeää. Ennakoivan ajamisen osaaminen on taitoa ylläpitää 

mahdollisuuksiaan turvalliseen toimintaan, ja sitä tarvitaan sekä ennen ajoon lähtöä 

että sen aikana. Ennakoivaan ajamiseen kuuluu tulevien tilanteiden ennustamista, ris-

kien tunnistamista ja niiden torjuntaa, ajonopeuden sovittamista eri tilanteisiin ja ajo-

olosuhteisiin sekä oikeanlaista havainnointia vuorovaikutuksen kanssa. Maansiirtokul-

jetuksissa erityistä huomiota on kiinnitettävä turvallisuusväleihin, sillä lähes aina kuor-

ma-autossa tai ajoneuvoyhdistelmässä on suurin sallittu kokonaismassa rasitteena. 

(Tolvanen 2016: 122–124.)  
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Kuva 10. Ennakoinnin prosessikaavio 

7 Koneosuus 

Kajalon Sora Ky:n konekanta palvelee yrityksen omaa toimintaa sora-asemalla sekä 

asiakkaiden tarpeita erityyppisissä työkohteissa. Yrityksen tärkeimpiä koneyksiköitä 

ovat kiviainesten seulonta- ja jalostusasema  ja sen ympärillä toimiva  pyöräkuormaaja- 

ja kaivinkonekalusto. Kaluston monipuolistaminen ja kehittäminen on tulevaisuudessa 

suositeltavaa yrityksen tuottavuutta parannettaessa. 

7.1 Seula 

Seulonta-asemalla on tela-alustainen, siirrettävissä oleva seulavaunu (kuva 11), jonka 

suurta tuotantokapasiteettia yrityksen tulee jatkossa hyödyntää tarjoamalla kiviainesten 

ja mullan seulontapalveluja myös yrityksen ulkopuolisille kohteille. Kiviainesten ja mul-

lan seulontaprosesseihin tulee suunnitella selkeät aikataulut sekä yrityksen omiin toi-

mintoihin että ulkopuolisille tahoille tarjottuihin työkohteisiin. Täsmällinen aikataulu-

suunnittelu tehostaa seulavaunun käyttöä eikä päällekkäisyyksiä synny prosessien 

nopeutuessa. 
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Kuva 11. Kajalon Sora Ky:n käyttämä Powerscreen Chieftain 1400-seulontayksikkö (Chieftain    
 Screen 2017) 

7.2 Murskaus 

Kajalon Sora Ky on koko toimintansa ajan ulkoistanut kiviainesten murskaustoiminnan 

sen vaatiessa  toisaalta huomattavaa pääomasijoitusta laitteisiin ja toisaalta tilapäistä 

lisätyövoiman tarvetta. Kiviainesten murskaus on  jatkuva, vuosittain tiettynä ajankoh-

tana suoritettava laaja ja vaativa työvaihe, joka mahdollistaa työkohteissa vaadittavien, 

sertifioitujen (CE-merkittyjen) kiviainesten tuottamisen. Yrityksen toiminnan tehosta-

miseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi tuleekin seuraavan kymmenvuotiskauden aika-

na ottaa käsittelyyn ehdotus pääomasijoituksesta koko- ja hintaluokiltaan kohtuullisiin 

esi- ja jälkimurskauslaitteisiin. Tällöin murskaustoiminta voidaan ajoittaa yrityksen se-

sonkiaikojen ulkopuolelle, ja samalla oman henkilökunnan työpanoksen käyttö on 

mahdollista ja järkevää. 

Jos yritys päätyy omien esi- ja jälkimurskauslaitteiden hankintaan, tulee mahdolliseksi 

myös säkkitavarana myytävien kiviainesten, kuten hiekoitussepelin säkittäminen murs-

kausprosessin aikana. Ulkoistettua murskaustoimintaa käytettäessä tätä mahdollisuutta 

ei ole, urakoitsijat käyttävät murskausajan mahdollisimman suurien kiviainesmassojen 

käsittelyyn. 
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7.3 Kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat 

Kajalon Sora Ky on keskittynyt toiminnassaan suhteellisen kookkaisiin, painoluokiltaan 

20–30 tonnin kaivinkoneisiin ja pyöräkuormaajiin. Koneita käytetään omalla sora-

asemalla sekä erityyppisissä, ulkopuolisissa työkohteissa. Yrityksen omalla sora-

asemalla kookkaat koneet ovat asianmukaisia ja tehokkaita, kuljetuskalustoon kuor-

maaminen pyöräkuormaajalla (kuva 12) on nopeaa ja kaivinkoneiden syöttöteho seulal-

le on maksimaalista.  

 

Kuva 12. Kajalon Sora Ky:n käyttämä Komatsu WA-430-pyöräkuormaaja 

Kajalon Sora Ky:ssä kiviainesta syötetään seulavaunuun suoraan sorarinteestä. Seu-

lonnan yhteydessä rinteestä tulee usein esiin isoja maakiviä, jotka aiheuttavat lisää 

kiviaineksen siirtotyötä. Kiviä ei ole mahdollista murskata suoraan esimurskauslaitok-

sella, sillä kivien halkaisijat ylittävät monesti murskalaitteen nielun halkaisijan. Suurim-

piin kaivinkoneisiin olisi kannattavaa hankkia järeät iskuvasarat, joilla suurimmat kivet 

voisi rikkoa pienemmiksi. Mikäli kookkaimmat kaivinkoneet varustettaisiin iskuvasaroil-

la, voitaisiin koneilla urakoida lisäksi ulkopuolisilla työmailla.  

Kaivinkonekantaa tulisi kuitenkin laajentaa hankkimalla suurten, tela-alustaisten konei-

den rinnalle 1–2 pienempää konetta, joiden siirtokustannukset työmaille ovat huomat-
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tavasti alhaisemmat verrattuna lavettikuljetusta vaativiin koneisiin. Yrityksen kilpailuky-

ky paranee, kun kokoluokiltaan erilaisia työkoneita voidaan tarjota ulkopuoliseen ura-

kointiin. Pienehköt, 5–7 tonnin painoluokan koneet mahdollistavat pienten piha- ja puu-

tarhatyömaiden hoitamisen kustannustehokkaasti. 

Kajalon Sora Ky:n tulee ohjata sekä kookkaiden että pienempien koneyksiköiden tar-

jontaa kiinteistöpalveluihin ja -huoltoon; taloyhtiöt ja yksityiset ovat viime vuosina alka-

neet selvästi ulkoistaa kiinteistöjensä hoitoa. 

Koneiden vuokrauspalvelua käyttämällä yritys voi siirtää koneinvestointeja myöhem-

pään ajankohtaan. 

8 Kustannusrakenne 

Yrityksen kannattavuudessa on kysymys siitä, että suoritemyynnistä saatavilla tuloilla 

tulee pystyä kattamaan kaikki toiminnan kustannukset ja sen jälkeen tulee vielä jäädä 

voittoa. Kilpailun myötä asiakkaiden vaatimukset myös edullisen hinnan suhteen ovat 

lisääntyneet, ja he odottavat saavansa laadukasta palvelua kohtuuhintaan. Alhaisia 

kustannuksia, korkeaa palvelun laatua ja nopeita toimituksia innovatiivisilla ratkaisuilla 

höystettyinä pidetään asiakastyytyväisyyden mittareina. (Hokkanen ym. 2012: 249.) 

Kajalon Sora Ky:n johtoportaalta saadun palautteen perusteella yrityksen kustannusra-

kenetta haluttiin tarkastella teoreettisella tasolla tietämyksen lisäämiseksi kustannus-

laskennan perusteista. Erilaisten kustannustekijöiden ymmärtäminen ja niiden osittai-

nenkin hallinta myös työntekijäpuolella vaikuttavat yrityksen menestymiseen.  

Koska yrityksen toiminta muodostuu pääasiassa kiviainesten logistiikasta, haluttiin kus-

tannusrakenteen tarkastelu keskittää ajoneuvojen kustannuslaskentaan.  

8.1 Kustannustekijät 

Kustannustekijöiden luokittelu tarkoituksenmukaisella tavalla muodostaa Kajalon Sora 

Ky:n kiviaineskuljetusten kustannusrakenteen (kuvio 6) rungon. Osa kustannuksista on 
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riippumaton siitä, ajetaanko kuorma-autolla vai ei; näin kustannustekijät voidaan jaotel-

la neljään pääryhmään ominaisuuksiensa perusteella: 

 kuljettajan työkustannukset 

 muuttuvat kustannukset 

 kiinteät kustannukset 

 yrittäjäriski. 

Kuljettajan työkustannukset Kajalon Sora Ky:ssä muodostuvat kuljettajan palkasta, 

välillisistä palkkakustannuksista, päivärahoista ja mahdollisista majoituskuluista. Kaja-

lon Sora Ky:ssä noudatetaan AKT:n työehtosopimusta, jonka mukaan yrityksen työnte-

kijöille maksetaan palkka mahdollisine ylityö-, yötyö-, urakka- ym. lisineen. Kuljettajan 

työkustannuksiin lasketaan lisäksi sosiaalimenoista, lomakorvauksista, sairausajan 

palkoista ja palkallisista vapaapäivistä muodostuvat niinsanotut välilliset palkkakustan-

nukset. 

Muuttuvat eli välittömät kustannukset Kajalon Sora Ky:n kuljetuspuolella ovat niitä ku-

lueriä, jotka muodostuvat pääosin silloin, kun ajoneuvolla liikennöidään. Merkittäviä 

muuttuvia kustannuksia Kajalon Sora Ky:ssä ovat polttoainekustannukset, rengaskus-

tannukset sekä korjaus- ja huoltokustannukset. 

Kiinteät eli välilliset kustannustekijät yrityksessä ovat niitä kulueriä, jotka ovat pääosin 

riippumattomia ajosuoritteesta. Kiinteisiin kustannuksiin lasketaan Kajalon Sora Ky:n 

kuljetuskaluston pääomakustannukset, vakuutusmaksut, ajoneuvoverot (perus- ja käyt-

tövoimavero), ylläpitokustannukset (ajoneuvojen säilytys, pesu ja pienvarusteet). Näi-

hin kustannustekijöihin lasketaan lisäksi yrityksen hallintokustannukset (kirjanpito-, pu-

helin-, toimisto-, laskutus- ym. kulut) sekä muun ajon kustannukset (varsinaisen ajoteh-

tävän ulkopuolinen ajo). Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten suhde myynnin mää-

rään ja kustannuksiin esitetään kuviossa 7. 
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Kuvio 6. Kustannusrakenne Kajalon Sora Ky:n kuljetuksissa 

Kajalon Sora Ky:n kuljetusliiketoiminnassa työkustannusten sekä muuttuvien ja kiintei-

den kustannusten lisäksi tulee laskelmiin lisätä euromääräinen yrittäjäriski. Yrittäjäriskil-

lä tarkoitetaan yrityksen kehityksen turvaamiseksi sekä yllättävien kustannusnousujen 

ja Kajalon Sora Ky:n maksamien välittömien verojen kattamiseksi laskettua euromää-

rää. Yksinkertaisimmillaan yrittäjäriskin voi laskea työkustannusten, muuttuvien ja kiin-

teiden kustannusten yhteissummasta. Yrittäjäriskin suuruutena voidaan yleisesti pitää 

riskitekijöistä riippuen noin 5–15 % ajoneuvojen kokonaiskustannuksista. Kajalon Sora 

Ky:ssä yrittäjäriskin osuus on noin 4 %. 

39 %

23 %

11 %

7 %

6 %

4 %

3 %

3 %
4 %

Työkustannukset Polttoaineet Pääomakustannukset

Renkaat Kunnossapito ja huolto Vakuutukset

Liikennöimismaksut Hallinto Yrittäjäriski
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Kuvio 7. Kiinteät ja muuttuvat kustannukset suhteessa myynnin määrään ja kustannuksiin 

8.2 Laskentaperusteet kuljetustehtäviä varten 

Kuljetusalan yrittäjä joutuu yritystoiminnan ominaispiirteiden vuoksi usein itse neuvotte-

lemaan kuljetusmaksun suuruudesta. On arvioitava, onko tarjottu kuljetusmaksu riittävä 

kattamaan kustannukset ja saadaanko sillä tarvittava korvaus tehdystä työstä. (Murto 

2013: 1.) 

Kuljetusmaksu voidaan määrätä valmiiksi lasketuista taulukoista, kokemusperäisesti 

arvioimalla tai kustannuslaskelmien avulla. Näistä kustannuslaskelmien pohjalta laadit-

tua kuljetusmaksua voidaan pitää ehdottomasti hyväksyttävimpänä, ja kaiken hinnoitte-

lun tulisikin perustua kustannuslaskentaan. Myös kustannuslaskelmissa joudutaan tiet-

tyjä tekijöitä arvioimaan etukäteen, jolloin niissä mahdollisesti esiintyvät virhearvioinnit 

heijastuvat lopputulokseen. (Murto 2013: 1.) 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään Kajalon Sora Ky:n ajoneuvokaluston kannalta 

merkittävimpiä vuotuisia kokonaiskustannuksia ja keskitytään pääosin muuttuviin kus-

tannuksiin eli niihin kustannuksiin, jotka muodostuvat ajoneuvoilla liikennöitäessä. 



44 

  

8.2.1 Kuljettajan työkustannukset 

Kuljettajan työkustannukset muodostuvat varsinaisesta palkasta, välillisistä palkkakus-

tannuksista sekä päivärahoista ja mahdollisista majoituskustannuksista. Kuljettajien 

vuotuiset palkkatunnit lasketaan kertomalla päivittäinen työaika vuosittaisella työpäivien 

lukumäärällä. On kuitenkin huomattava, että kuljettajien palkkatuntien lukumäärä on 

yleensä noin 5–15 % suurempi verrattuna auton tehollisiin käyttötunteihin, sillä kuljetus-

tehtävän valmistelu- ja apuajat on lisättävä palkkatunteihin. (Murto 2013: 4-6.) 

Työkustannusten laskennassa voidaan vuotuisena työpäivien lukumääränä käyttää 

250–256:ta päivää tai noin 2200:aa tuntia. Kuljettajan vuosityötyökustannukset voidaan 

laskea seuraavasti: palkka 14,83 €/h (Palkkataulukot 2017.) x 2200 h = 32 626 €, välil-

liset palkkakustannukset 68 % x 32 626 € = 22 185,65 €. Tässä tapauksessa päivära-

hoja ei oteta huomioon. Työkustannukset yhteensä ovat 54 811,65 € vuodessa. (Murto 

2013: 17.) 

8.2.2 Ajoneuvon hankintakustannus arvonalenemislaskenta 

Osa kiinteistä kustannuksista, kuten esimerkiksi osa poistoista, voidaan laskea kuulu-

viksi muuttuviin kustannuksiin. Ajoneuvon arvonalenemisprosentti kuvaa, kuinka monta 

prosenttia ajoneuvon arvo keskimäärin alenee vuosittain. Ajoneuvon vuosittainen ar-

vonaleneminen otetaan kustannuslaskelmissa huomioon poistoina. (Murto 2013: 8.) 

Ensimmäisenä vaiheena laskennassa valitaan ajoneuvo ja määritellään sen hankinta-

hinta varusteineen. Hankintahintana käytetään ajoneuvon alv. 0 -hintaa. Ajoneuvon 

hankintahinnasta kuitenkin tulee vähentää ajoneuvon alla olevien uusien renkaiden 

hinta, koska se otetaan huomioon erillisissä rengaskustannuksissa. Hankintahintoina 

tulee käyttää uushankintahintoja, koska inflaation vaikutus on otettava huomioon las-

kelmissa ja koska pääomakustannusten laskentakaavoissa kaluston koko pitoajan 

pääomakustannukset lasketaan keskimääräisinä vuotta kohden. (Murto 2013: 1.) 

Ajoneuvon vuosittainen arvonaleneminen (poisto) saadaan jakamalla hankintahinnan ja 

jäännösarvon erotus pitovuosilla seuraavasti: vuosipoisto (€/a) = [(hankintahinta (€) – 

jäännösarvo (€) )] / pitoaika (a). (Murto 2013: 8.) 
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8.2.3 Vuosittainen ajosuorite 

Vuosittainen ajosuorite lasketaan joko kuukauden ajokilometrimäärän ja ajokuukausien 

tai vuosittaisten ajokertojen ja kuljetusetäisyyden perusteella. Vuosittaista ajosuoritetta 

määriteltäessä tulee ajoneuvon huolto- ja korjaustöistä aiheutuneet seisontapäivät ot-

taa huomioon. Keskimäärin ajopäiviä voidaan laskea viiden päivän työviikon mukaan 

noin 250 päivää vuodessa. (Murto 2013: 2.) 

Tein laskelman; esimerkiksi 30 km voidaan ajosuorite kuormaa kohden laskea seuraa-

vasti: 

 kuormausaika 15 minuuttia 

 ajoaika 80 minuuttia 

 odotusaika 15 minuuttia 

 purkamisaika 10 minuuttia. 

Laskettaessa ajosuoritetta kuormaa kohden saadaan luvuksi 120 minuuttia eli kaksi 

tuntia. Kahdeksan tunnin työpäivää kohden hoidetaan neljä ajosuoritetta päivässä. 

Vuoden aikana ajosuoritteita tehdään tuhat kappaletta. Tällöin vuosittainen ajosuorite 

on 1000 ajosuoritetta x 2 x 30 km eli 60 000 km vuodessa. 

8.2.4 Ajoneuvon käyttöikä kilometreinä ja pitoaika vuosina 

Ajoneuvon taloudelliseen käyttöikään vaikuttavat suoriteala, ajoneuvotyyppi ja ajoneu-

von toiminnan varmuudelle asetetut vaatimukset. Taloudellinen käyttöikä määritellään 

seuraamalla ajoneuvon kustannuksia ja arvioimalla ne aikaisempien kokemuksien pe-

rusteella. (Murto 2013: 3.) 

Ajoneuvon pitoaika voidaan laskea seuraavasti: käyttöikä (km) / ajosuorite (km/vuosi), 

jolloin käyttöikä (km) = pitoaika (vuotta) x ajosuorite (km/vuosi). (Murto 2013: 3.) 
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8.2.5 Polttoaineen ja AdBluen kulutus sataa kilometriä kohden 

Ajoneuvon polttoaineen kulutukseen (taulukko 2) vaikuttavat ajo-olosuhteet, kuljetuse-

täisyydet, ajoneuvon kokonaismassa, ajonopeus, otsapinta-ala, ilmanvastuskerroin, 

moottorin kunto ja kuljettajan ajotapa. Muuttujien suuresta määrästä johtuen ei poltto-

aineen kulutusta voi määritellä tarkasti matemaattisilla kulutusmalleilla, vaan kulutuslu-

kemat tulee määritellä kyseisen ajoneuvon jatkuvan kulutusseurannan perusteella. 

(Murto 2013: 3.) 

Taulukko 2. Polttoaineen kulutuksen ohjeelliset lukuarvot ajoneuvoluokittain (Murto 2013: 50) 

 

Kuorma-autojen ja perävaunuyhdistelmien polttoaineen kulutus voidaan laskea seu-

raavasti: kulutus (l/100 km) = kokonaismassa (tonnia) / 2 + 20 l (Murto 2013: 4). 

Uusimmissa ajoneuvoissa käytetään päästöjen vähentämiseksi AdBlue-lisäainetta. Sen 

kulutus merkitään laskentaperusteisiin määrältään noin viitenä prosenttina polttoaineen 

kulutuksesta.  (Murto 2013: 4.)  

8.2.6 Renkaiden kulutuskestävyys 

Laskentaperusteisiin määritellään uusien renkaiden kulutuskestävyys (taulukko 3) ki-

lometreissä ennen niiden uudelleen pinnoittamista. Renkaiden kulutuskestävyyteen 

vaikuttavat ajoneuvon akselistorakenne, ajo-olosuhteet, kokonaismassa, ajonopeus, 

renkaiden tyyppi ja ilmanpaine, ajotapa ja tien pinta. Renkaiden kulutuskestävyys tulee 

määritellä kokemusperäisten tietojen perusteella. (Murto 2013: 4.) 
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Taulukko 3. Renkaiden kulutuskestävyys rengas- ja avoneuvoluokittain (Murto. 2013: 41) 

 

8.3 Kustannusten pienentäminen 

Kajalon Sora Ky:n yhtiömiesten kanssa käytyjen neuvotteluiden pohjalta sain tehtäväk-

seni määritellä erilaisia kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä. Keskityin erityisesti ki-

viainesten logistiikkaan liittyvien kustannusten pienentämiseen, sillä yrityksen suurim-

mat kuluerät liittyvät Kajalon Sora Ky:n kuljetustoimintaan. Mikäli kustannuksista voitai-

siin vähentää muutamakin prosentti, yrityksen tilikauden tulos kasvaisi huomattavasti. 

Kuljettajien palkkakustannukset muodostavat suurimman osan (noin 39 %) yrityksen 

kuljetusten kokonaismenoeristä. Lähtökohtana kustannusten laskemiselle oli kuitenkin, 

ettei kuljettajien palkkoja lasketa eikä heitä lomauteta. Kehotan Kajalon Sora Ky:tä te-

hostamaan kuorma-autonkuljettajien ajankäyttöä; heitä ei tule käyttää muissa työtehtä-

vissä tarpeettomasti. Mikäli yritys tarvitsee sesonkien ajaksi ylimääräistä kausityövoi-

maa, Kajalon Sora Ky:n kannattaa hyödyntää vuokratyövoimaa. Vakituisten työntekijöi-

den määrän lisäämisen tulee olla riittävän hyvin perusteltua.  

Yrityksen tulee kiinnittää huomiota vuosittaisen ajosuoritteen nostamiseen autokohtai-

sesti, jolloin kiinteiden kustannusten osuus ajettua kilometriä kohden pienenee. Hankin-

taehdotukseni mukaan vanhimman kaluston korvaaminen uudella on perusteltua, kun 

ajoneuvon arvonalenemisprosentti tiedostetaan. Uuden kaluston hankinta tulee oletet-

tavasti vähentämään kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä ja sitä kautta kuluja. Inves-

toinneissa tuleekin kiinnittää huomiota parhaiten tuottaviin kuljetusyksiköihin, vaikka 

pääomakustannusten suhteellinen osuus nousisi väliaikaisesti. 
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Polttoaineen osuus yrityksen kustannusrakenteesta on noin 23 % eli yksittäisenä ku-

lueränä toiseksi suurin. Ehdotan Kajalon Sora Ky:lle polttoaineen kulutuksen autokoh-

taista  seurantaa tukeutuen ajoneuvojen valmistajien omien valmiiden järjestelmien 

tarkkailuun, mikä toteutettuna vaikuttaa välittömästi kuljettajien ajotapoihin ja -

tottumuksiin. Renkaiden kuluminen ja sitä kautta rengaskulut tulevat vähenemään 

muuttuneiden ajotottumusten ansiosta. Suunnitelmani mukaan esimiestason tehtäväksi 

annetaan polttoainehintojen vertailu säännöllisesti yritykselle annettujen, eri polttoaine-

toimittajien verkkoportaalien kautta. 

9 Mainonta  

Mainonta tarkoittaa tunnistettavissa olevan lähettäjän kustantamaa, eri mainoskanavis-

sa toteutettavaa viestintää, jonka tavoitteena on tiedottaa, lisätä tunnettuutta tavaroista, 

palveluista ja aatteista, luoda myönteisiä mielikuvia ja saada aikaan myyntiä. Mainonta 

on yrityksen näkyvin viestintäkeino. (Korkeamäki ym. 2000: 162.) 

Mainonnassa on erityisen tärkeää miettiä, tavoittaako se halutut kohderyhmät ja pal-

jonko se maksaa. Eri toimialat käyttävät mainontaa ja siihen liittyviä välineitä eri tavoin. 

Päivittäistavarakaupassa mainontaa käytetään huomattavasti enemmän ja aggressiivi-

semmin kuin kuljetusalalla. (Mutka-Vierula & Takamaa. 2013: 14.) 

Kaupankäynnin taustalla on aina kaksi perusasiaa, kysyntä ja tarjonta. On niitä, jotka 

haluavat ostaa ja niitä, jotka haluavat myydä. Tästä on aina kysymys kuljetusalallakin. 

Markkinoinnilla kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan sekä ostajaa että myyjää tyy-

dyttävällä tavalla: asiakas saa vastinetta rahoilleen, ja myyjän toiminta on kannattavaa. 

(Mutka-Vierula & Takamaa. 2013: 2.) 

Markkinoinnin ja mainonnan suunnittelu pohjautuvat aina yrityksen kokonaisstrategiaan 

ja liiketoimintasuunnitelmaan. Hyvä yrityskuva syntyy mielikuvista, kokemuksista, tie-

doista, taidoista, asenteista tuntemuksista ja uskomuksista. Voidaan sanoa lyhyesti, 

että yrityskuva muodostuu yrityksen toiminnasta. Markkinoinnin ja mainonnan suunnit-

telussa ja ylläpidossa kannattaa noudattaa jotain tiettyä rytmiä. Rytmi voi perustua 

esimerkiksi sesonkikausiin, vuodenaikoihin tai vuosikalenteriin niin, että se voidaan 

sovittaa yrityksen perustoiminnan omaan rytmiin ja että se tukee toiminnan jatkuvaa 

kehittämistä. (Hokkanen ym. 2012: 77–81.) 
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9.1 Mainonta Kajalon Sora Ky:ssä 

Kajalon Sora Ky:ssä pyritään mainonnan (kuva 13) avulla vaikuttamaan ostoskäyttäy-

tymiseen eli edistämään myyntiä sekä kasvattamaan tietoisuutta yrityksestä.  

 

Kuva 13. Kajalon Sora Ky:n mainos painetussa mediassa 

Yritys haluaa vaikuttaa kohderyhmiinsä myös visuaalisilla tekijöillä, kuten omalla logol-

la, tarkkaan valituilla väreillä ja kirjasintyypillä. Yrityksessä käytetään yhteismainontaa 

eli useita eri mediamuotoja. Kajalon Sora Ky:n tärkeimpiä mainoskanavia ovat 

 sanomalehdet, paikallis- ja ilmaisjakelulehdet 

 internet (verkkosivut) 

 ajoneuvomainonta 

 viraalimainonta 

 mainos- ja liikelahjat 

 sponsorointi. 
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9.2 Mainonnan kehittäminen 

Mainonnan tehokkuuteen vaikuttavat oleellisesti myös kohderyhmän ominaisuudet, 

kuten yksilöiden persoonallisuus, asenteet ja ulkoiseen ympäristöön liittyvät tekijät, 

kuten sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Kajalon Sora Ky:ssä käytyjen neuvottelujen poh-

jalta sain tehtäväkseni tarkastella mainonnan tehostamista ja sen uusia mahdollisuuk-

sia.  

Mielestäni mainonta tulee nähdä osana yrityksen kokonaiskuvaa eikä pelkästään kus-

tannuksia aiheuttavana tekijänä. Yritykseen tulee laatia selkeä mainosbudjetti, jonka 

perusteella Kajalon Sora Ky:ssä rytmitetään vuosittainen mainontaan sijoitettava pää-

oma esimerkiksi sesonkikausiin, vuodenaikoihin tai vuosikalenteriin. Mielestäni tehok-

kain mainos on se, jossa on yksinkertainen sanoma ja joka jää helpoiten lukijan mie-

leen. Mainoksen sisällön ja tyylin osalta on lisäksi tärkeätä, että haluttu vastaanottaja 

pitää mainoksesta. Pohdintani perusteella suosittelen yritykselle jo käytössä olevien 

mainoskanavien lisäksi seuraavia tai osaa seuraavista media- ja mainosmuodoista: 

 Google-mainonta (hakukonemainonta) 

 mainonta sosiaalisessa mediassa 

 mainonta sähköpostitse tai kirjeitse suoraan asiakkaalle 

 mobiilimainonta 

 ulko- ja liikemainosvälineet (kyltit) 

 messutapahtumat. 

Mainonnan avulla Kajalon Sora Ky:llä on mielestäni mahdollisuus ja edellytykset jopa 

brändin luomiseen eli tuotteen muiden aineettomien ominaisuuksien muodostamaan 

mielikuvakokonaisuuden luomiseen asiakkaan silmissä. Brändin luominen on erittäin 

haasteellista minkä tahansa alan yritykselle. Kiviaines- ja kuljetusalan yritykseltä vaadi-

taan erityisiä ponnisteluja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. 
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10 Yhteenveto 

Insinöörityön pääasiallisena tavoitteena oli syventyä Kajalon Sora Ky:n nykyiseen toi-

mintamalliin ja sen pohjalta ehdottaa uudenlaisia kehittämismalleja ja ohjeistusta lähtö-

kohtana yrityksen markkina-aseman ylläpitäminen ja parantaminen tulevaisuudessa. 

Työssä lähestyttiin ongelmaa toisaalta yrityksen kannalta ja toisaalta työntekijän näkö-

kulmasta.  

Työn edetessä ilmeni, että suunnitellut kehittämismallit sivusivat sekä yrityksen että 

työntekijän toimintaa ja että havaitut ongelmat olivat osittain yhteisiä. Yrityksen kannal-

ta tärkeimpiä kehittämisehdotuksia olivat kustannusrakenteen seurantaan liittyvät tosi-

seikat, ajoneuvojen ja konekaluston monipuolisempaan, tehokkaampaan ja taloudelli-

sempaan käyttöön laaditut uudet ohjeet ja menetelmät.  

Mainonnan tämänhetkistä tilannetta tarkasteltaessa huomattiin, että nykyaikaisten me-

diamuotojen ja mainoskanavien laaja-alaisempi hyödyntäminen tuottaa Kajalon Sora 

Ky:lle täsmällisemmän ja halutumman yrityskuvan ja mahdollisesti paremman markki-

na-aseman. 

Ehdotettujen uusien lisäarvopalveluiden tuottaminen asiakkaalle konseptimuotoisen 

toiminnan kautta nostaa asiakaspalvelun laatua kiviainesten logistiikkatoiminnoissa, ja 

työntekijän perehdyttäminen oikeanlaiseen asiakaspalveluun antaa positiivisia viitteitä 

yrityksen imagosta. 

Todettiin, että työntekijää koulutettaessa ja perehdytettäessä hänen valmiutensa ym-

märtää yrityksen ja työyhteisön haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia kasvaa. Tämä 

ohjaa työntekijää ja hänen kiinnostustaan keskittyä tehokkaammin haasteellisiin työteh-

täviin.  Uusi työsuojelun toimintaohjelma kannustaa työyhteisön jäseniä pitämään aktii-

visesti huolta terveydestään ja työhyvinvoinnistaan, mistä koituu koko työyhteisölle 

hyötyä pitkällä aikavälillä. 

Uudenlaisten kehittämismallien ja ohjeistuksen avulla työn tavoitteet saavutettiin. Työs-

tä saavutetut tulokset, eli Kajalon Sora Ky:n kustannusrakenteen korjausehdotukset, 

ajoneuvo- ja konekannan kehittämis- ja monipuolistamisehdotukset, asiakaspalvelun ja 

mainonnan tehostaminen sekä kouluttautumisesta ja työturvallisuudesta huolehtiminen 

muodostavat kokonaisuuden, joka johtaa vahvan yrityskuvan ylläpitämiseen. 
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 L05-2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 

 

Yritys: Kajalon Sora Ky 
 

Laatija: Kaj Kajalo Pvm: 27.3.2017 

1. Riskinarviointi  
 

1.1. Yrityksen tärkeimmät työturvallisuus- ja terveysriskit 
1. Fyysiset kuormitustekijät (toistotyö, työn raskaus, nostaminen, kantaminen) 
2. Tapaturmavaarat (koneet, rakennukset, kulkureitit, kemialliset aineet) 
3. Fysikaaliset vaaratekijät (melu, tärinä, valaistus, lämpövaihtelut) 
4. Kemialliset vaaratekijät (pöly, kivipöly, kaluston pesuaineet) 
5. Biologiset vaaratekijät (homepöly mullassa) 
6. Henkinen kuormittuminen (työyhteisön sosiaalisten suhteiden epätasapaino) 
7. Stressitekijät (kiire, suuri vastuu, ylipitkät työpäivät, yksin työskentely) 
8. Työterveyshuollon laiminlyönti (työntekijöiden kiinnostus työterveyshuoltoon 
vähäistä) 
 

1.2. Miten riskit arvioitiin 
Yrityksessä järjestettiin viikon kestävä seurantajakso, jonka tuloksien perusteella 
tehtiin arviointi erityyppisistä riskeistä.  
 

2. Tavoitteet ja toimenpiteet em. tärkeimpien riskien suhteen 
 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu-
henkilö 

Aika-
taulu 

1. Fyysisten kuormitusteki-
jöiden vähentäminen 
 

Yksittäisten työjaksojen lyhen-
täminen, työergonomian paran-
taminen, koneiden ja autojen 
apulaitteiden tehokas käyttö 
(peilit, peruutuskamera), työter-
veyshuollon asiantuntijoiden 
käyttö (työfysioterapeutti) 

Työnjoh-
to, Sari 
Kajalo 

Päivit-
täin 

2. Tapaturmien vähentämi-
nen 
 

Suojavälineiden käyttö (kypärä, 
turvakengät, asianmukaiset 
työvaatteet ja suojalasit), yleis-
ten työturvallisuusohjeiden eh-
doton noudattaminen (koneet ja 
laitteet), ensiaputaitojen ylläpi-
täminen 

Työnjoh-
to, Sari 
Kajalo 

Päivit-
täin  
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3. Turvallinen työympäris-
tö 
 

Suojavälineiden käyttö (silmä- 
ja kuulosuojaimet, hengitys-
suojaimet, työvaatteet työn 
vaatimustason mukaan) Ko-
neiden, laitteiden ja rakennus-
ten määräysten mukainen, 
turvallinen valaistus (koneiden 
työvalot, rakennusten sisä- ja 
ulkovalaistus) 

Työn-
johto, 
Sari Ka-
jalo 

Päivittäin 
 

4. Kemiallisten vaarojen 
poissulkeminen 
 

Sora-aseman pölyntorjunta 
(väylien suolaus ja kastelu, 
pölyn vähentäminen seulon-
taprosessissa kastelujärjes-
telmän avulla) Koneiden il-
mastointilaitteiden huoltotoi-
menpiteet (suodattimien uu-
siminen, muutos perinteisistä 
suodattimista aktiivihiilisuodat-
timiin)  Työntekijöiden vastuu, 
ks. kohta 3 

Työn-
johto, 
Sari Ka-
jalo 

Pölyntor-
junta kui-
vana 
vuodenai-
kana, 

5. Biologisten vaarateki-
jöiden minimointi 
 

Mullan raaka-aineen tutkitut-
taminen laboratorio-
olosuhteissa (mikäli hometta 
esiintyy, on multaterminaalis-
sa käytettävä hengityssuojain-
ta) 

Työn-
johto, 
Sari Ka-
jalo 

Mullan 
käsittelyn 
sesonki-
aika 

6. Liiallisen henkisen 
kuormittumisen estämi-
nen 
 

Työntekijän henkisen tasapai-
non ylläpito ja seuraaminen, 
henkisen jaksamisen tukemi-
nen (kyselylomakkeet , kes-
kustelut muun henkilökunnan 
ja esimiesten kanssa), työter-
veyshuollon asiantuntijoiden 
käyttö (työpsykologi, työter-
veyslääkäri) 

Työn-
johto, 
Sari Ka-
jalo 

Seuranta 
noin 2 
kertaa 
vuodessa 
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7. Stressitekijöiden vähen-
täminen 
 

Liiallisen kiireen välttäminen 
(pyrkimys työtehtävien järke-
vään aikataulutukseen, vastuun 
tasapuolinen jakaminen henki-
lökunnan kesken), pitkien työ-
päivien hyvittäminen (vapaa-
päivät), yksin työskentelyn mi-
nimointi (työn tekeminen ryh-
mässä) 

Työnjoh-
to, Sari 
Kajalo 

Viikot-
tain ja 
päivä-
kohtai-
sesti 
tar-
peen 
mu-
kaan 

8. Kiinnostuksen lisäämi-
nen työterveyshuoltoon ja 
sen palveluihin 
 

Henkilökunnan motivointi ter-
veellisen ja turvallisen työympä-
ristön ylläpitämiseen (fyysisen 
kunnon ylläpidon ja henkisen 
jaksamisen merkityksen selvit-
täminen henkilökunnalle, ennal-
taehkäisevän työterveyshuollon 
merkitys) 

Työter-
veys-
huollon 
asian-
tuntijat 

Vuosit-
tain 

3. Jatkuvat toiminnot 
Työntekijöille, joiden työtehtäviin kohdistuu merkittävimpiä riskitekijöitä (ks. koh-
dat 1-8), tarjotaan työtehtäväkohtaisen perehdytyksen lisäksi laajempaa ammat-
tipätevyyskoulutusta (kuljettajille pakollinen).  
 
Yrityksessä työskenteleville järjestetään työturvallisuus- ja tieturvakorttikoulutus. 
Yritys suosittelee henkilökunnalle ensiapukoulutuksen suorittamista tapaturmien 
ja sairaskohtausten varalta. 
 
Työympäristössä tehdään jatkuvasti työhygieenisiä mittauksia ja arviointeja kos-
kien ilmanvaihtoa rakennuksissa ja koneissa, lämpöoloja, melutasoja, valaistus-
oloja ja erilaisten mikrobien mahdollista esiintymistä.  
 
Yrityksessä pyritään työterveyshuollon yleisten tavoitteiden eli henkilökunnan 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen työolosuhteita, työ- ja elin-
tapoja parantamalla sekä sairauksia ehkäisemällä. 
 
Työjohdon tehtäviin kuuluvat työhyvinvoinnin seuraaminen, kyselyjen ja haastat-
telujen tekeminen henkilökunnalle sekä nykyisten että uhkaavien riskitekijöiden 
kartoitus. Varhaisen tuen ja työkyvyn hallinnan toteuttamisessa ja seurannassa 
yrityksellä on käytettävissään esim. seuraavia lomakkeita, testejä ja kartoituksia:  
 

 työkykyindeksikysely 

 kahden kysymyksen masennusseula 
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 alkoholin käytön arviointi 

 työfysioterapeutin tekemät fyysisen kunnon testit 
 

Työterveysneuvottelu järjestetään seuraavien työkykyä uhkaavien syiden vuoksi 
työterveysasemalla:  
 

 fyysiset ja psyykkiset oireet 

 päihdeongelmat 

 työilmapiirin ongelmat 

 työssä selviytymiseen liittyvät ongelmat 

 pitkittyneet tai toistuvat sairauspoissaolot 
 

4. Ohjelman käsittely henkilökunnan kanssa  
Henkilökunnalle järjestetään tilaisuus tutustua työsuojelun toimintaohjelmaan, 
jonka jälkeen pidetään yhteinen palaveri aiheeseen liittyen. 
 

5. Ohjelman jakelu ja tiedotus 
Ohjelma jaetaan jokaiselle työntekijälle henkilökohtaisesti, samoin johtoportaalle 
ja esimiehille. Ohjelma on luettavissa myös yrityksen ilmoitustaululla ja taukoti-
loissa. 
 

6. Liitteet 
- 
 

7. Ohjelman hyväksyminen ja voimassaolo  
 

Toimitusjohtajan allekirjoitus: 
Kauko Kajalo 
 

Ohjelman voimassaoloaika: 
27.3.2017–26.3.2020 
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Kaj Kajalo   Hankintaehdotus 8.4.2017 
Puh. 040 530 4011 
 
Kajalon Sora Ky  
Toimitusjohtaja 
Kauko Kajalo 
 
  Kaluston  uusiminen 

   

  Kajalon Sora Ky:ssä on kolmiakselisia kuorma-autoja, joiden 
 käyttö suhteessa muuhun kuljetuskalustoon on erittäin mer-
 kittävää. Ehdotin vanhimman kuorma-auton vaihtamista uu-
 teen vastaavaan. 

 

Tarve Yrityksen asiakaspiiri on varsin laaja. Kalusto on suunniteltu 
erilaisten työmaiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Yhdistelmä-
ajoneuvon käyttö kohdistuu lähinnä suurien työmaiden osa-
alueille, kun taas pienemmällä kalustolla pystytään tehok-
kaasti ja taloudellisesti palvelemaan sekä suuria että pieniä 
työmaita. Nykyisin vanhin käytössä oleva kuorma-auto, Sca-
nia 93H vm. 1989 (ajokilometrit 605 000), ei palvele yritystä 
jatkossa yhtä luotettavasti kuin uusi. 

 

Tavoitteet Yritys on onnistunut luomaan selkeän kilpailuedun tarjoamal-
la vaihtoehtoista kuljetusratkaisua pienemmällä yksiköllä. 
Kolmiakselisen Scanian vaihto uuteen varmistaa toimitusten 
jatkuvuuden ja lisäämisen aikavälillä 2018–2024. Ammattitai-
toisen henkilökunnan työmotivaation ja viihtyvyyden lisää-
miseksi hanke-ehdotus puoltaa myös paikkaansa. Nykyai-
kainen kalusto antaa myös asiakkaille viitteitä yrityksen toi-
mintamalleista ja ekologisuudesta. 

 

Ratkaisu Kajalon Sora Ky:lle tilataan uusi ja moderni kolmiakselinen 
kuorma-auto, jonka ansiosta asemamme yrityskentällä vah-
vistuu.  

 

Toimintasuunnitelma Raskaan kaluston autoliikkeet kilpailutetaan. Autoliikkeiden 
edustajat antavat kirjalliset tarjoukset uudesta ajoneuvosta 
varusteineen.  

 

Rahoitus Hankkeen toteuttamiseksi eri pankkiryhmittymiltä tulee selvit-
tää rahoitusvaihtoehdot, jotka pyydetään esittämään Kajalon 
Sora Ky:lle 15.8.2017 mennessä. 

 

Aikataulu  (Arvioitu aikataulu)   

   

 Autoliikkeiden kilpailutus 1.6.–30.6.2017 

 Autoliikkeiden vastaukset 30.7.2017 mennessä 
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 Auton toimittajan valinta 15.8.2017  

 Rahoituslaitoksen valinta 30.8.2017 mennessä 

 Auton tilaus 1.9.2017 

 Auton toimitus kevät 2018 

 

Organisointi  Tilattavan auton teknisten ominaisuuksien ja kokonaisuuden 
  suunnittelusta sekä yhteydenpidosta myyjäsektoriin vastaa 
  Kaj Kajalo. 
  Rahoitusneuvotteluista vastaa Mira Kukkola yrityksen toimi-
  tusjohtajan valtuuttamana. 
 

Kustannukset Alustavan kustannusarvion mukaan uuden auton hankinta-

hinta päällirakenteineen on 160 000,00 + alv 24 % 
(38 400,00) eli 198 400,00. Arvioitu hyvityshinta (oma arvio) 
vaihtoautostamme on 30 000,00 + alv  24 % (7200,00) eli 
37 200,00. Välirahaksi muodostuisi 161 200,00 sis. alv 24 %  
(31 200,00). Veroton väliraha 130 000,00 on alustavan 
suunnitelman mukaan maksettu 6 vuoden sisällä. 

  
 Kaj Kajalo  
 


