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1 JOHDANTO 

Esimiesviestintä ja Lean-filosofia ovat käsitteinä sellaisia, ettei niitä löydy yh-

dessä lähdekirjallisuudesta. Lean on johtamisfilosofiana kehitetty tuotannon te-

hostamiseksi, hukan poistamiseksi sekä lisäarvon tuottamiseksi asiakkaalle. 

Koska Lean-filosofia on kehitetty tuotannon tarpeisiin, on tutkimuksessani poh-

dittava syvällisemmin, miten sen työkaluja on mahdollista hyödyntää sisäisen 

viestinnän puolella. Etsin aiheeseeni sopivaa lähdekirjallisuutta pitkään, mutta 

huomasin lähimpänä aihettani olleen materiaalin koskevan ulkoisen viestinnän 

kehittämistä Leanin kannalta sekä johtamista Leanin periaatteilla. Valmis tutki-

mus voisi hyödyttää kaikkia Leania toteuttavia yrityksiä, jotka haluavat käyttää 

Leania myös muussa toiminnassa kuin tuotannossa. Tutkimus avaa myös uusia 

näkökulmia esimerkiksi esimiehenä työskentelyyn ja henkilöstöhallintoon. 

 

Päätutkimuskysymykseni muotoutui lopulta: ”Miten BRP Finland Oy:n esimies-

viestintää voidaan kehittää Lean-filosofian työkaluja käyttäen?”  Tarkoituksenani 

oli lähteä tutkimaan, mitä BRP Finland Oy:n tuotannon esimiesviestintä on ja 

miten sitä olisi mahdollista kehittää erilaisten Lean-johtamisfilosofian työkalujen 

avulla. Alatutkimuskysymyksiksi muodostuvat näin seuraavat kysymykset: Mitä 

kehitystarpeita BRP Finland Oy:n esimiesviestinnässä on? Mitä ovat Leanin 

työkalut ja miten niitä voidaan hyödyntää esimiesviestinnässä? 

 

Työelämäyhteys aiheeseen syntyi BRP Finland Oy:lle suuntautuneen syventä-

vän harjoittelun kautta. Harjoittelun aikana tuli ilmi, että sisäisessä viestinnässä 

olisi kehitettävää ja pidin haastattelun työntekijöille harjoitteluni osana aihee-

seen liittyen. Vastausten pohjalta päädyimme opinnäytetyön tekemiseen ai-

heesta ja rajasimme tutkimuksen vielä tarkemmin suullisesti tapahtuvaan esi-

miesviestintään. Johtopäätöksissä päädyin suosittelemaan kirjallisen viestinnän 

roolin tehostamista sen tuomien hyötyjen vuoksi. Koska BRP Finland Oy käyt-

tää Leania ja sen työkaluja omassa toiminnassaan, halusin asettaa tutkimuksel-

le tavoitteeksi esimiesviestinnän kehittämisen Lean-työkaluja käyttäen.  

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii BRP Finland Oy ja tarkemmin henkilös-

töhallinnon osasto. Toimeksiantajan tavoitteet keskittyvät esimiesviestinnän ke-
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hittämiseen nykyisestä tilanteesta tuotannon osalta, joskin hyvin onnistuessaan 

tutkimus voisi antaa uusia toimintamalleja koko talolle. 

Leanista puhuttaessa nousee monesti esille myös toinen johtamisfilosofia Six 

Sigma sekä tämän ja Leanin hybridimalli Lean Six Sigma. Koska BRP Finland 

Oy käyttää nimenomaisesti Lean-filosofiaa johtamisessaan, keskityn tässä tut-

kimuksessa ainoastaan Leanin omiin työkaluihin. 
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2 ESIMIESVIESTINTÄ 

2.1 Esimiesviestinnän tehtävä 

Esimiesviestijältä odotetaan päivittäisessä toiminnassa innostavuutta, ongelma-

tilanteisiin puuttumista sekä kasvotusten tapahtuvaa viestintää. Esimies onkin 

yksi tärkeimmistä rooleista erilaisissa viestintätilanteissa. Koska esimiehen toi-

minta vaikuttaa vahvasti siihen, millaisena työpaikka koetaan, on tämän toiminta 

vahvasti yhteydessä myös työntekijöiden vaihtuvuuteen. (Juholin 2013, 202–

203)  

Esimiehen eri rooleja informaation keskellä ovat tiedon hankkija, sisäinen tie-

toimpulssi sekä puolesta puhuja (Nurmi 2000, 16–17). Näistä keskityn sisäiseen 

tietoimpulssiin, joka määräytyy tutkimuksen esimiesviestintään erikoistumises-

sa. Nurmi avaa sisäisen tietoimpulssin roolia seuraavasti: ”Tiedottaa ulkoista ja 

sisäistä informaatiota alaisilleen organisaation kannalta tulkitsemanaan”. Esi-

miesviestinnällä tarkoitetaan siis johtavassa asemassa olevan henkilön tehtä-

vää olla välittämässä itselleen tullutta informaatiota alaisilleen.  

 

Kuvio 1. Työntekijän informaatiohierarkia (D’Aprix 1996) 
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Kuvio (Kuvio 1) esittelee Roger D’Aprixin (1996) mukailemaa informaatiohierar-

kiaa, jossa ensimmäisenä kohtana on työntekijän työnkuvaa koskeva tieto. Seu-

raavaksi tärkeimpänä osa-alueena on esimiehen antama palaute, jota seuraa-

vat yksilölliset tarpeet, oman tiimin suoriutuminen, yhteisön tavoitteet sekä lo-

pulta voimaannuttaminen. D’Aprixin mukaan työntekijän omaa työtä koskeva 

informaatio tulee olla esimiesviestinnässä etusijalla kaikkeen muuhun viestin-

tään nähden. Juholin (2013, 204) perustelee tätä hierarkiaa yksilön itsekeskei-

syydellä; yksilöä kiinnostaa eniten omaan itseensä liittyvä informaatio. Juholin 

mainitsee mallin heikkoudeksi kuitenkin vuorovaikutuksen puutteen, joka on 

nykyaikana todettu merkittäväksi osaksi esimiesviestintää vanhentuneen käsi-

tyksen sijaan, jossa työntekijää ei ole pidetty oma-aloitteisena tai ratkaisukykyi-

senä, vaan kysymyksiä linkoavana suorittajana. Vaikka informaatiohierarkian 

malli onkin jo vanha, on se kuitenkin periaatteiltaan relevantti vielä nykypäi-

vänäkin sen selittäessä työntekijää kiinnostavan tiedon arvojärjestyksen ja an-

taen prioriteetin esimiesviestinnässä tapahtuvalle toiminnalle. 

Lappalaisen (2017) teollisuusalalle tekemän tutkimuksen mukaisesti nykypäivä-

nä työntekijät arvostavat iästä, sukupuolesta tai johtamiskokemuksesta hu-

olimatta samoja asioita. Viisi tärkeimmäksi koettua aihetta olivat järjestyksessä 

luotettavuus, positiivisen palautteen antaminen, tiedottaminen, rakentavan pa-

lautteen vastaanottaminen sekä ongelmien ratkaisu kasvotusten. Vaikka 

tärkeysjärjestys poikkeaakin D’Aprixin informaatiohierarkiasta luotettavuuden 

osalta, löytyvät seuraavat kolme sektoria välittömästi positiivisen palautteen, 

tiedottamisen sekä rakentavan palautteen muodoissa. Työntekijöiden perus-

tarpeet information osalta ovat tutkimusten mukaan pysyneet samana, mutta 

työntekijän motivaatiotekijöitä ymmärretään nykypäivänä aiempaa paremmin.  

2.2 Suullinen viestintä ja viestinnän haasteita 

Esimiesviestijällä on käytössä erilaisia työkaluja viestimiseen. Yleisesti käytetty-

jä viestintätapoja ovat esimerkiksi suullinen viestintä, sähköposti, puhelut, pala-

verit sekä ilmoitustaulun hyödyntäminen. Suullisella viestinnällä tarkoitetaan 

viestintää, jota käydään kahdenkeskisissä tilanteissa, ryhmäkeskusteluissa, 

puhelimen tai videoyhteyden välityksellä.  
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Suullinen viestintä on parhaimmillaan tehokas viestintäkeino. Asiat on mahdol-

lista käydä läpi lyhyessä ajassa niiden henkilöiden kanssa, joita asia koskettaa. 

Viestintä voi olla joko monologimaista, kuten luennoissa tai dialogimaista, jolloin 

viestin kuulija voi esittää jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen. (Wiio 1994, 106) 

Viestintätilanteet ovat yleensä helposti järjestettävissä tai jopa spontaaneja. 

Suullisen viestinnän yhteydessä on myös helppoa käsitellä muita samaan ai-

heeseen liittyviä asioita tai edetä aiheesta toiseen.  

Suullisen viestinnän yhteydessä käytetään myös monia nonverbaalisia viestin-

täkeinoja, kuten eleitä, ilmeitä ja tunnetiloja, joita ihminen käyttää alitajunnalli-

sesti eikä näin pysty hallitsemaan tehokkaasti. Yleinen olemus vaikuttaa uskot-

tavuuteen esimerkiksi viestijän vaikuttaessa kiinnostuneelle mutta tämän vaikut-

taessa mielenkiinnottomalta. Vastaavasti itsevarmuus lisää uskottavuutta; jopa 

paikkaansa pitämätön viesti voi olla uskottava itsevarman viestijän kertomana. 

(Wiio 1994, 106) 

1.   Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta. 

1.1 Jos viestintä voi epäonnistua, niin se epäonnistuu. 

1.2 Jos viestintä ei voi epäonnistua, niin se kuitenkin tavallisimmin epäonnistuu. 

1.3 Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys. 

1.4 Jos olet itse viestintään tyytyväinen, niin viestintä varmasti epäonnistuu. 

2.   Jos sanoma voidaan tulkita eri tavoin, niin se tulkitaan tavalla, josta eniten vahinkoa. 

3.   On olemassa aina joku, joka tietää sinua itseäsi paremmin, mitä olet sanomallasi tar-

koittanut. 

4.   Mitä enemmän viestitään sitä huonommin viestintä onnistuu. 

4.1 Mitä enemmän viestitään sitä nopeammin väärinkäsitykset lisääntyvät. 

5.   Joukkoviestinnässä ei ole tärkeätä se, miten asiat ovat, vaan miten asiat näyttävät 

olevan. 

6.   Uutisen tärkeys on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön. 

7.   Mitä tärkeämmästä tilanteesta on kysymys sitä todennäköisemmin unohdat olennaisen 

asian, jonka muistit hetki sitten. 

 

Kuvio 2. Wiion lait (Wiio 1978) 
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Viestinnässä tulee huomioida viestin ymmärrettävyys ja viestinnän tarkoituspe-

rät. Ylemmässä kuviossa (Kuvio 2) Osmo Wiion inhimillisen viestinnän lait vuo-

silta 1976–78 kertovat onnistuneen viestinnän vaikeuksista. Viestinnän ongel-

mien taustalla voidaan nähdä kuulijan omat intressit viestin ymmärtämiseen; 

jokaisella yksilöllä on omat tarpeensa ja ajatuksensa, joten tämä viestin käsit-

tää. Hyvänkin tarkoitusperän viestimisen voi kokea negatiivisena. Viestinnän 

hyvänä lähtökohtana olisikin pyrkiä pohtimaan viestin merkitystä tarkoitetun 

kuulijakunnan näkökulmasta ja sitä, miten sen voi ymmärtää väärin. Myös vies-

tinnän ytimekkyyteen on tärkeää panostaa. Liian suuri määrä informaatiota joh-

taa kuulijakunnalle kulkevaan informaatiotulvaan, josta on hankala hahmottaa 

merkityksellisiä asioita. Kaikki viestijät eivät myöskään ole yhtä hyviä viestimi-

sessä. Osa kykenee pitämään suunnittelemansa viestintärakenteen alusta lop-

puun asti hallinnassa, kun epävarmempi viestijä saattaa kadottaa punaisen lan-

kansa ja epäonnistua viestin saattamisessa perille asti. Viestintätaidot ovat kui-

tenkin opittavissa harjoituksen kautta. (Wiio 1978) 

2.3 Vertikaalinen viestintä 

Organisaation viestinnän voi jakaa kahteen osa-alueeseen, horisontaaliseen ja 

vertikaaliseen viestintään. Horisontaalinen viestintä on viestintää hierarkkisesti 

samalle tasolle, kun taas vertikaalinen viestintä on viestintää eri hierarkiatasoil-

le. Vertikaalinen viestintä voi kulkea hierarkkisesti sekä ylhäältä alas, että al-

haalta ylöspäin. Monitasoisesti viestiessä vertikaalisen viestinnän vaarana on 

annetun viestin muuttuminen eri tasoilla edetessään. (Kiiskinen 2005) 

 

Erilaisia vertikaalisen viestinnän kanavia ovat johdon, lähiesimiehen ja muiden 

esimiesten antama informaatio eri hierarkiatasoille. Käytännössä vertikaalisen 

viestinnän välineet ovat yrityksen virallisesti käyttämiä kanavia. (Juholin 2018) 

Viestin välittäminen eri tasolle on esimiesviestinnän perusmuoto. Esimies toimii 

informaation kulkuväylänä sekä ylös- että alaspäin etenevässä viestinnässä. 

Esimiehen rooli viestijänä on toimia organisaation puheäänenä alaisilleen ja 

vastaavasti toimia alaistensa äänenä organisaatiolle esimerkiksi palautteen vä-

littämisen muodossa. Esimiehen alaiset voivat olla myös esimiehiä, joita voi-

daan edelleen käyttää vertikaalisen viestin välittäjinä. Tällöin on tärkeää, että 
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esimies tuntee viestiä välittävät alaisensa niin, ettei haluttua viestiä ymmärretä 

väärin. Vastaavasti esimiehen alaisiltaan saama viesti on kyettävä ymmärtä-

mään oikein sen viemiseksi organisaatiossa eteenpäin. 

 

2.4 Kehityskeskustelu 

Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tärkeys korostuvat nykyisin esimiesviestin-

nässä. Avoimuus, lähestyttävyys, hyväksyminen ja kunnioitus ovat yhä enem-

män vaadittavia esimiehen ominaisuuksia. Palautteen antaminen ja dialogimai-

nen keskustelu koetaan tärkeänä ja arvostusta lisäävänä seikkana, jossa esi-

mies on edelleen esimiesroolissa mutta osaa olla läsnä ja huomioida toisen yk-

silönä pelkän suorittajan sijaan. Vaikka työntekijät ovatkin alaisia, yksilön pelk-

känä alaisena näkeminen on omiaan vaikeuttamaan esimiesviestinnän suorit-

tamista, koska työntekijää ei osata tällöin arvostaa. Tämän voidaan nähdä vai-

kuttavan työntekijän motivaatioon, kun viestintätilanteet eivät ole aitoja. Omiaan 

heikentämään tätä tilannetta ovat esimiehen työkiireet sekä persoona, joskin 

jälkimmäistä on mahdollista kehittää henkilökohtaisen kasvun ja harjoittelun 

kautta. (Juholin 2013, 205–209; Ristikangas & Ristikangas 2013, 83–87) 

Kuten aiemmin mainittu, työntekijän informaatiohierarkia priorisoi työntekijän 

omaan tehtävään välittömästi liittyvän informaation. Tämä tarkoittaa välitöntä 

tietoa työtehtäviin, työpaikkaan, työaikaan tai työtapaan liittyviä asioita, eli kaikki 

työtehtävien suorittamista tukeva viestintä (Aarnikoivu 2008, 156–157). Tätä 

seuraa palaute, jonka tärkeimpiä työkaluja ovat vertikaalinen ja horisontaalinen 

palautteen antaminen sekä kehityskeskustelut.  

Kehityskeskustelujen tavoitteena on viestiä kaksisuuntaisesti esimiehen ja alais-

ten kesken ja käsittää esimerkiksi työntekijöiden tavoitteet, tärkeät keskustelun-

aiheet, työnkuvan päivittämisen, työntekijöiden tyytyväisyyden sekä kehitystar-

peet. Kehityskeskustelu voi toimia yhtenä tärkeimmistä tilanteista, jossa esimies 

voi suoraan vaikuttaa omalla välittämisellään työntekijöiden tehokkuuteen sekä 

heidän kykyjensä vahvistamiseen. Kehityskeskustelussa on myös mahdollista 

huomioida työntekijän yksilölliset tarpeet, mikä on samalla seuraava vaihe työn-

tekijän informaatiohierarkiassa. (Juholin 2013, 205–208)  
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Seuraava vaihe on oman tiimin suoriutuminen. Tiimi on joukko ihmisiä, jotka 

työskentelevät yhdessä tavoittaakseen tietyn yhteisen päämäärän (Sydänmaan-

lakka 2009, 47). Tiimi tekee töitä yhtenä yksikkönä, mutta koska tiimi koostuu 

yksilöistä, ylittää heidän tiedontarpeensa omiin työtehtäviin liittyvistä asioista 

tiimin yhteisiin työtarpeisiin liittyvät asiat. Seuraava vaihe on edeltävää vastaa-

va, mutta vielä isommassa skaalassa. Yhteisön tavoitteet kertovat tiimiä laa-

jemman työyhteisön tavoitteista ja näin asettuu hierarkiassa työntekijästä vielä 

kauemmas. Kyseessä voi olla esimerkiksi koko työpaikka, jaosto tai tietty yksik-

kö. Hierarkiassa viimeinen vaihe on voimaannuttaminen. D’Aprix (1996) kuvai-

lee voimaannuttamista yksilön omina vaikutusmahdollisuuksina, eli miten tämä 

voi panoksellaan parantaa yhteisön suoritusta. 

Kaksisuuntainen palaute on yksi tärkeimmistä esimiesviestinnän tehtävistä. 

Esimiehen tulee kyetä sekä antamaan että vastaanottamaan palautetta sekä 

alaisilleen että omille esimiehilleen. Palautteen antaminen on osana työyhteisön 

hyvinvointia sekä laadukkuutta. Palautteella on mahdollista ohjata yhteisön toi-

mintaa haluttuun suuntaan. Palaute on myös työkalu suoriutumisen raportoimi-

seen. (Juholin 2013, 205–206) Palaute toimii myös tavoitteiden seuraamisen 

työkaluna sekä on hyvin onnistuessaan tehokas motivaattori huonon suorituk-

sen parantamiseen (Ristikangas & Ristikangas 2013, 237–238). Palauteviestin-

nän tarkoituksena on siis vahvistaa työntekijän suoriutumista työtehtävistään. 

Palautteen tarkoituksena ei tule olla kritiikkinäkään vastaanottajan lannistami-

nen, vaan kannustava, kehittävä toteamus. Hyvä kritiikki kertoo vastaanottajalle 

siitä, miten kritiikin antaja on pohtinut tilannetta ja haluaa auttaa vastaanottajaa 

(Ristikangas & Ristikangas 2013, 238). Myös palautteen vastaanottamisella voi 

olla erilaisia vaikutuksia. Niin positiivista kuin rakentavaa tai negatiivista pa-

lautetta saavan esimiehen tulisi ottaa palaute vastaan neutraalisti kiittäen ja 

näin rakentaa avointa palautekulttuuria (Ristikangas & Ristikangas 2013, 239). 

Mikäli palautekulttuuri ei ole avoin ja esimiehen rooli palauteviestijänä epäonnis-

tuu, ei yhteisön kehittyminen tapahdu enää avoimesti ja tehokkaasti. 

  



15 

 

3 LEAN 

3.1 Lean-johtamisfilosofia 

Lean on alun perin Toyotan kehittämä johtamisfilosofia, jossa pyritään tehok-

kuuden maksimoimiseen hukan poistolla, lisäarvon tuottamisella asiakkaalle, 

ratkaisukeskeisellä valmentamisella sekä standardisoinnilla. Leanin historia 

ulottuu Toyotan tuotantojärjestelmään (TPS, Toyota Production System), joka 

kehitettiin alun perin toisen maailmansodan jälkeen vastaamaan automarkkinoi-

den huonoon tilanteeseen, taloudellisiin haasteisiin sekä yhdysvaltalaisten kil-

pailijoiden haastamiseen. (Liker 2004, 7–9)  

 

Leanin perusajatus kiteytyy hukan poistamiseen. Erilaista hukkaa ovat ylituotan-

to, odottelu, tarpeeton kuljettelu, ylikäsittely tai virheellinen käsittely, tarpeetto-

mat varastot, tarpeeton liikkuminen, viat sekä työntekijän luovuuden käyttämättä 

jättäminen (Liker 2004, 28–29). Lean sisältää erilaisia työkaluja, minkä tarkoi-

tuksena on ohjata yritystä Lean-toimintaan. BRP Finland Oy käyttää Lean-

filosofiaa oman toimintansa johtamisessa, mikä näkyy esimerkiksi visuaalisessa 

johtamisessa, tuotantolinjan sekä varaston suunnittelussa ja osien kuljetukses-

sa. Leania pidetään jossain määrin konservatiivisena johtamisfilosofiana, mutta 

Lean pyrkii jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen. Mielipide konservatiivi-

suudesta lienee Toyotan alkuaikojen peruja, jolloin uutta teknologiaa ei haluttu 

ottaa käyttöön nykymaailman innovointikulttuurin mukaisesti. Sen sijaan 

Leanissa pyritään käyttämään ainoastaan jo hyväksi koettuja keksintöjä, joka on 

osaltaan Leanin laadunvarmistusideologian mukaista (Liker 2004, 39). 

 

Käytännössä Lean tunnetaan parhaiten yksiosaisen virtauksen luomisesta sekä 

tiimityöskentelystä. Tarkoituksena on luoda ruokakaupan hyllyjen kaltainen vir-

taus, jossa tuotetta lisätään hyllyyn sen menekin mukaan. Tällöin ei tarvitse olla 

suurta varastoa, jonka kiertoaikaa on hankala määritellä. Tuotetta tilataan vain 

sen todellisen tarpeen mukaan, joka taas määrittyy ostajien tarpeiden mukai-

sesti. Tuotantoympäristössä periaate toimii käytännössä siten, että jälleenmyy-

jät tekevät tilauksia tehtaalle ja tehdas valmistaa tuotteita tilausmäärien mukai-

sesti. Tilausmäärien tieto johtaa helppoon varastonhallintaan, jossa valmistus-
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prosessin kaikkia osia tilataan lähes eksakti määrä. Tuotteita ei valmisteta yhtä-

aikaisesti, jolloin tuotteet jäisivät lojumaan seuraavaa valmistusvaihetta odotta-

essa, vaan Leanin mukaisessa yksiosaisessa virtauksessa tuotteen valmistami-

nen pilkotaan samanpituisiksi, esimerkiksi minuutin jaksoiksi yhden tiimin kes-

ken.  

 

Tuotetta valmistetaan ensimmäisessä valmistuspisteessä esimerkiksi minuutin 

ajan, jonka jälkeen se siirretään mahdollisimman vähällä liikkeellä seuraavaan 

valmistuspisteeseen, jossa sitä valmistetaan taas minuutti. Koska ensimmäinen 

valmistuspiste vapautuu välittömästi, voi se aloittaa heti uuden tuotteen valmis-

tamisen. Samalla tiimi pystyy tekemään jatkuvaa laadunvarmistusta esimerkiksi 

väärien työtapojen varalta; työntekijä ei ehdi valmistaa suurta määrää tuotetta 

virheellisesti. Jos tilauksen määrä on esimerkiksi 100 tuotetta, kestää tämän 

erän valmistaminen 100 minuuttia ja lisäksi valmistusvaiheiden määrän minuut-

teina. Jos siis valmistus koostuu esimerkiksi viidestä vaiheesta, on ensimmäi-

nen tuote valmistunut jo viiden minuutin päästä tuotannon aloituksesta. Viimei-

nen tuote valmistuisi 105 minuutin päästä, koska 100. tuotteen valmistus alkaisi 

100. minuutin kohdalla ja kävisi vielä viisi valmistusvaihetta läpi. Valmiita tuottei-

ta valmistuisi näin joka minuutti viidennestä minuutista alkaen.  

 

Tiimi kykenee tehokkaaseen yhteistyöhön ja on monesti koostettu moniosaajis-

ta, jolloin kuka tahansa tiimin jäsenistä voi vaihtaa työtehtävää toisten kanssa. 

Poikkeustilanteista voidaan viestiä omalle tiimille välittömästi ja monesti suu-

remmasta tuotantokompleksista löytyy järjestelmä koko tuotannon pysäyttä-

miseksi tarvittaessa välittömästi. 

 

Tilausmäärän ollessa tiedossa jo etukäteen, voidaan valmiit tuotteet toimittaa 

tilaajille välittömästi niiden jo valmistuessa. Esimerkin mukaisessa tapauksessa 

valmis tuote voitaisiin lähettää joka minuutti, joskin logistisista syistä tuotteita 

lähetetään kerralla useampi. Sekä kirjapidollinen että tosiasiallinen varaston 

määrä pysyy pienenä vapauttaen yrityksen pääoman investointeihin tai muihin 

kuluihin käytettäväksi. 
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3.2 Leanin periaatteet  

Lean on pohjimmiltaan johtamisfilosofia, joten se käsittää erilaisia periaatteita 

siitä, miten yrityksen tulisi toimia ollakseen todellinen Lean-yritys. Liker (2004) 

kokosi Toyotan periaatteet seuraavanlaiseksi listaksi: 

 

1: Tee päätökset pitkän tähtäimen filosofian pohjalta mutta myös lyhyen tähtäimen taloudellis-

ten tavoitteiden kustannuksella 

 

2: Luo jatkuva prosessin virtaus tuodaksesi ongelmat esille 

 

3: Käytä imujärjestelmää välttääksesi ylituotantoa 

 

4: Tasapainota työmäärää 

 

5: Luo kulttuuri, jossa pysähdytään korjaamaan ongelmia, jotta laatu saataisiin kuntoon heti 

ensimmäisellä kerralla 

 

6: Standardoidut tehtävät ovat jatkuvan parantamisen ja työntekijöiden sitouttamisen perusta 

 

7: Käytä visuaalista ohjausta, jotta ongelmat eivät jää piiloon 

 

8: Käytä ainoastaan luotettavaa, perusteellisesti testattua teknologiaa, joka palvelee ihmisiä ja 

prosesseja 

 

9: Kasvata johtajia, jotka ymmärtävät työn perusteellisesti, noudattavat filosofiaa ja opettavat 

sitä muille 

 

10: Kehitä poikkeuksellisen eteviä ihmisiä ja ryhmiä, jotka noudattavat yrityksen filosofiaa 

 

11: Kunnioita yhteistyökumppaneilla ja alihankkijoilla laajennettua verkostoa tarjoamalla heille 

haasteita ja auttamalla heitä kehittymään 

 

12: Mene itse paikan päälle, jotta ymmärrät tilanteen perusteellisesti 

 

13: Tee päätöksiä hitaasti yksimielisyyden pohjalta kaikkia vaihtoehtoja perusteellisesti harkiten 

ja toteuta päätökset nopeasti 

 

14: Tee yrityksestäsi oppiva organisaatio väsymättömän arvioinnin ja jatkuvan parantamisen 

avulla  

 

Kuvio 3. Toyotan Lean-periaatteet (Liker 2004, 37–41) 

 

Periaatteiden ideana on saada yritys ymmärtämään Leanin todellinen merkitys 

vain pelkkien työkalujen käyttämisen sijaan. Työkalujen avulla on mahdollista 

ohjata yritystä Leanin toimintatavan suuntaan, mutta itse filosofia jää tällöin im-
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plementoimatta. Toyotan Lean pyrkii periaatteillaan luomaan jatkuvasti oppivan 

ja kehittyvän yrityksen, joka onnistuu ruokkimaan itseään sisältä päin. Kuten 

kuvion 3 listalta huomataan, periaatteet tuovat Leaniin enemmän yhteiskunnal-

lista vastuuta, taloudellista johtamista sekä henkilöstöjohtamisen syvyyttä kuin 

pelkkä tunnettu tuotantoprosessi antaa ilmi; Lean pyrkii ohjaamaan yrityksen 

johtoa syvälliseen pohdintaan ennen päätöksentekoa.  

 

Filosofian tarkoituksena ei kuitenkaan ole yrityksen puhdas eettinen ja taloudel-

linen egoismi, vaikka tähänkin suuntaan periaatteet näyttäisivät ohjaavan. Toyo-

tan Lean tavoittelee johtajilta kollektiivisia päätöksiä, joiden perusteena on koko 

yrityksen ja henkilöstön etu. Tämä on osa työntekijöiden sitouttamista ja jatku-

van parantamisen kulttuurin luomista.  

 

Leanin työkalut on kehitetty noudattamaan näitä periaatteita, mutta pelkkien 

työkalujen käyttö luo sellaisen yrityksen, joka ei pysty luomaan todellista Lean-

ympäristöä. Koska hukan poisto on suuressa merkityksessä, saattaa Leanin 

huonosti implementoiva yritys tuottaa itselleen uudenlaisia hukan muotoja 

Leanin työkaluja käyttäessään. Malliesimerkkinä voisi olla tuotantolinjan tehos-

taminen Leanin mallin mukaiseksi, mutta samanaikainen ylituotannon aiheutta-

minen, joka taas aiheuttaa turhia varastointikuluja. Periaatteiden sisäistäminen 

ja niihin sitoutuminen on tiedostettava tavoitellun toiminnan saavuttamiseksi. 

3.3 Lean-työkalut 

Nykyisin käytettäviä Lean-työkaluja ovat esimerkiksi monitaitoisen tiimin raken-

taminen, työn standardisointi, lisäarvon analysointi, 5S, jatkuva parantaminen 

eli Kaizen, visuaalinen johtaminen, Andon -järjestelmä sekä imujärjestelmä eli 

Kanban (Breyfogle 2007). Työkaluja on eri lähteiden mukaan jopa kymmeniä, 

joskin suurin osa näistä on suunniteltu puhtaasti tuotannolliseen käyttöön ja joh-

tamiseen.  

Lean-työkalut on suunniteltu Lean-filosofian mukaisesti hukan poistoon ja stan-

dardisointiin ja työkaluja on myös kehittynyt muiden johtamisfilosofioiden kehi-

tyksen yhteydessä ja niitä verrattaessa. Työkalujen tarkoituksena on antaa yri-

tyksille sellaisia toimintamalleja, millä nämä pystyvät ohjaamaan omaa toimin-
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taansa Leanin periaatteita noudattaen. Esittelen seuraavissa luvuissa eri Lean-

työkaluja Leanin paremman sisäistämisen mahdollistamiseksi.  

3.3.1 Monitaitoisten tiimien rakentaminen 

Monitaitoisilla tiimeillä tarkoitetaan sellaisten tiimien rakentamista, jotka kykene-

vät suoriutumaan yksilöiden omien osaamisalueiden ulkopuolisistakin haasteis-

ta. Tällainen tiimi kykenee normaalisti kommunikoimaan viereisten tiimien kans-

sa tehokkaasti, koska ainakin osalla heistä on tieto ja osaaminen läheisten tii-

mien toiminnasta. Monitaitoinen tiimi kykenee myös soveltamaan jo aiemmin 

oppimaansa tietoa nykyisiin työtehtäviinsä mahdollisesti kehittäen toimintatapo-

jaan vielä aiempaa tehokkaammiksi (Womack & Jones 1991, 138–141). Moni-

taitoisen tiimin merkitys näkyy vahvasti Leanin periaatteissa ja on yksi tärkeim-

piä työkaluja toimivan Lean-yrityksen rakentamisessa. Leanin johtamismalli tu-

kee moniosaamista työntekijän sitouttamisen ja haastamisen kannalta. Työnte-

kijälle annetaan vastuuta laadunvalvonnan, ongelmanratkaisun sekä oman toi-

mintansa kehittämisen osalta. Tiimi on tärkeä osa edellä mainittuja toimintoja, 

koska tuotteen kuljettua koko tiimin läpi mahdollisuus virheen läpipääsyyn pie-

nenee. Mikäli yksittäinen työntekijä kohtaa ongelmia, voi monitaitoinen tiimi aut-

taa nopeasti eri tilanteissa. 

Tiimiä johtaa Lean-filosofian mukaisesti tiiminjohtaja, joka on yleensä menes-

tyksekkäästi perustehtävässään työskennellyt työntekijä. Tiiminjohtajan vastuul-

la on hallinnollisempia tehtäviä, kuten uusien työntekijöiden kouluttaminen, laa-

dunvarmistuksen lisääminen, prosessin ohjaaminen sekä tiimin tukeminen. Tii-

minjohtaja on optimaalisesti jo valmis moniosaaja, joka voi tarvittaessa auttaa 

tiimiään pikaisesti ongelmatilanteissa ilman, että tuotanto pysähtyisi. Tiiminvetä-

jiä puolestaan johtaa ryhmänvetäjä, joka on vastuussa työvuoroista, suunnitte-

lusta, raportoinnista, kustannuksista sekä työn koordinointi eri prosessien välillä. 

(Liker 2004, 193–194) 

3.3.2 Työn standardisointi 

Standardisoinnilla tärkein pyrkimys on laadun tasaisuuden varmistaminen. Työ-

vaiheiden tai työtehtävien standardisointi tiettyyn pisteeseen asti varmistaa, että 

tietyt laatukriteerit täyttyvät aina näitä standardeja noudattamalla. Tavoitteena ei 
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ole kuitenkaan yksilön omien taitojen tukahduttaminen, joka taas olisi Leanin 

jatkuvan parantamisen periaatteen vastaista. Kun yksilöllä on mahdollisuus teh-

dä tietyn standardin ulkopuolella omat päätöksensä, saattaa tämä toisinaan ke-

hittää uuden standardin vanhan tilalle. (Liker 2004, 148)  

Standardisoidut työvaiheet tukevat osaltaan monitaitoisen tiimin toimintaa, kos-

ka kaikki tiimin jäsenet tietävät tällöin, miten oman tiimin jäsenet suorittavat tie-

tyn työvaiheen. Leanin yksi päätavoitteista on lisäarvon tuottaminen asiakkaalle. 

Kun eri työvaiheet toteutetaan standardien mukaan, saadaan tuotettua mahdol-

lisimman hyvälaatuinen tuote mahdollisimman lyhyessä ajassa. Asiakkaan lisä-

arvo on nopea toimitusaika sekä korkea laatu. 

Standardoidut työvaiheet on myös helppo opettaa kaikille työntekijöille, koska 

ohjeet ovat identtiset. Liker (2004, 143) toteaakin, että laatuvirheen tapahtuessa 

ensimmäinen kysymys tulisi olla ”toimittiinko standardien mukaan?” Mikäli ei, 

ratkaisee standardien noudattaminen ongelman. Mikäli toimittiin, tulee standar-

dia muuttaa siten, ettei laatuvirhe toistu enää. 

3.3.3 Lisäarvon analysointi 

Lisäarvoa asiakkaalle tuottavia asioita ovat yleisesti laatu, nopea toimitus sekä 

hyvä asiakaspalvelu. Kaikki lisäarvoa tuottamaton toiminta on Leanin mukaan 

hukkaa, muda. Lisäarvon analysoinnissa on tarkoituksena analysoida kustan-

nusrakennetta ja tutkia, mitkä olemassa olevat asiat ja toiminnot tuotantoketjus-

sa eivät tuota lisäarvoa ja poistaa nämä ketjusta. Tämä voi olla esimerkiksi val-

mistusmateriaalin vaihtaminen tai sen määrän muuttaminen, tiettyjen valmistus-

prosessien muuttaminen tai ajanhallinnan tehostaminen. (Wixson 2004) 

 

Lisäarvon analysointi vaatii lähtökohtaisesti poikkeuksellisen hyvää tuotanto-

prosessin tuntemusta, mutta on toteutettavissa monitaitoisen tiimin yhteistyöllä. 

Vaativuutta tuottaa materiaalien, standardien sekä käynnissä olevien proses-

sien tuntemus. Käytännössä lisäarvon analysoinnin tavoitteena on tarkastella 

syvällisemmin lisäarvoa tuottamattomia asioita ja pyrkiä niistä eroon kustannus-

tehokkuuden lisäämiseksi. Wixsonin (2004) mukaan työkalua voi käyttää myös 
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proaktiivisesti jo suunnitteluvaiheessa, jolloin lisäarvoa tuottamatonta toimintaa 

voidaan eliminoida jo etukäteen. 

 

3.3.4 5S 

5S on viidestä japaninkielisestä termistä (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsu-

ke) koostettu työkalu työympäristön tehokkuuden maksimoimiseksi. Englannin-

kieliset termit ovat Sort, Set in order, Shine, Standardize ja Sustain. 

 

5S:n tarkoituksena on toteuttaa Leania yksilöiden työpisteillä sekä tuotantoym-

päristössä. Seirin (Sort) avulla erotellaan hyödylliset ja hyödyttömät asiat työ-

ympäristöstä, jolloin hyödyttömät voidaan poistaa hukkaa tuottamasta. Seitonin 

(Set in order) tarkoituksena on järjestellä työvälineet oikeille paikoilleen, jolloin 

ne on helppo löytää tehokkaasti. Seison (Shine) tarkoituksena on pitää työpiste 

tai-alue siistinä, jolloin työpisteellä viihtyy sekä paremmin että turvallisemmin ja 

työpisteellä on enemmän tilaa työskennellä. Seiketsun (Standardize) tarkoituk-

sena on tehdä samat työtehtävät samoilla työvälineillä ja hyödyntää tehokkaim-

pia käytäntöjä. Shitsuken (Sustain) tehtävänä on pitää koko 5S-prosessi jatku-

vana osana työpäivää. (Al-Aomar 2011) 

Koko Lean-filosofian tarkoituksena on hukan minimoiminen. 5S on työkalu hu-

kan vähentämiseen henkilökohtaisella tasolla. Jos samaa työpistettä käyttää 

useampi henkilö, kaikki tietävät eri työvälineiden paikan niitä tarvitessaan. Vaik-

ka työpistettä käyttäisi vain yksin, pyrkii 5S luomaan yksilölle sellaisen työympä-

ristön, missä on helppoa ja tehokasta työskennellä. Muita etuja ovat työturvalli-

suuden sekä laadunvarmistumisen lisääntyminen, kun poikkeukset on helpompi 

huomata. 

3.3.5 Kaizen – jatkuva parantaminen 

Aiemmin mainitut standardit ovat tärkeä osa laadunvarmistusta. Yksilö ei voi 

poiketa näistä merkittävästi, koska standardeilla haetaan mahdollisimman ta-

saista ja helposti seurattavaa laatua. Kun Lean-yritys kokee jonkin toimintamal-

lin hyväksi, tästä tulisi tehdä koko yrityksen laajuinen standardi. Vaikka standar-

dien tarkoituksena onkin työtehtävien suorittaminen samassa järjestyksessä ja 
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samalla tavalla, aiemmin mainittu oman toiminnan kehittäminen tulisi silti olla 

suositeltava käytäntö. Jos saman asian voi joku tehdä nopeammin, paremmin 

tai turvallisemmin, on tämä silloin mahdollinen aiemman toimintatavan korvaava 

standardi. Lean-yritys pyrkii olemaan oppiva organisaatio jokaisella tasollaan, 

työntekijöistä johtoportaaseen asti. Työntekijöiden merkitys jatkuvassa paran-

tamisessa onkin äärimmäisen tärkeä heidän tehdessä suurimman osan manu-

aalisesta työstä. Tällöin mahdollinen monitaitoinen yksilö tai tiimi saattaa löytää 

paremman ratkaisun, jota yrityksen tulisi vakaasti harkita. Jatkuvan parantami-

sen periaate Kaizen on käsitteenä kuitenkin huomattavasti laajempi ja sisältää 

jo itsessään erilaisia työkaluja, kuten juurisyyanalyysin ja Demingin ympyrän.  

 

Juurisyyanalyysi ei pyri löytämään yksittäiselle ongelmalle ratkaisua, vaan pyrkii 

ymmärtämään perimmäisen syy-yhteyden tietylle tapahtumalle. Liker (2004, 

252–256) kertoo Toyotan tavasta kysyä ongelmatilanteessa ”miksi näin kävi?” 

niin useasti, että ongelman juurisyy löytyy. Esimerkiksi ongelmana voisi olla laa-

tuvirhe asiakkaan tuotteessa. Toimenpiteenä on uuden tuotteen lähettäminen ja 

tapahtuneen pahoittelu. Seuraavaksi juurisyyanalyysi kysyy ”miksi laatuvirhe 

tapahtui”. 
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Ongelma Toimenpide 

Laatuvirhe asiakkaan tuotteessa Korvataan asiakkaan tuote uudella 

Miksi laatuvirhe oli tuotteessa? 

Koska tuotteessa oli uusi osa Ohjeistetaan laadunvalvontaa 

Miksi laadunvalvonta ei reagoinut? 

Koska osalle ei ollut vielä standardia Standardisoidaan osan valvonta 

Miksi uutta osaa ei oltu standardisoitu etukäteen? 

Koska laadunvalvonnan koulutus on 

puutteellista uusien osien osalta 

Koulutetaan laadunvalvonnan henki-

löstöä ja esimiehiä 

Miksi koulutusta ei ole järjestetty jo aiemmin? 

Johtoryhmä ei ole osannut ottaa huo-

mioon poikkeuksia standardoiduista 

osista. 

Johtoryhmä luo uuden standardin laa-

dunvalvonnan toimielimelle tulevia 

tilanteita varten. 

 

Kuvio 4. Kuvitteellinen esimerkki juurisyyanalyysistä. 

 

Kuviossa 4 on kuvitteellinen esimerkki juurisyyanalyysista. Analyysissa ei haeta 

nopeaa ratkaisua yksittäiseen ongelmaan, vaan siinä pyritään jatkuvan paran-

tamisen mallin mukaisesti löytämään juurisyy sen eliminointia varten. Samalla 

on ratkaistu mahdolliset muut samasta syystä johtuvat ongelmat. 

 

Juurisyyanalyysiä käytetään myös monesti jidokan kanssa. Jidoka tarkoittaa 

prosessin keskeyttämistä ongelman korjaamiseksi ja laadun rakentamiseksi 

(Liker 2004, 129). Mikäli Leania käyttävä tuotantoprosessi keskeytetään, pysäh-

tyy koko linja. Keskeytystä ei siis pidetä hyvänä asiana, mutta keskeytyksen 

syyt ovat lähtökohtaisesti hyviä. Ne voivat olla työturvallisuudesta, virheestä tai 

laatuongelmista johtuvia. Keskeytykset siis halutaan johtavan aiempaa parem-

paan tilanteeseen. Poikkeuksen huomaamisen ja keskeyttämisen jälkeen keski-

tytään käsillä olevan ongelman välittömään ratkaisuun tuotannon käynnistä-

miseksi. Tämän jälkeen keskitytään juurisyyn löytämiseen ja sen ratkaisemi-

seen, ettei vastaavasta syystä johtuen linjaa enää tarvitse pysäyttää. Prosessi 

siis täydentää itseään jatkuvasti. 
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Kuvio 5. Demingin ympyrä (Liker 2004, 264) 

Kuviossa 5 kuvaillaan Demingin malli jatkuvan kehittämisen virtauksesta. De-

mingin ympyrä tunnetaan myös nimellä PDCA-sykli (Plan – Do – Check – Act). 

Demingin ympyrän malli pyrkii nopeiden ratkaisujen sijaan kohtaamaan valmiin 

prosessin tuomat ongelmat ja kehittämään niille vastatoimenpiteet. Kaizenin 

periaatteen mukaisesti tätä ”ratkaistua” tilannetta ei kuitenkaan hyväksytä täy-

dellisenä normina, vaan uusi tapa muodostuu standardiksi, jonka tuomia on-

gelmia voidaan tarkastella taas omana prosessinaan niiden eliminoimiseksi. 

(Liker 2004, 263–264) 

Demingin ympyrästä on kuitenkin hyvä huomioida kulku jatkuvasta virtauksesta 

ongelmien esiintuontiin. Mikäli ongelmia ei ilmene, ei kehitettävääkään tällöin 

ole. Resursseja ei kannata turhaan kuluttaa sellaisten ongelmien ratkaisemi-

seen, mitä ei ole olemassa. Tällainen työ olisi siis myös hukkaa, mitä Lean pyr-

kii juurikin poistamaan. 

Kaizen on siis jatkuva prosessi, jota yrityksen tulisi käydä läpi oman toimintansa 

parantamiseksi ja tehostamiseksi. Helpot ja nopeat ratkaisut ongelmiin tulevat 

vastaan myöhemmin, mikä taas tarkoittaa ylimääräistä tekemistä – eli hukkaa. 
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Vaikka Kaizen sisältääkin erillisiä työkaluja, on Kaizen itsessään Leanin funda-

mentaalinen työkalu. 

3.3.6 Visuaalinen johtaminen 

Visuaalinen johtaminen tarkoittaa sellaisten työkalujen käyttöä, joista voi saada 

nopealla silmäyksellä tarvittavan informaation. Visuaalisen johtamisen tavan-

omainen jaettava informaatio koskee esimerkiksi aikataulutusta, suoriutumista, 

järjestystä tai projektin etenemistä. Visuaalisesti annetussa informaatiossa on 

tarkoitus kertoa nopeasti ymmärrettävässä muodossa standarditaso sekä tä-

mänhetkinen taso. Visuaalisen johtamisen työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset 

kuvat, kaaviot, teippimerkinnät, haamutaulut ja värit. (Hundt 2015) 

Visuaalisten viestien tehokkuus piilee helppolukuisuudessa. Näemme nykyisin 

paljon erilaisia liikennemerkkejä, joiden merkitys on selvä välittömästi ne nähty-

ämme. Liikennemerkki näyttää meille standardin ja lisäkilpi joskus poikkeuksen 

standardista. Tuotantoympäristössä helppolukuinen informaatio kertoo suoraan 

sitä tarvitseville henkilöille sen, miten heidän tulisi toimia eri tilanteissa. Infor-

maatio voidaan tuoda esille ilmoitustauluilla, tiedotteilla, näytöillä tai televisioilla. 

Tavoitteena on kuitenkin mahdollisimman hyvä ja helppo näkyvyys niille henki-

löille, jotka tietoa tarvitsevat työssään.  

5S on yksi visuaalisen johtamisen työkalu, koska sillä luodaan työympäristölle 

standardi, jonka poikkeavuudet ovat välittömästi havaittavissa. Myös aiemmin 

mainittu haamutaulu on yksinkertainen esimerkki visuaalisen käytöstä; työkalu-

tauluun maalataan kaikkien työkalujen kuva. Jos esimerkiksi vasara on käytös-

sä, taulussa näkyy vasaran kuva tai ääriviivat, jolloin kaikki tietävät vasaran 

puuttuvan. Työpäivän päättyessä puuttuva vasara kertoo sitä käyttäneelle hen-

kilölle tämän mahdollisesti unohdettua sen työpisteelleen, jolloin työkalu palau-

tetaan paikoilleen. (Liker 2004, 150–151) 

Tuotantoympäristön visuaalisessa johtamisessa kerrotaan esimerkiksi aikatau-

luista, valmistusnopeudesta ja -laadusta, virheistä, työturvallisuudesta, kuluista, 

huolloista, tapahtumista ja varastonhallinnasta (Hundt 2015). Helposti luettavan 

informaation perusteella kaikki saavat nopeasti selville, mitä heiltä odotetaan, 

miten he ovat suoriutuneet ja mitä on lähitulevaisuudessa odotettavissa. 
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3.3.7 Andon-järjestelmä 

Andon on tuotannon järjestelmä, jonka tarkoituksena on saada koko linjan py-

säyttämisen mahdollisuus kaikille linjalla työskenteleville. Syinä ovat ensisijai-

sesti työturvallisuus, mutta myös avunpyyntö ongelmatilojen ratkaisuun ennen 

varsinaista pysäyttämistä. Andon on tärkeä järjestelmä aiemmin mainitun jido-

kan kanssa, jossa linjan pysähtyessä ratkaistaan ongelma ja etsitään sille juuri-

syy (Liker 2004, 131). 

Andon rakentuu käytännössä siten, että kaikilla työntekijöillä on omalla työpis-

teellään napillinen ohjain tai vaijeri. Ohjain voi muistuttaa esimerkiksi autotallin 

oven ohjauslaitetta. Andon-järjestelmän avulla työntekijöillä on mahdollisuus 

linjan hätäpysäykseen. Andonin pääsääntöinen käyttö koostuu kuitenkin työpis-

teen merkitsemisestä apua pyytäväksi paikaksi, joka vaatii tiiminvetäjän huomi-

on. Huomio kiinnitetään esimerkiksi varoitusvalolla tai äänimerkillä. Tiiminvetä-

jän tulee reagoida tähän ongelmaan nopeasti, sillä linjan edetessä hetken aikaa 

se pysähtyy automaattisesti. Tarvittaessa tiiminvetäjä voi myös pysäyttää koko 

linjan, jos kokee sen tarpeelliseksi. (Liker 2004, 131) Andon antaa siis mahdolli-

suuden korjata ongelmatilanne välittömästi, jolloin uhkaava ongelma ei ehdi 

ajaa koko tuotantoa pysähdyksiin. Samalla Andon on yksi osa laadun ylläpitä-

misessä, koska koko tuotantoketjun aikana kaikki työntekijät voivat helposti il-

moittaa huomaamansa virheen laadussa. 

3.3.8 Kanban  

Kanban tarkoittaa suomeksi taulua ja käytännössä se merkitsee Leanin imuoh-

jausta, eli aiemmin mainittua ruokakaupan täydennyksen kaltaista ylläpitopro-

sessia. Kanbanin tarkoitus on ohjata tuotannon määrää mukautumaan erilaisiin 

muuttujiin, kuten tilausmääriin ja mahdollisiin huoltokatkoksiin. Kanbanissa käy-

tetään yleensä ns. Kanban-taulua osoittamaan käynnissä olevat prosessit nii-

den hallitsemisen helpottamiseksi. (Liker 2004, 106) 

 

Kanban pyrkii vähentämään päällekkäisiä työtehtäviä ja tehostamaan tätä kaut-

ta laatua ja tuomaan lisäarvoa asiakkaalle. Kanbanissa pyritään käytännössä 
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työn pilkkomiseen pienempiin osiin, joita voidaan hallita yksilöllisesti. Tällöin 

lisäarvon tuottoa voidaan pohtia pienemmissä yksiköissä. (Corona & Pani 2013) 

 

Kanban on siis hallinnointijärjestelmä, jossa osia ja tuotteita siirretään niiden 

tarpeiden mukaisesti. Tuotantolinjalla oleva työntekijä huomaa tiettyjen osien 

loppuvan, joten hän asettaa tilauksen ns. Kanban-kortilla loppuvan osan kohdal-

le. Varasto saa ilmoituksen kortista ja lähettää työntekijälle lisää osia. Samalla 

varasto tietää, että kyseistä osaa pitää tilata sama määrä lisää. Yhtä lailla asi-

akkaan tilatessa tuotetta, valmistaja saa tilauksen ja pystyy sen täydentämään. 

Suuri osa Kanbania on myös Just In Time – eli JIT-ajattelutapa. Oikea osa tai 

oikea tuote on juuri oikeassa paikassa silloin, kun sitä tarvitaan. (Liker 2004, 

107)  

 

Koko Kanban-prosessi on tukemassa varastonhallintaa ja auttaa varastojen 

sekä varastointikulujen ylläpitoa mahdollisimman pieninä. Esimerkkiprosessi 

voitaisiin aloittaa virtauksen tunnistamisella, vaatimusten määrittämisellä sekä 

työmäärän suunnittelulla. Tavoitteena olisi siis ensin luoda Leanin mukainen 

yksiosainen virtaus ja tukea sitä Kanbanin avulla. Seuraavaksi perustetaan il-

moitustaulumainen Kanban-taulu, johon merkitään eri prosessit, palaverit ja oh-

jeet puskureista sekä poikkeustilanteista. Lopulta valitaan keinot toiminnan yllä-

pitoon ja tarkkailuun, eli standardoimiseen ja sen seuraamiseen. Puskurien 

määrittäminen auttaa esimerkiksi laitteiden rikkoutuessa tai osien puuttuessa, 

jolloin valmistus ei lopu ennen puskurin loppumista. (Corona & Pani 2013) 

 

Esimerkkiprosessia kannattaa pohtia esimerkiksi ruokakaupan hyllyn täydentä-

misen kannalta sen ymmärtämiseksi helposti. Tällöin virtauksena olisi tuotteen 

kulkeminen asiakkaalle, vaatimuksena olisi tietyn puskurin ylläpito tuotteen saa-

tavuuden varmistamiseksi ja työmäärän määrittäisi tuotteen suosio. Kanban-

taulu sisältäisi tällöin työvuorot, tuotemäärät sekä palaveriajat. Jokainen työnte-

kijä saisi visuaalisen johtamisen mukaisen nopean tiedon vaadittavista työteh-

tävistään. Ylläpito ja tarkkailu koostuisi tuotteen menekin seuraamisesta ja tuot-

teen tilauksen muokkaamisesta menekin mukaisesti.  
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4 KOHDEORGANISAATIO JA TUTKIMUS 

4.1 Kohdeorganisaatio ja tutkimuksen tavoite 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana toimii BRP Finland Oy:n henkilöstöhallinnon 

osasto. BRP Finland Oy valmistaa vapaa-ajan ajoneuvoja ja yritys tunnetaan 

parhaiten ainoana eurooppalaisena moottorikelkkojen valmistajana. BRP Fin-

land Oy:n liikevaihto oli 293,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja yritys työllisti 

samana vuonna noin 340 henkeä, joista suurin osa toimi tuotantotyöntekijöinä 

(Asiakastieto 2018). Toimeksiantajan tavoitteet opinnäytetyöprosessissa keskit-

tyvät esimiesviestinnän kehittämiseen tuotannossa, joskin hyvin onnistuessaan 

tutkimus voisi antaa uusia toimintamalleja koko yritykselle. 

 

Tutkimukseni päätutkimuskysymykseni oli ”miten BRP Finland Oy:n esimies-

viestintää voidaan kehittää Lean-filosofian työkaluja käyttäen?” Tarkoituksena 

oli tutkia, mitä BRP Finland Oy:n tuotannon esimiesviestintä on ja miten sitä 

olisi mahdollista kehittää erilaisten Lean-johtamisfilosofian työkalujen avulla. 

Alatutkimuskysymyksinä tähän aiheeseen liittyen olivat: ”Mitä kehitystarpeita 

BRP Finland Oy:n esimiesviestinnässä on?” sekä ”Mitä ovat Leanin työkalut ja 

miten niitä voidaan hyödyntää esimiesviestinnässä?”.   

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen pohjamateriaalina toimi harjoitteluni aikana tekemäni haastattelu 

sisäisestä viestinnästä tuotannon työntekijöille. Kyseistä haastattelua ei ollut 

suunniteltu esimerkiksi laadullisen tai määrällisen analyysin mukaisesti, mutta 

haastatteluissa kuulin työntekijöiden näkökulmia nykytilanteesta, mitä käytin 

pohjamateriaalina suunnitellessani opinnäytetyöni tutkimuksen laadullisen tut-

kimuksen haastattelua. Työntekijöiden haastattelu suoritettiin luottamuksella ja 

vastaukset keskustelun aiheista olivat hyvin avoimia. Tärkeimmiksi aiheiksi 

nousivat informaation kulku tehtaan sisällä, työtehtäviin liittyvän informaation 

saatavuus, poikkeustilanteiden viestintä, tehtaan yleisten sisäisten asioiden 

viestiminen, puskaradion asema sekä esimiestyön toimivuus. 
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Toteutin opinnäytetyöni laadullisena tutkimuksena, koska tutkimuskysymyksen 

selvittämiseksi oli pystyttävä paremmin ymmärtämään, mistä tiedonkulun haas-

teissa oli kyse. Laadullinen tutkimus on parhaimmillaan silloin, kun ilmiöstä ei 

ole tarkkaa tietoa, siitä halutaan saada syvällinen näkemys, uusia teorioita luo-

dessa tai kun siitä halutaan hyvä kuvaus (Kananen 2014, 17). Tiedonkeruume-

netelmäksi valitsin haastattelun esimiesviestijöiden työtehtävän ja aseman 

vuoksi. Haastateltavat toimivat esimiesviestijöinä tuotannon ja tuotannonsuun-

nittelun välissä. Haastattelumuodoksi valikoitui strukturoimaton teemahaastatte-

lu, jossa haastateltavaa pyydettiin kertomaan mielipiteitään, tietojaan sekä ko-

kemuksiaan ennalta valituista teemoista haastattelijan vaikuttaessa mahdolli-

simman vähän vastausten kulkuun. Haastattelun tavoitteena oli ymmärtää, mi-

ten tuotannon työnjohtajat ymmärtävät esimiesviestinnän sekä selvittää heidän 

viestintätapojansa eri tilanteissa. Teemoiksi valitsin kuusi aihetta, mitkä esitin 

haastateltaville seuraavanlaisina kysymyksinä:  

 

Mitä on mielestäsi esimiesviestintä? 

Millaisia viestintätapoja käytät? 

Miten huomioit työntekijöitä päivittäisessä esimiesviestinnässä? 

Kerro, miten pidät palaute- ja kehityskeskusteluita. 

Kerro haasteita, mitä esimiesviestintään liittyy. 

Kerro, miten viestit tuotannon poikkeustilanteissa. 

 

Haastateltavia henkilöitä oli viisi, joista lopulta tavoitin neljä. Haastatteluiden 

kesto vaihteli 13:sta minuutista 32:een minuuttiin. Litteroin kaikki haastattelut ja 

toteutin näiden pohjalta ensin koodauksen. Koska haastateltavia on vähäinen 

määrä ja he ovat tunnetussa tehtävässä organisaation sisällä, opinnäytetyöni ei 

sisällä litterointeja salattavuuden varmistamiseksi. Koodauksessa nimesin eri 

lauseille yhden tai kahden tason kategorian, joilla pyrin selvittämään asian mer-

kityksen lauseen taustalla. Koodauksen valmistuttua yhdistin kaikki haastattelut 

samaan excel-taulukkoon, jossa pystyin lajittelemaan aiheet koodauksen mu-

kaisiin aiheisiin. Pystyin näin tarkistelemaan aiheita koodattujen nimikkeiden 

lukumäärän mukaisesti ja kykenin erottamaan eniten keskustellut aiheet helpos-

ti. Aiheet, jotka mainittiin vain yksittäisiä kertoja saattavat sisältää tärkeää tietoa 

yksittäisten ilmiöiden, tiimien tai henkilöiden vaikutuksista viestintään. Rajasin 
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nämä aiheet kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle keskittyen pääkehitys-

kohtiin alatutkimuskysymyksen mukaisesti. Kyseisten aiheiden merkityksen tut-

kiminen voisi kuitenkin tuoda lisätietoa viestinnän toiminnasta tuotannossa. 

 

Koodauksen perusteella tärkeimmiksi puheenaiheiksi muodostuivat henkilökoh-

tainen kanssakäyminen, viestimisen ajoitus, tiiminvetäjien hyödyntäminen sekä 

palautekeskustelut. Koodaus myös paljasti sellaisia tärkeitä aihealueita, mistä 

emme suoranaisesti keskustelleet. Kirjoitin itselleni analyysin pohjalta tiivistel-

män tutkimuksen tuloksista ja esittelen nämä tulokset seuraavassa luvussa. 

Esittelen tutkimukseni johtopäätökset vasta myöhemmin, eli tulevassa kappa-

leessa keskitytään vain esille nousseiden ongelmien pohtimiseen sekä niiden 

taustojen ymmärtämiseen. Omat ehdotukseni Lean-työkalujen hyödyntämiseen 

esimiesviestinnän kehittämisessä käsitellään myös johtopäätösten yhteydessä. 

4.3 Tutkimuksen tulokset 

4.3.1 Suullinen viestintä 

Työnjohtajien vastaukset keskittyivät paljon henkilökohtaisen kohtaamisen sekä 

suullisen viestinnän ympärille. Haastatteluissa korostuivat alaisten tunteminen 

ja näiden henkilökohtainen kohtaaminen. Työnjohtajien suuri arvostus henkilö-

kohtaisuutta kohden voisi myös kertoa henkilökohtaisen kohtaamisen tärkey-

destä ja sen kokemisen merkityksestä myös alaisten puolelta. Suullisen viestin-

nän merkitys on huomattu merkittäväksi johtamistaidoksi ja -preferenssiksi jo 

vuosikymmeniä sitten sen nopeuden ja helppouden takia (Cox 1977). Suullisella 

viestinnällä työnjohtajat tarkoittivat esimerkiksi tervehtimistä, asioiden tiedotus-

ta, yhteistä sopimista sekä henkilökohtaisten palkanosuuksien keskusteluja 

(myöhemmin HeKo-keskustelut). Suullinen viestintä esiintyi vahvana viestintä-

välineenä tiimipalavereissa sekä vertikaalisessa viestinnässä. Lisäksi suullisen 

viestinnän käyttö korostui henkilökohtaisessa kanssakäymisessä alaisten kans-

sa.  

 

Ongelmaksi muodostui viestityn asian ymmärtäminen halutussa muodossa. 

Työnjohtajat antoivat haastattelussa esimerkkejä viestin merkityksen muuttumi-
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sesta muistin, mielikuvien, kokemusten tai väärinymmärrysten takia. Gîfu, D. ja 

Teodorescu (2014, 123) painottavat molemminpuoleisen ymmärryksen tärkeyttä 

viestin sisäistämisessä. Heidän mukaansa viestin ymmärtämisen varmis-

taminen saattaa tuntua ylimääräiseltä työltä, mutta on kuitenkin tärkeä, arvoa 

lisäävä osa viestinnässä. Liiallista viestintää pidettiin haitallisena ymmärtävyy-

den takaamiseksi (Haastattelu 2).  

 

Haastattelujen perusteella suullinen viestintä on parhaimmillaan hyväksi todettu 

viestintämenetelmä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen yksittäisten henki-

löiden kanssa. Esimerkkitilanteita olivat muun muassa yksittäiset palautteet, 

keskustelut poissaoloista sekä henkilökohtaisen kohtaamisen korostaminen. 

Suullisen viestinnän käyttäminen ongelmallisuus korostui kuitenkin massoille 

viestittäessä. Koska työntekijöitä on sadoittain ja jokaisella yksilöllä on omat 

intressinsä, jonka mukaisesti hän ajattelee, väärinymmärryksiä tapahtuu sekä 

tahattomasti että tarkoituksellisesti. Viestiä joudutaan toistamaan useasti pie-

nemmille ryhmille, eikä viesti välttämättä ole täsmälleen sama jokaiselle ryhmäl-

le. Tästä esimerkkejä haastatteluissa olivat toteamukset ”No ainakin tuolta tulee 

sellaisia suullisia viestejä mitä porukalle pitää jalkauttaa. Niin semmoinen muis-

taminen yleensä, että muistaa kaiken mitä siellä kerrotaan” (Haastattelu 3) ja 

”Jos yksittäin ihmisten kanssa keskustelet, niin siinä tulee aina eri sanoin yleen-

sä asiat käytyä läpi, vaikka sisältöä yritätkin viedä samanlaisena” (Haastattelu 

1). 

 

Suullinen viesti osaltaan ymmärretään ongelmalliseksi, mutta ongelman pois-

tamiseen ei varsinaisesti ole onnistuttu pääsemään viestinnän suunnittelusta 

huolimatta. Taustalla oleva ongelma voisi esimerkiksi olla liian korkealle arvos-

tettu henkilökohtaisuus, jolloin esimiehet haluavat viestiä alaisilleen suullisesti 

osoittaakseen arvostustaan näitä kohtaan. Haastatteluissa suullista viestintää ei 

tekemäni koodauksen perusteella yhdistetty ymmärrettävyyteen vahvasti. Tämä 

voisi merkitä esimerkiksi ihmiskontaktin tärkeyden ylikorostamisesta. Viestin 

muuttuminen korreloituu työntekijöiden välisessä suullisessa viestinnässä, niin 

sanotussa puskaradiossa, jossa viesti etenee yhtenäisen kuvan puuttuessa.  
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Työnjohtajat osoittivat suurta arvostusta henkilökohtaista kohtaamista kohtaan. 

Yleisenä keskusteluaiheena suullisen viestinnän yhteydessä oli työntekijöiden 

omien asioiden sopiminen työnjohtajan kanssa. Työnjohtajat kokevat työnteki-

jöiden oman mielipiteen tulevan kuulluksi. Haastatteluissa mainittiin henkilökoh-

taisista asioista keskusteltaessa aiheiksi omat menot, sairaspoissaolot sekä 

palaute työtehtävistä. Näissä viestintätilanteissa suullisen viestinnän käyttämi-

nen viestintävälineenä on työnjohtajien mukaan osoittanut sopivuutensa. Työn-

tekijöistä haluttiin pitää huolta heidän oman ammatillisen kehittymisensä, työssä 

jaksamisensa sekä työtehtävien mieluisuuden puolesta. Osalla työntekijöistä on 

ollut haasteita esimiehelle viestimisessä historiallisista syistä, mutta tilanne on 

parantunut vuosien mittaan.  

 

Yleisesti ottaen työnjohtajat vaikuttavat kokeneilta suullisen viestinnän käyttäjil-

tä. Ristikangas & Ristikangas (2013, 85–86) kuvaavat havaitsemiani ominai-

suuksia dialogimaisena kanssakäymisenä, jossa työntekijä kohdataan omana 

itsenään ja tämän näkökulmaa kunnioitetaan. Ongelmaksi muodostuu suullisen 

viestinnän ylikorostaminen tietyissä viestintätilanteissa. Haasteeksi nousee 

myös suullisen viestinnän haastavuus sekä massoja tavoitettaessa että oikean 

ajoituksen tavoittelussa. Suullisen viestinnän suosiminen esimerkiksi kirjallisen 

tai sähköisen viestinnän yli tärkeää tietoa viestittäessä voi johtaa kriittiseen tie-

don muuttumiseen tai sen unohtamiseen. Juholin (2013, 223–224) painottaa 

tiedotteen tärkeyttä työyhteisön viestinnässä, jossa esimerkiksi poikkeustilan-

teen tai uuden tiedon tultua viralliseksi informaation pitää saavuttaa koko työyh-

teisö mahdollisimman tehokkaasti. 

 

4.3.2 Viestimisen ajoitus ja aikataulutus 

Ajoitus ja työnjohtajien omien työtehtävien aikataulutus nostattivat erilaisia kes-

kusteluita. Kyseessä ovat esimerkiksi työnjohtajien viestimisen yhdenaikaisuus, 

informaation saamisen ajoitus, alaisille viestimisen aikataulutus sekä omat työ-

kiireet. Työnjohtajat vaikuttavat taitavilta ajankäyttäjiltä, joilla on käytössään kai-

kille yrityksen verkkokäyttötunnuksen omaaville henkilöille näkyvä kalenteri. 

Kalentereita pidetään ajan tasalla, jolloin työnjohtajien tavoitettavuus on tiedos-

sa kaikille sitä tietoa tarvitseville. 
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Viestimisen yhdenaikaisuudesta keskusteltaessa mainittiin ongelmina viestittä-

vään asiaan sovitusta aikataulusta poikkeaminen sekä kiireellisen informaation 

viestiminen. Viestintätilanteet saattavat tulla toisinaan myös kiireellä, jolloin suu-

ren massan tavoittaminen lyhyessä ajassa tehokkaasti sekä yhtäaikaisesti nou-

sevat haasteiksi. Nämä mainitut haasteet korostuvat epätasaisesti etenevässä 

viestintäaallossa, kun työnjohtajien viesti tavoittaa monesti pienet, tärkeimmät 

ryhmät ensin ja vasta myöhemmin suuremman massan. Tällöin alkuperäinen 

viesti on jo saattanut muuttaa muotoaan työntekijöiden keskinäisissä viestintäti-

lanteissa, eivätkä työntekijät esimerkiksi tunnista tavoiteltua merkitystä ennen 

kuin heille asiasta viestitään esimiehen toimesta (Haastattelu 1). Noin 200 työn-

tekijän tavoittaminen mahdollisimman samanaikaisesti laajassa hallissa koetaan 

haastavaksi. 

 

Alaisille viestimisen aikataulutus herätti keskustelua, joka keskittyi vahvasti 

aiemmin mainittuun henkilökohtaisuuteen. Työnjohtajat pyrkivät luomaan alaisil-

leen aikaa henkilökohtaisia keskusteluita varten, joita ovat esimerkiksi erilaiset 

palautetilanteet, ohjeistukset sekä HeKo-keskustelut. Puhutuiksi ongelmiksi 

muodostuivat työnjohtajien omat työkiireet sekä työvälineiden staattisuus. Työn-

johtajien keskeisen aseman vuoksi he kokivat haastavaksi löytää tilannetta, jos-

sa he voisivat keskittyä yksilön kohtaamiseen ilman ulkopuolisia häiriöitä. Lisäk-

si äkillistä reagointia vaativissa tilanteissa työnjohtajien on useasti siirryttävä 

fyysisesti omalle työpisteelleen voidakseen viestiä toimintaohjeita eteenpäin. 

Tehtaan laajuus hankaloittaa edellä mainittua siirtymää neuvottelutiloista työpis-

teelle. Myös omat työtehtävät saattavat kärsiä muuttuvien tilanteiden seurauk-

sena, mikä hankaloittaa työntekijän kohtaamista entisestään. Työntekijöiltä oli 

myös saatu palautetta työnjohtajan oltua liiallisessa määrässä palavereita, jon-

ka vuoksi esimies ei ole ollut paikalla riittävästi. 

 

4.3.3 Viestiminen tiiminvetäjien välityksellä 

Työnjohtajat korostivat tiiminvetäjien asemaa vertikaalisessa viestinnässä. 

Haastattelun teemoissa ei syvennytty tarkemmin tiiminvetäjien viestintätapoihin, 

mutta puheenaiheiden koodauksen jälkeen huomasin tiiminvetäjien olleen yksi 

puhutuimmista aiheista. Työnjohtajien osoittama arvostus tiiminvetäjiä kohtaan 
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vertikaalisina viestijöinä onkin huomionarvoinen asia, jota voisi tarkkailla jo rek-

rytointi- ja valintavaiheissa. Kun tiiminvetäjän ymmärtää saadun viestin merki-

tyksenä sekä onnistuu viestin välittämisessä tiimille, on tällä mahdollista paran-

taa viestin ymmärrettävyyttä koko tuotannon laajuudella. (Juholin 2013, 202–

203) 

  

Tiiminvetäjille viestitään paljon puhelimitse ja tekstiviestein. Tekstiviestein vies-

tiessä suurimmaksi ongelmaksi muodostui viestin saavuttavuuden seuraami-

nen. Viestinyt työnjohtaja ei pysty seuraamaan tekstiviestin tavoittavuutta, joten 

viestin saavuttavuus on täysin työnjohtajan kiireellisyyden ja puhelimen seu-

raamisen frekvenssin varassa. Akuuteimmissa tapauksissa viestitään suoraan 

puhelimitse tai tuotannon poikkeustilanteissa ylimääräisissä tiimipalavereissa. 

 

Tiimeille viestimisen näkyvimpinä muotoina toimivat tiimipalaverit sekä tiiminve-

täjien aamupalaverit. Tiimipalaverien tarkoituksena on viestiä tiimeille heitä suo-

raan koskevista asioista. Tiimipalaverit ovat lähtökohtaisesti tiimin ja tiiminvetä-

jän oma viestintätilanne, jonne työnjohtajat osallistuvat vain tarvittaessa. Tiimin-

vetäjien aamupalaverien tarkoituksena on taas seurata tavoitteiden etenemistä, 

viestiä tärkeimmistä tapahtumista ja aiheista, tasata työvoimatilannetta tehtaan 

sisällä sekä käydä läpi erilaisia vikalistoja yhdessä tiiminvetäjien ja työnjohtajien 

kanssa. Koska tiiminvetäjät vievät saadun viestin eteenpäin tiimeilleen, korostuu 

äsken mainittu tiiminvetäjän asema merkittävästi. Keskusteluissa ei kuitenkaan 

tullut esille ongelmia tiiminvetäjien toiminnasta palavereihin liittyen, joten viestin-

tä sujunee tältä osin mallikkaasti. Tiiminvetäjien viestintätaidot ovat kuitenkin 

huomionarvoinen asia kokonaiskuvaa hahmottaessa näiden ollessa (Juholin 

2013, 202–203). Palavereista keskustellessa nousi esille ongelmia palaverien 

ympäristöstä sekä aiheisiin keskittymisestä. Koska aiheina saattaa olla useita, 

toisiinsa liittyviä asioita, olisi keskittyminen tärkeää. Tehdashallia ei koettu opti-

maaliseksi ympäristöksi melun ja ulkopuolisten virikkeiden takia ja viestin ym-

märtäminen ei ole aina ollut toivotulla tasolla. 
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4.3.4 Palautekeskustelut 

Innostamista ja palautetta pidetään nykypäivän esimiesviestinnässä huomatta-

van tärkeässä asemassa (Ristikangas & Ristikangas 2013, 236–237). Tämän 

vuoksi yhdeksi teemoista valikoitui kysymys ”Kerro, miten pidät palaute- ja kehi-

tyskeskusteluita”. Työnjohtajien näkemys palautekeskusteluista oli yhtenäinen 

sen suhteen, että palautekeskusteluja pidetään kerran vuodessa ja ne ovat He-

Ko-keskustelut. Muunlaisia palautekeskusteluja olivat esimerkiksi virheiden kor-

jaamisesta tai poissaoloista johtuvat keskustelut. Erityisen hyvistä työsuorituk-

sista käydään antamassa erikseen palautetta alaisille, muuten palaute suoriu-

tumisesta tulee käytännössä tiimipalavereissa tuotantotilanteesta kertovan nu-

meraalisen datan kautta. 

 

HeKo-keskustelut pyritään yleisesti järjestämään siten, että työnjohtaja varaa 

työntekijälle riittävästi aikaa, jolloin mahdollinen keskustelun venyminen ei vai-

kuta lopputulokseen. HeKo-arviointi koostuu viiden osa-alueen pisteyttämisestä, 

jotka määrittävät työntekijän palkan henkilökohtaisen lisän. Lisäksi HeKo-

keskusteluissa keskustellaan työntekijän omasta osaamisesta sekä tämän am-

matillisesta kehittymisestä. Vastaukset HeKo-keskusteluista antoivat vahvan 

käsityksen siitä, että työntekijää halutaan ohjata tälle mahdollisimman mielui-

saan suuntaan, joka sitouttaisi työntekijöitä yritykseen. HeKo-keskustelut halut-

tiin myös pitää mahdollisimman vapaamuotoisina, jolloin alaisesta saataisiin 

inhimillisempi kuva. 

 

Vastauksista nousee esille avoimen palautekulttuurin puute, vaikka HeKo-

keskusteluihin panostetaankin; palautetta ei päivittäisessä toiminnassa haluta 

tai uskalleta antaa. Eräs haastateltavista esitti asian seuraavasti: ”Silloin kun 

ensimmäisen kerran pidin heille HeKo-keskustelun, he olivat hankalia. Yleensä 

täällä ei pidetä HeKo-keskusteluja niin, että esimies kysyy, mitä mieltä olet esi-

miestyöstäni tai mitä toivoisit minun tekevän jotenkin toisin.” (Haastattelu 4) 

Avoimen palautekulttuurin puutteen taustalla lienevät tottumattomuus palaut-

teen antamiseen sekä pyytämiseen sekä palautekeskustelujen vähäinen määrä. 

Muut palautekeskustelut koskivat yleensä negatiiviseksi koettua palautetta, jon-

ka tarkoituksena olisi kuitenkin toimia rakentavana. Tällainen palaute koski esi-
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merkiksi työvirheisiin puuttumista. Vaikka tarkoitus onkin toimintaa ohjata oike-

aan suuntaan, palautteensaajan henkilöstä riippuen palaute vastaanotetaan 

joko rakentavana tai negatiivisena. Ristikangas & Ristikangas (2013, 246) ke-

hottavat palautteen kohdistamista toisen tekemiseen, eikä itse henkilöön. Tä-

män mallin vahvistaminen voisi tuoda apua väärinymmärrettyihin palautetilan-

teisiin. 

 

Avoin palautekulttuuri auttaa yksilöä kehittymään omassa työtehtävässään ja 

hyvä kritiikki indikoi toisen tekemää pohdintaa ja halukkuutta tukea tätä. Pa-

lautetta tulisi osata sekä pyytää, antaa sekä vastaanottaa ennakkoluulottomasti. 

Mikäli työyhteisössä ei palautetta osata antaa ja vastaanottaa avoimesti, pa-

laute voidaan monesti nähdä uhkana, jolloin se koetaan negatiivisena. Myös 

palautteen osapuolien persoonat ja kokemukset vaikuttavat siihen, miten pa-

laute koetaan. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 237–243) Palautekulttuurin 

puute on todennäköisesti seurausta tottumattomuudesta ja mahdollisesti huo-

noista kokemuksista palautetilanteissa. Työnjohtajilla on kuitenkin vahva henki-

lökohtainen johtamisote, joka mahdollistaisi hyvän palautekulttuurin rakentami-

sen.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Suullinen viestintä ja viestinnän ajoittaminen 

Suullisen viestinnän ongelmakohdiksi nousivat ymmärrettävyys halutun muotoi-

sena sekä massoille että erillisille ryhmille viestittäessä. Suullisen viestin suu-

rimpia haasteita ovat sen muistettavuus ja tulkittavuus, joten sitä olisi tarpeen 

tasapainottaa kirjallisen viestinnän kanssa. Lisäksi ongelmakohdiksi huomattiin 

yksilöiden omat intressit sekä ajoitus. Koska BRP Finland Oy:n tuotantolinjalla 

työskentelee lähes 200 henkeä, on kaikkien tavoittaminen yhtenevästi haastava 

tehtävä. Lean-työkaluja tutkittuani tulin kuitenkin johtopäätökseen usean eri työ-

kalun yhdistämisestä tietyssä järjestyksessä, jolloin yhtenevä tavoitettavuus 

parantuu. 

 

Työnjohtajilla on omat vahvuutensa viestinnässä. Jokaisen henkilön kanssa 

keskustellessa kykenin tunnistamaan henkilöiden omat parhaat osaamisalueet, 

joita kukin työnjohtaja hyödynsi omissa työtehtävissään. Leanin yksi tärkeimpiä 

työkaluja on monitaitoisen tiimin rakentaminen, jossa jokainen osa kykenee täy-

dentämään toistaan. Työnjohtajien joukossa on sekä äärimmäisen taitavia suul-

lisia kuin kirjallisiakin viestijöitä, jotka kuitenkin tällä hetkellä viestivät kaikki eri 

tavoin. Viestinnän standardisointi tiettyyn pisteeseen Kaizen-prosessin kautta 

voisi olla hyvä ratkaisu nykyisen mallin parantamiseksi, jossa hukka näkyy eri-

laisen viestinnän aiheuttamassa sekaannuksessa. Demingin ympyrää mukaillen 

nykymallinen viestintä on nostanut esille ongelmia, joihin tulisi suunnitella vasta-

toimia, kuten viestinnän standardisoinnin. Ymmärrettävyys koetaan suurimpana 

ongelmana, johon haastattelujen perusteella selkeäksi ratkaisuksi osoittautui 

kirjallinen ja visuaalinen viestintä.  

 

Taitavien kirjallisten viestijöiden hyödyntäminen kirjallisen viestinnän standardi-

soimisessa olisi tilannetta selvästi parantava vastatoimenpide, joka johtaisi uu-

teen kirjallisen viestinnän standardiin. Taitavat kirjalliset viestijät pystyvät autta-

maan standardin suunnittelussa, joka olisi yhtenevä koko tehtaan tuotantotilois-

sa. Tällöin informaatio pysyisi kaikille samana ja helposti tarkistettavana.  
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Käytännössä tämä tarkoittaisi työnjohtajien ilmoitustaulujen tehokasta hyödyn-

tämistä, jolloin kaikilta ilmoitustauluilta löytyisi aina sama info, jos se on koko 

tuotannon toimintaan vaikuttavaa. Jokaisen työnjohtajan kopin ulkopuolelta löy-

tyy ilmoitustaulu, joissa tällä hetkellä näytetään suurimmalta osin tuotannollista 

dataa visuaalisen johtamisen periaatteiden mukaisesti. Jos tärkeästä aiheesta 

nykymallin mukaisesti viestitään lähinnä vain suullisesti, eri ryhmien väliset vää-

rinymmärrykset kasvavat ongelmaksi. Viestiä tuettaessa yhtenevällä kirjallisella 

informaatiolla kaikki työntekijät saavat saman tiedon viestittävästä asiasta yhtä-

aikaisesti nähtäville.  

 

Uusi standardi voi nostattaa uusia ongelmia esille, jolloin niiden perusteella voi-

daan aloittaa taas uusi Kaizen-prosessi ja tehdä jatkuvaa kehittämistä ymmär-

rettävyyden ja kirjallisen viestinnän kehittämiseksi. Lisäksi viestinnän tehosta-

minen värikoodauksin korostaisi visuaalisen viestinnän tehokkuutta. Viestistä 

olisi tällöin mahdollista nähdä välittömästi, kuinka tärkeästä aiheesta on kyse. 

Aihe vapauttaisi todennäköisesti myös työnjohtajien omaa aikaa, kun tärkeim-

mistä aiheista löytyy aina kirjallinen ilmoitus, jolloin oletettavasti työntekijöiden 

esittämät suulliset kysymykset aiheista vähenisivät. 

 

Ilmoitustaulujen hyödyntäminen vaatisi myös linjauksen taulujen käytölle, jota 

5S-periaate voisi tukea. Hyödyllisen ja hyödyttömän (esimerkiksi vanhentuneen) 

informaation määrittäminen kerran viikossa (Sort), ilmoitusten ja numeraalisen 

datan asettaminen tiettyyn järjestykseen (Set in order), ilmoitustaulun pitäminen 

siistin näköisenä (Shine), värikoodauksen sopiminen (Standardize) sekä koko 

prosessin ylläpitäminen (Sustain) olisi hyvä käytännön esimerkki 5S:n hyödyn-

tämisestä sekä sen visuaalisen viestinnän tukemisesta. Nopealla vilkaisulla tie-

täisi aina, onko ilmoitustaululle tullut jotain uutta tietoa ja sen sijainti olisi aina 

sama. 

 

Viestintää voisi myös pyrkiä ohjaamaan Kanban-prosessilla. Prosessin luomi-

nen alkaisi vaatimusten määrittelystä sekä työmäärän sopimisesta. Vaatimuk-

sena voisi olla aiemmin ehdotettu uusi standarditaso viestinnässä ja työmääräl-

lä suunniteltaisiin esimerkiksi kirjallisen viestinnän laatimisvuorot. Virtaus toteu-

tuisi viestin saapuessa, kun se prosessoitaisiin kirjalliseen muotoon vuorossa 
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olevan työnjohtajan toimesta ja välitettäisiin eteenpäin muille työnjohtajille, jotka 

veisivät asian ilmoitustauluilleen tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen – työnteki-

jöille. Viestinnälle sovittaisiin standardimalli ja siitä voitaisiin keskustella työnjoh-

tajien palaverin yhteydessä, mikäli siinä huomattaisiin esille tulleita ongelmia. 

Lopuksi seurattaisiin työntekijöiden mukautumista uuteen viestintästandardiin ja 

voitaisiin tehdä arvio sen toimivuudesta. 

 

BRP Finland Oy:n käyttämien Andon-järjestelmän sekä visuaalisen johtamisen 

näyttöpäätteiden hyödyntäminen olisi myös tehokas keino saada viesti kaikille 

yhtäaikaisesti. Andon-järjestelmän avulla voitaisiin antaa äänimerkki tärkeän 

viestin saapumisesta, joka näkyisi näyttöpäätteillä tietyn aikaa. Koska näyttöjen 

seuraaminen esimerkiksi trukkia kuljetettaessa on kuitenkin työturvallisuusriski, 

voisi järjestelmän toteuttaa esimerkiksi siten, että viestistä kertova äänimerkki 

annetaan 30 sekunnin välein. Jos informaatio näkyisi taululla esimerkiksi kaksi 

minuuttia, äänimerkeistä voisi päätellä, paljonko työntekijällä on vielä aikaa lu-

kea viesti. Oman työtehtävän voi tällöin suorittaa loppuun tai kuljetettavan trukin 

ehtii ajamaan päätepisteeseen turvallisesti ennen viestin lukemista. Viesti tulisi 

saatettua perille kaikille työntekijöille kahden minuutin sisään. Viestiä tukeva 

kirjallinen viesti ilmoitustauluilla toimisi vielä vahvistavana tietona, josta infor-

maation voisi käydä lukemassa vielä jälkeenpäin. 

 

Kirjallisella viestinnällä on myös vahva rooli ongelmallisiksi koettujen epätasai-

sesti etenevän viestintäaallon ja ns. puskaradion vaikutusta vähentävänä, koska 

jokaisella työntekijällä on mahdollisuus päästä samaan informaatioon käsiksi. 

Vaikutus näkyisi tiedon vääristymisen vähentymisenä sekä työnjohtajien kysy-

myksiin käyttämän ajan vähentymisenä. Parhaassa tapauksessa tämä helpot-

taisi työnjohtajien kokemia ulkopuolisten häiriöiden aiheuttamia keskeytyksiä ja 

parantaisi heidän omien työtehtäviensä laadukkuutta sekä mielekkyyttä. 

5.2 Tiiminvetäjien hyödyntäminen 

Tiiminvetäjien hyödyntäminen vertikaalisessa viestinnässä nousi odotettua suu-

rempaan rooliin haastatteluissa. Koska tähän mennessä tiiminvetäjiä valitessa 

ei näiden viestintätaitoja ole huomioitu tarkemmin, tulisi nämä taidot ottaa huo-
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mioon tiiminvetäjiä valitessa. Myös viestintärakenne tiiminvetäjien osalta on vie-

lä epäselvä toistaiseksi. Mainittuja ongelmia olivat annetun viestin ymmärtämi-

nen, aiheisiin keskittyminen sekä ulkopuoliset ärsykkeet sekä tehdashallin melu. 

 

Tiiminvetäjien tekemään viestintätyöhön olisi hyvä soveltaa lisäarvon analysoin-

tia. Analysoinnissa pohdittaisiin tiiminvetäjien viestintätyön tuomaa lisäarvoa 

sekä pyrittäisiin selvittämään sen hukka. Hukkaa on mainituissa ongelmissa 

esimerkiksi metelin aiheuttama häiriö sekä keskittymättömyys. Olisi hyvä seura-

ta tiiminvetäjien tekemää viestintäprosessia esimerkiksi viikon ajan, jossa huo-

mioitaisiin ainakin viestin sisäistäminen, viestin etenemisprosessi, palaverien 

määrä, työntekijöiden tavoittavuus, kävelymatkojen määrät ja reitit sekä viesti-

miseen käytetty aika. Analyysin pohjalta on mahdollista analysoida viestinnän 

yhteydessä esiintyvä hukka ja pyrkiä poistamaan se viestinnän tehostamiseksi 

sekä viestinnän mielekkyyden lisäämiseksi. Hyvänä esimerkkinä jo valmiista 

hukan poistamisesta on Whatsapp-sovelluksen käyttöönotto. Tekstiviestejä kri-

tisoitiin, koska niiden luettavuutta ei kyetä seuraamaan. Viestin saavuttavuuden 

selvittäminen erikseen on hukkaa, josta päästään eroon työvälineitä muuttamal-

la. 

 

Hukan selvittämisen ja viestinnän roolin selventämisen jälkeen tiiminvetäjien 

viestintään voisi hyödyntää Kanban-mallia edellisen kappaleen lailla. Koska tii-

minvetäjien työtehtävät ovat kuitenkin vielä suurilta osilta määrittelemättömiä 

viestinnän osalta, tulisi työtehtäviä tarkistaa tästä näkökulmasta. Kanban-taulun 

periaatteiden mukaisesti tiiminvetäjät voisivat esimerkiksi seurata taululta pala-

verien ajankohdat sekä heidän viestintäänsä määritellyt kriteerit. Kriteerit voisi-

vat esimerkiksi kertoa siitä, missä ajassa viestin tulee olla tiimille välitetty, miten 

viestintä tapahtuu poikkeustilanteissa, sekä miten viestin tulee edetä fyysisesti 

tuotantoympäristössä. Tämä poistaisi erityisesti epätasaisesti leviävää viestin-

tää, kun viestinnälle olisi asetettu standardi, jonka mukaan kaikki työntekijät tie-

tävät viestin saavansa. 
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5.3 Avoimen palautekulttuurin luominen 

Leanin vahvana ajatuksena on työntekijän osaamiseen luottaminen. Työntekijä 

on oman työtehtävänsä ammattilainen ja tietää, miten työtehtävät suoritetaan 

annettujen standardien mukaan. Toisinaan työntekijä saattaa keksiä paremman 

keinon tehdä sama työtehtävä, jolloin tästä on mahdollista ottaa uusi standardi 

työtehtävää varten. Hyvällä palautekulttuurilla on merkittävä vaikutus työntekijän 

kokemaan mielekkyyteen töissä sekä motivaatioon. Avoin palautekulttuuri tukee 

työntekijöiden luovuutta siten, että työntekijän on mielekästä tehdä ehdotuksia 

työtehtävistään. BRP Finland Oy tukee ehdotustoimintaa samaa nimeä kanta-

valla toimikunnalla, jonka tehtävänä on pohtia tehtaan henkilökunnan tekemiä 

ehdotuksia ja selvittää niiden toteutuskelpoisuus. 

 

Avoimen palautekulttuurin rakentaminen uudeksi standardiksi mahdollistaisi 

sekä positiivisen että rakentavan palautteen antamisen siten, että se koettaisiin 

normaalina tapahtumana työpäivän aikana. Tällä olisi mahdollista vähentää pa-

lautteen vastaanottajan henkilön vaikutusta siihen, koetaanko palaute rakenta-

vana vai negatiivisena. Haastatteluissa selvisi myös, että rakentavan palautteen 

antaminen haluttiin tehdä vastaanottajaa ajatellen, jolloin tämä ei joutuisi kiusal-

liseen tilanteeseen omien vertaistensa kanssa.  

 

Standardimalliksi voisi pohtia jokapäiväisen palautetuokion yksittäisen työnteki-

jän kanssa, esimerkiksi aakkosjärjestyksessä. Tarkoituksena ei olisi syksyn 

HeKo-keskustelujen laajuinen keskustelu, vaan lähtökohdaltaan esimerkiksi 

parin minuutin mittainen palautetuokio, jossa on tarkoitus antaa pikainen pa-

laute menneiden viikkojen työtehtävistä ja kysyä myös työntekijän palaute esi-

miesten toiminnasta. Kestoa voisi muokata keskustelun sisällön suhteen, mutta 

se olisi tarkoitus pitää lyhyenä. Tällöin rakentavan palautteen antaminen voisi 

tapahtua normaalikäytäntönä muun päivittäisen toiminnan ohella, eikä aikaa 

kuluisi toimintaan kuin muutamia minuutteja yhden päivän aikana. Palautteen 

kysyminen on erityisen tärkeässä roolissa palautekulttuurin luomisessa. Haas-

tattelujen perusteella esimiehelle annetun palautteen puute vaikutti olevan suu-

rin este avoimen palautekulttuurin rakentumisessa nykyisen mallisessa toimin-

nassa. Kun työntekijöille annetaan mahdollisuus ja jopa pyydetään (rakentavaa) 



42 

 

palautetta, antaa tämä mahdollisuuden molemminpuolisen luottamuksen raken-

tumiselle ja avoimen palautekulttuurin synnylle.  
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6 LUOTETTAVUUS JA JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSET 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Laadullises-

sa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ilmiö paremmin, siitä halutaan syvälli-

nen näkemys tai ilmiöstä halutaan saada hyvä kuvaus. Samat tekijät eivät kui-

tenkaan aina toimi yhtä pätevästi eri tutkimuksissa. (Kananen 2015, 70–71). 

Kanasen (2015, 353–356) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuus, eli re-

liabiliteetti selvitetään luotettavuuskriteerin pohjalta. Yleisesti käytettyjä kriteere-

jä ovat esimerkiksi luotettavuus/totuudellisuus, siirrettävyys/sovellettavuus, riip-

puvuus sekä saturaatio. 

 

Luotettavuuden ja totuudellisuuden arviointi tarkoittaa tutkimustulosten toden-

mukaisuutta sekä tarkkaa dokumentaatiota (Kananen 2015, 353). Tutkimustu-

lokset vastaavat tutkittavaa ilmiötä ja vastaavat päätutkimuskysymykseen. 

Kaikki välillinen materiaali haastatteluiden litteroinnin ja koodauksen osalta pää-

tettiin salata vastaajien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Materiaali on toimitettu 

opinnäytetyön toimeksiantajalle tarkistettavaksi sekä mahdollisia jatkotutkimuk-

sia varten hyödynnettäväksi. 

 

Siirrettävyydellä ja sovellettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen hyödyntämistä 

toisen tilanteen tulkintaan. Tämä vaatii lähtökohtien sekä tutkimustulosten tark-

kaa kuvausta. Siirrettävyys on kuitenkin pääsääntöisesti siirtäjän vastuulla. (Ka-

nanen 2015, 353). Tutkimusta voi hyödyntää sellaisenaan toisen tilanteen ym-

märtämiseksi. Pyrin toteuttamaan haastattelun työnjohtajia johdattelematta ja 

koodaamaan aineiston mahdollisimman objektiivisesti. Nauhoitteiden ja litte-

roinnin salaaminen mahdollisti myös avoimen haastatteluympäristön, jossa kai-

kista aiheista oli helppo keskustella. 

 

Riippuvuus tarkoittaa aineiston yhtenevyyttä tutkimustuloksen kanssa. Mikäli 

aineisto ja tehty tutkimus päätyvät samaan tulokseen, voidaan tulkinta olettaa 

oikeaksi. (Kananen 2015, 353–354) Tutkimuksessa on pyritty hyödyntämään 

sekä vanhempaa, että uudempaa tutkimustietoa esimiesviestinnästä ja Leanis-
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ta. Lähteiksi valitsin pääsääntöisesti tieteellisiä julkaisuja suomen ja englannin 

kielellä, sekä suomenkielistä lähdekirjallisuutta. Tieteellisten artikkelien pääkie-

lenä käytin englantia. On mahdollista, että kielirajaukset ovat vaikuttaneet löyty-

neiden artikkelien keskimääräiseen laatuun.  

 

Saturaatio tarkoittaa havaintoyksiköiden lisäämistä niin kauan, kuin havainnot 

tuovat tutkimukseen uutta tietoa. (Kananen 2015, 355). Havaintoyksikköinä toi-

mivat BRP Finland Oy:n tuotannon työnjohtajat. Havaintoyksiköitä oli viisi, joista 

lopulta tavoitin neljä haastateltaviksi. On hyvin mahdollista, että kaikki työnjohta-

jat tavoittamalla olisin saanut tutkimukseen lisää näkökulmia ja uutta tietoa, 

mutta olosuhteisiin nähden tutkimuksessa saavutettiin hyvä saturaatio. 

6.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Teemahaastattelun tarve havaittiin työntekijöiden haastattelun pohjalta. Koska 

työntekijöiden haastattelu toteutettiin ilman rajattua tutkimuskysymystä, olivat 

tulokset käytännössä vain suuntaa antavia. Työntekijöiden näkemykset voisi 

kartoittaa laajemmin ja selvittää tarkemmin syyt työntekijöiden keskuudessa 

tapahtuviin viestinnän ilmiöihin.  

 

Tutkimuksen johtopäätösten toteutuessa kehityksen mittaaminen myöhempänä 

ajankohtana voisi valottaa tehokkaasti toimenpiteiden tehokkuutta ja ohjata seu-

raavia jatkotoimenpiteitä. Yksi Leanin periaatteista on yrityksen luominen jatku-

van parantamisen avulla (Liker 2004, 41). Leanin käyttämisestä sisäisessä vies-

tinnässä olisi mielenkiintoista saada uutta informaatiota. Casen kaltaisessa ta-

pauksessa lähtökohtia on jo tutkittu, joten toimenpiteiden mittaaminen voisi tuo-

da arvokasta tutkimustietoa Leanin soveltuvuudesta sen alkuperäisen käyttö-

alueen ulkopuolella. 
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