Opinnäytetyö (AMK)
Liiketalous
Tradenomi
14.5.2019

Miia Toivokoski

LAATUHANKE
HYPERMARKETIN
KASSAOSASTOLLA
– työkaluina 5S, Daily management ja PDCA

OPINNÄYTETYÖ AMK | TIIVISTELMÄ
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU
Liiketalouden koulutusohjelma
2019 | 33 sivua, 2 liitesivua

Miia Toivokoski
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KASSAOSASTOLLA
Tämän työn tarkoituksena oli vaikuttaa hypermarketin kassa- ja info-osaston työvälineiden ja -ympäristön visuaalisen ulkonäön selkeyttämiseen, työn teon helpottumiseen
sekä työn ymmärryksen parantamiseen Lean-filosofiasta lähtöisin olevien työkalujen
avulla. Tarve työn toteuttamiselle ilmeni työntekijöiden antamasta palautteesta sekä työn
kustannusten jatkuvasta noususta.
Teoreettinen viitekehys rakentui johtamisoppien ympärille. Tietoperusta sisältää tietoa
Lean-johtamisesta sekä opinnäytetyöhön käytettyjen työkalujen esittelyä. Lean-johtamisen laatutyökaluista käyttöön valikoituivat työntekijöiltä saatujen palautteiden perusteella: 5S, jolla hallinnoidaan siistiä osastoa, Daily Management, jonka tarkoituksena on
lisätä työn ymmärrystä sekä PDCA – jolla tavoitellaan jatkuvan parantamisen mallia. Tietoperustassa käsitellään myös kehityskeskusteluita sitouttamisen keinona ja esitellään
mittaristot, joiden perusteella opinnäyteyön onnistumista voidaan mitata.
Opinnäytetyössä käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää.
Nykytilan kartoitus tehtiin työn kirjoittajan osallistuvan havainnoinnin ja työntekijöiden antamien mielipiteiden avulla. Tutkimustulosten perusteella valittiin kohteet, joihin Leanmenetelmän työkaluja kokeiltiin. Työn toteutusosassa esitetään, millaisiin ratkaisuihin
osastolla työkalujen käytössä päädyttiin. Työn tuloksia mitataan osiossa henkilöstökulujen kehityksellä sekä työntekijöiden antamalla pisteytyksellä.
Tuloksina havainnoitiin, että työntekijöiden kokonaisymmärrys työn merkityksestä kasvoi
Daily managementin avulla. Henkilöstön mielipiteen ja henkilöstökulujen perusteella voidaan myös tulkita, että 5S on vaikuttanut positiivisesti työn virtauksen parantumiseen ja
täten myös asiakaspalvelun sujuvuuteen.
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QUALITY PROJECT IN HYPERMARKET CASHIER
DEPARTMENT
- Using tools 5S, Daily management ja PDCA
The purpose of this thesis was to make a difference on visual clearness and workflow
and to simplify ways of working in Cashier and Help desk department in a hypermarket
by using tools from Lean Management philosophy. The need for this study arises from
is the feedback collected from Cashier and Help desk workers and from the fact that
costs in this area are constantly increasing.
The theoretical framework was built on the basics of management studies. Basics of
Lean Management and used tools are described in the knowledge fundamentals of this
thesis. The tools used from Lean Management were chosen according to the feedback
from area workers. 5S is typically used to create and control clean workplace. The purpose of Daily management is to improve common understanding of workload and most
important measurable indicators. PDCA – cycle is used to create a culture of continuous
improvement. Appraisal discussions are addressed from the staff commitment point of
view. The most important indicators to evaluate the final results of this thesis are introduced in knowledge fundamentals.
The approach methods were both qualitative and quantitative. Current state mapping
was done by using informal observations inside the unit and by analyzing feedback received from workers. Based on these studies, the Lean Management piloting areas were
chosen. The implementation part of this thesis represents the chosen solutions in the
study area. The results are measured by observing the progress of staff expenses and
by scoring created for workers to evaluate whether the changes were negative or positive.

Results indicate that overall understanding of area workers was improved by using methods of daily management. 5S and better workflow management resulting to better customer service can also be verified from the latest worker feedback and currently lower
staff expenses.
KEYWORDS: Management, Lean-philosophy, quality tools
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1 JOHDANTO
Opinnäytetyö on toteutettu henkilöstöjohtamisen- sekä henkilöstökulujen hallinnan työkaluksi vähittäiskaupan työympäristössä. Työn tarkoituksena on tutkia ja testikäyttää sellaisia yritykselle uusia johtamisen menetelmiä, joiden tehokas hyötykäyttö nopeuttaa
työntekijöiden työskentelyssä ilmeneviä hidastumia ja toisaalta lisätä motivaatiota ja halukkuutta työskennellä yrityksessä.
Aihe opinnäytetyöhön valikoitui helposti, sillä nykytrendinä työn muutos ja työssä jaksaminen ovat aiheita, johon yrityksen tulee tulevaisuudessa keskittyä entistä kirkkaammin.
Trendin johdosta työnjohdon merkitys korostuu ja yrityksen onnistumisen tekijänä on parempi työkulttuuri ja tekemisen laadun parantaminen. Kirjoittaja työskentelee yrityksessä
tulosvastuullisena esimiehenä, jolloin henkilökohtainen kiinnostus tuloksellisen toiminnan kehittämiseen on huomattava.
Opinnäytetyö toteutettiin ketjutoiminnallisessa yksikössä, joka on toiminut paikallaan jo
vuodesta 2000 lähtien. Tarkemmin kuvattuna työ suoritettiin hypermarketin kassa- ja
neuvontaosaston alueella, jossa avaintekijänä opinnäytetyön aiheen näkökulmasta esille
nousee palvelun nopeus ja laatu. Asioidessaan myymälässä, saattaa ainoa työntekijän
kohtaaminen tapahtua kassalla, jolloin palvelutapahtuman sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää myymälämielikuvan kannalta.
Opinnäytetyön toteuttamiseen osallistui Lean-filosofian suositusten mukaisesti työn kirjoittajan lisäksi osaston työntekijöitä, jotka olivat avainasemassa muutosten rantauttamisessa hyötykäyttöön ja palautteenantoon. Työssä esitettyjen muutosten käyttäjäryhmä
on 32 henkilöä sekä vaihtuva henkilöstö yrityksen omista eri toimipaikoista, että vuokrayrityksen henkilöstöstä, jolloin työn ja tutkimusten perusteella muutettujen toimintojen
testikäyttäjäryhmä on laaja.
Vähittäiskaupan haasteena on vastata jatkuvasti kasvavaan erilaisten asiakasryhmien
asiakastyytyväisyyteen kustannukset huomioiden. Tämä edellä, on löydettävä erilaisia
tekniikoita kasvattaa työntekijöiden ylpeyttä työskennellä yrityksessä, kirkastaa sen tavoitteet päivittäisessä edistymisessä sekä helpottaa työskentelyä. Asiakkaalle tuotettu
lisäarvo kasvattaa asioinnissa tapahtuvaa tyytyväisyyttä ja näin edelleen yrityksen brändikehitystä.
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Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat: Millaisin konkreettisin keinoin voimme vaikuttaa asiakkaalle sujuvampaan palveluun sekä miten voimme lisätä työn ymmärrystä yksikössä.
Lähdeaineistoa opinnäytetyöhön on saatavilla runsaasti Lean-filosofian laajennuttua eri
toimialojen käyttöön. Tietoperustassa käytettiin hyväksi erilaisia sähköisiä lähteitä, kirjoittajan luennoilta ja kursseilta keräämäänsä materiaalia, että muutamaa alan perusteosta.
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2 JOHTAMINEN
Johtamisen määritelmä on muuttunut vuosien saatossa. Työvoiman väheneminen ja kilpailun lisääntyminen on muuttanut johtamisen kenttää merkittävästi. Johtamisessa merkittävään rooliin on noussut yrityksen strategian määrätietoinen jalkauttaminen työympäristön käyttöön. Toisaalta entistä tarkemmin johtamisessa keskitytään erityisesti yksilötason johtamiseen sekä henkilöstön motivointiin. Työn johtamisessa nähdään usein ristiriitoja, kun työn arvostuksesta puhutaan aiempaa tiheämmällä tahdilla mutta arjen keskellä henkilöstö koetaan kuitenkin pakollisena kulueränä (Kauhanen J. 14-18)
On tunnistettu, että erityisen merkittävä tekijä tuloksellisessa johtamisessa on työhyvinvoinnilla. Suomen tilassa työvoimakustannukset ovat keskimäärin korkeat, jolloin yksittäisen henkilön työsuorituksen tulisi olla tuottava. Työhyvinvoinnin määritelmässä työntekijät kokevat toimensa merkittäväksi, mielekkääksi ja palkitsevaksi. Työn tulisi olla terveellistä ja turvallista (Aura O., Ahonen G. 18-20)

2.1 Johtamisen työkalu – Lean

Työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työn tuottavuuden lisäämiseksi on löydetty erilaisia johtamismalleja. Eräs malleista on nimeltään Lean-johtaminen, jonka filosofian noudattamisessa edut palvelevat juuri työhyvinvointia ja tuottavuutta. (Torkkola S. 12-13)
Jotta johtamismallin käyttöönotto toimisi mahdollisimman hyvin, on työntekijöiden ymmärrettävä, mitä asioita tullaan muuttamaan ja ennen kaikkea, miksi niitä halutaan muutettavan. Esimiehen ei ole viisasta tarjota henkilöstölle ratkaisua ongelmaan, jollei työympäristön jäsenet ymmärrä ongelman olemassaoloa. Yleinen reaktio toimintatapojen
muutoksessa on nimeltään muutosvastarinta, jota esiintyy varsinkin silloin, kun muutoksen perusteista ja muutettavista tavoista on viestitty huonosti. Muutoksesta selviytymiseen, on esimiehen yhdessä työryhmänsä kanssa pidettävä kiinni juuriongelmista ja jaksettava perustella tavoitteita ja tehtäviä annettuihin vastaväitteisiin. (Torkkola S. 88)
Uusien johtamistyökalujen käyttöönotto vaatii osaston esimiehen sekä koko organisaation yksikön sitoutumista muutokseen. Jotta muutosta voidaan johtaa tehokkaasti, on
esimiesten ymmärrettävä se, mitä halutaan muutettavan. Parhaiten yksittäisten ongel-
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makohtien hahmottaminen onnistuu Lean-johtamisesta tutulla Gemba -walkilla, läpikävelyllä. Käsite tarkoittaa sitä, että esimies osallistuu työn tekoon ja ymmärtää kunkin
työtehtävän prosessin sekä kokonaisuuden.
(Torkkola S., 125-126)

2.2 Mittarointi

Yrityksen käytössä on tulospalkkausmalli, jolla toiminnan onnistumista mitataan kerran
vuodessa. Tulospalkkio sisältää mittareita, joissa yksikön toiminnan tuloksellisuutta ja
toimintoja mitataan. Palkkio on henkilökohtainen ja sitä voidaan saada osion onnistumisista riippuen 10%-100% henkilön kuukausipalkasta. (Keskinen H., 2019) Jotta henkilöstö motivoituu saavuttamaan tulospalkkiota, tarvitaan erilaisia keinoja, joilla palkkiosta
viestitään. Tärkeää on, että ymmärretään se miten omalla toiminnallaan mittareihin, pystyy vaikuttamaan. (Suur-Seudun Osuuskauppa, 2019)
Leanin periaatteen mukaisesti yksittäisten työtehtävien valmistuminen on tehokkainta
silloin kun suoritettava tehtävä viedään kerralla loppuun saakka. Kerralla loppuun suoritettu työtehtävä sisältää vähemmän liikettä ja siirtelyä kuin useammassa osassa suoritettu tehtävä. Keskeneräiset tehtävät myös kuormittavat työntekijän suorituskykyä, jolloin
työn virtaus heikentyy entisestään. (Savolainen, P., 2018)
Työorganisaation yksikön työn tehokkuuden mittarointi tapahtuu tämänhetkisessä tilassa
asiakasmäärien ennustamisella, historiatiedon tulkinnalla, myyntimäärillä ja ruokakorin
keskiostoksen hinnan välisellä laskennalla. Henkilökunnan oikea-aikaisella sijoittumisella varmistetaan korkea asiakastyytyväisyys sekä työtyytyväisyys. Edellä mainittuja
asioita seurataan muun muassa päivittäisin raporttianalyysein toiminnan tuloksista, asiakastyytyväisyystutkimuksella sekä kunkin henkilökunnan jäsenen kanssa käydyin kehityskeskusteluin. (Sintra, 2019)
Tyytyväinen asiakas on organisaation toiminnan elinehtoja. Asiakastyytyväisyyden tavoittelussa organisaation on määritettävä tahtotila, mille tasolle tyytyväisyyttä tullaan tavoittelemaan. Asiakastyytyväisyys on investointi, asiakkaan palvelu vie työaikaa ja näin
ollen henkilöstöresursseja. Toisaalta tyytymätön asiakas vie mennessään liikevaihtoa.
(Kokkonen, O., 2006)
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2.2.1 Littlen laki

Virtauksen parantaminen eli sujuvamman asiakaspalvelun kehittäminen perustuu projekteihin. Jotta kehittämisen kustannukset pysyisivät hallinnassa, on pyrittävä vaikuttamaan toimintaan muun, kun resurssien lisäämisen keinoin. Operatiivisella tasolla Littlen
lakia voidaan soveltaa laskentakaavallaan siihen kuinka paljon hukkatoimintojen poistaminen vähentää vaihtelun- eli ristiriitojen kautta tapahtuvaa palveluprosessia.
Littlen lain mukaan jaksoaika korreloi palveltavien asiakkaiden työn määrään.
Jaksoaika on suoraan verrannollinen työjonon tai palveltavien asiakkaiden
työn määrään. Jos työmäärä vähenee tai palveltavien henkilöiden määrä
jonossa vähenee, jaksoaika lyhenee. Mieti vaikka kaupan jonoa: jos ei ole
jonossa asiakkaita, pääset kassalta nopeasti läpi. Mutta...
Samanaikaisesti kun työjono lyhenee tai palveltavien asiakkaiden määrä
jonossa laskee, todennäköisyys kasvaa sille käsiteltävä työ loppuu. Jos ei
olisi vaihtelua, virtauksen ylläpitämiseksi ei tarvittaisi työtä tai palveltavia
asiakkaita virtauksen ylläpitämiseksi.
Eli, sama kaupassa, kun kassajonosta henkilöiden määrä vähenee, todennäköisyys sille, että kassalla ei ole jossain vaiheessa työtä kasvaa. Näin
ollen kassa läpimeno laskee, mutta asiakkaat pääsevät nopeammin kassojen läpi. - (Piirainen, A. 2019)
Edellä selvitetystä laista johtuen on haastavaa suunnitella oikea määrä tekijöitä työvuoroon.

2.2.2 Henkilökohtainen keskustelu / Kehityskeskustelu

Johtamistyylimuutoksen keskiössä sijaitsee koko osaston henkilökunta. Muutosten äärellä on tärkeää kuunnella henkilöstöä sekä luoda kehityskeskustelusta aito ja tärkeä
hetki. Palautetta onnistumisista ja kehittymiskohteita on annettava molemmin puolin,
jotta keskustelua voidaan pitää onnistuneena.
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Kehityskeskustelun lopputulemana osaston työntekijä on parhaimmillaan entistä sitoutuneempana ja toimintaa ymmärtävämpänä, motivoituneena työryhmän jäsenenä. Hänelle
on määritetty vastuu osaston työn onnistumisessa, jolloin sitoutuminen yritykseen kasvaa. Kehityskeskustelussa läpikäydään työryhmän yhteiset tavoitteet ja kirkastetaan
työntekijän henkilökohtainen merkitys lopputulemaan. Kuvassa 1 havainnoidaan, miten
luottamus yritystä kohtaan rakentuu.

Kuva 1. Kehityskeskustelun reunaehdot
(Aarnikoivu, H., 2016, 1)
Kirjassaan Aarnikoivu ehdottaa yhden taitavan kommunikointitavan olevan arviointiasteikko, jossa kysytään työntekijän mielipidettä siitä, missä kohdassa tämä kokee arvioitavan kohteen nyt olevan. Tätä asteikkoarvostelua tullaan käyttämään opinnäytetyön tuloksena luodun uudistuksen arviointityylinä. (Aarnikoivu, H. 2016, 6.)

2.2.3 Työn tuottavuus

Johtamismallin uudistuksen tulosta ja hukkien poistamisen vaikutusta voidaan tarkastella numeraalisesti työn tuottavuuden näkökulmasta. Tuottavuus työn toteuttamisorganisaatiossa lasketaan kaavalla: tehty työtunti / liikevaihto per tehty työtunti = tehokkuus.
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Työn tuottavuus on yksikön kannalta tärkein luku, sillä teholuku kertoo asiakastyytyväisyydestä liikevaihdon määrällä ja toisaalta työn tuottavuudesta. Kassalla työskentelevän
henkilön tehokkuus on laskettavissa yksilötasolla myytyjen eurojen suhteella työhön käytettyyn aikaan.
(Sintra, 2019)
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3 LEAN-FILOSOFIA
Lean on maailmanlaajuisesti käytetty päivittäisen johtamisen ja jatkuvan kehittämisen
menetelmä, jonka mukaan toimimalla kaikki toiminta keskittyy lähtökohtaisesti asiakkaalle arvoa tuottaviin toimintoihin. Se on johtamisfilosofia, jolla kaikesta toiminnasta ja
yrityksessä tehtävistä prosesseista poistetaan hukkatekijöitä, asiakkaalle arvoa tuottamatonta toimintaa. Lean-ajattelumallissa edellä mainittuja erilaisia hukkia tunnetaan yhteensä seitsemän:
1.Ylituotanto: Suuremman määrän tuottaminen tarpeeseen nähden. Palvelutehtävässä hukkana voidaan nähdä ylimääräisen henkilöstön resursointi
asiakasmäärään nähden.
2.Odotus: Seuraavan työvaiheen odotus tai jonkin tehtävän seuranta.
3. Kuljettaminen: Tavaroiden ja tietojen ylimääräiset siirtelyt.
4.Tarpeeton käsittely: Liiallinen asioiden hoito tai tuotteiden käsittely ja järjestäminen.
5.Varastointi: Turhan tavaran säilyttäminen estämässä tehokkaan toiminnan, toisaalta liika varastointi lisää myös varastoarvoa, joka sitoo yrityksen
pääomaa.
6. Tarpeeton liikkuminen: Kaikki turha liike, mitä työntekijöiden täytyy suorittaa työn aikana, kuten työtarvikkeiden etsiminen, myös kävely on hukkaa.
Myös työntekijän toistuva tiedostojen etsiminen voidaan käsittää turhaksi
liikkumiseksi.
7.Viat: Virheellisten palvelutilanteiden aiheuttamat reklamaatiot tai virheelliset tuotteet (laatuvirheet).
Leanin mukaan kaikki asiakkaalle lisäarvoa tuottamaton työ on hukkaa. Seitsemän hukan lisäksi filosofiassa tunnetaan viisi pääperiaatetta, jotka ohjaavat lean-filosofian käyttöä.
(Savolainen P. 3-14)
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Kuva 2. Leanin 5 pääperiaatetta
(Vuorinen T., 2013, 72)
Kuvassa 2 esitellään viisi Leanin pääperiaatetta. Ensimmäisenä tehtävänä sillä on määrittää koko yrityksen toiminnasta sellaiset tekijät, jotka tuottavat arvoa asiakkaalle ja
mitkä ovat tuottamattomia. Tässä vaiheessa on muistettava lisätä määrittelyyn sekä sisäiset, että ulkoiset asiakkaat mutta myös yrityksen omistajat.
Seuraavana vaiheena on hahmottaa ja kartoittaa yrityksen tuotteen tai palvelun arvovirta. Kuvaajaa luodessa, tulee ilmi samalla ylimääräisiä tai mutkikkaita toimintoja, hukkia, joita käsitellään myöhemmin tekstissä.
Kolmas vaihe on luoda tuotteen tai palvelun virta ideaalitilassaan, ilman hukkia tai keskeytyksiä – vain asiakkaalle arvoa tuottavana.
Neljännessä vaiheessa tunnistetaan niin sanottu imuohjaus. Käsite tarkoittaa sitä, että
luodaan asiakkaalle sellaisia toimintoja ja tuotteita kuin mitä asiakas tarvitsee.
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Täydellisyyteen pyrkimisessä tärkeimpinä onnistumisen tekijöitä on useita. Hukkatekijöiden poistaminen, päivittäinen johtaminen, prosesseja hidastavien virheiden ja pullonkaulojen välttäminen ovat eräitä tekijöitä tässä.
(Savolainen P. 3-14)

3.1 Leanin historia

Lean (engl. hoikka, niukka) on johtamisfilosofia, jonka teki tunnetuksi James Womackin
ja Danien Jonesin kirjoittama, vuonna 1990 ilmestynyt menestyskirja The Machine That
Changed the World: The Story of Lean Production. Kirja kertoo, kuinka Toyota nousi
autoteollisuuden huipulle uudenlaisen johtamistavan avulla. Lean on menetelmä, joka
kokoaa yhteen useita prosessien kehittämiseen ja laatuun liittyviä ajatuksia. Lean perustuu erityisesti asiakasarvon kasvattamiseen prosessin hukkaa ja turhia toimintoja vähentämällä.
Toyotalle työskentelevälle Taiichi Ohnolle oli annettu tehtäväksi kasvattaa Toyotan tuotantokapasiteettia. Ohno alkoi tutkia ajallansa tehokkaan Fordin tuotantomenetelmiä verraten niitä Toyotan vastaaviin. Amerikassa vieraillessaan hän kuitenkin sattui vierailemaan paikallisessa supermarketissa ja ihastui siihen.
Hän halusi autovalmistuksenkin olevan sellaista, että asiakas saa juuri sitä, mitä haluaa,
ja juuri silloin, kun haluaa. Hän halusi yhdistää liukuhihnatuotannon tehokkuuden ja supermarketin valikoiman. Tästä syntyi myöhemmin Toyota Production System, jota kutsutaan usein myös Just-in-Time-tuotannoksi. Näiden pohjalta kehittyi Lean-johtamisoppi. Lean-johtamista sovelletaan nykyään maailmanlaajuisesti useilla toimialoilla.
(Vuorinen T., 70-71)
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3.2 Lean-johtamisen työkalut ja niiden rajaus työssä

Lean-johtamisessa tunnetaan mittavasti erilaisia työn ja prosessin ohjaamiseen liittyviä
työkaluja. Käytännössä niistä jokainen tukee sellaista ajattelumallia, jossa työssä ei
juosta kovempaa vaan opitaan kävelemään lyhyempiä matkoja. Alla olevassa kuvassa
on esitetty erilaiset menetelmät, joilla prosesseja sekä asiakastyytyväisyyttä voidaan parantaa.

Kuva 3. Lean-talo, jossa työkalut jaoteltuna niiden käyttötavan mukaan
(Veyrat P., 2017)
Koska, kuten edellä esitetty kuva 3 esittää, erilaisia Lean-mukaisia työkaluja on merkittävän useita, on työn laajuudelta olennaista valita kartastosta sellaiset työkalut, jotka ovat
relevantteja vastatessa johdannossa esitettyihin kannalta tutkimuskysymysten ongelmiin.

3.3 Visuaalisuus

Organisaatioiden yleisenä ongelmana on se, että yksikön tulostavoitteet ja nykytila nähdään kirkkaana silloin, mitä ylempänä yrityksen hierarkiassa ollaan. Visuaalisella johtamisella tavoitellaan nopeampaa ja parempaa ymmärrystä siitä, millaisessa tilanteessa
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yksikkö on. Visuaaliset elementit ovat helppolukuisia, niiden ymmärtämiseen ei kulu aikaa ja toisaalta, opastavat työntekijää joka näin ollen suoriutuu työtehtävästään entistä
nopeammassa ajassa. (Torkkola S., 49-50)

3.3.1 Daily management

Lean Daily Management (suom. Päivittäinen johtaminen) on johtamisjärjestelmä, jonka
avulla asiakkaalle voidaan tuottaa lisäarvoa määrätietoisella ja täsmällisellä johtamisella.
Daily management sisältää visuaalisen johtamisen elementtejä, joilla viestitään toiminnan eri osa-alueiden onnistumisia värein tai kaavioin. Sillä seurataan toiminnan tilaa,
esimerkiksi turvallisuutta, laatua, tehokkuutta ja kustannuksia.
Daily management -taulu on nimensä mukaisesti päivittäin seurattava ja päivitettävä,
usein keskeisellä paikalla sijaitseva taulu, johon toiminnan kannalta tärkeitä lukuja viestitään. Hyvässä päivittäisen johtamisen taulussa kuvataan asioita, joihin työryhmän tulisi
kiinnittää huomiota päivittäisessä työssään ja keskustella siitä. Taulu on myös yksinkertainen ja helppolukuinen sekä ohjaa lukijoitaan ratkaisukeskeisiin ajattelumalleihin.
(Seely R. 1-10, Savolainen P. 54-58)
Päivittäisen johtamisen taulua käyttävän organisaation jäsenet ovat usein tunnettuja
siitä, että yksikön työntekijät osaavat nähdä ongelmat samasta näkökulmasta ja näin
ollen toteuttaa laadukkaampia päätöksiä asiakkaan näkökulmasta. Päivittäisen johtamisen taulu myös nopeuttaa muun muassa palaverien kulkua, kun yksikön tunnuslukuja ei
tarvitse erikseen kerrata palaverissa.
(Torkkola S., 50)

3.3.2 5S

5S järjestelmä, kuvassa 4, on luotu helpottamaan asioiden löytymistä ja poistamaan liikkumisen hukkaa. Järjestelmässä tarkoitus on sijoitella työssä tarvittavat tavarat ja asiat
siten, että turhaa liikettä esimerkiksi etsimisestä ei tule vaan työn tekijä tietää välittömästi
mistä tarvittava aines löytyy. Osaltaan se myös lisää työtyytyväisyyttä, kun mahdollinen
työssä turhautuminen vähenee. Turvallisuuden näkökannalta 5S on tehokas työkalu vähentämään työstä aiheutuvia tapaturmia.
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5S kuuluu Lean-johtamisen periaatteisiin ja tarjoaa työkalun järjestyksen ja siisteyden
luomiselle ja ylläpitämiselle. 5S-ohjelmassa jokainen työntekijä osallistutetaan mukaan
ylläpitämään järjestystä ja koko työryhmää sitoo omat velvoitteensa siisteyden toteuttamiseen. 5S-ohjelma on yleensä yritysten ensimmäinen askel kohti Lean-ajattelutapaa
sen helppoutensa ja edullisuutensa vuoksi, se ei ole kuitenkaan yksittäinen siivousprojekti

vaan

sen

pitäisi

muuttua

jatkuvaksi

toimintatavaksi.

(Savolainen P. 42-44)
5S jaetaan viiteen S -alkuiseen, sanaan, joiden merkitykset selvennetään seuraavassa
Lean Global Networkin opetusmateriaalia mukaillen. 5 S-kirjaimista sanaa on saanut alkunsa Japanin kielestä, mutta näille on löydetty vastineet myös suomalaisesta sanastosta.
1. Seiri – Sortteeraus/Lajittelu
Vaihe, jota voidaan kutsua myös luopumiseksi. Ensimmäisenä askeleena
lajitellaan työpisteen tarvikkeet ja laitteet työn suorittamiseen tarvittaviin ja
tarpeettomiin nippuihin. Jokaisen tavaran kohdalla mietitään, mikä sen
käyttötarve pisteessä on. Lajittelu toteutetaan usein siten, että tarpeettomat
tavarat merkitään punaisella lapulla ja tarpeelliset vihreällä. Näin toimimalla
lajittelusta saadaan tehokas tositilanteen testi: mikäli tuotetta ei määrätyn
ajan sisällä käytetä (vaihdeta vihreään merkintään) ei sillä ole käyttötarkoitusta. Punaisella merkityt, tarpeettomat tavarat poistetaan ja tilaa vapautuu
työpisteellä ympäristön samalla selkeytyessä.
2. Seiton – Systematisointi/Järjestä
Toisena kohtana systematisointi kuvaa sitä, miten työpisteelle jätetyt tärkeät tavarat on sijoiteltu. Lähtökohta oikealaisessa sijoittelussa on tavaroiden asettaminen mahdollisimman lähelle sitä paikkaa, missä tavara tarvitaan, pitäen mielessä tehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Ylimääräinen
liike on hukkaa. Sijoittelussa hyvänä työkaluna on havainnoida tarvikkeiden
paikat teipein, maalauksin ja kyltein, jolloin tuotteiden palauttaminen omalle
paikalleen on helppoa ja nopeaa.
3. Seiso – Siivous/Puhdista
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Tässä osiossa varmistutaan päivittäin siitä, että työalueella on tarpeellisen
puhdasta ja siistiä. Ne tarvikkeet, jotka eivät jostain syystä ole omalla paikallaan, palautetaan sille. Myös muun muassa työssä käytettävien tietokoneiden työpöytien ja sähköpostien turhat tiedostot poistetaan.
4. Seiketsu – Standardoi
Yhdessä tiimin kanssa käydään läpi toimintamallit ja sovitaan tavoista, joilla
työpisteen tasoa ylläpidetään. Työohjeet ja varatut paikat merkitään visuaalisin elementein, jotta koko työryhmän on mahdollista toimia oikein.
5. Shitsuke – Seuranta / Sitoudu
Sitoutuminen merkitsee, että otetaan tavaksi kunnolla ylläpitää oikeita ja
ohjeistettuja toimintatapoja. Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että menetelmää
harjoitetaan siten, että se varmistaa jatkuvan onnistumisen ja siitä tulee
rutiinia. Ilman seurantaa saattaa työpisteen taso madaltua takaisin lähtötasolle. On siis tärkeää seurata sitä, että koko tiimi on sitoutunut ylläpitämään
järjestystä.
(Lean management instituut,11-15)

Kuva 4. 5S:n pilarit käytännössä
(VÄISÄNEN, J., 2013 Viiden ässän kehitystyökalu)
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3.3.3 PDCA

PDCA on yksi Lean-johtamiselle ominaisen jatkuvan parantamisen työkalu. Jatkuvuutta
kuvaa kuvassa 5 esitetty nuoli rattaan ulkokehällä, jolloin liike on jatkuvaa. Jatkuvan parantamisen mallissa ongelmatilanteet tunnistetaan ja kutakin ongelmaa selvittämään valitaan työryhmä. Työryhmän tulee sisältää mielellään henkilöitä eri organisaatioasteilta.
Työryhmän tarkoituksena on selvittää ongelmien juurisyyt, mistä ongelmat johtuvat. Yksi
tapa selvittää juurisyy, on kysyä viisi kertaa miksi ja vastata jokaiseen kysymykseen,
jolloin päästään mahdollisimman syvälle ongelman oikeaan aiheuttajaan. Vaiheet, jotka
käydään läpi kulloisessakin ongelmassa, on:
Suunnittele (Plan) parannustoimenpide. Ryhmä pohtii vaihtoehtoja ja määrittää vaiheet
tehokkaampien työskentelymenetelmien saavuttamiseksi.
Suorita (Do) Ryhmän pohdinnan pohjalta järjestetään pilottihanke muutoksesta.
Arvioi (Check) Pilottihankkeen negatiiviset ja positiivisen tulokset listataan ja käydään
läpi. Tässä kohdassa on mahdollista toteuttaa myös mahdollisesti hanketta korjaavia toimenpiteitä.
Toteuta (Act) Hankkeen julkistus, jakelu ja laajentaminen.
(Yankelevitch S., Kuhl C.F., 73-77)

Act

Plan

Check

Do

Kuva 5. Jatkuvan parantamisen mallin kehä
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4 NYKYTILA
Kassaosasto on jaettu kahteen pääpisteeseen: kassalinjastoon, jossa myyjäpaikkoja on
24 kappaletta sekä neuvontaan, jossa paikkoja on 3. Työntekijöitä osastolla on 35 henkilöä. Vuoroja tehdään vuoden jokaisena päivänä klo 7 ja 21.30 aikavälillä asiakkaan
liikehdinnän mukaisesti. Asiakaspaineet säätelevät kaikkea toimintaamme ja näin ollen
voidaan todeta, että tilanteita, jossa asiakas ei olisi läsnä jokaisen myyjän luona jokaisena hetkenä, ei ole. Asiakkaan läsnäolo tuottaa haastetta Lean-filosofian muutosten
ymmärrykseen, sillä työyhteisöllistä kanssakäymistä yksikössä ei ole jokaisen työntekijän toimiessa jatkuvasti omalla kassapisteellään, ilman työkaveria.
Tulevan vuoden tavoitteena on saada henkilöstökulut pysyttelemään samalla tasolla
aiempaan vuoteen nähden. Haastavaksi vuoden 2018 tuloksessa pysymiseen tekee
alalla huhtikuussa voimaan astuvat yleiskorostukset. Tuloksessa pysymiseen on kaksi
tietä: liikevaihdon kasvattaminen tai työn virtauksen parantaminen. Edellä esitellyillä
Lean-johtamisen työkaluilla tavoitellaan molempia.
Muutosten onnistuessa palvellaan asiakas entistä paremmin: Työn tavoitteiden ymmärtäminen ja työn helpottuminen heijastaa asiakkaan palveluun ja asiakkaan tarpeeseen,
jolloin liikevaihto kasvaa asiakasmäärän orgaanisen kasvun kautta. (Järvinen ym. 2014)
Työn virtausta parantamaan tullaan etsimään järkeistettyjä ja suoraviivaistettuja toimintoja niin hypermarketin neuvonnassa kuin kassapisteissä. Muutoksista raportoidaan
muun muassa ennen ja jälkeen kuvilla. Jokaiselle muutokselle tukemaan pitää löytää
luokitus ja perustelu jostakin kolmesta seuraavasta kohdasta:
A. Asiakkaan parempi palvelu
B. Työn tekemisen parempi ymmärrys
C. Työn organisoinnin muutos

4.1 Muutostarpeet

Osaston nykyisessä toimintamallissa työn tuloksia esitellään 2 kertaa vuodessa järjestettävissä palavereissa, kerran vuodessa järjestettävissä kehityskeskusteluissa sekä
kuukausittain tiedotetyyppisellä ilmoituksella. Työntekijät ovat kokeneet, että toiminnan
tilasta olisi hyvä saada enemmän tietoa. Kehityskeskusteluissa on usein tuotu esille, että
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tietoa kaivattaisiin enemmän useasta eri toiminnan mittarista. Varsinkin osastoa koskevia asiakaspalautteita haluttaisi nähdä, jotta toimintaa osattaisi parantaa. Tulosten ymmärtäminen olisi tärkeää, sillä työntekijöiden henkilökohtaiset, kerran vuodessa maksettavat tulospalkkiot kertyvät toimipaikan tuloksen perusteella.
Kehityskeskusteluista saadun palautteen perusteella tavoitteeksi otettiin luoda toiminnan
taulu, johon päivittäin piirretään vihreän ja punaisen värein avainlukujen tulokset. Tauluun tarvittavat ja haluttavat tiedot tullaan äänestämään henkilökunnan kesken digitaalisella pohjalla (Workplace) tehdyn kyselyn kautta. Yhdessä äänestettäessä, pääsee kukin vaikuttamaan ja osallistumaan osaston kehittämiseen. Valittavissa olevia kohteita on
useita, joten lukeman lopputuloksen perusteella on rajattava, kuinka paljon tietoa tauluun
tullaan tuomaan. Vaihtoehtoja ovat: Liikevaihdon onnistuminen viime vuoteen, vuokratyön määrä viime vuoteen, työtapaturmien määrä, ikärajakyselyiden määrä, asiakaspalautteiden määrä: positiiviset ja negatiiviset, kassatehon määrä päivätasolla. Lopullisen
rajauksen tekee osaston esimies.
5S kannalta katsottuna toiminta hypermarketeissa asiakkaan kannalta hyvällä tasolla.
Hyllyvälinumeroinnit, ketjulähtöiset tuotesijoittelut sekä miljöön asettelu ovat omiaan
edustamaan Lean-filosofialle tunnusomaista 5S – ajattelua.
Asiakkaalle näkyvän toiminnan ulkopuolelta on kuitenkin löydettävissä kuitenkin useita
sellaisia toimintoja ja sijoitteluja, jollaisen toiminnan jatkamisesta asiakas ei ole valmis
maksamaan. Uudistustarpeita on ilmennyt työntekijöiden kanssa käytyjen keskusteluiden perusteella. Työyhteisö on huomannut, että standardoimalla säilytyspaikkoja sekä
merkitsemällä tietoa loogisiin paikkoihin, saadaan aikaan helpotusta työn virtaukseen ja
varmuutta työn tekemiseen.
5S:n mukaisesti neuvonnan tarvikesijoittelut sekä kassalinjan varusteet tullaan havainnoitujen ongelmien perusteella käymään läpi, priorisoimaan sekä uudelleenorganisoimaan tarvittaessa. Osa-alueeseen tehtävien muutostentavoitteena on poistaa hukkaa
etsimisen ja siirtelyn lopputulemana.
Osaston muutostarpeiden ja lähtötilanteen havainnointi suoritettiin työntekijöiden henkilökohtaisten keskusteluiden lisäksi esimiesten työryhmän auditoinnilla, jossa muiden
osastojen esimiehet antoivat osaston toiminnasta ulkopuolisen näkökannan. 5S-auditointiin käytettiin lomaketta (Liite 1), jonka pohjalta tarpeet priorisoitiin ja jaoteltiin. Pohjaksi yksikön omalle auditointilomakkeelle käytettiin kahta toimistotyössä yleisesti käy-
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tettyä lomakepohjaa, joka muokattiin osaston toimintaa ja tarpeita vastaavaksi. Kysymysesimerkkejä etsittiin pohjasta, joka on nähtävissä kuvassa 6 ja lopullinen kaavake
rakentui liitteen 1 mukaiseksi.

Kuva 6. Auditoinnin suunnitteluun käytetty 5S-lomake
(SARKAR, D., 2005. 5S for Service Organizations and Offices)
Uudistuvalle yksikölle tärkeänä osana muutosta ja sen onnistumista on omaksua jatkuvan parantamisen malli. Lähtötilanteessa parantamisen mallia ei työryhmässä tunnistettu, sillä organisoitua palautekanavaa PDCA-ehdotuksille ei ollut. PDCA-kulttuurin luominen on pitkän tien lopputulema. Ryhmän itseohjautuvuus nousee merkittäväksi kulttuurin edetessä. Ongelmia kohdatessa, tulisi välittömästi punnita, pitääkö ongelma nos-
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taa keskusteluun vai hylätäänkö ongelma yksittäisenä poikkeamana toiminnassa. Yksittäinen poikkeama on ajoittain hyväksyttävä, sillä toimintamallin ja ohjeen luominen sellaiselle ongelmalle, joka todennäköisesti ei tule toistumaan, on asiakkaan silmissä hukkaa eikä tuota tälle lisäarvoa.
Työkalua ja kulttuurimuutosta käyttöönottaessa työryhmässä tulee kiinnittää huomiota
siihen, missä kohdissa jatkuvan parantamisen toimintaan lyödään eräänlainen kiila, jotta
toiminta ehditään omaksumaan ja standardoimaan. Liian monen uuden toimintamallin
käyttöönotto saattaa aiheuttaa osastolla liian suuren pyörimistahdin, jonka lopputuloksena jatkuvan parantamisen pyörä voi romuttaa kaiken uuden ja käyttöönotetun toiminnan.
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5 MUUTOKSET JA TULOKSET
Työn tuottavuus tammi-maaliskuussa viimevuotiseen tasoon nähden on parantunut kuten taulukossa 1 voidaan tulkita. Vertailukohtana vuoden 2019 lukemiin käytetään vuoden

2018

vastaavien

kuukausien

tuloksia

laskukaavalla:

osaston henkilöstökulut/toimipaikan liikevaihto * 100. Lukemat on muutettu indeksiksi,
jossa yli 100% on verrokkiin nähden kulullisesti negatiivinen tilanne ja alle 100% verrokkiin nähden positiivinen kehitys.
2018

2019

Tammikuu

100%

98%

Helmikuu

100%

99%

Maaliskuu

100%

97%

Taulukko 1. Henkilöstökuluvertailu vuosien välillä

5.1 Daily Management

Päivittäisen suoriutumisen taulu otettiin käyttöön yksikössä asteittain. Ensimmäinen
vaihe käyttöönotossa oli Lean-filosofian mukaisesti sitouttaa työyhteisö muutokseen. Sitouttaminen suoritettiin yrityksen sosiaalisen median kanavan avulla, missä työyhteisön
jäsenet pääsivät äänestämään kuudesta esitetystä vaihtoehdosta kolmea mieluisinta.
Tulosten perusteella taulussa esitellyt luvut valikoituivat ja niiden perusteella luotiin visuaalisesti helppolukuinen taulu värikoodeilla punainen (heikko suoriutuminen) ja vihreä
(positiivinen suoriutuminen). Yksikössä sovittiin siitä, kuka vastaa taulun tuloksien kirjaamisesta työn kirjoittajan lisäksi, sillä tulokset tulee kirjata tauluun päivittäin.
Workplace- sovelluksessa luodun äänestyksen perusteella tauluun päätyivät neljä lukemaa:
1. Ostoskorin keskiarvo verrattuna edelliseen vuoteen
2. Myynti € indeksi verrattuna edelliseen vuoteen
3. Myynti € verrattuna päiväbudjettiin
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4. Vuokratyövoiman käyttö (viikkotasolla)
Kehityskeskusteluissa tammi- maaliskuun aikana käytyjen mielipiteiden perusteella taulu
koettiin työyhteisössä pääosin tervetulleeksi. Kysymys, joka työntekijältä kysyttiin oli:
Kuinka hyödylliseksi koet päivittäisen suoriutumisen taulun? Hyödyllisyysaste annettiin
numeraaliselle arvosanalle asteikosta 1-5 3,8. Kehityskeskusteluissa kysymykseen vastanneita oli yhteensä 17 joka vastaa 47% vastausprosenttia.
Taulu lisäsi työntekijöiden ymmärrystä siitä, millainen toiminnan tila on sekä sitoutti heitä
suoriutumaan entistä paremmin työssä. Tauluun lisättiin helmikuun lopulla kaksi osiota.
Ensimmäisessä esimies lisää osaston toiminnan kannalta keskeisiä asiakaspalautteita
niiden saapuessa, jotta yksikön toiminta olisi entistä näkyvämpää. Etuna asiakaspalautteiden jakamisessa työryhmälle on myös se, että saamalla lisää tietoa toiminnastaan, on
koko osaston henkilökunnan helpompi kiinnittää huomiota toiminnan epäkohtiin.
Toisena lisäyksenä tauluun tuotiin keskeneräisten projektien osa, johon tiimin jäsenet
voivat kiinnittää tiedon jaettavaksi työryhmälle, mikäli keskeneräisiä töitä vuorosta on
jäänyt. Lopullinen taulun ulkonäkö on esitelty kuvassa 7.

Kuva 7. Päivittäisen suoriutumisen taulu käytössä
Päivittäisen suoriutumisen taulun lisäksi käyttöönotettiin myös vuorotaulu (taulukko 2).
Siinä esitellään ja yksilöidään työtehtävät, joita vuoron aikana lomakkeelle merkityn työn-

27

tekijän tulisi saada toteutetuksi. Mikäli työ jää asiakaspaineesta johtuen tekemättä, kommunikoidaan sen kesken jääminen jälkimmäiselle työvuorolle päivittäisen suoriutumisen
taulun keskeneräiset projektit-osiossa. Vuorotaulun päivittämisen vastuu on yksikön
päälliköllä, joka ottaa työvuorosuunnittelussa huomioon kullekin työtehtävälle varatun
ajan.

Taulukko 2. Vuorotaulu
Osaston henkilöstön taukokäytäntö:
Lähtötilanteessa osaston taukolista sijaitsee kansiossa neuvonnan takatiloissa. Kukin
vuoroon saapuva työntekijä merkitsee omat taukonsa listaan haluamansa rytmin mukaan. Vuoron tauottajana toimivan henkilön tehtävänä on seurata, mihin vuoroon saapuva työntekijä on taukonsa merkinnyt, jotta tietää milloin tämän olisi oltava paikalla.
Asettelusta aiheutuu kahden tyyppistä hukkaa, joita poistamalla Littlen lain mukaisesti
vaihtelu vähenee ja lopputulos voi parantua. Poistettavat hukat työvaiheen käyttöönotossa ovat:
1. Tarpeeton liikkuminen, joka aiheutuu siirtymästä kassalinjastosta takatiloihin varmistamaan vuoroon tulleen työntekijän taukojen ajat kopioimiseksi
2. Odotus, jossa:
a. asiakas joutuu odottamaan työntekijää saapuvaksi vuoroonsa sen ajan
verran, joka tällä kestää omien taukoaikojensa merkitsemisessä.
b. asiakas joutuu odottamaan tauottamassa olevaa myyjää sen ajan, joka
tällä kestää käydä kopioimassa vuoroon tulleen henkilöstön taukoaikoja.
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Näiden hukkien perusteella toimintaa muutettiin siten, että kolmen henkilön tiimi tuottaa
tiistaisin viikon taukolistat etukäteen. Lean-filosofiaan perustaen myös se, että työvaiheet
suoritetaan kerralla alusta loppuun, on hukkien kannalta tehokkaampaa.

5.2 5S

5S projekti aloitettiin pienissä paloissa, jotta työkulttuuri ehtii muuttua ja uusiin työtapoihin tottua ennen uusia muutoksia. Henkilökunnan perehdyttäminen vie aikaa, jotta uusiin
malleihin päästään toimimaan tietoisena muutoksesta ja ymmärtävä miksi se on tehty.
Kassapisteet:
Jokaiselle kassapisteelle tehtiin perusteellinen siivous, jotta lähtökohta tuloksille olisi
mahdollisimman hyvä. Aikaa siivoukseen kului 10 tuntia. Kun siivous oli suoritettu, mietittiin mitä tarvikkeita saarekkeessa todella tarvitaan palvellaksemme asiakkaamme joutuisimmin. Tulosten perusteella laadittiin listaus, jossa eriteltiin tarvikkeet, jotka tulee jatkossa löytyä jokaisesta kassapaikasta. Turha tavara poistettiin.
Seuraava askel oli sijoittaa tuotteet käytön kannalta loogisimpiin paikkoihin. Tavarat, joita
tarvitaan useimmin, jätettiin pöydille ja tarvikkeet, joita käytetään harvemmin mutta tarvitaan pisteessä, sijoitettiin kaappeihin ja laatikoihin. Viimeisenä kohtana työryhmän
kanssa suunniteltiin palaverissa ylläpidon malli. Päädyttiin ratkaisemaan ylläpito viikkotarkastusohjelmalla, jolloin kerran viikossa sovittuun kellonaikaan aamuvuorossa olija on
vastuussa tarkastella pisteiden tuotteiden riittävyys ja palauttaa mahdollisesti omalta paikaltaan liittyneet tarvikkeet määrättyyn sijaintiinsa.
Kuvasarjoissa 8 ja 9 nähdään, miten lähtötilanne eroaa lopullisesta järjestyksestä. Visuaalinen ulkonäkö parani huomattavasti, jolloin nopeampaan työn virtaukseen voidaan
päästä.
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Kuva 8 Kassalaatikot ennen ja jälkeen järjestämisen

Kuva 9. kassapöydän alusta ennen ja jälkeen siivouksen
Tuotteiden asettelu ja varastointi - Sikarit:
Neuvonnan savukkeet ovat sijoitettuna kahteen eri laatikkoon. Tuotteiden sijoittelua ja
myymistä säätelee Suomen lainsäädäntö. Sen mukaan tuotteet on sijoitettuna siten, ettei
kuluttaja näe tuotteita. Lisäksi siinä määritellään, että myytävistä tuotteista tulee olla asiakkaalle näytettäväksi listaus, jossa esitellään valikoimassa olevat tuotteet.
(Finlex, 2019)
Lakimääritys johtaa siihen, että jokaista valikoimassa olevaa tuotetta tulee olla asiakkaan
saatavilla, jotta palvelullinen näkökulma säilytetään vaikkei asiakas näe tuotteen hyllypaikkaa. Lähtötilanne tuotteissa on, että tuotteet ovat sijoitettuna laatikoihin sekaisin keskenään. Tämä johtaa siihen, ettei työntekijät löydä tuotteita, eikä heillä ole varmuutta
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mitä tuotteita laatikoissa tulisi olla. Päädyttiin ratkaisuun, että varmimmin tuotteen puuttumisen havaitsee, kun sille on tuotteen mukaisesti nimetty paikkansa. Laatikot tyhjennettiin ja tuotteet lajiteltiin. Menekkitietojen perusteella sikarit sijoitettiin työergonomian
kannalta parhaiten: eniten myytäviä sikareita sijoitettiin ylempään laatikkoon ja hitaammin liikkuvien tuotteiden sijainti määritettiin alempaan laatikkoon. Tuotteille hankittiin korit ja niihin tarroitettiin paikat, joissa tuote tulee olla sijoitettuna. Järjestystä ja riittävyyden
seurantaa ylläpitäviksi henkilöiksi määriteltiin maanantaina ja perjantaina savuketäyttöä
tekevät henkilöt. Kehityskeskusteluissa saaduista palautteista voidaan todeta, että neuvonnassa työskentelevä henkilökunta on ollut erittäin tyytyväisiä uuteen esillepanoon,
kun löydettävyys ja mahdolliset tuotepuutteet havaitsee yhdellä silmäyksellä, kuten kuvassa 10 osoittaa.

Kuva 10. Sikarilaatikot jälkeen järjestämisen ja merkitsemisen
5.3 PDCA

Jatkuvan parantamisen malli osoittautui työkulttuurin muutoksen kannalta haastavimmaksi tekijäksi. Tammikuussa aloitetun työkulttuurin muutoksen vaikutuksia ei juuri ole
maaliskuuhun mennessä havaittu muutosta tuottaneeksi malliksi. Hektinen työympäristö
jatkuvalla asiakkaan läsnäololla ajaa sekä työ- että päätöksentekijöitä tuottamaan nopeita ratkaisuja. Ongelmaksi havaittiin myös se, että työn jatkuessa useassa eri vuorossa
jokaisena viikonpäivänä, on sitouttaminen uuteen toimintamalliin haastavaa. Väkisinkin
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yksikössä ajaudutaan sellaisiin tilanteisiin, jossa työntekijän jo aloittama parannusehdotus annettu ryhmälle pohdittavaksi ja seuraavan työvuoron sattuessa kohdalle on lähtötilanteesta kulunut viikko. Tänä aikana muu työryhmä on jo tuottanut toimintamallin ja
miettinyt ratkaisuja, jolloin asiaa ehdottanut työntekijä ei ole itse päässyt mukaan prosessin vaiheisiin.
PDCA-mallin tulokset vaatinevat siis pidemmän aikavälin tarkastelua, jonka jälkeen
osaston toiminnassa on mahdollisesti mietittävä, onko malli lainkaan käyttökelpoinen
työympäristössä, joissa jokaisella työntekijällä on jokaisessa vuorossaan oma henkilökohtainen työskentelypiste ja kanssakäymistä työkavereiden kanssa täten ei juurikaan
ole.
Jatkuvan parantamisen mallin myötä osastolla otettiin käyttöön henkilöstön mielenkiintoa
sitova ja kehittämisen innostava kehitysideapalkitseminen. Viikottaisissa palavereissaan
osaston esimiehet käyvät läpi kehitysehdotukset ja palkitsevat käyttöönotettavat ehdotukset niiden hyödyllisyydestä riippuen esimerkiksi lounaalla tai pikapalkkiolla. Kehitysehdotuksia henkilöstö saa esittää työryhmän omassa sähköisessä alustassaan
(Workplace) jossa ideat ja ehdotukset ovat nähtävillä koko työryhmälle.
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6 LOPUKSI
Yhteenvetona voidaan todeta, että opinnäytetyö täytti tarpeen, jota osaston uudistusprosessi kaipasi. Lean-filosofian työkalujen valinnat ja käyttöönotto eteni suunnitellulla aikataululla. Työkalujen käyttöönotto on lisännyt työn ymmärrystä ja sen myötä sitoutumista
yritykseen. Toiminnan laajuutta ajatellen työhön raportoidut muutokset ovat vain lähtölaukaus osaston laatuprojektille, joka on aloitettu yksikössä myös ketjun toimesta.
Opinnäytetyössä saavutettuja tuloksia voidaan pitää työn valmistumishetkenä melko luotettavana, sillä prosessiin osallistui työn kirjoittajan lisäksi tiiviisti sekä osaston henkilökunta että työn kirjoittajan esimies. Luotettavamman työstä olisi tehnyt työntekijöiden
vastausmäärän lisääminen päivittäisen suoriutumisen -tauluun nähden ja lähtötilanteen
ongelmien kartoittaminen kyselytutkimuksen menetelmin. Lähteitä käytettiin työssä monipuolisesti, joka osaltaan vaikuttaa työn reabiliteettiin.
Jatkotutkimuksena ehdottaisin 5S-auditointien ennakointia vuositasolla sekä auditointien
tulosten jalkauttamista työntekijöiden tietoon heitä osallistuttavalla ja työtä ohjaavalla tavalla. Myös Littlen lain hyötykäyttö henkilöstöresursoinnin tukena vaatisi jatkotutkintaa.
Työryhmän osalta henkilöiden nimeäminen vastuutehtäviin voisi olla jatkuvan parantamisen mallin näkökulmasta järkevää.
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