
 

 

 

Päiväkirjaopinnäytetyö 

Hallinnon assistentin tehtävistä 

Johanna Nieminen 

2019 Laurea 



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 

Johanna Nieminen 

 Johanna Nieminen 

 Liiketalous 

 Opinnäytetyö 

 Lokakuu, 20192019 

  



 

 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Liiketalous 
Liiketalous (AMK) 

Tiivistelmä 

 

Päiväkirjaopinnäytetyö Hallinnon assistentin tehtävistäJohanna Nieminen 

Johanna Nieminen 

Vuosi  20192019 Sivumäärä 65 

 
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli sähkö- ja automaatioteknologian yritys, joka toimii 
Suomessa neljällä paikkakunnalla. Suomen lisäksi yrityksellä on toimintaa myös Puolassa ja 
yritys on laajentamassa toimintaansa myös Ruotsiin. Toimeksiantona oli tuoda yrityksen lä-

hiesimiehille uusia toimintatapoja, jotka helpottavat arkea henkilöstön johtamisessa sekä 
auttaa kehittämään viestintää. Uudet toimintatavat keskittyivät paperittomaan asiointiin sekä 
yhtenäiseen viestintään. Toimeksiannon lisäksi henkilökohtaisena tavoitteena oli pystyä itse-
näiseen työskentelyyn sekä toimimaan kesälomien sijaisena erityisesti henkilöstöhallinnon 
puolella opinnäytetyön päätyttyä.  

Teoreettisessa viitekehyksessä keskityttiin toimeksiannon mukaan pääosin viestintään, mutta 
myös työssä jaksamiseen, itsensä ja oman työnsä johtamiseen sekä yhteistyö- eli YT-menette-
lyyn. 

Opinnäytetyöprosessin aikana kehittämistoimenpiteenä valmistui Excel-muotoinen lomatau-
lukko Tampereen tuotannon työnjohtajille, johon he merkitsevät kaikki lomat sen sijaan, että 
toisivat ne paperisina kirjattavaksi. Viestinnän osalta yrityksessä siirryttiin yhteiseen sähköi-
seen viestintäkanavaan, jolla tavoitetaan jokainen työntekijä ja henkilöstön poissaoloviestiä 
yhtenäistettiin. Lisäksi laskujen tarkastusprosessia helpotettiin ottamalla käyttöön vahvis-
tettu -ruksi tilausjärjestelmässä.  

Toimeksiannon osalta tulokset ovat olleet hyviä, sillä kaikki kehittämistoimenpiteet on otettu 
yrityksessä käyttöön. Oman osaamisen kehittämisen osalta tuloksiin ollaan myös tyytyväisiä, 
sillä HR managerin sijaistaminen sujui odotettua paremmin ja haastavimmistakin tehtävistä 

selvittiin ilman esimiehen konsultaatiota hyödyntäen työtäni tukevia ohjeistuksia. Työkuor-
masta ja työssä jaksamisesta keskusteltiin opinnäytetyön aikana paljon. Omalta osaltani pää-
sin keventämään osittain henkilöstön työkuormaa ottaessani heiltä joitain tehtäviä vastaan, 
koska huomasin omassa aikataulussani siihen mahdollisuuksia. Myös lomia varten tehdyn loma-
taulukon käyttöönotto sujui suunnitellusti. Uutta viestintäkanavaa varten onnistuin kerää-
mään koko henkilöstön yhteystiedot sekä päivittämään ne henkilöstöjärjestelmään. 

Jokainen ehdottamani käytänne on otettu yrityksessä vastaan hyvin, vaikka ehdottamani käy-
tänne koskien poissaoloviestiä vaati vielä työstämistä. Tämä vastarinta koski yhtenäistä pois-
saoloviestiä. Kuitenkin hyvin perusteltuna ja joustaen tämäkin asia on saatu etenemään.  

Jatkokehittämisehdotuksena yrityksen tulisi vahvistaa esimiesviestintää, sillä siihen ei opin-
näytetyön puitteissa tehty muutoksia. Esimiesvalmennus oli käynnissä koko tämän prosessin 
ajan, joten ei ollut järkevää tehdä useita muutoksia yhtä aikaa. Jatkossa kuitenkin suositte-
len kiinnittämään tähän asiaan enemmän huomiota. Tämän lisäksi ehdotan yritykselle henki-
löstölle julkaistavaa vuosikelloa, josta he näkevät mitä vuoden aikana tulee tapahtumaan. 
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The principal of this thesis was the company an electricity and automation technology on 
company which has operations in Finland and in Poland as well as in Sweden. The assignment 
was to suggest new ways of action to the management of the company and to help develop 
the communication. The new ways of action concentrated on paperless working and uniform 
communication. In addition to the assignment, my personnel objective was to be able to en-
gage in independent working and to function this way as the substitute in the summer holi-
days especially in the human resources management. 

The theoretical frame of reference was concentrated mainly on communication but also cop-
ing with; workload, self-management, work management and co-operation law. In the com-

pany there are many work superiors whose ways of action differ from each other and the 
communication does not always function properly. The theoretical frame of reference has 
however gone deeply into the whole aspect of communication and not that deeply into com-
munication of superiors.  

The new ways of action for the company during this thesis was a common excel table in 
which the work superiors mark the holidays instead of bringing paper to be recorded. The in-
troduction of this table went without any problems. In the company they moved to the com-
mon electric communication channel with which every worker is contacted. The absence 
message was also unified.  

Every new thing has been well received in the company. Except for a one exception. The re-
sistance to new absence message was high from some persons and the reforms have not 
wanted to be carried out because in their opinion the older absence message system had 
been operating well. However, despite the justifications this matter has proceeded. 

For the assignment the results have been good because all the changes have become prac-
tices. Concerning the development of my own know-how the results have been impressive be-
cause substitution went better than I would have imagined, and the most challenging tasks 
also become clear without my work superior's consultation. What will happen with work 

stress and managing in work has been discussed a lot. For my part I have been able to lighten 
some people's work stress when taking some tasks off them because I have noticed good pos-
sibilities through considering my own schedule. 

However, the development proposal would still be to develop work superiors’ communication 
because changes were not made in it in this dissertation. During the dissertation the superi-
ors’ training was ongoing so the changes for that was not priority number one. In the future I 
recommend for a little more attention to be paid to this matter. I also recommend year clock 
to use for personnel.  
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö tehtiin päiväkirjamuotoisena hallinnon assistentin työtehtävistäni. Päivä-

kirjamuotoiseen opinnäytetyöhön päädyin kokeilunhalusta, sillä minulle tarjoutui mahdolli-

suus osallistua korkeakouluni pilottiin. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena on 

vahvistaa tiedollista ja taidollista osaamistani, kehittää itseäni ammatillisesti ja antaa mi-

nulle valmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin joko esimiehenä tai muihin HR-tehtäviin. Doku-

mentoin tässä opinnäytetyössä työtäni 1.4.2019-7.6.2019 välisenä aikana. Analysoin viikon ai-

kana työtehtäviäni ja keskityin teoriaosuudessani viestintään, työssä jaksamiseen, itsensä ja 

oman työnsä johtamiseen sekä yhteistoiminta- eli YT-menettelyyn. 

Toimeksiantajana toimi teknologiateollisuuden yritys, joka tarjoaa sähköistystä ja automaa-

tiota kokonaispalveluna asiakkailleen, joita on kone-, laite- ja järjestelmätoimittajat pro-

sessi-, kaivos-, energia- ja meriteollisuudessa. Yrityksellä on toimintaa Suomessa neljällä eri 

paikkakunnalla; Tampereella, Kauhavalla, Turussa ja Vaasassa. Näissä yksiköissä työskentelee 

yhteensä noin 200 henkilöä niin tuotannossa kuin toimihenkilöinä. Lisäksi toimintaa on myös 

Puolassa. Yritys on laajentamassa toimintaansa myös Ruotsiin. 

Työskentelin hallinnon assistenttina avustaen henkilöstöhallinnon lisäksi myös taloushallintoa. 

Henkilöstöhallinnossa tärkeimpiä tehtäviäni oli työpaikkailmoitusten tekeminen eri kanaviin, 

uusien työntekijöiden rekisteröinti henkilöstöjärjestelmiin sekä työterveyteen, sairaslomien 

rekisteröinti sekä työtapaturmien dokumentointi. Yksi tärkeimpiä tehtäviäni on tuntikirjauk-

set, palkka-aineiston kokoaminen ja sen toimittaminen liitteinen palkkahallintoon. Toimin 

palkka-asioissa yrityksen yhteyshenkilönä palkkahallintoon, joka tässä yrityksessä on ulkois-

tettu.  

Muualla kuin työterveydessä kirjoitettujen sairauslomien kirjaaminen työterveyden järjestel-

mään oli tärkeä alue tehtävissäni. Henkilöstöhallinnon avustavissa tehtävissä onnistuminen 

vaatii taitoa hakea tietoa ja ratkaisuja eri tilanteisiin. Tästä syystä yksi tärkeimpiä tietoläh-

teitäni oli teknologiateollisuuden työehtosopimus. Tehtävässä vaadittiin myös englannin kie-

len taitoa, sillä rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Myös vies-

tintä tapahtui osittain englannin kielellä. Yrityksessä työskentelee myös useita ulkomaalaisia 

henkilöitä, joiden kanssa ollaan tekemisissä lähes päivittäin. Tehtävässä oli hyötyä myös ym-

märryksestä työnantajamielikuvan luomisesta sekä markkinoinnista. 

Taloushallinnossa tehtävänkuvani oli hieman suppeampi ja siinä työtehtäväni koostuivat lä-

hinnä ostolaskujen käsittelystä. Työhöni kuului lisäksi puhelinvaihteen hoitamista sekä vierai-

den vastaanottoa, sillä se on tässä yrityksessä ollut talouden vastuualueena heidän sijaintinsa 

vuoksi. Taloushallinnon avustavissa tehtävissä on kuitenkin etua myös henkilöstöhallinnon teh-

tävistä.  
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Hallinnon assistentin tehtävissä onnistuminen vaati oman työn aikatauluttamista, mutta myös 

priorisointia. Ostolaskut piti saada joka kuukausi käsiteltyä oman aikataulun mukaisesti, ja 

palkka-aineisto piti saada oman aikataulun mukaisesti palkkahallintoon. Välillä kuitenkin oli 

tilanteita, että tuli jokin tärkeä heti hoidettava asia, jolloin muita tehtäviä oli hieman lykät-

tävä. 

2 Lähtötilanne 

Opinnäytetyön aloitushetkellä työkuorma yrityksen henkilöstöhallinnossa sekä taloushallin-

nossa oli suuri. Henkilöstöhallinnon tehtäviä hoiti ainoastaan HR manager ja taloushallinnossa 

oli business controllerin lisäksi accounting specialist ja accounting assistant. Myös tehtaiden 

työnjohtajien työkuorma oli suuri ja päällekkäisyyksiä tehtävissä oli paljon.  

Suoritin tässä yrityksessä työharjoitteluni ja sen aikana huomasin, että ostajien työn tuntemi-

nen helpottaa taloushallinnon laskujen käsittelyä huomattavasti, joten myös tähän oli opin-

näytetyössä tarkoitus kiinnittää huomiota. Tiiviillä talouden ja hankinnan yhteistyöllä kehitet-

tiin toimintatapoja, joita opinnäytetyöni aikana laitettiin täytäntöön.  

2.1 Nykyinen työ ja osaaminen 

Tällä hetkellä koen, että minulla on hyvä pohja henkilöstöhallinnon puolella aikaisempien 

opintojeni sekä pitkän esimiesuran kautta, mutta syventävä osaaminen on tervetullutta. Rek-

rytointiprosessi on minulle vieraampi asia, sillä minulla on siitä kokemusta vain oman työnha-

kuni kautta sekä aikaisempien opintojen aikana pidetyn muutaman työhaastattelun verran. 

Olen opinnoissani toiminut projektissa, jossa käsittelimme keskeisimpiä osa-alueita henkilös-

töjohtamisessa, myöhemmin HR, joten sitä kautta minulla on myös hyvää tietopohjaa. Odotan 

innolla oppia siitä, kuinka rekrytointia toteutetaan käytännössä; minkälaisia ilmoituksia tämä 

yritys käyttää ja missä kanavissa. Erityisesti odotan rekrytointitapahtumiin osallistumista. 

Työtehtäviini kuuluu erilaisten rekrytointikanavien etsimistä kohderyhmiämme ajatellen sekä-

ilmoitusten julkaiseminen näissä kanavissa. Hakuajan päätyttyä tehtäviini kuuluu lähettää 

sähköpostia ei valituille henkilöille. Tehtäviini kuuluu uusien työntekijöiden kirjaaminen hen-

kilöstöjärjestelmäämme sekä työterveyshuoltoon. Tehtäväni on myös tilata heille tunnukset 

henkilöstöjärjestelmään sekä ohjeistuksen ja tunnusten toimittaminen heille. Tässä tehtä-

vässä hyvä sanallinen viestintä on yksi avaintekijöistä, jolla tehtävässä pärjää. 

Hoidan yrityksessämme myös tuntikirjaukset työaikapankkiin sekä palkka-aineiston kokoami-

sen sekä sen palkanlaskentaan toimittaminen. Palkka-aineiston lisäksi toimitan palkanlasken-

taan myös tarvittavat sairauslomatodistukset, verokortit sekä jäsenmaksujen perintäsopimuk-

set. Pidemmissä sairauslomissa toimitan myös kopion KELAan. Tehtäviini kuuluu myös sairaus-

lomien kirjaaminen työterveyden järjestelmään koskien muualla kirjoitettuja tai esimiehen 
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luvalla olleita sairauspoissaoloja. Työtapaturmailmoitusten tekeminen on myös yksi työtehtä-

vistäni. 

Työpisteeni sijaitsee tällä hetkellä vastaanotossa, joten tehtäviini kuuluu myös puhelinvaih-

teeseen vastaaminen sekä vieraiden vastaanottaminen. Tämä on mukava lisä ja pitää yllä 

asiakaspalvelutaitojani. Olen saanut tehtäväkseni päivittää nykyisen pitkän Word-muodossa 

olevan perehdytysoppaan tiiviimpään PowerPoint-versioon sekä osallistun prosessiin, jossa 

suunnitellaan osaamiskartoituskäytäntöä yritykseen. 

Tässä tehtävässä onnistuminen vaatii kielitaidon ja ongelmanratkaisun lisäksi myös erittäin 

hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Viestintä korostuu taidoissa erityisesti kirjallisena, 

koska toimintaa on usealla eri paikkakunnalla, ja heidän tapaamisensa on matkustelun vuoksi 

hiemaan haasteellista, joten kommunikoimme pääasiassa sähköpostilla. Viestimme myös pal-

jon ulospäin, joten kirjallisen viestinnän tulee olla hallussa. 

Henkilöstöhallinnon assistenttina tavoitteenani on päästä tekemään monipuolisia tehtäviä ja 

kartuttaa omaa osaamistani teorian lisäksi myös tehtävien kautta. Tavoitteenani on tuottaa 

opinnäytetyön aikana yritykselle hyödyllisiä toimintatapoja tai materiaalia sekä hoitaa tehtä-

väni moitteettomasti ja saada tästä itselleni mahdollisesti tulevaisuudessa työpaikka. Uskon 

tuovani tähän työyhteisöön lisää positiivista henkeä omalla asenteellani sekä iloisella luon-

teellani. Omaan mielestäni hyvät vuorovaikutustaidot, joten se on tässä tehtävässä varmasti 

yksi vahvuuksistani päämäärätietoisuuden lisäksi. Myös paineensietokykyni on erittäin hyvä ja 

olen parhaimmillani pienessä kiireessä, mikä on tässä tehtävässä äärimmäisen hyvä asia. 

Usean tehtävän ja toimenkuvan hallitseminen vaatii myös taitoa aikatauluttaa omaa työtä, 

joka on myös yksi vahvuuksistani isojen kokonaisuuksien hallinnassa. 

Tampereen toimipisteessä on tarvetta yhtenäistää esimerkiksi loman merkitsemisen käytäntöä 

sekä koko konsernin tasolla yhtenäistää viestintää. On myös muutamia työtehtäviä, joita teh-

dään päällekkäin, joten niiden yhtenäistäminen on yksi tehtävistäni. Tämän yhtenäistämisen 

tavoitteena on saada työnjohtajien aikaa vapautettua itse työn johtamiseen paperitöiden si-

jasta. 

Työharjoitteluni aikana tehtävänäni oli järjestää Tampereen ja Kauhavan tehtaiden välinen 

ystävyysottelu jääkiekossa. Tehtävä sisälsi jäähallin varaamisen, linja-autokyydin kilpailutuk-

sen, pelipaitojen hankinnan ja painatuksen, ruokailun järjestämisen, ilmoittautumiset ym. 

Sain tästä pelkkää kiitosta kaikilta mukana olleilta, joten sain uuden tehtävän tähän keväälle 

järjestää pesäpalloilta henkilökunnalle. Yritys sponsoroi paikallista pesäpallojoukkuetta, jo-

ten tehtäväni on järjestää heidän kanssaan esimerkiksi pesäpallokoulu ja pieni ystävyysottelu 

perään toukokuun aikana.  
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Koska työhyvinvointi on minulle tärkeä asia, ja olen vienyt myös taukoliikunnan iloa työpai-

kalle, olen saanut tehtäväkseni järjestää myös hierojan työpaikalle. Tämä mahdollistaa kaik-

kien halukkaiden hierojalla käynnin pienellä vaivalla ja huokeasti. 

2.2 Sidosryhmät 

Sidosryhmät ovat tärkeä osa yrityksen toimintaan ja menestykseen vaikuttavista tekijöistä. 

Sidosryhmien yhteys toisiin sidosryhmiin sekä yksittäiseen organisaatioon muodostaa toiminto-

jen sekä resurssien virtoja. Jones & Wicks (1999) sekä Freeman (1999) puhuvatkin moniulot-

teisesta tai yhteneväisestä sidosryhmäteoriasta. Näissä molemmissa on kyse siitä, että organi-

saatiot, jotka huomioivat kaikkien sidosryhmiensä tarpeet, menestyvät parhaiten. (Seikkula-

Leino 2012.) 

Yrityksen ulkoiseen sidosryhmään kuuluu eri toimittajat, joilta yritys ostaa esimerkiksi valmis-

tamiinsa tuotteisiin osia. Myös alihankkijat ovat tärkeä sidosryhmä, sillä esimerkiksi keskuk-

sien maalaus sekä tuotekilpien kaiverrus teetetään alihankintana. Yrityksellä ei ole omaa kul-

jetuskalustoa, joten myös jakelutien välikädet esimerkiksi erilaiset kuljetusyritykset ovat tär-

keä sidosryhmä.  

Ulkopuolisia sidosryhmiä ovat mm. koulut, joista saadaan harjoittelijoita sekä kaikki ne tahot, 

joiden kanssa yritys tekee yhteistyötä. Tärkeimpänä sidosryhmänä, jotka vaikuttavat yrityk-

sen toimintaan, ovat asiakkaat, joita tässä yrityksessä on tarkoin valittu joukko. Samalla, kun 

nämä sidosryhmät vaikuttavat yrityksen toimintaan, vaikuttaa yritys heidän toimintaansa. 

(Seikkula-Leino 2012.)  

Omassa tehtävässäni tärkeimpiä ulkoisia sidosryhmiä olivat tilitoimisto, työterveyshuolto sekä 

teollisuusliitto. Toki olin tekemissä myös oppilaitosten kanssa rekrytointitapahtumien mer-

keissä sekä esimerkiksi kuljetusliikkeiden kanssa sopiessani kyytejä järjestämiimme tapahtu-

miin sekä majoituksen tarjoajiin varatessani pitkäaikaismajoituksia henkilökunnallemme työ-

komennuksille. Eniten kuitenkin olin tekemisissä palkkahallinnon, liiton sekä työterveyden 

kanssa. Myös siivousliike on mielestäni tärkeä sidosryhmä, sillä he vastaavat yrityksen siistey-

destä, ja heidän kanssaan olin tekemissä lähes päivittäin. 

Sisäisiin sidosryhmiin taas kuuluvat osakkaat, johto, toimihenkilöt sekä tuotannon työntekijät. 

Sisäisistä sidosryhmistä olin eniten tekemisissä taloushallinnon kollegoiden, tuotannon työnte-

kijöiden sekä johdon kanssa. Tärkeimpänä minulle oli taloushallinnon kollegat, sillä toimin 

heidän kanssaan päivittäin yhteistyössä. Myös työntekijät olivat minulle erittäin tärkeä sidos-

ryhmä, sillä heidän kanssaan yhteyden ja luottamuksen saavuttaminen kantoi tässä tehtävässä 

pitkälle.  
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2.3 Vuorovaikutus- ja kielitaito-osaaminen 

Tehtävässäni toimiminen vaati hyviä vuorovaikutustaitoja. Päivittäin olin tekemisissä eri ta-

solla toimivien työtovereiden kanssa aina tuotannosta toimitusjohtajaan. Jotta pärjäsin tässä 

tehtävässä, piti tulla hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa eikä ujostella vaikeistakaan asi-

oista puhumista. Otin vastaan tehtävässäni myös yritykseemme tulevat vieraat, joten tehtävä 

vaati taitoa kommunikoida myös englanninkielellä ja konservatiivisesti. Myös tilanteeseen 

heittäytymistä tarvittiin, sillä jotkut vieraat saattoivat jutustella niitä näitä ja joskus kertoa 

jopa vitsin. 

2.4 Kehittämisosaaminen 

Kehitin työtehtäviäni oma-aloitteisesti pyytämällä itselleni lisää vastuuta tai työtehtäviä. Ke-

hitin itselleni tietynlaisen työrytmin, jotta jokainen minulle annettu työtehtävä tulisi tehtyä 

ja aikaa jäisi myös kiireellisille odottamattomille tehtäville. Aina kiireisen tehtävän tultua, 

tuli osata järjestää oma aikataulunsa nopeasti uudelleen priorisoimalla. 

Työpaikallani on edelleen työtehtäviä, joista voisi karsia päällekkäisyyksiä tai vaatia myös 

työntekijöiltä omatoimisuutta tietyissä asioissa. Esimerkiksi sairauspoissaoloilmoitukset, työ-

ajanlyhennysvapaat tai muut poissaolot voisi toimittaa esimiehen kuittauksella suoraan henki-

löstöhallintoon, jossa ne merkitään järjestelmiin, mutta tällä hetkellä ne toimitetaan työn-

johtajalle, joka toimittaa ne henkilöstöhallintoon sopivan ajan tullen.  

2.5 Opinnäytetyön tavoitteet 

Tavoitteena tällä opinnäytetyöllä oli kehittää sekä yrityksen toimintaa, että omaa ammatti-

taitoani sekä osoittaa yritykselle, että heillä olisi tarvetta juuri minun kaltaiselleni työnteki-

jälle. Oman ammattitaidon kehittämisessä tavoitteenani oli kehittyä juuri henkilöstöjohtami-

sen osa-alueella, mutta myös erilaiset yrityksen sisäisten prosessien kehittämiseen liittyvät 

tehtävät kiinnostivat minua. Tavoitteenani oli, että tämän opinnäytetyön jälkeen pystyisin 

toimimaan itsenäisesti työtehtävissäni ja osaisin aktiivisesti kehittää omaa sekä yrityksen toi-

mintaa.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja toivoi saavansa vastineeksi minun työpanokseni sekä henkilös-

töhallinnon, että talouden puolella, sekä uusia ideoita eri prosessien kehittämiseen. Henkilös-

töpäällikkö toivoi minun auttavan häntä keventämällä omalla panoksellani hänen työkuor-

maansa ja yrityksen business controller toivoi minun auttavan taloushallinnon työkuorman ke-

ventämisessä. 
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3 Päiväkirjaraportointi 

Viikko 1 

Maanantai 1.4.2019 

Aloitin päiväni laittamalla koneen aukeamaan ja kävin avaamassa toimistolta tuotannon puo-

lelle menevän oven lukosta sekä myynnin tiloihin menevän oven. Kävin tänä aamuna myös ky-

symässä tuotannossa, moneltako heillä juodaan aamukahvit, sillä olin luvannut liittyä tällä 

kertaa heidän seuraansa kahvittelemaan. Laitoin itämään ajatuksen kiertävästä kahvitauosta, 

joka tarkoittaa sitä, että aina välillä kahvit juodaan jossakin toisessa taukotilassa kuin 

omassa. Tässä taustalla sellainen ajatus, että näin pienennetään kuilua tuotannon työntekijöi-

den ja toimihenkilöiden välillä. Sain myös mukaani yrityksen HR-Managerin sekä talouden as-

sistentin.  

Ennen aamukahveja tuotannossa ehdin lukea sähköpostini, jossa aamulla oli odottamassa vii-

konlopun linja-automatkan tuottajalta palautekysely. Tämän hoidin alta pois ensimmäisenä, 

jonka jälkeen tarkistin kierrosta palanneiden ostolaskujen sekä tarkistamattomien ostolasku-

jen määrän. Tämän jälkeen tein suunnitelman päivän tehtävistä. Ostolaskut menivät tänään 

listan kärkeen, koska on välitilinpäätös, ja kaikkien maaliskuun laskujen tulee olla käsitelty 

perjantaihin mennessä. Kuten Heikki-Matias Luoma kirjoittaa blogissaan oman ajankäytön 

suunnittelusta, työpäivän suunnittelu parantaa sitoutumista. Suunnitelman ei tarvitse olla 

kummoinen, se voi yksinkertaisimmillaan olla lista päivän työtehtävistä, mutta auttaa jäsen-

tämään päivää. (Luoma, 2018.) 

Päivääni kuului ostolaskujen lisäksi myös esimiehen luvalla olleiden sairauspoissaolojen kirjaus 

työterveyteen sekä keskustelu esimieheni kanssa. Kävin kysymässä häneltä olisiko helpompaa, 

jos hän määrittelisi minulle jonkun tehtävän, jonka hoidan automaattisesti sen sijaan, että 

hän tuo niitä minulle pienissä erissä. Päädyimme keskustelumme jälkeen siihen, että tästä 

päivästä eteenpäin sairauspoissaolotodistukset sekä verokortit toimitetaan suoraan minulle, 

ja hoidan niihin liittyvät toimenpiteet. Tästä lähti myös sähköposti kaikille tiedoksi. 

Maanantai on meillä vieraiden osalta hiljainen päivä, koska on myynnin ja markkinoinnin viik-

kopalaveripäivä, joten niitä ei tälle päivälle ollut. Viikkopalaveri on palaveri, jossa osastot 

käyvät läpi mennyttä viikkoa sekä tekevät toimintasuunnitelman tulevalle viikolle ja mahdolli-

sesti myös pitemmälle, mikäli asiat niin vaativat. Tämä aika on sovittu säännölliseksi palave-

riajaksi, joten vierailut pyritään järjestämään muuhun ajankohtaan. Puhelinkin soi tänään 

harvoin. Jotain työkykyä ylläpitävää tulee aina viikoittain puuhattua, ja tänään tehtäväni oli 

laittaa saamani hierontapassi tarjous Vaasan henkilökunnalle tiedoksi ja tein tarjouskyselyn 

opiskelijoiden pitämästä hierontapäivästä toimipaikassamme.  
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Tiistai 2.4.2019 

Tämä päivä oli saman kaltainen kuin eilinen. Vieraita tuli tähän päivään hieman enemmän 

kuin hetkeen. Aloitin tänään päivittämään perehdytysopasta ja tekemään siitä helpompilukui-

sen Power Point -esityksen. Samalla kävin läpi yrityksen strategialakanaa, jossa on kuvattuna 

yrityksen strategia, arvot sekä uutena MWB eli Must Win Battle aiheet. MWB:een on kirjattuna 

5 tavoitetta, jotka yrityksen on voitettava taatakseen itselleen johtavan markkina-aseman. 

”Mahdollistamme henkilöstön kouluttautumisen. Huolehdimme esimiesosaamisen ajantasai-

suudesta ja tehosta, etenkin esimiesviestintää korostaen. Seuraamme henkilöstöbarometrin ja 

muiden HR-mittareiden avulla osaamista, työhyvinvointia, motivaatiota ja arvioimme kehittä-

mistarpeitamme johtoryhmätasolla säännöllisesti.” Yritysstrategia, Must Win Battle (2018). 

Sain onneksi kutsun liittyä strategiakoulutukseen ensi viikolla, joten opin tästä asiasta vielä 

enemmän. Odotan tätä oikein innolla.  

Tänään ohjelmassa oli palaveri koskien kustannuspaikkoja laskutuksessa. Samassa yhteydessä 

pidimme tämän viikon taloushallinnon viikkopalaverin, koska itse olen keskiviikkona etänä ja 

talouden assistentti on torstaina.  

Keskiviikko 3.4.2019 

Yrityksessä on sovittu, että kerran kuukaudessa saa pitää etäpäivän ja tänään pidin sellaisen, 

koska oli ennalta sovittua menoa. Pitämällä etäpäivän pystyn tekemään töitä myös sen ajan, 

joka minulta muuten kuluisi työmatkaan, joten tällöin työaikani ei jää päivän osalta niin pal-

joa miinukselle. Tein kotona aamusta sekä aamupäivästä ostolaskuja. Iltapäivällä junamat-

kalla jatkoin eilen aloittamaani perehdytysoppaan kehittämistä. Tehtäväkseni saamani pereh-

dytysopas on opas kaikille yrityksessä aloittaville työntekijöille. Siinä kerrotaan kaikki yrityk-

sen keskeiset toimintatavat. Olen tarkka siitä, mitä muut näkevät, joten katsoin tämän sopi-

van paremmin junassa tehtäväksi kuin ostolaskujen käsittelyn, joissa näkyy paljon meille tär-

keitä lukuja.  

Torstai 4.4.2019 

Tämä päivä alkoi aivan normaaleilla rutiineilla. Aamukahvin jälkeen esimieheni pyysi minua 

palaveriin, ja siellä sain itselleni kesätyötarjouksen. Päädyin hyväksymään tarjouksen ja alle-

kirjoitimme sopimuksen. Iltapäivästä jatkoin ostolaskujen käsittelyä. Sain business controlle-

rilta tehtäväkseni muuttaa tilausjärjestelmäämme hänen minulle listaamille asiakkaille alen-

nusprosentit pois sekä poistaa kustannuspaikkanumero, mikäli siinä on kolme numeroinen nu-

merosarja. Tämä oli tärkeä tehtävä, joka helpottaa asiakkuuksista kerättävän koontilistauk-

sen tekemistä neljännesvuosittain.  
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Tänään laitoin myös kolmen päättyneen kesätyöhaun hylätyille hakijoille viestiä, että valitet-

tavasti he eivät saaneet paikkaa. Kysyin myös Turun ja Kauhavan työnjohtajilta ovatko he 

tehneet jo valintansa, ja pyysin informoimaan minua, kun valinnat on tehty. Saan sitten myös 

heidän paikkojen hylätyille hakijoille lähtemään viestiä myös. 

Perjantai 5.4.2019 

Tänään aamurutiinien jälkeen kävin tuotannossa kävelykierroksella kyselemässä, mitä sinne 

kuuluu. Päivä kului muutenkin kovin rauhallisesti ja perustehtävien hoidossa. Iltapäivällä sain 

tiedon työpäivän aikana tapahtuneesta kaatumisesta ulkona, ja tein tästä työtapaturmailmoi-

tuksen vakuutuspalveluun.  

Selvitin tänään myös, että kutsuuko Turun Terveystalo uudet työntekijän automaattisesti työ-

höntulotarkastukseen, ja vanhat työntekijät määräaikaistarkastuksiin. Raportoin saamani vas-

tauksen Turun tehtaan esimiehelle. Työhöntulotarkastusta ei määrätä missään laissa, mutta 

työterveyshuoltolain 20.12.2001/1383 4§ sanoo, että ”Työnantajan on kustannuksellaan jär-

jestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen 

ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suo-

jelemiseksi ja edistämiseksi.” Tästä syystä työntekijän terveyden tila ja soveltuvuus työhön 

on hyvä tarkistaa työn alkaessa, näin terveydentilan muutokset huomataan selkeämmin. 

Analyysi, viikko 1 

Viikkoon on mahtunut paljon erilaisia tehtäviä. Isoimpana tämän viikon tehtävistä mieleen jäi 

perehdytysoppaan päivittäminen, joka jatkuu vielä tulevien viikkojen aikana. Työturvallisuus-

lakiin 738/2002 on kirjattuna työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite, jonka tulee täyttyä jo 

perehdytysoppaassa. (Työturvallisuuslaki 738/2002; Finlex) Sovimme ensi viikolle tapaamisen 

HSEQ Managerin sekä HR Managerin kanssa, jossa käymme tekemääni työtä läpi ja katsomme 

kohdat mihin tarvitsee vielä tarkennusta tai päivitystä.  

Yksi viikon mielenkiintoisimmista hetkistä oli yhteiset aamukahvit tuotannon kanssa. On työn 

tuottavuuden kannalta erittäin tärkeää, että kuilu johdon ja alaisten välillä on pieni. SAK jul-

kaiseman raportin Kymmenen tapaa nostaa työpaikan tuottavuutta mukaan alaistensa kanssa 

rupatteleva esimies lisää työn tuottavuutta ja työmotivaatiota. On hyvä luoda työpaikalle 

hyvä yhteishenki, jossa jokainen lenkki on tärkeä osa. (SAK 2016). Myös Riikka Kämppi kirjoit-

taa kolumnissaan Kumppanuus on työelämän tulevaisuutta (2018), että työntekijät kaipaavat 

johtajien näkyvän arjessa. Itsekin allekirjoitan tämän vahvasti. Omaan työelämääni olen otta-

nut esimerkkiä omilta esimiehiltä, jotka ovat näkyneet työntekijöiden keskuudessa. Se palkit-

see jopa itseään, kun muistaa joskus kysyä ohi mennen, miten toisilla menee. Pienilläkin asi-

oilla voi mielestäni olla iso merkitys.  



 14 
 

 

Työyhteisöiltä kysyttäessä heidän viihtyvyytensä vaikuttavia tekijöitä, tulee usein vas-

taukseksi tervehtiminen ja kiinnostus työntekijää kohtaan. Tästä syystä on erittäin tärkeää, 

että näinkin pieneen eleeseen, kuin tervehtiminen, kiinnitetään huomiota joka puolella työ-

paikkaa. Mitä tulee kiinnostukseen työntekijää kohtaan, niin siihenkin voi vaikuttaa ihan pieni 

ele, kuten ”Mitä kuuluu?”. Hyvän esimiehen merkki on se, että hän pyrkii olemaan selvillä, 

mitä työntekijöille kuuluu. Tämä tietenkin toimii myös vastavuoroisesti, kuten myös työnteki-

jöidenkin keskuudessa. (Furman & Ahola 2004, 53-58.) Tästä syystä olen pitänyt tärkeänä ter-

vehtiä kaikkia tuotannossa työskenteleviä ihmisiä heidän ohi kulkiessani. Kertoessani heille, 

että olen kohta viimeistä päivää työssä, sain heiltä minulle tärkeän palautteen, joka puettiin 

lauseeksi: ”Kuka sitten on se ihana ihminen, joka käy meille juttelemassa aina välillä ja heit-

tää meidän kanssamme huumoria?”. Tämä lämmitti mieltäni erittäin paljon, ja vein nämä ter-

veiset meidän toimihenkilöillemme ja kerroin, että heidän täytyy nyt ottaa tässä suhteessa 

valta omiin käsiin ja jatkaa aloittamaani perinnettä.  

Se, että esimiehet käyvät tervehtimässä ja kyselemässä välillä kuulumisia, on osa esimiesvies-

tintää. Tähän ei tämän opinnäytetyön aikana käytetty resursseja, mutta voidaan todeta, että 

esimiehistä suuri osa tuskin edes mieltää tervehtimistä viestinnäksi. Työntekijällä saattaa olla 

jokin erittäin hyvä ja kannattava idea esitettäväksi, mutta mikäli esimies tervehtii hieman 

huonolla tuulella, saattaa tämä idea jäädä kertomatta ja toteuttamatta. Sama voi olla toisin 

päin, että esimies on tulossa kiittämään hyvin tehdystä työstä, mutta työntekijällä on huono 

päivä, voi positiivinen palaute jäädä antamatta ja saamatta. On siis vähintäänkin yrityksen 

edun mukaista, että kaikenlaiseen esimiesten ja työntekijöiden väliseen viestintään kannattaa 

kiinnittää huomiota. (Bovée & Thill, 2016, 48-53.) 

Luin Heikki-Matias Luoman blogin työn aikatauluttamisesta ja sen myötä yksi tärkeimmistä 

opeista on kuinka pienetkin asiat vaikuttavat työn tuottavuuteen. (Luoma 2018). Yksi tehtä-

vistäni on ollut kahvin keittämien toimihenkilöiden tauolle, koska se on aina uusimman tulok-

kaan tehtävä. Tämä rutiini katkaiseen työn kaksi kertaa päivässä ja sillä on iso vaikutus. On 

työn puolesta tuottavampaa käydä esimerkiksi laittamassa kahvi kiehumaan kohdassa, jossa 

on luonnollinen katkos työssä, kun katkaista työnteko sen takia. Aloin aikatauluttamaan postin 

hakemisen iltapäivästä siten, että samalla katkolla saan hoidettua toisenkin asian. Aamun 

kahvin keiton aikana käyn viemässä edellisen päivän tuhottavaksi menevät paperit niille kuu-

luvaan laatikkoon. 

Myös Mikko Mäntyneva puhuu loistavasti aikatauluttamisen tärkeydestä kirjassaan Hallittu 

projekti. Hän tarkastelee aikatauluttamista projektin näkökulmasta, mutta mielestäni jokai-

nen työpäivä on pieni projekti erilaisine tehtävineen. (Mäntyneva 2016). Oman työn aikatau-

luttaminen on tehtävässäni erittäin tärkeää, sillä muuten jokin tehtävistä saattaa jäädä teke-

mättä. Palkka-aineiston tekeminen tapahtuu joka toinen viikko keskiviikko ja torstai, joten 

niille päiville en voi ottaa muita tehtäviä tai tapaamisia. Otin tällä viikolla myös käytännön 
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tehdä tärkeistä tehtävistä post it-lappuja, ja liimata niitä pöytäkalenteriini päivälle, jolloin 

ne pitää hoitaa. Lappuihin saan kirjoitettua tarkempia tietoja ja asioita tehtävän hoitamiseen 

liittyen. Post it-lappu on myös helppo siirtää tietoineen päivineen seuraavaan päivään, mikäli 

olen ollut estynyt hoitamaan asian ko. ajankohtana. 

Työn aikataulutuksessa on hyvä muistaa myös tauot. Työteho pysyy paremmin, kun muistaa 

pitää riittävän määrän taukoja tekemisessä. Taukojen määrä riippuu työn tekijästä, mutta vä-

hintäänkin lakisääteiset tauot on hyvä muistaa käyttää. Päätetyötä tekevien tulisi muistaa pi-

tää myös pienempiä taukoja työnsä aikana. Antaa silmien levätä ja esimerkiksi hieman ren-

touttaa niska-hartiaseutua.  

Yrityksellä on otettu käyttöön Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tarjoama Vire-sovellus. Sovel-

lukseen kirjataan päivän aikana tapahtunut liikunta, ruokailut sekä muut hyvinvointia edistä-

vät askareet ja tehtävät. Siellä on myös mahdollista tehdä itselleen viikko-ohjelmia esimer-

kiksi taukoliikunnan edistämiseksi. Näin tämä sovellus muistuttaa sinua pitämään pienen 

tauon ja tekemään muutamat liikkeet. Vire-sovelluksesta lisää viikolla kaksi, sillä työhyvin-

vointi on siellä tärkeässä roolissa. 

3.1 Viikko 2 

Maanantai 8.4.2019 

Tänään päivä alkoi normaalilla sähköpostien lukemisella sekä viikon tehtävien kartoittami-

sella. Maaliskuun ostolaskujen viimeinen kirjauspäivä on huomenna tiistaina, koska keskiviik-

kona business controller koostaa neljännesvuosiraporttia. Tästä syystä pääpaino oli niiden kä-

sittelyssä. Niitä ei kuitenkaan ollut palautunut toivotunlaisesti käsittelyyn, joten aloitin kou-

lutustietojen keräämiseen liittyvät valmistelut. Sain viime viikolla tehtäväkseni kerätä tietoa 

henkilöstön taustakoulutuksista sekä kirjata ne henkilöstöjärjestelmäämme. Tässä taustalla 

on osaamiskartoituskäytännön suunnittelu yrityksessä. On tärkeää tietää, minkälaista osaa-

mista yrityksellä on omasta takaa, ja kaikkien taustakoulutus ei ole tiedossa. Päästäkseen ko-

jeistoasentajaksi pääsyvaatimuksena on esimerkiksi sähköasentajan perustutkinto, mutta hen-

kilöllä saattaa silti olla taustalla myös jokin muu tutkinto, josta voi tulevaisuudessa olla hyö-

tyä. Yrityksen kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta oleellisinta on, että myös henkilöstöä 

kehitetään. Tämän päivän osaaminen ei takaa menestystä huomenna. (Österberg 2015, 143.) 

Omien resurssieni vähyyden vuoksi päädyin tekemään Excel-taulukon, johon laitoin jokaiselle 

työnjohtajalle oman välilehden. Jokaisella on omalla välilehdellään lista työntekijöistä, joilta 

tieto koulutuksesta vielä puuttuu. Lähetin tiedoston kaikille sähköpostitse ohjeiden ja palau-

tusajankohdan kera.  
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Tiistai 9.4.2019 

Tänään autoin erästä työnjohtajaamme keräämällä hänen alaisiltaan tiedot ammatillisesta 

koulutuksesta. Hän on jäämässä lomalle juuri, ja hänen aikataulunsa oli paljon tiukempi kuin 

minun, joten päätin auttaa. Otin osaa hänen tiiminsä viikkopalaveriin, jossa kerroin yrityk-

sessä meneillään olevasta osaamisen kehittämisprojektista. Kerroin heille, että jotta osaa-

mista voidaan lähteä kehittämään, on hyvä tunnistaa jo olemassa oleva osaaminen. Tästä 

syystä haluamme kerätä kaikilta tiedot pohjalla olevista koulutuksista.  

Tänään tein myös uuden pohjan irtisanoutumista varten. Vaikka työsopimuslain mukaan työn-

tekijä on oikeus irtisanoa itsensä omalla ilmoituksella, niin yhteisen pohjan tarkoitus on saada 

helpotusta irtisanoutumisiin, sillä aina välillä käy niin, ettei kaikkia tietoja irtisanoutumisil-

moituksesta löydy. (Työsopimuslaki, 2001) Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että irtisanoutu-

misia toivottaisiin yhtään, mutta nyt työntekijällä on mahdollista vain tulostaa lomake ja alle-

kirjoittaa. Aikaisemmin omaa pohjaa ei ollut, ja jokainen on toimittanut omansa. Nyt on ole-

massa sama pohja kaikille, ja siinä on myös paljon toivottu kohta käytössä olleen työliittymän 

lunastamisesta itselleen. Tänään oli työnjohtajilla viimeinen päivä tarkistaa työtunnit ja huo-

menna aloitan tuntikirjausten tekemisen. Tein tänään esivalmisteluita sitä ajatellen, jotta 

pääsen aamusta heti aloittamaan työt niiden parissa. Esivalmisteluihin kuului Excel-tiedoston 

luominen jokaiselle tehtaalle, joihin huomenna käyn poimimassa tiedot. Tein myös uuden 

kansion palkanlaskennan tiedostoon, johon siirrän valmiiksi saamani palkka-aineiston. Muuten 

tämä päivä on kulunut normaaliin tapaan ostolaskujen parissa muutamaa sairausloman kirjaa-

mista lukuun ottamatta. 

Kävin tänään myös keskustelua tiedonjanossani yrityksen business controllerin kanssa, sillä 

halusin tietää mitä hänen tittelinsä on suomeksi ja kuinka eroaa talousjohtajasta. Suomenkie-

listä vastinetta nimikkeelle ei ole, mutta yksi selkeä ero on talousjohtajaan: talousjohtaja 

katsoo taaksepäin, mutta business controllerin tehtävä on katsoa eteenpäin. 

Keskiviikko 10.4.2019 

Tänään oli kiireinen päivä ja aamulla tehty aikataulu ei pitänyt muiden tehtävien ilmaantu-

essa. Aamulla tuli toimitusjohtajalta pyyntö varata hänelle seminaarimatkalle samat lennot 

kuin kollegalla, joten tämän hoidin tämän heti aamusta pois alta. Eilen illalla sain sähköpos-

tia, että lähettäisin listan lomakertymistä Turkuun, jotta siellä saataisiin tehtyä lomasuunni-

telmat kesälle. Lomaoikeuksissa oli kuitenkin pieniä eroja toisen järjestelmän tietoihin sekä 

Turun tehtaan työnjohtajan lomataulukkoon. Selviteltyäni asiaa kävi ilmi, että lomaoikeuden 

määrät ovat henkilöstöjärjestelmässä muutamilla henkilöillä erilaiset, kuin meidän omassa 

työaikajärjestelmässämme johtuen siitä, että siirtymisvaiheessa tähän uuteen henkilöstöjär-

jestelmään on tullut erilaisia kirjauksia. Selvityksessä kävi kuitenkin ilmi, että lomat on mak-

settu kuitenkin aivan oikein, sillä palkka-aineisto kootaan meidän omasta järjestelmästämme.  
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Palkka-aineistoa kootessani erään henkilön kohdalla huomasin, että hän on kirjannut itsensä 

lääkäriin, mutta ei sieltä takaisin. Tästä syystä hänen poistumisajankohdakseen lääkärikäyn-

niltä on määräytynyt seuraavan aamun työhöntuloaika. Järjestelmä on kuitenkin laskenut hä-

nelle tältä päivältä vain kahdeksan työtuntia, mutta työaikaa olisi siirtymässä työaikapankkiin 

lääkärissäkäynnin verran, joka mielestäni ei käynyt järkeen. Kävi ilmi, että lääkäristä poistu-

misajankohta tulee korjata oikeaksi tai muuten annamme hänelle useamman tunnin ylimää-

räistä työaikaa vastikkeetta. Laskin työhöntuloajasta kahdeksan tuntia eteenpäin ja korjasin 

tämän ajankohdan lääkäristä poistumisajakohdaksi, näin sain työtunnit täsmäämään juuri niin 

kuin pitikin. Tämä virhe oli jäänyt työnjohtajalta näkemättä hänen tarkastaessa tunteja. 

Huomisen tuntimateriaalia kerätessäni huomasin, että yhden uuden työntekijän työtunnit ei-

vät tulekaan listalle. Selvitin ensin henkilöstöjärjestelmästä, minkä tuotannon piiriin hän kuu-

luu ja henkilönumeron. Tämän jälkeen katsoin olisiko hänellä edes työtunteja kyseisellä ajan-

jaksolla. Kun työtunteja oli, tajusin että tuntijärjestelmässä hänen kustannuspaikkansa on ol-

tava edelleen vuokratyöntekijä kyseisen tuotannon sijaan. Kävin katsomassa asian ja huoma-

sin olevani oikeassa. Korjasin asian ja poimin hänen tietonsa erikseen materiaaliin mukaan. 

Toki se teettää vielä huomenna minulle ylimääräistä työtä, kun joudun tallentamaan muuta-

mat tiedot uudelleen. Jatkossa varmistan aina uutta työntekijää luodessani, että hänelle on 

merkitty kustannuspaikka myös työaikajärjestelmäämme. 

Tänään oli myös taloushallinnon viikkopalaveri, jossa kävimme läpi laskutuksen tilannetta, 

työkuormaa sekä ensimmäisen kvartaalin lukuja liiketoiminnan osalta. Kiireinen päivä kaikki-

aan, mutta hyvin opettavainen. Tämän päivän tutkimiset opettivat minua käyttämään meidän 

järjestelmistämme c9000 sekä Mepcon uusia osia ja huomasin kehittyneeni niiden käytössä jo 

aika itsenäiseksi. En tarvinnut kenenkään apua selvittäessäni näitä asioita, mutta hain kyllä 

löytämille vastauksilleni varmistuksen esimieheltäni. 

c9000 on järjestelmä, jolla seuraamme työaikaa henkilöittäin sekä työnumeroittain, kirjataan 

ja vastaanotetaan tilaukset tilausnumeroittain sekä hallitaan varastoa. Mepco taas on henki-

löstöjärjestelmä, johon jokainen työntekijä liitetään ja jossa työntekijän tietoja hallinnoi-

daan. Tämä järjestelmä on ulkoistetun palkkahallinnon ylläpitämä ja sinne kirjataan kaikki 

työntekijän työhön liittyvät asiat kuten osaaminen, luvat ja kortit, lomat sekä muut työnteki-

jän työsuhteeseen liittyvät tiedot. Mepco-järjestelmään työntekijät pääsevät katsomaan säh-

köisen palkkalaskelmansa, kun taas toimihenkilöt kirjaavat sinne itse työaikansa, lomansa 

sekä muut poissaolonsa. Myös he näkevät sieltä omat palkkalaskelmansa. 

Torstai 11.4.2019 

Tänään oli vuorossa Tampereen tehtaan tuntien kirjaukset ja lopullisen palkka-aineiston ko-

koaminen sekä lähetys, joten aikataulutus oli sen mukainen. Heti ennen aamun kahvitaukoa 
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tuli kuitenkin viesti, että tänään aloitetaan YT-menettely toimihenkilöiden ja ylempien toimi-

henkilöiden osalta. Tämä hieman vei aikataulua sekaisin, kun asiasta pidettiin pieni palaveri 

oman tiimin kesken. YT-menettely eli yhteistoimintaneuvottelu perustuu yhteistoimintalakiin 

30.3.2007/334. jonka tarkoituksena taas on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteis-

toimintaa. (Finlex 2007). 

Tälle päivälle oli myöskin varattu palaveri strategian läpi käymistä varten, mutta se sai väis-

tyä YT-toimikunnan tieltä. Toimikuntaan kuuluvat niiden työntekijöiden ja henkilöstöryhmien 

edustajat, joita käsiteltävät asiat neuvotteluissa koskee. (Hietala, Kaivanto 2007, 43.) Asiat 

tärkeysjärjestykseen, joten ehtii strategiaan myöhemminkin pureutua. Toki sain hieman mais-

tiaisia henkilöstöstrategiasta, ja pääsin laittamaan omaa jälkeäni siihen mukaan muutamilla 

sanan käänteillä. Aika huippua on tulossa, mutta siitä varmaankin myöhemmin tämän opin-

näytetyön aikana.  

Tuntikirjaukset toivat tänään myös muutamia kommelluksia. Päällimmäisenä jäi mieleen, kun 

työnjohtaja oli merkinnyt työntekijän lomapäivät hänen ilmoituksensa mukaan, mutta hän oli-

kin ollut töissä. Sovimme, että poistan lomapäivät ja hän pitää ne myöhemmin. Tuntikirjauk-

siin liittyen sain myös yrityksemme palkanmaksuun liittyviä kiky-ratkaisuja sisältävät pöytäkir-

jat haltuuni, jotta osaan toimia niiden mukaan tuntikirjauksia tehdessäni. Pöytäkirjoista käy 

ilmi, kuinka kiky-tunnit on sovittu tehtäväksi, ja miten ne merkitään tuntikirjanpitoon. Sain 

tehtäväkseni viestiä asiasta myös palkanlaskijaamme. Kiky eli kilpailukykysopimus on työehto-

sopimus, joka solmittiin vuonna 2016. Sopimuksessa on määritelty muun muassa työajan pi-

dentämisestä, josta minulle annetuissa pöytäkirjoissa mainitaan. Meillä työajan pidennykset 

eivät kuitenkaan koske henkilöitä, jotka ovat tarvittaessa töihin kutsuttavia, sillä heillä ei ole 

sisään tehtyjä tunteja, joista voisi vähentää.  

Perjantai 12.4.2019 

Tälle päivälle ei ollut mitään aikataulutettua ohjelmaa tai tehtäviä, joten aloitin aamuni os-

tolaskujen käsittelyllä. En kauaa ehtinyt niitä tekemään, kun alkoi tulla muita tehtäviä kuvioi-

hin mukaan. Oli tapahtunut työmatkalla liikennevahinko, josta pitäisi raportoida vakuutusyh-

tiötä, muutamia sairauslomia pitäisi kirjata järjestelmään sekä kysyä tarjousta Paintball-yri-

tyksestä Kauhavan tehtaalle lajikokeilupäivää. 

Tehtäviä ilmaantuessa piti ruveta suunnittelemaan myös aikataulutusta päivään. Sen kum-

mempaa aikataulutusta en tänään tehnyt kuin päätöksen, että teen laskuja lounaaseen asti, 

jonka jälkeen teen muita tehtäviä siinä järjestyksessä, missä ne ovat minulle tulleet. Onneksi 

vakuutustapaus oli ensimmäinen tehtävä, sillä se oli tämän päivän tehtävistä myös työläin. 

Normaalit työtapaturmat ovat aika helppoa raportoitavaa, mutta liikennevahinko vaati muita-

kin selvityksiä kuin ajan, paikan ja matkan. Sain asian siihen malliin, että enää sain sairauslo-

matodistus liitteeksi, ja asia on valmis lähetettäväksi käsittelyyn. 
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Päivän päätteeksi istuimme HR Managerin kanssa alas, ja kävimme läpi hänen tehtävälis-

taansa, josta valikoimme tehtäviä minulle ensi viikolle. Ensi viikolle on luvassa monen moista 

puuhaa, ja mahdollisesti vielä palaveri perehdytysoppaan muokkauksesta. Odotan ensi viikkoa 

oikein innolla. Perehdytys on lähellä minun sydäntäni, ja siksi tämä onkin minulle erittäin tär-

keä tehtävä. Työturvallisuuslaki 738/2002 määrää pykälässä 14 työntekijälle annettavasta 

opetuksesta ja ohjauksesta. Tämä pitää olla mielessä perehdytysopasta tehdessä ja päivitet-

täessä, jotta työntekijä saa hänelle lain mukaan kuuluvan oikeanlaisen opastuksen.   

Analyysi, viikko 2 

Tämä viikko on ollut melkoisen tapahtumarikas viikko. Perjantai taisi olla rauhallisin päivä. 

Tehtäviä tähän viikkoon mahtui laidasta laitaan, mikä piti työmotivaatiota koko ajan korke-

alla. Tuntikirjaukset vaativat tietoista keskittymistä, mutta tällä kerralla liikehdintää oli 

enemmän eikä keskittyminen niiden osalta ollut ihan täydellistä. Päällimmäisenä ja ajankoh-

taisimpana aiheena tällä viikolla oli työhyvinvointi. Tällä viikolla oli Tampereen tehtaan oma 

lajikokeilupäivästä, jossa vuorossa oli työpäivän päätteeksi joogaa, ja tällä viikolla selvitin 

myös meidän seuraavaa lajikokeilua pesäpalloa sekä Kauhavan tehtaan väellä paintballia. 

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen on siis ollut tällä viikolla vahvasti läsnä.  

Työhyvinvointi on tärkeässä roolissa niin työn tekemisessä kuin sen johtamisessa. Se muodos-

tuu itse työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Tervey-

teen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä on useita aina osaamisesta motivaatioon, mutta 

usein yhtenä tekijänä on työyhteisö. (Viitala 2013, 212-213; Kantolahti 2019). Tähän on tässä-

kin yrityksessä aloitettu panostamaan. Itse koen käymieni keskusteluiden perusteella, että 

työyhteisössä vallitsee hyvä henki, mutta yhteistä toimintaa kaivataan lisää, sillä usein työ-

päivät vietetään samojen työkavereiden kanssa omassa tiimissä. Tähän yhtenä ratkaisuna eh-

dotinkin jo aikaisemmin mainitun kiertävän kahvitauon kerran kuussa. Tämä on erittäin tär-

keää varsinkin opinnäyteyöni alkumetreillä, sillä yrityksessä on tällä hetkellä menossa YT- eli 

yhteistoimintamenettely, joka perustuu yhteistoimintalakiin 334/2007, kuten torstain 

11.4.2019 osuudessa mainittiin. Yhteistoimintalaki mielletään usein lomautuksiin ja irtisa-

nomiin liittyvänä lakina, niin se määrää myös muista yrityksen työntekijöihin liittyvistä asi-

oista, kuten työntekijöiden määrän raportoinnista. (Finlex 2007.) YT-menettely koskee tällä 

kertaa vain toimihenkilöitä, mutta silti on hyvä puhaltaa yhteen hiileen joka osaston kesken. 

Viime vuonna YT-menettely oli tuotannon puolella, joten nyt on hyvä jakaa myös keskuste-

luita ja vertaistukea puolin ja toisin. YT-menettelystä kerrotaan laajemmin neljännen viikon 

analyysissä. 

Työhyvinvoinnin merkitys organisaation toiminnan kannalta on jäänyt usein vähemmälle huo-

miolle, koska sillä ei katsota olevan täysin suoraa yhteyttä organisaation toimintaan. On kui-

tenkin yrityksen edun mukaista pitää huolta, ettei henkilöstö uuvu työssään vaan kokevat sen 
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energisoivana asiana. Tästä syystä henkilöstövoimavaroja ja työyhteisön tilaa tulee kehittää 

vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. (Seuri & Suominen 2009, 180-187.) 

Toin harjoitteluaikanani muutaman tennispallon kahvitauolle, joilla havainnollistin kuinka pie-

nelläkin asialla, kuten jalkapohjan lihaksilla ja kalvoilla olevan vaikutusta koko kehon hyvin-

vointiin. Tämä pallon pyörittely jalkapohjan alla levisi tuotannon puolella joka tiimiin ja yh-

teensä palloja hankittiin 30. Kuten Tarja Kantolahtikin kolumnissaan Työhyvinvointi sanoo, 

tehdään työhyvinvointia yhdessä, ja tässä on hyvä esimerkki siitä. (Kantolahti 2019). 

Yhteinen työkykyä ylläpitävä toiminta lisää yhteishenkeä työpaikalla sekä omalta osaltaan 

pienentää kuilua toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä, sillä lajikokeilu on kaikille työnte-

kijöille. Parhaimmillaan se voi myös antaa jollekin kimmokkeen kyseisen lajin pariin, joka 

taas edistää hänen omaa hyvinvointiaan ja heijastuu varmasti sitä kautta myös työelämään. 

Hyvinvoiva henkilöstö työskentelee tehokkaasti, pystyy oppimaan sekä tuottamaan uusia inno-

vaatioita ja tekemään luovia ratkaisuja. (Viitala 2013, 212-213.)  

Tässä yrityksessä on fyysisen hyvinvoinnin lisäksi panostettu aina myös työn kuormittavuuteen 

niin psyykkisellä kuin henkisellä puolella ja aloitettu uudelleen kehityskeskustelut uuden HR 

Mangerin myötä. Myös liikunta- ja kulttuurisetelit on otettu uudelleen käyttöön. Setelit mak-

savat työntekijälle vain euron (€) kappaleelta ja työnantaja maksaa loput neljä (4) euroa per 

seteli. Seteleitä tilataan kaksi kertaa vuodessa, ja kummallakin kerralla on mahdollista tilata 

30 seteliä. Setelit ovat tähän asti olleet vain vakituisen henkilökunnan käyttöön, mutta tänä 

keväänä yritys teki päätöksen, jonka mukaan myös pitkässä määräaikaisessa työsuhteessa 

oleva voi tilata itselleen setelit. Pitkällä määräaikaisella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, 

että sopimus on voimassa tilaushetkellä sekä vähintään 3kk tilauksen jälkeen. Tämän minun 

opinnäytetyöni aikana tullaan vielä palaamaan näihin työhyvinvointiasioihin jossain määrin, 

sillä ne ovat tällä hetkellä pinnalla tässä yrityksessä. 

3.2 Viikko 3 

Maanantai 15.4.2019 

Tänään oli melkoisen vauhdikas ja normaalia lyhyempi työpäivä oman henkilökohtaisen me-

noni vuoksi. Yrityksessä ei ollut paikalla yhtään esimiestä, koska tuotannon esimiehet olivat 

lomalla jostain syystä yhtä aikaa, ja muut olivat käynnistämässä YT-menettelyä pohjanmaan 

yksiöissä sekä hallituksen kokouksessa. Olin siis ainoa esimies talossa control managerin 

kanssa.  

Tuli työharjoittelijan sairauslomaa, työntekijän sairauslomaa ja paljon pekkasen eli työajan 

lyhennysvapaan kyselijöitä tälle viikolle. Sairauslomat olivat onneksi vain ilmoitusluontoisia 

eikä aiheuttaneet tällä kertaa toimenpiteitä, ja pekkasten kanssa tein ratkaisun, että mikäli 

pekkanen ei hidasta prosessia ja työt saadaan hoidettua, niin saa pitää. Ehtona oli vielä, että 
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ollaan vain yksi kerrallaan pois. Onneksi esimieheni oli tyytyväinen ratkaisuihini ja antoi niille 

siunauksensa, kun soittelimme toisillemme.  

Tänään tuli myös yksi perintäsopimus ammattiyhdistykseen liittyneelle, joten täytin sen lop-

puun ja laitoin sen menemään ammattiyhdistykselle sekä palkanlaskentaan salattuna sähkö-

postina. Vaikka Elinkeinoelämän Keskusliitto EK luopuikin keskusjärjestösopimuksista vuonna 

2017, tulee silti ay-maksut periä ja tilittää. Työnantajaliittoon kuuluvalla järjestäytyneellä on 

velvollisuus periä ja tilittää jäsenmaksut. Työntekijä voi vaihtoehtoisesti tilittää itse jäsen-

maksunsa kuten myös valita oma ammattiliittonsa. (Yrittäjät.fi, 2017). Tässäkin yrityksessä on 

työntekijöitä usean eri ammattiliiton piiristä. Yritys perii jäsenmaksun palkasta niiltä, ketkä 

ovat toimittaneet perintäsopimuksen työnantajalleen.  

Kävin myös tuotannossa kierroksella ja kyselemässä kuulumisia. On kyllä mukava huomata, 

että minut on otettu mukaan työyhteisöön myös tuotannon puolella hyvin, ja aina riittää ju-

tustelijoita, kun siellä kulkee.  

Olin käynyt ostamassa viikonloppuna pääsiäismunia sekä -patukoita tarjolle meidän toimihen-

kilöiden yhteisestä kahvikassasta. Laitoin ne tarjolle kahvitauolle, ja kaikki oli todella iloisia 

ja otettuja. Olimme suunnitelleet tämän meidän kahvikassan hoitajan kanssa, joten ei ollut 

yksin minun ideani, mutta tuli todella hyvä mieli kuinka pienellä asialla saa hyvää mieltä ai-

kaan. 

Tiistai 16.4.2019 

Tänään tein itsestäni VPFuturen kommunikaatiotyylini arviointi -harjoituksen. Siinä kartoitet-

tiin, onko kommunikointityylini asiakeskeinen, käskevä, tunnekeskeinen vai kyselevä. Mikäli 

oikein harjoituksen tulosta tulkitsen, on tyylini tunnekeskeinen ja käskevä, mutta asiakeskei-

nen on siinä aivan kintereillä. Vertailukohtana oli esimieheni, jonka tulos oli samanlainen, 

mutta enemmän käskevä. Ei siis ole mikään ihme, että meillä synkkaa äärimmäisen hyvin.  

Tehtävänäni oli tänään myös lähettää vuokratyöläisten tunnit heidän palkanmaksajalleen. 

Tämä on meidän tuotannon esimiesten tehtävä, mutta he pyysivät minun tekemään sen tällä 

kertaa, koska ovat lomalla. Sain myös varattua Tampereen tehtaan työntekijöille pesäpallo-

koulun toukokuun loppuun yhteistyössä Manse PP:n kanssa. Tätä lajikokeilua odotan myös 

itse. 

Mielenkiintoisin tehtäväni tänään oli katsella Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työnantajille 

julkaisemia palkkatilastoja sekä yrityskohtaisia tuloksia. Tilastot olivat 09/2017 versus 

09/2018. Tilastoista kävi ilmi, että edelleen naisten ja miesten palkkaero oli vuonna 2018 

edelleen suhteellisen suuri. Esimerkiksi teollisuuden alalla toimihenkilöistä miesten keskiansio 
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kuukaudessa oli 3362€ ja naisilla 3038€. Tilastoista kävi myös ilmi, että meidän yritykses-

sämme palkkaus on keskivertoa parempaa sekä miesten, että naisten osalta. Palkkojen kehi-

tys vuodesta 2017 verrattuna vuoteen 2018, on ollut nousujohteinen. Teollisuuden alalla kehi-

tys on ollut 1,9% ja kaikilla aloilla 2,1%.  

Keskiviikko 17.4.2019 

Hiljainen päivä työrintamalla. Tänään tein pääasiassa ostolaskuja. Muutama sairasloman tal-

lennus työterveyden extranettiin sekä yksi työtapaturman selvittely. Talouden viikkopalave-

rissa kävimme läpi kesälomia sekä keskustelimme hieman meneillään olevista yt-neuvotte-

luista. Jos oli jotain asiasta tunnollaan, niin sai puhua ja kysellä kaikessa rauhassa. Puhuimme 

myös tämän hetkisestä työkuormasta, joka on edelleen helpottanut minun aloitettuani työt.  

Ehdimme käydä pikaista keskustelua HR managerin kanssa perehdytysoppaasta sekä henkilös-

tön kehittämisstrategiasta, mutta palaverit veivät kaiken ajan muuten. Hyvä perusta työuralle 

yrityksessä luodaan kehittämisstrategian mukaan perehdytystilanteessa. Kehittämisstrategi-

aan perustuen v.2020 yritys panostaa perehdytykseen kouluttamalla erikseen nimetyt työ-

hönopastajat. Oppimisessa yritys käyttää 70-20-10-mallia, joka tarkoittaa sitä, että suurin osa 

oppituista asioista tulee eteen työtä tehtäessä. 20% opitaan toisilta ja 10% osaamisesta tulee 

erilaisista koulutuksista. Osaamista pyritään lisäämään ulkoisten koulutusten avulla, mutta 

myös työparien käytöllä ja tähän myös työhönopastus perustuu eli siinä työskennellään työpa-

rin kanssa, joka on nimetty työnopastajaksi.  

Torstai 18.4.2019 

Tänään oli myös kovin rauhallinen päivä, koska koko tuotannon väki oli työajanlyhennysva-

paalla. Aamulla kävin kaikki laskut läpi ja sen jälkeen kävin kirjaamassa muutamille henki-

löille henkilöstöjärjestelmäämme Mepcoon heidän suorittaman juotoskoulutuksen. Tein yhden 

osasairauspäivärahailmoituksen Kelaan sekä palkkoihin ja kävimme samalla myös HR manage-

rin kanssa läpi lomien kertymisperiaatteita, koska tämä osasairauspäiväraha-aika tulee kesken 

lomakauden. 

Tuotannon ollessa vapaalla kävin kierrättämässä talouden assistentin tuotannossa, ja kerroin 

mitä meillä missäkin työpisteessä tapahtuu. Hän on ollut talossa reilun vuoden, mutta ei ole 

kertaakaan käynyt tuotannon puolella. Kävin myös ottamassa tuotannossa vastaan tavaraa, 

sillä kuljetusliikkeet eivät tienneet meidän tuotantomme olevan lomalla ja toivat tavaraa. 

Onneksi minulla on kokemusta varastotyöstä ja pumppukärryjen käytöstä, joten asia hoitui 

nopeasti ja kätevästi. Tästä opimme, että ilmoitus sulusta tulee tehdä hyvissä ajoin laitta-

malla oviin laput, mutta myös muistuttamalla tavaran tuojaa ennen sulkupäivää tuodun kuor-

man yhteydessä. Lisäksi myös ostajat voisivat mainita tilauksiensa yhteydessä, että olemme 

kiinni tiettynä ajankohtana. 
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Tein vielä kotona palkkaselvittelyä, sillä sain sähköpostia, ettei työntekijän palkkalaskelmassa 

ollut yhtään tunteja, vaikka on aloittanut kesken palkkakauden. Tämä asia kuitenkin jää vielä 

odottamaan ensi viikkoa, sillä palkanlaskija oli lähtenyt jo pääsiäisen viettoon. 

Perjantai 19.4.2019 

Pitkäperjantai, joten tänään ei ollut työpäivä.  

Analyysi, viikko 3 

Tämä viikko on ollut erittäin rauhallinen. Viikko oli myös lyhyt, koska pääsiäinen katkaisi työ-

viikon jo torstaina. Myös seuraava viikko tulee olemaan lyhyt, mutta taas kiireinen palkkakat-

kon vuoksi. Opin tällä viikolla yhden uuden taidon, sähköpostin ajastamisen. Työnjohtajan ol-

lessa lomalla en halunnut lähettää hänelle sähköpostia, jotta saisi lomailla rauhassa. Pelkäsin 

kuitenkin unohtavani asian, joten kollegani opetti minulle, miten voin kirjoittaa sähköpostin 

jo nyt, mutta ajastaa sen lähtemään vasta kun työnjohtaja palaa töihin. Kätevää minusta ja 

varmasti myös hyödynnän jatkossakin. 

Tällä viikolla pinnalla oli edelleen työhyvinvointi sekä työssä jaksaminen. Luinkin torstaipäi-

vän päätteeksi Talouselämään kirjoitetun Mirva Heiskasen kolumnin työuupumuksesta. Aihe 

oli minulle ajankohtainen, sillä viikolla tekemäni osasairauspäivärahailmoitus koski henkilöä, 

joka kärsii työuupumuksesta. Artikkelissa Haastateltiin työpsykologi Liisa Uusitalo-Arolaa, ja 

olin hänen kanssaan aika monesta asiasta yhtä mieltä. Työntekijällä on Uusitalo-Arolan mie-

lestä oikeus tietää, mitä häneltä odotetaan, ja mikä on riittävä suoritustaso. Tässä olen sa-

maa mieltä hänen kanssaan, ja tämä meidän tulee ottaa huomioon osaamiskartoituksen vaati-

mustasoja avatessa. (Uusitalo-Arola, 2019.) 

Olemme hänen kanssaan myös yhtä mieltä siitä, että johtamisen tulee olla johdonmukaista 

eikä saa tempoilla suuntaan ja toiseen. Mutta erityisesti olen yhtä mieltä siitä, että myös 

työntekijällä on vastuunsa eikä ainoastaan työnantajalla. Työn tekijän tulee itse olla aktiivi-

nen ja avoin tuntemuksistaan. Tähänkin auttaa jo aikaisemmin mainittu hyvä, avoin ja kes-

kusteleva työyhteisö. Johtoportaan on näytettävä tässä esimerkkiä, joten myös tähän peilaten 

yhteiset kahvihetket ja lajikokeilut ovat enemmän kuin tervetulleita. (Uusitalo-Arola 2019.) 

EVA:n asenne- ja arvotutkimuksesta (2010) käy ilmi sukupolvien väliset erot työelämässä. Tut-

kimuksen mukaan kaksi kolmasosaa yli 56-vuotiaista allekirjoitti väitteen, että työ on tärkein 

osa ihmisen elämänsisältöä. Taas alle 36-vuotiasita 70% oli täysin eri mieltä. Tärkeimpinä viih-

tyvyystekijöinä pidettiin työpaikan viihtyvyyttä, työn mielenkiintoisuutta ja hyvää esimiestä. 

Omista kollegoistani sekä verkostoistani voin tehdä saman päätelmän, että x ja z sukupolvet 

osaavat rajata itselleen vapaa-aikaa eikä työ täytä heidän elämäänsä. Taas y-sukupolvi ja sitä 

aikaisemmat näkevät, että työ on heillä suurin tekijä elämässä.  
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Tiivistettynä voisin todeta, että parhaiten edistämme työhyvinvointia ja ehkäisemme työ-

uupumusta, kun olemme avoimia toisillemme. Puhutaan asioista avoimesti ja rehellisesti si-

ten, että jokainen on oikeutettu kertomaan näkemyksensä ja tuntemuksensa. Näissäkin asi-

oissa pitää kuitenkin muistaa, että mennään faktat edellä eikä tuntemukset.  

3.3 Viikko 4 

Maanantai 22.4.2019 

Tänään oli 2. pääsiäispäivä, joten vapaapäivän merkeissä vietettiin tätä päivää. 

Tiistai 23.4.2019 

Tänään oli suhteellisen rauhallinen päivä. Aamun aloitin selvittelemällä miksi eräs työntekijä 

ei ollutkaan saanut palkkaa, vaikka aloitti kesken palkkakauden. Kävi ilmi, että hänelle ei ol-

lut merkitty maksuryhmää, joten tämän vuoksi ei noussut palkka-aineistoon muiden mukana. 

Tästä sovimme esimieheni kanssa, että jatkossa vain minä hoidan kaikkien henkilöiden kirjaa-

misen meidän C9000 -järjestelmään, jotta toimitaan järjestelmällisesti. Jos siis tarvitsee 

saada henkilönumero, niin minä hoidan sen kirjaamisen. Laitoin palkanlaskijalle sähköpostia, 

että on meillä jäänyt pois aineistosta, joten saisiko sen maksuun saman päivän aikana, ja siir-

sin myös kyseisen henkilön palkka-aineiston palkanlaskijan ja meidän yhteiseen verkkokansi-

oomme. Kävi ilmi, ettei henkilö ollutkaan toimittanut verokorttia, joten palkkaa ei saataisi 

maksuun ennen sen saapumista, niin sovimme kyseisen henkilön kanssa, että maksamme sen 

ensi viikolla samassa juuri päättyneen palkkajakson kanssa. 

Kävin läpi ostajilta palautuneita laskuja, ja huomasin yhden toimittajan muutamassa laskussa 

meitä tarkastajia turhaan työllistävän asian. Kyse oli sellaisesta asiasta, että tilausrivi saattaa 

koostua useammasta tuotteesta, ja joskus nämä tuotteet tulevat eri laskulla. Keskustelin 

tästä meidän hankintapäällikkömme kanssa, joka oli kanssani samaa mieltä, ettei näin saisi 

olla. Vie turhaan työaikaa, kun etsitään satojen laskujen joukosta, missä toinen osa tuot-

teesta on, kun niiden pitäisi aina tulla samalla laskulla. Tässäkin tapauksessa ensimmäinen 

osa tuotteista oli tullut jo maaliskuussa, ja loput vasta nyt, joten edellinen lasku on ollut hy-

väksymättä niin kauan, että tämä toinenkin osa on saapunut. Tämä vaikuttaa kuukauden tu-

lokseen ja laskut seisovat oikeastaan turhan takia kuukaudenkin tai niitä kierrätetään osta-

jalle takaisin, kun hinta ei täsmää, vaikka sieltä puuttuukin vain osa. Asiasta puhutaan huomi-

sessa talouden ja hankinnan palaverissa kaikkien ostajien kanssa.  

Tänään tein myös valmisteluita huomisia tuntikirjauksia varten, kuten muistilistan mitä minun 

pitää muistaa ottaa huomioon kirjauksia tehdessäni. Oli palvelusvuosimuistamista, osa-aika-

työtä sekä vuokratyöfirmoista meille siirtyneiden henkilöiden maksuryhmien tarkistaminen, 

jotta ne nousevat palkka-aineistoon mukaan. Palvelusvuosista muistetaan yrityksissä eri ta-
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voin. Lähes poikkeuksetta kuitenkin osa palvelusvuosista korvataan palkallisena vapaana pal-

velusvuosista riippuen. Ikävuosista muistaminen taas usein koostuu valitusta tuotteesta, kuten 

kellosta tai korusta.  

Keskiviikko 24.4.2019 

Oli aika kiireinen päivä. Hieman jo ajattelin, että mahtaako tunnit päivässä riittää kaiken 

työn tekemiseen, mutta riitti hyvinkin. Tänään oli siis tuntikirjausten päivä, mutta niissä tällä 

kertaa paljon hiomista. Piti ottaa huomioon palkkakauteen osunut pitkäperjantai, joten tun-

teja ei voinutkaan verrata normaaliin 80 tuntiin. Tavoitteenani oli saada tänään hoidettua 

Kauhavan tunnit, ja siinä onnistuin. Ehdin myös aloittamaan Tampereen tuntien kirjauksia, 

joten hyvin riitti päivässä tunnit. 

Sain tehtäväkseni etsiä ja tilata eräälle työntekijälle sähkötyöturvallisuuskurssin mahdollisim-

man pian. Hän on lähdössä ensi viikon jälkeen Ruotsiin, ja kortin tarvitsee olla voimassa jo sil-

loin. Valitsin löytämistäni verkkokursseista edullisimman ja myös nopeimman. Tilasin hänelle 

myös yrityksen sähköpostitunnukset. Kun olin saanut koulutuksen ostettua toimitin kyseiselle 

henkilölle sähköpostin tunnukset ja kävin samalla kertomassa verkkokurssista, jonka tunnuk-

set löytyisivät hänen sähköpostistaan. 

Tänään oli myös talouden viikkopalaveri, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Iltapäivällä 

oli hankinnan ja talouden kuukausipalaveri, jossa kävimme läpi esimerkiksi eilen esiin tullutta 

ongelmaa laskuissa. Huomenna pääsenkin pureutumaan loppujen tuntikirjausten lisäksi myös 

kiky-vähennyksiin, jotka tehdään käsiteltävänä olevan palkkakauden ohessa. 

Torstai 25.4.2019 

Tänään oli niin kiireinen päivä, että hieman alkoi usko horjua, että saanko kaikki tämän päi-

vän työt tehtyä. Tampereen tehtaan työtunneissa oli useita selvitettäviä asioita, kuten lou-

nastaukojen puuttuminen. Työehtosopimuksenkin mukaan päivässä on pidettävä vähintään 

yksi 15 minuutin mittainen tauko, ja näin ei ole kaikilla ollut.  

Tänään piti myös kerätä palkanlaskijalle taulukkoon tiedot jokaisen työntekijän kiky-vähen-

nykset. Kiky-sopimuksessa on sovittu, että viikoittaista työaikaa pidennetään 0,5h, joten kuu-

kautta kohden se tarkoittaa 2h työajan pidennystä. Yrityksen paikallisesti tekemässä sopimuk-

sessa on sovittu, että jokaiselta työntekijältä vähennetään työaikapankista tai työajanlyhen-

nysvapaista 2 tuntia kuukautta kohden tammi-huhtikuulta sekä elo-joulukuulta. Kesäkuukau-

silta vähennyksiä ei tehdä. Vähennyksissä piti kuitenkin huomioida pitkät poissaolot. Mikäli 

kuukaudessa ei ollut 14 työpäivää, niin tältä kuukaudelta vähennystä ei tehdä.  

Päivän aikana piti myös tehdä kolme työtapaturmailmoitusta vakuutusyhtiöön. Tapaturmat 

eivät suinkaan kaikki ole sattunut työssä vaan työmatkoilla. Mukaan mahtui tänään vain yksi 
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työssä tapahtunut tapaturma. Tässä tapauksessa metallilevyt olivat kuormattuna väärin päin, 

joten kärryä liikuteltaessa levyt valuivat työntekijän nilkoille aiheuttaen sairauslomaa. Tähän 

oli välittömästi reagoitu, ja asia oli dokumentoitu kuvien sekä toimintaohjeistuksen kanssa, 

miten levyt jatkossa kuormataan vastaavan välttämiseksi. Mielestäni esimerkillistä toimintaa. 

Vaikka aina tapaturmat dokumentoidaan, mutta tässä oli ehditty ottamaan kuvia jo heti tuo-

reeltaan, kun usein tilanteet ehtivät mennä ohi ennen kuin kukaan mainitsee työnantajan 

edustajalle asiasta.  

Työtapaturmien ja ammattitautien korvaamisesta työntekijälle on säädetty laissa 459/2015. 

Laissa määrätään työnantajan velvollisuudesta vakuutta työntekijät työtapaturmien ja am-

mattitautien varalta, mutta lain toimeenpanemisesta on vastuussa vakuutusyhtiöt. Heillä on 

velvollisuus tarjota työnantajille vakuutuksia, jotka kattavat lain määräykset. (Finlex 2015). 

Tässä yrityksessä on vakuutus työtapaturmien ja ammattitautien varalta, mutta lisäksi myös 

vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus. Mielestäni tässä yrityksessä vakuutukset ovat työntekijän 

näkökulmasta erittäin kattavat.  

Tänään saatiin päätökseen myös YT-neuvottelut, ja siihen liittyen on minullekin töitä. Meidän 

osaltamme neuvottelut kestivät 14 päivää. Neuvotteluissa päädyttiin hybridiratkaisuun, jossa 

osa ottaa lomarahansa vapaana, ja osa lomautetaan 12 arkipäivän ajaksi. Tehtävänäni on 

täyttää lomautusilmoitukset jokaiselle lomautettavalle, ja tallentaa ne yhteiselle asemalle, 

josta lomautettujen esimiehet poimivat omansa, täyttävät niihin lomautussuunnitelman sekä 

toimittavat lomautetulle.  

Perjantai 26.4.2019 

Tänään oli vuorossa eilen tehtäväksi annettu lomautusilmoitusten täyttäminen. En ollut kos-

kaan aikaisemmin edes nähnyt kyseistä lomaketta, joten se oli minulle uusi tuttavuus. Lomak-

keessa tärkeintä on ilmoittaa miten, lomautus tullaan toteuttamaan. Tässä tapauksessa esi-

miehet neuvottelevat lomautettavien kanssa, ja sopivat toteutetaanko lomautus yhdessä vai 

useammassa osassa. Lomautettavalle on parempi pitää vähintään kuusi päivää peräkkäin, sillä 

liiton omavastuuosuus on viisi päivää, jonka jälkeen he saavat korvausta lomautuksen ajalta. 

(Teknologiateollisuuden työehtosopimus, s.37). 

Tein tänään ilmoituksen työntekijöille yrityksen tiloissa järjestettävästä hierontapäivästä. 

Loin päivälle myös ajanvarauslomakkeen, johon voi käydä minun luonani varaamassa ajan. Il-

moituksen tein kahdella kielellä, jotta myös meidän ulkomaalaiset työntekijämme saavat 

mahdollisuuden tulla hierontaan. Hieronnan osalta muutin taktiikkaa viestinnässä. Aikaisem-

min minulle oli sanottu, että viedään lappuja ilmoitustaululle, mutta jääkiekko-ottelun il-

moittelusta selvisi, että se ei tavoita toimihenkilöitä. Tästä syystä laitoin kyseisen ilmoituksen 

ilmoitustaulujen lisäksi myös sähköpostilla koko Tampereen toimipisteen väelle. 
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Analyysi, viikko 4 

Tällä viikolla oli kyllä melkoista menoa tehtävien osalta. Tuli myös paljon oppia esimerkiksi 

osa-aikaisten lomista sekä työlyhennysvapaiden ja keskituntiansioiden laskennasta. Päällim-

mäisenä tällä viikolla kuitenkin oli YT-neuvottelut, sillä ne saatiin päätökseen. Yhteistoimin-

talain (YhtToimL) 5 luvun 2§:n 2 momentissa sanotaan, että tulee työnantajan tiedottaa teh-

dystä sopimuksesta, sillä työntekijällä on oikeus saada tieto sopimuksesta, jota häneen sovel-

letaan. Saimme torstai-iltapäivästä sähköpostitse tiedottaa, jossa tiedotettiin neuvotteluiden 

päättymisestä sekä ratkaisusta, johon neuvotteluissa päädyttiin. Ratkaisu ei ollut yksiselittei-

nen, vaan siinä päädyttiin sekä irtisanomisiin että lomautuksiin. (Hietala & Kaivanto 2007, 95-

97) Minua nämä YT:t eivät koskeneet muuten, kuin lomautusilmoitusten täyttämisen verran. 

Asia oli minulle kuitenkin kaikin puolin uusi ja kiinnostava asia.  

Olen lukenut tämän YT-prosessin aikana paljon Hietalan ja Kaivannon kirjoittamaa Uusi yh-

teistoimintalaki käytännössä, ja siitä olen päässyt hyvin kiinni siihen, mitä YT-prosessi on, ja 

peilannut sitä meidän yrityksemme toimintaan YT-menettelyssä. YT-laki ei määrää sitä, mitä 

menettelyssä sovitaan, mutta siinä määritellään se, missä järjestyksessä asioista voidaan so-

pia. Tässä yrityksessä on tehty työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus siitä, että 

neuvotteluaika alkaa YT-ilmoituksen tekemisestä. YT-ilmoituksessa kerrotaan tarkasti, milloin 

neuvottelut alkavat, kuinka pitkään ne kestävät, keitä neuvottelu koskee, ja mitä neuvotte-

luilla haetaan. Tällä kertaa yrityksen YT-menettely koski vain toimihenkilöitä ja ylempiä toi-

mihenkilöitä ja vain heidän lomauttamistaan määräajaksi. Neuvotteluissa ei siis ollut kyse irti-

sanomista. (Hietala & Kaivanto 2007, 92-97; Ylemmät toimihenkilöt.) 

Neuvotteluiden päätyttyä saimme ilmoituksen neuvotteluiden päättymisestä sekä mitä neu-

votteluissa saavutettiin. Neuvotteluiden aikana luottamushenkilöt kävivät ahkerasti keskuste-

luita henkilöstöryhmiensä kanssa siitä, mitä kukakin haluaa lomautustensa kanssa toimia. 

Vaihtoehtoina oli ottaa lomaraha vapaana tai vaihtoehtoisesti lomautus. Suurin osa valitsi 12 

arkipäivää kestävän lomautuksen, ja heille kirjoitettiin lomautusilmoitukset. Luottamusmiehiä 

ei luonnollisestikaan lomautettu eikä määräaikaisia. Näin olisi voitu toimia paikallisesti sopi-

malla. Määräaikaisten lomauttaminen olisi koskenut minua, mutta neuvotteluissa oli sovittu, 

että määräaikaiset jätetään lomautusten ulkopuolelle. 

Minun kollegoistani toinen valitsi lomarahan vapaana, ja toinen lomautuksen. Ensi viikolla 

meillä on edessä neuvottelu, jossa sovimme kuinka lomautus ja vapaa sijoitetaan, ettei työt 

kärsi. Onneksi lomautusten pitämiseen on aikaa koko kesälomakausi, joten sen voi sopia use-

ampaan erään eikä tarvitse olla kerralla koko aikaa pois.  
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3.4 Viikko 5 

Maanantai 29.4.2019 

Tämä päivä oli myös aika työn täyteinen. Nämä lyhyet työviikot, mitä pääsiäinen ja Vappu ai-

heuttaa, tekevät kiireen. Tänään ilmeni ongelmia viime viikolla lähetetyssä palkka-aineis-

tossa. Sieltä oli pudonnut kolmen henkilön aineisto kokonaan pois. Onneksi palkanlaskijalla on 

ohjelmat kunnossa, ja niiden puuttuminen huomattiin ajoissa. Kokosin pois pudonneet aineis-

tot uudelleen, ja lähetin ne palkanlaskijalle.  

Iltapäivällä sain palkkalaskelmat tarkistettavakseni. Kävin ensin läpi maksuluettelon, josta 

katselin, oliko palkkasummissa isoja summia. Mikäli summa oli normaalista summasta poik-

keava, kävin katsomassa C9000-järjestelmästä, oliko hänellä ylitöitä, jotka maksetaan rahana 

tai loma. Sen jälkeen kävin palkkalaskelmista läpi niiden henkilöiden laskelmat, joille makset-

tavista erityiskorvauksista, kuten perehdytyslisät, oli laitettu erikseen viestiä palkanlasken-

taan. Laskelmat olivat oikein yhtä lukuun ottamatta, josta puuttui juurikin erikseen pyydetty 

perehdytyslisä.  

Tänään yksi asia oli ylitse muiden pinnalla, ja se oli viestintä. Tällä viikolla aionkin keskittyä 

nimenomaan yrityksen sisällä tapahtuvaan viestintään, ja siinä ilmeneviin ongelmiin. Olen 

toistuvasti maininnut esimerkiksi sellaisesta asiasta, että yrityksessä tapahtuu muutoksia, on 

niistä tiedotettava myös henkilökunnalle. Nyt osa työntekijöistä on toistamiseen löytänyt yri-

tyksen verkkosivuilta tietoa, jota ei ole missään vaiheessa tiedotettu henkilökunnalle. Mieles-

täni henkilökunnan luottamusta yritykseen lisäisi, mikäli myös heille tiedotettaisiin asioista 

ennen kuin tieto on ulkopuolisten luettavissa verkkosivuillamme. 

Tiistai 30.4.2019 

Tänään aamulla kävi ilmi, että kolmelta henkilöltä oli jäänyt palkka-aineistosta osa tunneista 

pois. Tämä työllisti minua tämän päivän. Ensiksi piti käydä koko aineisto läpi henkilö henki-

löltä, ja sen jälkeen koota uusi aineisto puuttuvista työpäivistä kyseisisille henkilöille, ja lä-

hettää se palkanlaskijalle. Nämä puuttuvat päivät tulivat ilmi, kun yksi työntekijä ilmoitti 

puuttuvista tunneista. Samassa löytyi myös työnjohtajan näppäilyvirhe, jossa hän oli merkin-

nyt työntekijän käyttämät saldovapaat plus saldona, jolloin ne vievät työaikaa työaikapank-

kiin sen sijaan, että sitä kuluisi sieltä pois. Tämä tarkoitti myös sitä, että hänelle ei näin ollen 

myöskään oltu maksettu näitä tunteja. Onneksi tämäkin asia ehdittiin korjata ennen palkan 

maksuun menoa.  

Tänään eräs työntekijä soitti, ettei ollut saanut seuraavalla viikolla alkavan loman korvauksia 

palkanmaksun yhteydessä. Selvitin hänelle, että se maksetaankin sen kauden palkanmaksun 

yhteydessä, jossa loma pidetään. Hän oli kanssani eri mieltä, mutta annettuani puhelimen 
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esimiehelleni hän uskoi, koska tämä kertoi hänelle täysin saman asian, mitä minä olin kerto-

nut.  

Tänään oli myös hieman rennompi päivä, sillä meillä oli töissä myös vapun kahvihetki. Meillä 

oli tarjolla munkkia ja simaa. Istuttiin isolla porukalla kahvipöytään, ja haettiin myös ne 

kolme tuotannon työntekijääkin mukaan, jotka olivat tulleet tänään töihin muiden pitäessä 

työajanlyhennysvapaata. 

Keskiviikko 1.5.2019 

Tänään oli vapaapäivä Vappupäivän vuoksi. 

Torstai 2.5.2019 

Aamulla heti luokseni tuli työntekijä, joka halusi tietää miksi hänelle oli kertynyt miinuksia 

työaikapankkiin, vaikka siellä piti olla alle tunti plussaa. Selvitin hänelle, että kyseessä oli tä-

män palkan maksun yhteydessä vähennetyt kilpailukykysopimus-tunnit. Hän ei muistanut koko 

vähennyksiä, koska niistä ei ole tiedotettu sen jälkeen, kun sopimus on tehty. Kyselin hieman 

asian perään esimieheltäni ja selvisi, että tämän päätös löytyy jokaiselta ilmoitustaululta, jo-

ten erillistä tiedottamista ei erikseen tarvitse joka vähennyksen yhteydessä tehdä. 

Tänään sain myös tehtäväkseni varata lennot kahdelle asentajalle ruotsiin seuraavalle vii-

kolle. Lentojen lisäksi myös majoitus piti varata. Kävin kyselemässä toimihenkilöiltä, mikä on 

ollut majoituksen suhteen käytäntö, että otetaanko molemmille oma huone vai eri huoneet. 

En saanut tähän yhtään yksiselitteistä vastausta, joten varasin vain yhden huoneen, koska 

kyse oli kahdesta yöstä, ja huoneen hinta oli mielestäni todella kallis. Meillä oli juuri YT:t, jo-

ten mielestäni tässäkin olisi säästön paikka. Sain kuitenkin toisen asentajan vihaisen puhelun 

asiaan liittyen, koska hän ei sulattanut samaa huonetta. 

Yrityksellä ei ole omaa matkanvarausjärjestelmää vaan jokaiselle matkalle varataan aina ma-

joitus, matkaliput ym. eri paikoista aina matkakohteesta ja saatavuudesta riippuen. On siis 

erittäin haastavaa varata matkoja, kun aina pitää ottaa kaikkien toiveet huomioon. Keskuste-

lin tästä matkavarausasiasta meidän operatiivisen johtajamme kanssa, ja pyysin saada selkeää 

yhtenäistä ohjeistusta näihin varauksiin. Olisi helpompaa, kun kaikille olisi sama käytäntö. 

Hän oli kanssani samaa mieltä ja ehdotti, että ottaisimme sen hoitoomme talouden ja HR:n 

puolella. Tänään oli sopivasti myös talouden viikkopalaveri, jossa otin asian esille. Sain tehtä-

väkseni hoitaa tämän ohjeistuksen yhdessä business controllerin kanssa. Minulle kerrottiin, 

ettei tällaista matkustusohjetta vielä ole, mutta sellainen kuitenkin löytyi. Näin ollen tehtä-

väni on vain päivittää sitä ja kirjoittaa muutamia kohtia siellä auki. Merkittävimpänä uudis-

tuksena ohjeistukseen tuli lista majoitusyrityksistä, joihin meillä on sopimushinnat. Näin ollen 

myös matkajärjestelyihin kirjattiin lause: ”Matkajärjestelyissä tulee huomioida yrityksen 
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mahdolliset sopimukset matkatoimistojen, hotellien tai muiden vastaavien palveluntarjoajien 

kanssa.” Ohjeistuksessa täsmennettiin, että mikäli kyseessä on yhden työpäivän mittainen 

koulutus tai palaveri, ei yöpymistä kyseisellä paikkakunnalla kustanneta. Matkakustannuksista 

täsmennettiin vielä, että matka korvataan halvimman kulkutavan mukaan, sillä esimerkiksi 

Kauhavalta on kuljettu paljon autolla, jonka korvattavat kustannukset ovat kolme kertaa suu-

remmat, kuin junalipun hinta, ja junia kuitenkin kulkee sieltä todella hyvin. 

Perjantai 3.5.2019 

Tänäänkin sain selvitellä palkka-asioita. Sain eilen illalla sähköpostia uudelta työntekijältä, 

ettei hän omasta mielestään näe huhtikuun alun tunteja, jotka piti hänelle maksaa tämän ti-

lin yhteydessä. Aamulla töihin mentyäni kävin läpi hänen palkkalaskelmansa sekä tuntikirjan-

pidon, ja kyllä nämä tunnit siellä olivat. Laitoin hänelle sähköpostia, johon erittelin siirtyneet 

tunnit edelliselä palkkakaudelta sekä nykyiseltä ja mainitsin vielä erikseen pidetyn työlyhen-

nysvapaan. Tästä tuli todella hyvä fiilis, kun selvitin tämän asian ilman ulkopuolista apua tai 

edes varmistusta lopputulemalle. Kerroin kyllä myöhemmin asiasta esimiehelleni, ja hän oli 

oikein tyytyväinen toimintaani tässä tilanteessa.  

Kävin tänään myös viemässä tiedotteet lajikokeilustamme pesäpallosta sekä kutsun kakkukah-

veille, jossa juhlistamme yhden työnjohtajamme 30 vuotista työuraa. Tänään meillä kävi 

myös työfysioterapeutti, joten vein hänet myös toiseen tuotantohalliimme, ja esittelin tilat. 

Jätin hänet sinne kiertämään työntekijöiden keskuudessa, jotta saavat rauhassa katsoa ergo-

nomia-asiat kuntoon. 

Sain tänään myös useamman sairausloman kirjattavaksi sekä käsittelin ostolaskuja, joita olikin 

kertynyt mukavasti lisää näiden parin päivän aikana, mitä hoidin palkoissa ilmenneitä ongel-

mia. Tänään istuttiin esimiehen kanssa alas ja keskusteltiin, miten minulla menee. Hän on oi-

kein tyytyväinen työpanokseeni ja hän on kehunut työterveyspsykologia myöten, miten minun 

työhön tuloni on helpottanut hänen työkuormaansa ja minun ansiostani hän voi hyvin ja nuk-

kuu yönsä. Tämä oli erittäin mukava kuulla, sillä mikään ei palkitse niin hyvin, kuin tehdä 

työtä, jolla on tarkoitus. Kävimme samassa myös ensi viikon työkuviot läpi, sillä hän on 

poissa, ja minulla on tuntikirjausten lisäksi myös rekrytointimessut. Nyt on kaikki hommat 

ensi viikolle aikataulutettu kalenteriin ja käyty myös messuasiat läpi, joten minun on helppo 

mennä sinne edustamaan. 

Analyysi, viikko 5 

Tämä viikko on ollut hyvin kiireinen, ja tuntui paikoin jopa raskaalta. Nyt on ollut nyt useampi 

lyhyt viikko peräkkäin, mutta työtä on ollut kuitenkin täyden viikon edestä. Tällä viikolla vies-

tintä on ollut pinnalla, sillä yksikössämme on tapahtunut useita muutoksia, joista on saatu 
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tieto muualta, kuin virallista reittiä. Tämä on aiheuttanut runsaasti keskustelua. Usein yrityk-

set pitävät ulkoiset sidosryhmänsä sisäisiä sidosryhmiä paremmin ajan tasalla. Henkilöstöllä 

on tärkeä rooli yritysvastuun kehittämisessä, mutta toistaiseksi se on vielä kovin aliarvostet-

tua. Tutkimusyritys Globe Scan on teettänyt kyselyn 20 maassa, ja tämän kyselyn mukaan tär-

kein tekijä yrityksen vastuullisuudessa on se, miten yritys kohtelee työntekijöitään. (Kuvaja & 

Malmelin 2008, 66-67.) Selkeästi yrityksen täytyy parantaa myös sisäistä viestintää eikä kes-

kittyä vain ulkoiseen viestintään. Muutoksista ja nimityksistä voisi kertoa joka kuukausi ilmes-

tyvässä uutiskirjeessä. Tähän saakka asiat on jääneet tiedottamatta, koska ei ole löydetty so-

pivaa kanavaa tiedottamiselle.   

Yrityksessä on tapahtunut muutoksia ja tulee tapahtumaan jatkossakin, mutta niiden viestin-

tään tulee kiinnittää huomiota. Muutokset ovat usein tiedossa jo etukäteen, joten samalla 

kun muutoksista tehdään päätöksiä, voidaan samalla miettiä miten ja milloin niistä viestitään. 

Viestintä on kuitenkin yksi suurimmista asioista muutosjohtamisessa ja muutosten läpivien-

nissä, joten siihen kannattaa myös kiinnittää yhtä suuri huomio kuin muutokseen. Viestintä on 

vaikeaa, sillä on monta asiaa, mitä pitää huomioida esimerkiksi muutoksesta viestimisestä. 

Informaatio ei saa olla liian pitkä, jotta sen jaksaa lukea, mutta samalla sen pitää olla niin 

selkeää, että väärinymmärrysten riski pienenee. (Management Study Guide, 2019.) 

Viestinnässä tulee aina häiriötekijöitä, sillä molemmissa päissä viestiä, sekä lähettäjänä että 

vastaanottajana, toimii ihminen. Alla olevassa kuviossa (kuvio 1) havainnollistetaan häiriöiden 

vaikutusta viestin perillemenoon. 

 

Kuvio 1: Häiriöiden ennakointi viestinnässä (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 13). 

Häiriötekijöitä voi olla esimerkiksi äänen sävy, vastaanottajan mieliala, taustameteli tai vaik-

kapa puhelinoperaattorin toimintahäiriö. Myös viestintäkanava on erittäin vaikuttava tekijä 

tässä asiassa, mikäli vastaanottaja ei hallitsekaan kyseisen kanavan käyttöä, kuten vaikkapa 

sähköposti. Viestin perille menoa voidaan edistää ennakoimalla häiriötekijöitä. Pitää aina 

muistaa, että niin viestin lähettäjällä kuin vastaanottajalla, on vastuu siitä, että viesti tulee 

ymmärretyksi. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 13.)  
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Tärkeintä muutoksesta viestimisessä on vastata kysymyksiin; miten, mitä, koska ja miksi. Vas-

taukset tulee miettiä vastaanottajan näkökulma huomioiden. Oikein viestittynä asia saadaan 

tietoisuuteen (Awereness), varmistetaan ymmärrys (Understanding), jonka jälkeen muutos hy-

väksytään (Acceptance) ja saadaan aikaan sitoutumista (Commitment). (Management Study 

Guide, 2019.) Mielestäni kuitenkin viestintä ei saa jäädä muutosten osalta vain ennakkovies-

tintään, vaan pitää muistaa viestiä siitä, miten muutos on organisaatiossa edennyt. Muutok-

sesta voi myös kysyä palautetta, jotta selviää, onko muutos sellaisenaan ollut tehokas vai 

onko vielä asian eteen kehitettävää.  

Viestinnästä on sovittuna tietynlaisia pelisääntöjä, myös niin sanottuja hiljaisia sääntöjä, joi-

hin mielestäni tieottaminen henkilökunnalle ensin kuuluu. Se, että henkilökunta otetaan vies-

tinnässä huomioon ensimmäisenä, lisää työntekijöiden luottamusta esimiehiä ja yrityksen joh-

toa kohtaan. Kuten Furman ja kumppanit kirjassaan Työpaikan pelisäännöt ja kuinka ne teh-

dään toteavat, niin avoimuus on polku työyhteisön myönteiselle ilmapiirille. Avoimuudella he 

tarkoittavat viestinnän läpinäkyvyyttä, että työyhteisössä tiedettäisiin, missä yritys menee 

muutosten ja kehittämisen suhteen. (Furman, Ahola, Hirvihuhta 2004, 8-9;133.) Tällä samalla 

kannalla itsekin olen ja tulen jatkossakin pitämään lippua korkealla tämän suhteen. 

3.5 Viikko 6 

Maanantai 6.5.2019 

Tänään oli etäpäivä, sillä lupasin mennä koululle kertomaan uudelle markkinointiprojektin tii-

mille, miten viime kesän projekti sujui. Ehdin kuitenkin tehdä vähän töitä kotona ennen kou-

lulle menoa. Sain aamusta kaksi uutta työsopimusta, joille loin henkilönumeron meidän C9000 

-järjestelmään. Nyt nämä henkilöt pääsevät kirjaamaan työtuntejaan.  

Sain perjantaina tälle viikolle hoidettavakseni lähettää tunnukset sekä käyttöohjeet henkilös-

töjärjestelmäämme Mepcoon neljälle uudelle toimihenkilölle Vaasan toimipisteeseen. Tilasin 

heille palkanlaskijalta tunnukset, ja lähetin heille ohjeistuksen järjestelmään kirjautumisesta 

sekä miten tuntikirjauksia tehdään. Meidän yrityksessämme toimihenkilöt eli kuukausipalkka-

laiset kirjaavat työaikansa henkilöstöjärjestelmä Mepcooon, josta ne menevät suoraan pal-

kanlaskijalle. Tuntipalkkalaiset työntekijät kirjaavat työaikansa kontrollijärjestelmäämme 

C9000, josta minä poimin työajat palkka-aineistoon.  

Näiden erilaisten henkilöstöjärjestelmien ylläpitäminen on mielestäni hyvin tärkeää, sillä 

niistä saadaan hyvin nopeasti kerättyä tietoa esimerkiksi työntekijöiden koulutuksista, osaa-

misesta, työajasta ja henkilötiedoista. Tässä yrityksessä jokainen työntekijä näkee omasta 

Mepcostaan kaiken sen tiedon, mitä työnantaja on hänestä tallentanut, joka lisää mielestäni 

toiminnan läpinäkyvyyttä. Itse käytän näitä järjestelmiä normaalien tietojen päivitysten tai 

kirjaamisten lisäksi, kun tarvitsee hakea tietoa pidetyistä lomista tai maksetuista palkoista. 
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Näistä järjestelmistä saadaan tieto myös esimerkiksi koulutuksista ja osaamisista, jotta pysty-

tään kartoittamaan, mitä osaamista talosta jo löytyy ja mitä tarvitaan lisää.  

Iltapäivällä ehdin käydä läpi olemassa olevaa matkaohjeistusta ja tehdä sinne muutamia kehi-

tysehdotuksia. Ohjeistukseen pitäisi saada kirjoitettua auki tärkeimmät asiat, jotta ne olisivat 

kaikille selkeät ja tasavertaiset. Kävin myös läpi tulleita sähköposteja ja vastailin niihin.  

Tiistai 7.5.2019 

Aamulla järjestelin huomisen aamun kahvitusasioita. Työnjohtajamme on huomenna ollut yri-

tyksen palvelussa kunnioitettavat 30 vuotta. Kävin varmistamassa kakut, lähetin muistutus-

viestin kaikille ja tilasin kukkakimpun, jonka kävin noutamassa töistä lähdettyäni. Koska ylin 

johto on huomenna poissa eikä pääse pitämään juhlapuhetta, kävin pyytämässä, josko Busi-

ness Controller pitäisi pienen alkupuheen ja antaisimme juhlakalun kertoa itse työvuosistaan 

yrityksessä. Meillä on myös henkilö, joka on ollut yrityksessä jo ennen juhlakalua, joten hän 

on lupautunut kertomaan myös muutaman sanan. Työntekijöiden palkitseminen ja muistami-

nen on tärkeässä roolissa, kun työntekijä punnitsee työpaikkansa etuja. Se, että yritys kiittää 

jollain tapaa mittavasta työurasta kohottaa työntekijän itsetuntoa. Palkitsemisella ja muista-

misella vaikutetaan myös yrityksen työnantajamielikuvaan. Vaikka tällaiset työvuosista muis-

tamiset tai joululahjat nähdään usein palkitsemisena, niin pitää muistaa, että palkkaus on 

myös keino palkita. (Torrington, Hall, Taylor & Atkinson 2009, 154-155.) Siksi mielestäni on 

hyvä, että tässäkin yrityksessä käytetään taulukkopalkan lisäksi myös henkilökohtaisia lisiä, 

joita tarkistetaan kehityskeskusteluiden yhteydessä. 

 Kävin viemässä tuotantoon luottamushenkilöille Työkaari kantaa -hankkeen esitietolomak-

keen täytettäväksi. Hankkeeseen otettiin mukaan 10 hengen tiimi, ja luottamushenkilöt olivat 

osa tätä tiimiä. Vein myös pitkältä sairauslomalta palanneelle työntekijälle hänelle tulleen 

työturvallisuuskortin. Työturvallisuuskortti on kortti, jolla työntekijä osoittaa osaamisensa ja 

pätevyytensä työturvallisuuden kannalta. 

Johtoryhmä lähtee perjantaina kehittämispäivään ulkoilemaan Birgitan polulle, jossa on muu-

tamia tehtävä rasteja heille. Minun tehtäväni oli kirjoittaa minulle annetut viisi kysymystä 

puhtaaksi sekä laminoida ne. Laminoin myös muutaman muun rastitehtävän, jotka minulle 

toimitettiin valmiina. Olen viime viikolla kilpailuttanut johtoryhmälle kyydin tälle virkistys-

matkalle ja tänään vahvistin kenen tarjoukseen tartumme.  

Sain myös tänään aloittaa tuntikirjauksia, kun Kauhavan tunnit oli sopivasti tarkistettu jo tänä 

aamuna. On mukava huomata, että kirjaukset sujuvat jo lähes rutiinilla, mutta samalla sieltä 

löytää myös virheitä. Virheet eivät tietenkään ole koskaan mukavia, mutta minun tapaukses-
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sani ne opettavat minulle aina vain lisää tästä tehtävästä, kun niitä selvittelee. Tänään huo-

masin yhden puuttuvan lomapäivän sekä muutaman aikavirheen, joiden ansioista työntekijälle 

olisi tullut miinustunteja liikaa, jos niitä ei olisi huomattu.  

Kävin tänään läpi toissa viikolla tekemääni listaa Kiky-tunneista, koska sinne oli jäänyt tun-

teja henkilöille, jotka ovat aloittaneet työnsä kesken kauden. Keräsin listan näistä henkilöistä 

ja laitan muiden palkka-asioiden yhteydessä loppuviikosta listan palkanlaskijalle, joka palaut-

taa vähennetyt tunnit näille henkilöille takaisin. Koska he ovat aloittaneet kesken kauden, ei 

heille ole ehtinyt kertyä työtunteja työaikapankkiin, joten tästä syystä heidät jätetään tämän 

ensimmäisen vähennyksen ulkopuolelle. 

Keskiviikko 8.5.2019 

Tänään menin töihin hieman aikaisemmin, jotta ehtisin tehdä kaikki valmistelut ennen aamun 

kahvitusta. Kävin myös varmistamassa tuotannossa, että siellä oli puheet jo valmiina, kuten 

eilen sovittiin. Ehdin myös heti klo 8.00 soittelemaan esimieheni kanssa, päivän agendasta hä-

nen ollessa vielä tämän päivän koulutuksessa.  

Tänään oli vuorossa Tampereen toimipisteen tuntikirjausten vuoro. Olen huomenna menossa 

Loisto Duuniin -rekrytointitapahtumaan, joten tänään minun on saatava kaikki kirjaukset teh-

tyä ennen töistä lähtöä. Jotenkin osasin aavistaa, että kaikki ei siellä välttämättä mene ihan 

putkeen, niin tänään ei tullut mitään isoa paniikkia tuntien suhteen. 

Tänään oivalsin tuntikirjauksista aivan itse muutaman väärin merkityn lomapäivä, ja osasin 

aivan itse etsiä tiedon kyseisen henkilön käytettävissä olevista lomapäivistä. Hänelle oli mer-

kitty lomapäivä sunnuntaille, mutta sunnuntai ei ole lomapäivä. Hain järjestelmästä tiedon 

hänen käyttämistään lomista, ja kävi ilmi, että hänellä oli käytössään vain 28 lomapäivää, jol-

loin mukaan kuuluu neljä lauantaita. Katsoin viime kesän lomista, että siellä oli ollut jo mu-

kana neljä lauantaita, joten sunnuntaille merkitty lomapäivä ei siirtyisi lauantaille vaan jää 

vielä käytettäväksi myöhemmin. Varmistin tämän vielä esimieheltäni, ja päädyimme molem-

mat samaan ratkaisuun.  

Tuntikirjauksista löytyi myös muutamia merkitsemättä jääneitä pakko työajanlyhennyksiä 

sekä muutama kirjaamatta jäänyt lounastauko. Tästä keskusteltiin vielä uudelleen esimieheni 

kanssa, ja sain tehtäväkseni käydä keskuselemassa työnjohdon kanssa, että siihen otetaan nyt 

ryhtiliike ja asian on alettava luonnistumaan. Heidän tulee ohjeistaa työntekijöitään, että 

taukojen pitämättä jättäminen on vain poikkeus tapauksissa sallittua eikä saa olla toistuvaa. 

Ennen palkka-aineiston lähetystä varmistin vielä, että olen siirtänyt kaikki minulle tulleet ve-

rokortit sekä Kelaan lähetetyt sairauslomatodistukset palkanlaskijan verkkokansioon. Kirjasin 
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myös kaikki esimiehen luvalla tulleet sekä muualla kirjoitetut sairauslomat työterveyden ext-

ranettiin ja arkistoin saamani paperiset versiot niille varattuun kansioon. Sähköisenä tulleet 

sairauslomat arkistoidaan minun ja esimieheni yhteiseen verkkokansioon. Ennen lähtöäni var-

mistin vielä, että minulla on kaikki valmiina huomista rekrytointitapahtumaa varten.  

Torstai 9.5.2019 

Aamulla olin sopinut tapaamisen esimieheni kanssa, koska meillä molemmilla on tänään kiire 

aikataulu. Kävimme läpi ne henkilöt, joille KIKY-tunnit palautettaisiin sekä säännöt, millä pe-

rusteella näin tehtäisiin. Tämän jälkeen katsoimme, miten isyysloma korvataan työnantajan 

toimesta. Itselläni ei tästä ole kokemusta, joten oli mukava selvittää, millä perusteella se 

korvataan.  

Ehdin vielä käydä loput tarkastamatta jääneet huhtikuun ostolaskut, jotta saamme ensi vii-

kolla huhtikuun lopetettua. Tämän jälkeen lähdin Loisto Duuniin -rekrytointitapahtumaan 

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:iin Nirvan toimipisteeseen. Meille näytteilleasettajille 

oli ensiksi tarjolla lounas, joten kävimme lounaalla yhdessä markkinoinnista mukaani tulleen 

kollegani kanssa. Syötyämme laitoimme ständimme kuntoon, ja ehdimme hieman päivittää, 

mitä osastoillemme kuuluu. Tässä keskustelussa saimme jälleen huomata, kuinka tärkeää on 

osastojen välinen yhteistyö. Hän ei ollut tietoinen yrityksemme hotellisopimuksista, joita sai-

simme käyttää myös vapaa-ajalla. Lähetin hänelle uudelleen nämä sähköpostit. Saimme kes-

kustellessamme myös idean koota yritykselle markkinointilaatikko, johon laittaisimme pöytä-

liinan, astian jaettaville karkkirasioille, parkkikiekkoja sekä esitteitä. Lisäisimme laatikkoon 

mukaan vielä yhden yrityksen päätuotteista eli Packawaren. Kyseessä on seurantalaite, joka 

voidaan asentaa esimerkiksi valmiiseen sähkökaappiin kuljetuksen ajaksi. Packware kerää tie-

toa kuljetuksen aikana tärähtelyistä, ilman lämpötilasta sekä kosteudesta ja kuljetus on koko 

ajan seurattavissa verkossa. Mielestämme on hyvä ottaa mukaan joku yksinkertainen tuote, 

jolla havainnollistamme esimerkiksi rekrytointimessuille, mitä yritys tekee. Laatikolle tuli 

ajatus, koska lähes joka kerta jokin asia unohtuu, niin kaikki tarvittava olisi aina valmiina eikä 

tarvitsisi kuin ottaa mukaan vain. 

Perjantai 10.5.2019 

Tänään piti saada loputkin huhtikuun laskuista joko tarkastettua tai laitettua kiertoon. Päivän 

aikana tuli myös poissaoloja, joihin piti reagoida ja palkoista pyydettiin muutamia henkilöitä 

koskien lisää sairaslomatodistuksia. Kävin myös tilaamassa ensi viikolle yhteiset läksiäiskahvit, 

sillä meiltä lähtee kaksi pitkäaikaista toimihenkilöä kohti uusia haasteita.  

Vaikka tähän päivään ei juurikaan kertynyt erityistä tehtävää tuntui, kuin olisin koko päivän 

ratkonut pieniä ongelmia. Yksi tämän päivän onnistumisista oli aamulla, kun työnjohtaja tuli 

kertomaan, ettei ehdi millään kysellä alaistensa koulutustaustoja. Tein hänelle lomakkeen, 
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jonka hän jakaa viikkopalaverissa kaikille. Lomakkeeseen laitoin myöskin kohdan voimassaole-

ville korteille sekä sähköpostiosoitteelle. Nämä siksi, että kaikkien työhön liittyvät kortit ei-

vät ole kirjattuna mihinkään järjestelmään, joten ne olisi myös hyvä saada kerättyä. Sähkö-

postiosoitteet on hyvä päivittää, sillä sähköposti on yksi viestintäkanavistamme. Kaikkien säh-

köpostiosoitteita ei ole tiedossa, joten he eivät saa samalla tavalla esimerkiksi sähköistä kuu-

kausikirjettämme.  

Analyysi, viikko 6 

Tämä viikko oli jälleen todella kiireinen. Oikeastaan ensimmäistä kertaa tunsin, että nyt en 

ehkä selviä kaikista tehtävistäni. Kävin keskustelua talouden kollegoideni kanssa, että jat-

kossa teen laskuja vain kahtena päivänä viikossa, sillä HR työllistää minua todella paljon. 

Siellä tulee jatkuvasti pieniä heti hoidettavia asioita, ja on hetkittäin todella vaikeaa pysyä 

mukana siinä, mitä tekee. Näin altistuu helposti virheille. Torstaina esimieheni lupasi puhelin-

keskustelussamme Kauhavan työnjohtajan kanssa, että minä kirjaisin heidän sovitut yhteiset 

työlyhennyspäivät sekä kesälomat järjestelmäämme. Tämä tulee varmasti viemään myös ai-

kaani. Tällä hetkellä eletään haastavia aikoja, sillä myös talouden puolella ollaan kiireisiä lo-

mautusten alkaessa ensi viikolla. Silloin yksi ihminen on käytännössä koko ajan poissa, kun 

lasketaan kesälomatkin mukaan, joten minulle tulee entistä enemmän laskuja tarkistukseen.  

Tämä viikko siis sai minut miettimään jälleen ajankäyttöä oman työn hallinnassa. Minun pitää 

siis kehittää omaa ajankäytön hallintaa entistä enemmän, jotta en kokisi liikaa paineita vain 

suorittaa tehtäviä. Yksi ajankäytönhallintaa edistäviä asioita on tehdä itselleen lista tehtä-

vistä, jotka pitää tehdä. Listan voi koota viikon ensimmäisenä päivänä, jolloin siihen on hyvä 

merkitä myös aikataulu, milloin mikäkin tehtävä tulee olla suoritettu. (Wilson 2015, 15-17.) 

Tämä viikko on tuonut erilaisia haasteita mukanaan, ja on ollut erittäin mukava huomata, 

että oma toiminta on itsenäistynyt entisestään. Vielä on omassa päässä paljon kehitettävää, 

sillä minuun ja ratkaisuihini luotetaan aivan täysin, mutta itse olen hieman epävarma teke-

mään omia päätöksiä. Jostain syystä pidän itseäni kyllä ammattilaisena, mutta samalla myös 

vasta harjoittelijana. Päivä päivältä kuitenkin kasvan, ja varmasti kesän alkaessa, kun palkka-

työ alkaa, olen jo aivan valmis astumaan näihin saappaisiin täysin. 

Tällä viikolla yksi isoimpia kokonaisuuksia oli mielestäni työnantajamielikuva vai pitäisikö pu-

hua työnantajakuvasta. Tästä ollaan varmasti eri mieltä, mutta pohtimisen arvoinen asia. Esi-

mieheni pyysi minua pohtimaan tätä asiaa, joten tein työtä käskettyä. Työnantajamielikuva, 

on kuva, joka luodaan ihmisten mieliin, mutta työnantajakuva on kuva, joka koetaan todelli-

suudessa. Olisiko työnantajamielikuvan sijaan keskityttäväkin kehittämään työnantajakuvaa? 

Työnantajamielikuva on mielestäni yhtä tärkeä kuin työnantajakuva. Työnantajamielikuvaan 

kuuluu yhtä lailla jokainen askel aina yleiskokemuksesta hakukokemukseen ja siitä työnanta-

jakokemukseen. Yleiskokemukseen kuuluu muun muassa sosiaalinen media, kaikki pr ja 
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brändi. Hakukokemukseen taas koko hakuprosessi aina ilmoituksesta haastatteluun ja työnan-

tajakokemukseen taas kuuluu kaikki työhönotosta aina pois lähtöön saakka. (Rantanen 2012.) 

Minun mielestäni samat asiat kuuluvat myös työnantajakuvaan, mutta pääpaino on siinä, 

minkä kuvan jokainen työntekijä ollessaan töissä tai lähdettyään antaa yrityksestä muille. 

Osallistuimme rekrytointimessuille, vaikka meillä ei ole tällä hetkellä yhtään avointa työpaik-

kaa, mutta halusimme tuoda yritystä ihmisten tietoisuuteen. Tämä asetti haasteita, sillä to-

della moni kysyi, miksi olemme siellä, jos ei ole avoimia paikkoja. Onneksi meillä on kuitenkin 

aina avoin hakemus, jota neuvoimme täyttämään. Kerroimme kysyjille, että tämä tapahtuma 

on meillä sitä varten, että syksyllä, kun uusia paikkoja mahdollisesti aukeaa, olemme ihmis-

ten mielessä.  

Olemalla positiivisesti esillä rekrytointitapahtumissa on hyvä keino rakentaa hyvää työnanta-

jamielikuvaa. Tapahtumissa on valttia, jos mukana on yrityksen työntekijöitä, jotka pystyvät 

kertomaan omasta työstään ja kokemuksistaan yrityksessä. IoT eli Internet of Technology ta-

pahtumassa, oli mukana työntekijöitä aina asentajista suunnitteluun. Tämä osoittautui hy-

väksi myyntivaltiksi. Itse en ainakaan henkilökohtaisesti pysty kertomaan niin yksityiskohtai-

sesti jokaisesta meidän työvaiheestamme, joten on hyvä olla itse työn tekijä mukana.  

Pelkästään messuilla näkyminen ei riitä. Myös ulkoisessa viestinnässä on hyvä tuoda julki yri-

tyksessä olevaa henkeä, kulttuuria ja fiilistä. (Koskinen 2017). Työnantajamielikuvaa rakenta-

essa tai kehitettäessä pitää muistaa, että potentiaaliset työnhakijat muodostavat mielikuvan 

yrityksestä näkemänsä ja kokemansa perusteella. On siis tärkeää näkyä ja tehdä se ammatti-

maisesti. (Slater, 2019). Julkaisemme paljon materiaalia yhteisistä tapahtumista kuten myös 

tapahtumista, joissa yrityksemme edustus on paikalla. Materiaalia julkaistaessa on hyvä poh-

tia kohderyhmää. Olen pohtinut, onko hyvä tehdä julkaisuja pelkästään englannin kielellä, 

sillä esimerkiksi kojeistoasentajan tehtävissä ei englannin kielen taito ole tarpeellinen.  

Yrityksellä on visio siitä, minkälaisena he haluavat näkyä yrityksen sisällä ja minkälaisena ul-

kopuolisille. Tällöin puhutaan tavoitemielikuvasta, joka on kuvaus niistä keinoista, joilla yri-

tys haluaa ja ennen kaikkea pystyy erottumaan kilpailijoista. (Mäkinen, Kahri & Kahri 2010, 

14-16.) Rakentamalla hyvää työnantajamielikuvaa ensin yrityksen sisällä, saadaan sitä kautta 

hyvää mielikuvaa luotua myös sidosryhmille sekä yrityksen ulkopuolelle. Hyvään työnantaja-

mielikuvaan ovat sidoksissa yrityskuvan lisäksi myös tuotekuvat. (Rope & Mether 2001, 24-25.) 

3.6 Viikko 7 

Maanantai 13.5.2019 

 Päivä alkoi tavaroiden kasaamisella, sillä perjantaina piti tyhjentää työpöydät, jotta siivooja 

saa pyyhittyä tasot kunnolla. Tämä vei yllättävän paljon aikaa aamusta. Tämän jälkeen tein 

ilmoitustauluille kutsut perjantain läksiäisistä, jotta saadaan kaikki koolle. Laitan siitä vielä 
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informaatiota myös sähköpostilla. Olen tilannut yritykseen kaksi hierojaa keskiviikolle, joten 

lähetin heille ajanvaraukset tiedoksi, jotta osaavat tulla ajoissa paikalle. 

Tänään aloitti viisi uutta kesätyöntekijää. Loin heidät meidän järjestelmiimme, ilmoitin työn-

johtajille heidän tilapäiset henkilönumeronsa ja lisäsin heidät myös työterveyden piiriin. Muu-

ten päivä kului asiatarkastuksesta palautuneita huhtikuun laskuja hyväksyen. 

Päivä oli jälleen kiireinen. Olen pohtinut tämän kiireellisyyden johtuvan osittain siitä, että 

työnjako ei välttämättä ole ihan vielä täysin selvä. Osittain myös varmasti siitä, että minun 

tapani on hoitaa asiat jättämättä niitä odottamaan, joten pyrin hoitamaan jokaisen asian 

heti, kun saan sen hoitooni. Esimerkiksi tarkastaessani laskuja saattaa tulla näkyviin ilmoituk-

sia sähköposteista, joskus minun on vain pakko olla noteeraamatta niitä, jotta kesken oleva 

työni ei keskeytyisi. Joskus taas otsikosta näkee, että tähän on kiinnitettävä huomio heti, jo-

ten sitten jää toinen asia kesken, joka jää näin ollen hieman kaivelemaan mieltä. 

Kiireestä vuoksi tein taas tänään aikataulujakoa töideni suhteen. Jos minulla ei ole odotta-

massa mitään henkilöstöhallinnon tehtävää, niin keskityn aamukahviin saakka laskuihin. Tä-

män jälkeen teen katsauksen onko tullut hoidettavia tehtäviä ja jatkan laskuja riippuen tilan-

teesta aina lounaaseen saakka. Loppupäivän keskityn henkilöstöhallinnon tehtäviin. Ei kulu 

päivääkään, ettei niitä olisi, ja toisaalta ei kaikkia niitä voi odotuttaa seuraavaankaan päi-

vään. Näin pystyn hoitamaan molempia tehtäviä tasaisesti joka päivä eikä tarvitse koko päi-

vää tuijottaa pelkkiä laskuja. 

Tiistai 14.5.2019 

Tänään oli oikein erikoinen päivä ja tehtäviä tuli oman alueen ulkopuoleltakin, koska osaan 

heittäytyä mukaan haasteista huolimatta. Kiinteistön omistaja tuli paikalle ison delegaation 

kanssa tarkoituksenaan kiertää kiinteistö ja ottaa kuvia vuokraus- tai myynti-ilmoituta varten. 

Vuokrasopimuksemme on loppumassa ensi vuonna, ja valitettavasti meidän on vaihdettava 

paikkaa, koska tuotanto ei mahdu kokonaisuudessaan nykyisiin tiloihin. Vuokranantaja on siis 

ajoissa liikkeellä. Henkilö, kenen kanssa heidän piti kiertää, olikin poissa työstä ja korvaavalla 

henkilöllä oli palaveri kesken, joten minä lähdin kierrättämään heitä. Osasin vastata kaikkiin 

kysymyksiin, mitä heiltä tuli, ja onneksi kiinteistön omistajankin osasi. Kierros sujui hyvin, ja 

sain tehtävästä kiitosta. 

Sain tänään tehtäväkseni täyttää erään englanninkielisen henkilön jäsenmaksun perintäsopi-

muksen sekä toimittaa sen ammattiliittoon. Sieltä kuitenkin esitettiin minulle useita kysymyk-

siä, joihin minä kävin häneltä kysymässä vastauksia. Oli mukava päästä pitkästä aikaa puhu-

maan kunnolla englantia ja haastamaan itseään. Asia saatiin onneksi selvitettyä, ja hänen 

kannaltaan asia koitui onnekkaammaksi, kuin oli itse kuvitellut.  
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Päätin tänään myös hieman opetella ymmärtämään lisää henkilöstöjärjestelmäämme Mepcoa, 

ja aloin katsomaan ymmärränkö esimerkiksi Kiky-tuntien palauttamisen siellä järjestelmässä. 

Olin jo kysynyt palkanlaskijalta olihan tunnit varmasti palautettu, ja kuulemma oli. Huomasin 

järjestelmästä, että tunnit oli otettu pois edellisessä palkanmaksussa, mutta palautettu tä-

män palkkakauden aikana. Huomasin myös, että se ei kuitenkaan näkynyt työaikapankissa. 

Kävin asiaa kysymässä myös esimieheltäni eikä hänkään tätä ymmärtänyt. Kysyinkin sitten 

palkanlaskijalta, että miksi ne ei näy, jotta ymmärtäisin paremmin. Hän huomasi, että ne ei-

vät olleetkaan tulleet ajon mukana työaikapankkiin ja lupasi hoitaa ne manuaalisesti. Laitoin 

tästä viestiä vielä työnjohtajille, jotta osaavat kertoa, jos heiltä asiaa ihmetellään. 

Avasin tänään meille haun mol.fi-sivustolle. Samalla huomasin, että meidän internet-sivuil-

lamme lukee, ettei meillä olisi avoimia paikkoja, vaikka niitä on Turussa ja Kauhavalla yksi 

kummassakin. Selvisi, että sivu-uudistuksen myötä vanha polku rekrytointijärjestelmässämme 

ei enää toiminut. Tämä onneksi saatiin korjattua saman päivän aikana, sillä olisi ollut hieman 

hämmentävää, että ilmoituksessa pyydetään täyttämään hakemus sivuillamme, mutta sieltä 

ei sellaista löytyisi. Asia olisi varmasti osaltaan vaikuttanut myös työnantajamielikuvaan hei-

kentävästi.  

Keskiviikko 15.5.2019 

Tänään oli järjestämäni hierontapäivä, joten aamusta hoidin tilat hierojille sekä informoin 

hierontaan menijöitä, mihin huoneeseen kukakin menee. Ajat oli varattu hierojakohtaisesti, 

joten piti olla tarkkana, ettei kukaan mene väärään paikkaan tai aikataulu menee lopuilla uu-

siksi. 

Päivän suurin projekti oli viimeistellä matkustusohjesääntö, sillä se julkaistaisiin tänään ilta-

päivällä kuukauden uutiskirjeessä. Mitään suuria muutoksia vanhaan ohjesääntöön ei tullut si-

sällöllisesti, mutta muutamia asioita tarkennettiin. Isoimpana muutoksena entiseen oli tar-

kennus matkalaskujen tekemisestä sekä niiden maksamisesta. Pyrittiin tuomaan selkeästi esiin 

lyhyellä tekstillä, että matkalaskujen täyttämisessä tulisi noudattaa huolellisuutta sekä esi-

miesten niiden asiatarkastukseen liittyviä aikatauluja, jotta ne saadaan ajoissa käsiteltyä ja 

maksuun. Uutena osuutena oli majoitusohjeistus, sillä muutamaien hotelliketjujen kanssa on 

yrityssopimus. Sopimuksista mainittiin itse tekstissä ja viitattiin tarkempien tietojen, kuten 

alennuskoodien, löytyvän liitteestä. Tein siis myös liitteen, jossa oli ohjeistus ketjukohtai-

sesti. Tässä tuli huomioida oliko alennuskoodia mahdollista käyttää myös vapaa-ajalla vai 

oliko koodi vain työmatkustukseen. Koodit lihavoin, jotta ne erottuisivat paremmin teks-

tistä.   

Matkustusohjesäännön valmistuttua kirjasin työaikajärjestelmäämme kaikille Kauhavan teh-

taan työntekijöille paikallisella sopimuksella sovitut työlyhennysvapaat. Tämän tehtävän olin 



 40 
 

 

saanut hoitaakseni kokonaan, sillä työnjohtajilla on kova kiire ja osittain teemme päällekkäi-

siä töitä tämän suhteen. Sovittiin, että saan Kauhavalta myös lomalistat ja kirjaan jokaiselle 

myös loman työaikajärjestelmään samalla, kun kirjaan sen henkilöstöjärjestelmään. Laiton 

tästä samasta aiheesta kyselyn myös Tampereen työnjohtajille, sillä myös heillä on kiire, ja 

minä voin hoitaa nämä. Minun työkuormani kestää vielä lisätehtäviä, mutta työnjohto alkaa 

olla jo ylikuormittunutta. 

Sain tänään myös selvitettyä loppuun eilen kesken jääneen ulkomaalaisen työntekijän jäsen-

maksun maksamiseen liittyvän tapauksen. Sain hänelle kaikki tarvittavat laskelmat ammatti-

liitosta sekä laskun, tämän vuoden maksuista perintäsopimuksen allekirjoittamiseen saakka. 

Perintäsopimuksella siis tarkoitetaan sopimusta, jonka mukaan työnantaja perii jäsenmaksun 

hänen palkastaan, eikä hänen tarvitse joka kuukausi laskea itse jäsenmaksun suuruutta ja 

maksaa itse.  

Torstai 16.5.2019  

Sain tänään tehtäväkseni hoitaa huomisiinläksiäisiin muistamiset lähteville työntekijöille, sillä 

meidän ylin johtomme on kiinni muissa tehtävissä. Asia on minulle kunnia-asia, mutta samalla 

hieman painin ajatuksen kanssa, että mielestäni kaikissa yrityksen muistamisissa aina vuosi-

päivistä läksiäisiin kuuluisi olla esimiehet paikalla. Lahjat on kuitenkin heidän toimestaan 

hankittu, joten minä vain ojennan ne saatesanojen kera huomisessa kahvitilaisuudessa. 

Meillä on useita ulkomaalaisia työntekijöitä ja huomasin ettei meillä ole englanninkielistä oh-

jeistusta henkilöstöjärjestelmämme käyttöön. Sinne kuitenkin tulee heidän palkkalaskel-

mansa. Tänään sitten päätin tehdä tällaisen esimieheni kannustamana. Minulle tilattiin en-

nakkoon omat tunnukset, sillä haluan päästä ottamaan kuvakaappauksia ohjeeseen hahmotta-

maan asiaa, mutta tämän hetkiset ovat suomenkieliset. Tässä tehtävässä saa kehittää taas 

omaa kielitaitoaan, sillä on paljon minulle uusia asioita käännettävänä englannin kielelle. 

Muuten tämä päivä on vierähtänyt laskujen tarkastuksen parissa.  

Perjantai 17.5.2019 

Tämän päivän tehtävät olivat aika vähäiset. Aamulla järjestin läksiäiskahville business cont-

rollerin avaamaan tilaisuuden, sillä siihen alun perin pyydetty henkilö oli estynyt tulemaan. 

Läksiäiskahvit sujuivat tosi hyvin, ja pois lähtevät antoivat mukavasti palautetta myös kehit-

tämiskohteita. Päällimmäisenä kehittämisessä on edelleen aikaisemminkin läpi käyty vies-

tintä. Paljon on kuulemma asia mennyt eteenpäin, mutta on vielä asioita, joihin kaivattaisiin 

parannettavaa.  
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Lounaan jälkeen kirjasin Tampereen tehtaan yhteisesti sovitut pakkopekkaset eli yhteisesti 

sovitut työajanlyhennysvapaat jokaiselle, ja niitä lyödessä huomasin taas muutamia lyöntivir-

heitä. Otin yhteyttä kyseiseen henkilöön, koska hänellä on pääsy järjestelmään ja päädyimme 

siihen, että hän itse tarkastaa aikaisemmat työtuntinsa, jos väärin lyöty työaika kuuluisi jon-

nekin. Hän palasi minulle vielä takaisin, ja kohta mihin se kuuluisi löytyi.  

Kirjasin Tampereen työntekijöiden koulutuksia sekä voimassaolevia kortteja heidän tie-

toihinsa meidän henkilöstöjärjestelmäämme. Nämä tiedot on hyvä olla kirjattuna, kun tarkas-

telemme olemassa olevaa osaamista tulevaisuuden osaamisvaatimuksia ajatellen. Vielä on kir-

jaamatta Kauhava sekä Turku. Koska sain tehtäväni tehtyä, ja minulla oli liukumatunteja käy-

tettävissä, lähdin tänään aikaisemmin kotiin. 

Analyysi, viikko 7 

Viikko on ollut suhteellisen rauhallinen työmäärän suhteen, mikä on ollut näin jälkikäteen 

ajateltuna ihan hyvä asia. Viimeinen kuukausi on muuten ollut erittäin kiireistä aikaa ja on 

paljon keskusteltu työssäjaksamisesta ja työkuormista. On ollut muutamia lyhyitä työviikkoja 

arkipyhien vuoksi, mikä on lisännyt työkuormaa entisestään. Lisäksi lomautusten järjestelyt 

lisäävät työkuormia, sillä ei lomautuksella olevien töitä voi siksi aikaa jättää tekemättäkään.  

Smartum teki vuonna 2018 asiantuntija- ja tietotyötä tekeville Työssä elämisen tutkimuksen. 

Tutkimuksen mukaan koetaan, että hyvinvoinnin sijaan työtä ohjaavatkin numerot eikä työstä 

palautuminenkaan ole itsestään selvää. (Smartum 2019) Tässä yrityksessä lomautukset koski-

vat kaikkia toimihenkilöitä, ja suuri osa heistä työskentelee asiantuntija- ja tietotyössä. Tä-

män tutkimuksen tuloksia lukiessa kuitenkin huomaan, että tulokset voisivat puhua minkä ta-

hansa työelämän sektorin puolesta. Työelämä on mielestäni muuttunut vuosien varrella vaati-

vampaan suuntaan, mutta myös työntekijät osaavat vaatia. Oman lähes 20-vuotisen työurani 

aikana olen kokenut nämä muutokset. Kuten Suvi Widgren Smartumilta toteaa, niin muutoksia 

on tehtävä- ja nopeasti, sillä ihminen ei ole kone. (Smartum 2019).  

Vaikka Smartumin tutkimus osuukin hyvin tämän aikakauden työelämään, ei tässä yrityksessä 

ole asiat niin huonosti, kuin tutkimukseen osallistuneilla. Yrityksessä on mahdollisuus etätyö-

hön ja suuri osa voi työskennellä esimerkiksi etänä niin halutessaan. On kuitenkin työtehtäviä, 

joiden sujumiseksi pitää varmistaa, että edes joku osastolla on paikalla. Tässä hyvänä esi-

merkkinä tämän yrityksen talouden tiimi, joka hoitaa samalla keskusta, vastaanottoa sekä 

myyntilaskutusta. Jos siellä ei kukaan ole paikalla ei puheluihin vastaa kukaan, vieraita ei vas-

taanota kukaan eikä laskutusten hoitaminen ole helppoa puhelimen välityksellä.  

Työssäjaksamista mielestäni helpottaa useatkin käytännön asiat yrityksessä. Tässä yrityksessä 

tuotannon työntekijöillä on liukuva työaika sekä työaikapankki. Tämän lisäksi heillä on käytös-

sään työajanlyhennysvapaat ei pekkaset. Toimihenkilöillä on ainoastaan liukuva työaika. Mitä 
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tulee taas työn ajattelemiseen ja tekemiseen vapaa-ajalla, niin mielestäni tässä olisi myös 

vastuu työn tekijällä itsellään eikä ainoastaan yrityksellä. Jokaisella meistä on omat selviyty-

mis- ja rentoutumiskeinomme, eikä niitä voida yhtenäistää. Tämä on mielestäni yksi työelä-

män muutoksista, että yrityksiltä vaaditaan enemmän panostamista myös työntekijöiden va-

paa-aikaan. 

3.7 Viikko 8 

Maanantai 20.5.2019 

Päivä oli todella rauhallinen, mutta se oli vain hyvä asia. Meidän kirjanpidon ohjelmamme 

Procountor oli päivitetty viikonlopun aikana uuteen versioon, ja se antoi aamusta heti haas-

tetta. Meille jokaiselle on määritelty toimittajat, joiden laskut tarkastamme, ja päivityksen 

yhteydessä ohjelma näyttikin meidän kaikkien toimittajat. Piti siis perehtyä uuteen päivityk-

seen, ja yrittää selvittää, miten saamme vain omamme näkyviin. Ratkaisu löytyi lopulta, ja 

sain luotua itselleni pohjan sekä asiatarkastettaville että hyväksyttäville laskuille. 

Tänään aloitti yksi uusi työntekijä, joka on ollut jo harjoittelussa aikaisemmin. Hänen kirjaa-

minen järjestelmiimme sujui nopeasti ja sain hänelle henkilönumeron tuntien kirjaamista var-

ten saman tien. Turussa aloittaa huomenna uusi työntekijä, mutta häntä en vielä kirjannut 

järjestelmiin, koska työsopimuksessa ei kerrottu palkkarakennetta, joten laitoin siitä sopi-

muksen tehneelle esimiehelle kyselyn. Tuntipalkka koostuu työnvaatimusluokan sekä henkilö-

kohtaisen lisän mukaan, mutta ne erotellaan työsopimuksessa perustuntipalkkaan sekä pro-

senttina ilmoitettavaan henkilökohtaiseen lisään. Mikäli henkilökohtaista lisää ei ole voidaan 

perustuntipalkan lisäksi maksaa ns. APOa eli aikapalkkaosuutta, joka on euromääräinen. Tämä 

korvataan myöhemmin henkilökohtaisella (HEKO) lisällä. (Palkkarakenneopas 2014, 12.) En 

myöskään lähettänyt tälle henkilölle vielä väliaikaista henkilönumeroa, sillä odotan saavani 

huomiseen mennessä selville palkkarakenteen ja kirjattua järjestelmäämme. Tämän jälkeen 

palkanlaskija hyväksyy hänet järjestelmäämme ja antaa hänelle virallisen henkilönumeron. 

Mielestäni on siis aivan turhaa antaa päivän tai kahden takia väliaikainen henkilönumero, kun 

tunnit voidaan kirjata virallisen numeron tultua jälkikäteen. 

Tiistai 21.5.2019 

Tänään oli palaveri yrityksen kesäpäiviin liittyen. Meitä on neljän hengen työryhmä, johon 

kuuluvat minun lisäkseni HR manager, marketing and communication designer sekä marketing 

and communication manager. Paikka ja aika on selvillä, ja nyt tapasimme sopiaksemme yhtei-

set pelisäännöt osallistumisesta koskien jokaista toimipistettämme. Tämä kesäpäivä on päivä, 

johon osallistumalla saa kuitattua kahdeksan kilpailukyky -tuntia, jotka muuten vähennetään 

syyskuussa työaikapankista tai työajanlyhennyspäivistä.  
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Sain aamulla Kauhavalta sähköpostia, että heidän tuntinsa on käyty läpi ja ovat valmiita mi-

nun käsiteltäväksi. Tämä oli positiivinen asia, sillä pääsin tekemään tänään Kauhavan tuntikir-

jaukset valmiiksi, ja minulla jäisi Tampereen kirjauksille enemmän aikaa. Tampereen kirjauk-

set vievät enemmän aikaa, koska on enemmän työntekijöitä, mutta myös enemmän omalle 

ajalle kirjattuja taukoja päivässä. Tämä vaikeuttaa isojen plus -tuntimäärien kirjauksia työai-

kapankkiin, koska tuntimäärä pitää koota pienemmistä jaksoista. On esimerkiksi helpompaa 

siirtää 2,5 tuntia työaikapankkiin henkilöltä, joka tekee pidempiä työjaksoja päivässä kuin 

henkilöltä, joka tekee tunnin töitä, tauko, tunnin töitä ja taas tauko. Näin tarvitsee tehdä 

useampi kirjaus, kun ensimmäisenä mainittuun työaikaan vain yksi kirjaus. 

Keskiviikko 22.5.2019 

Tänään aloitin aamun käymällä läpi Turun tehtaan työtunnit. Niihin ei tarvitse tehdä tuntikir-

jauksia työaikapankkiin, koska heillä ei ole työaikapankkia käytössä. Heidän osaltaan tehtä-

väkseni jää vain tarkistaa poissaolot omalla ilmoituksella, koska ne pitää kirjata työtervey-

teen. Heillä ei myöskään ole käytössä paperia, johon kirjataan poissaolot esimiehen luvalla eli 

omalla ilmoituksella. Tämä on mielestäni ikävää, että tehtaiden välillä on näin paljon eriäviä 

toimintatapoja. Toki asiat sujuvat näin, mutta yrityksessä pitäisi olla samat toimintatavat jo-

kaisessa tehtaassa. 

Aamulla meillä oli myös talouden viikkopalaveri. Palaverissa käytiin läpi kuun vaihteen läpi-

meno huhtikuun osalta sekä kuunvaihteen aikataulu tulevien kuukausien osalta. Käytiin läpi 

myös, millaista perehdytystä on pidetty Accounting specialistin ja Accounting assistantin vä-

lillä. Tämä on nyt ajankohtaista, sillä lomautuspäivät ovat kesällä ajankohtaiset kesälomien 

kanssa, joten laskutus sekä matkalaskujen maksaminen on yhden ihmisen harteilla. Minun 

osaltani taas tarkoittaa, että teen enemmän ostolaskujen tarkistamista ja tiliöintiä. Palaverin 

jälkeen aloitin tekemään Tampereen tuntikirjauksia. 

Iltapäivällä meillä oli talouden ja hankinnan kuukausipalaveri. Palaverissa käytiin läpi puolin 

ja toisin mielen päällä olevia asioita ostajien sekä talouden välillä. Pyrimme yhteistuumiin yh-

tenäistämään toimintatapoja ostohintojen merkinnässä sekä tavaran vastaanotossa, jotta las-

kun tarkastaminen olisi nopeampaa eikä laskuja tarvitsisi kierrättää kuukausi kaupalla henki-

löltä toiselle.  

Palaverin jälkeen jatkoin Tampereen tuntikirjausten tekemistä. Kävin läpi verokortit uusien 

työntekijöiden osalta, ja informoin työnjohtajia puuttuvista verokorteista. Sain myös tehtä-

väkseni järjestää majoituksen Puolasta Turkuun tuleville asentajille kuukaudeksi. Haasteena 

oli, että he saapuvat jo ensi viikon alussa. Kävin läpi hotellit, joiden kanssa meillä on sopi-

mushinta, mutta kaikki olivat kyseisellä ajankohdalla täynnä. Laitoin sähköpostia majoitus-

paikkaan, jota usein käytämme, että onnistuisiko heiltä tehdä kanssamme yrityssopimus, 

jotta saisimme heille sopimushinnan, koska majoitamme aina Turkuun tulevat asentajamme 
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ja vieraamme heidän hotelliinsa, sillä se on lähimpänä tehdastamme. Vastausta odotellessa 

etsin eri vaihtoehtoja, jotta osaisin tehdä mahdollisimman edullisen valinnan, joka samalla 

palvelisi asujia paljon paremmin.  

Torstai 23.5.2019 

Aamusta jatkoin Tampereen tuntikirjaukset loppuun, sillä sinne oli jäänyt yksi ongelmatapaus 

odottamaan loppuun saattamista. Tässä oli kyse siitä, että henkilö ei ollut kirjautunut ulos 

työpäivästään, joten hänen poistumisajankohdakseen kirjautui seuraavan aamun työhöntulo-

aika. Tämä teki päivästä liian pitkän ja olisi tuonut kyseiselle henkilölle ylimääräisiä tunteja 

työaikapankkiin. Tämän jälkeen kävin läpi koko materiaalin ja huomasin, että yhden henkilön 

kohdalla työtunteja oli mennyt maksuun 80,30, kun niitä olisi pitänyt olla vain 80. Kävin läpi 

tuntikirjanpitoa ja tekemiäni työaikapankkikirjauksia, ja huomasin virheen. Alkuperäisessä ai-

neistossa sekä kirjausten jälkeisessä materiaalissa erään päivän työaika on täysin sama, mutta 

järjestelmän laskema tuntimäärä oli kirjausten jälkeisessä materiaalissa 0,30h pienempi. 

Asiaa pohdittuani konsultoin yrityksen business controlleria järjestelmämme sielunelämästä, 

ja hän muisti, että kyseisen työvuoron kirjautumisen alkamisaika oli klo 06:00 ja työvuoro oli 

alkanut 05:52. Tätä vuorokoodia oli muutettu edellisenä päivänä. Siirsin kyseisen henkilön 

työaikakirjauksia tämän ongelmana olevan päivän osalta kahdeksan minuuttia eteenpäin ja 

sain työajan täsmäämään alkuperäisen kanssa. Tämän jälkeen kokosin palkka-aineiston ja siir-

sin kirjanpitäjälle verkkokansioon. 

Saatoin tänään myös eilen aloittamani majoitusprojektin loppuun. Valitsin heille edullisimman 

majoituksen, joka hotellin sijaan oli tällä kertaa huoneistohotelli. Päädyin tähän ratkaisuun 

hinnan lisäksi myös sillä perusteella, että toisessa majoituksessa heidän olisi pitänyt vaihtaa 

huonetta kuukauden aikana kolme kertaa. Nyt he saavat olla koko kuukauden samassa pai-

kassa, ja heillä on myös mahdollista tehdä itse ruokaa sekä pyykkihuoltoa. 

Perjantai 24.5.2019 

Tänään oli töitä vain aamupäivä, sillä olimme sopineet minulle tähän kohtaan pitkän viikonlo-

pun ennen kesätyön alkua. Silloin minulla ei oikein ole mahdollista olla pitkää viikonloppua 

pois, sillä lomautukset ja kesälomat ovat molemmat käynnissä. Työtovereiden mielestä mi-

nunkin on sallittua pitää lomaa ennen kesän alkua, joten tartuin heidän ehdotukseensa.  

Kävin tänään läpi sähköpostit sekä ilmoitin yhden työntekijän työterveyden piiriin. Lisäksi hoi-

din muutaman palkka-ajossa esiin tulleen virheen. Kävin myös loput tarkastettavissa olevat 

ostolaskut, joita oli viikon aikana jäänyt hieman rästiin. 
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Analyysi, viikko 8 

Viikko oli jälleen aika hektinen, sillä viikko oli taas osaltani hieman lyhyt. Tähän viikkoon olen 

silti kokonaisuudessaan todella tyytyväinen. Sain perustehtävieni lisäksi tehdä useampia pie-

niä tehtäviä, jotka olivat minulle mieluisia ja katkaisivat hiukan rutiineja. Tällä viikolla taju-

sin, että viikon päästä olen tässä yrityksessä palkkalistoilla ja silloin harjoittelukin on jo päät-

tynyt. Paljon on saanut kokea ja oppia tässä ajassa.  

Tällä viikolla mielestäni pinnalla oli viestinnän ohella yhtenäiset toimintatavat. Olen huoman-

nut, että tämän opinnäytetyön aikana samat asiat ovat olleet pinnalla viikosta toiseen. Vies-

tintään ollaan kuitenkin panostamassa jo todella paljon, mutta yhtenäisten toimintatapojen 

kanssa mennään hieman tasaisemmin. Tässä on ehkä hyväkin mennä asia kerrallaan, sillä 

montaa muutosta ei kannata kerralla tuoda käytäntöön. Yhtenäiset toimintatavat tulevat pie-

nin askelin perässä omalla painollaan. Tiedän, että Tampereen osalta on edessä muutto uusiin 

toimitiloihin ja kaikkien toimipaikkojen osalta siirtyminen uuteen järjestelmään työaikakir-

jauksissa sekä tilauskannassa on jo tarpeeksi haasteellista.  

Mitä tulee kuitenkin tähän viestintään ja sen pelisääntöihin, niin on hyvä muistaa, että vies-

tintä ei ole ainoastaan tiedottamista asioista vaan kommunikointimme on osa viestintää. Vies-

timme päivittäin sähköposteilla ja vaikkapa tauoilla toistemme kanssa. Tästä syystä on tär-

keää sopia yhteisiä pelisääntöjä näiden suhteen. (Kekäläinen 2016). Tapamme kommunikoida 

toisillemme esimerkiksi tauoilla on osa meidän sisäistä viestintäämme. Tässäkin pitää siis 

muistaa hyväkäytös, kieli sekä asiapitoisuus. Jos kyseessä on tauko, on hyvä vaikkapa sopia, 

että silloin emme keskustele työasioista vaan aivan jostain muusta.  

3.8 Viikko 9 

Maanantai 27.5.2019 

Minulla oli tänään vielä vapaapäivä, mutta tein muutamia työtehtäviä kotona, koska niitä ei 

voinut lykätä seuraavaan päivään. Palkanlaskijalta tuli päivän aikana viestejä, joissa varmisti 

muutaman työntekijän työtuntien perään. Nämä selvitin hänelle, koska palkkalaskelmat piti 

saada minulle tarkistukseen tiistaiaamuksi. 

Tiistai 28.5.2019 

Aloitin päivän tarkistamalla työntekijöiden palkkalaskelmat. Tarkistin niistä vain ne, joissa oli 

ollut jotain ongelmia palkka-ajossa. Näiden osalta huomasin muutamia puutteita, kuten vää-

rin maksettuja tunteja sekä työaikapankista otettuja työaikoja, joita ei pitänyt ottaa. Päätin 

vielä oppimismielessä käydä kaikkien laskelmat läpi, mikä olikin hyvä asia, sillä löysin ylimää-

räisiä lomapäiviä eräästä palkkalaskelmasta. Nämä lomapäivät taas puuttuivat erään toisen 
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henkilön palkkalaskelmasta, joten kävi ilmi, että palkanlaskija oli merkinnyt loman väärälle 

henkilölle.  

Normaalisti näitä laskelmia tarkistetaan juurikin vain niiden osalta, jos on jotain erityistä ku-

ten urakkapohjia tai palkka-ajossa on ilmennyt jokin virhe. Olen vasta saanut oikeuden hyväk-

syä laskelmat itsenäisesti, eikä niitä tarvitse kierrättää enää esimiehelläni, joten oppimismie-

lessä haluan itse käydä niitä hieman tarkemmin läpi. Viikon päästä olemme esimieheni kanssa 

kollegoita, ja esimieheni on kesätyön ajan yrityksen business controller. 

Keskiviikko 29.5.2019 

Tänään sain tehtäväkseni tehdä liikuntaseteleiden tilaamista varten kyselyn Google Formsilla 

sekä seinälle laitettavan paperisen lomakkeen, jotta nekin, joiden sähköpostia ei ole tiedos-

samme saa tilattua liikuntasetelit niin halutessaan. Tein samalla myös luonnostelmaa kyse-

lylle kesäpäivään ja sen yhteiskyydityksiin osallistumisesta. Saatuani kyselyt valmiiksi lähdin 

kotiin, sillä olin kipeä.  

Kävin tänään myös hieman keskustelua erään työnjohtajan kanssa hänen työkuormastaan. Hä-

nellä on todella paljon töitä, ja näyttää siltä, ettei hänen aikansa riitä kaikkeen. Kävimme 

keskustelua asiasta pitkään, ja hänen on vaikea luopua omista tehtävistään. Hän ymmärsi kui-

tenkin, että päällekkäisyyksiä meidän tehtävissämme on kuitenkin hyvä karsia. Ei kahden ih-

misen kannata tehdä samoja töitä. Sovimme, että hän miettii, mitkä olisivat hänen mieles-

tään sellaisia asioita, joita esimerkiksi minä voisin tehdä hänen puolestaan, jotta hän saisi 

keskittyä työn johtamiseen papereiden pyörittelyn sijaan. 

Torstai 30.5.2019 

Tänään oli Helatorstai, joten emme olleet töissä tänään. Halutessaan olisi saanut mennä töi-

hin ja kerryttää tunteja työaikapankkiin. Tästä päivästä on tehty paikalliset sopimukset, joi-

den mukaan tästä päivästä ei saa tuplapalkkaa vaan tämän päivän tunnit kerryttävät työaika-

pankkiin tunteja.  

Perjantai 31.5.2019 

Tänään tein töitä kotoa käsin. Koko päivä kului kirjatessa Kauhavan tehtaan työntekijöiden 

kesälomia järjestelmäämme. Tämä oli todella pitkä prosessi, sillä kyseinen järjestelmä toimii 

hieman hitaasti muualla kuin yrityksen omassa verkossa. Jokainen lomapäivä piti kirjata erik-

seen työaikoineen ja lyhenteineen. Onneksi olin saanut kollegalta hänen viime vuonna käyttä-

mänsä Excel-taulukon, jossa oli kaikki kesäkuukausien päivämäärät, joista hän aina kopioi ne 

meidän järjestelmäämme. Itse parantelin tätä työkalua hieman, ja lisäsin siihen viikot mu-

kaan, jotta minun olisi helpompi pysyä mukana, mitkä päivät milläkin viikolla on.  
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Koska järjestelmä oli niin hidas, niin oli keksittävä lisää asiaa helpottavia keinoja. Jatkoin kir-

jaamista siten, että kirjasin aina yhden viikon ja kopioin tämän muillekin viikoille ja vaihdoin 

vain päivämäärän järjestelmässä. Puolivälissä huomasin, että usealla henkilöllä on samaan ai-

kaan loma, joten aloin kopioimaan koko lomakauden ja liittämään sen niiden henkilöiden koh-

dalle, joilla on samaan aikaan loma. Näin säästin aikaa ja itseäni yksitoikkoiselta näpyttelyltä. 

Lomat ei jokaisen kohdalla olleet ihan yksiselitteiset, mutta onneksi Kauhavan työnjohtaja oli 

tehnyt loistavaa työtä ja kirjannut taulukkoon lisätietoja, miten loma-aika koostuu. Joillain 

saattoi esimerkiksi olla vain neljä päivää lomaa, mutta pitää perään kaksi työlyhennysva-

paata. Nämä kaikki piti tietenkin kirjata aina erikseen, mutta minun ei ainakaan tarvinnut 

pohtia, miksi lomapäiviä on enemmän mitä niitä on kertynyt. Valitettavasti meidän järjestel-

mämme ei keskustele palkkahallinnon järjestelmän kanssa, joten minun pitää tehdä tuplatyö, 

kun merkitsen ne vielä siihenkin järjestelmään. Siellä onneksi pystyy valitsemaan lomajakson 

kalenterista eikä tarvitsen kirjata jokaista päivää erikseen. 

Analyysi, viikko 9 

Tämä viikko on ollut hieman katkonainen, mutta onneksi on ollut suhteellisen rauhallista eikä 

kiireellisiä tehtäviä ole juurikaan ollut. Tällä viikolla päällimmäisenä minulle jäi mieleen työ-

kuorman keventämisestä käyty keskustelu erään työnjohtajan kanssa. Työkaverista saa ja pi-

tää olla huolissaan, ja asiasta pitää uskaltaa puhua ennen kuin on liian myöhäistä. Joskus vain 

käy niin, että ihminen ei itse huomaa olevansa stressitilassa.  

Kävin tämän keskustelun jälkeen keskustelua myös kollegoideni kanssa meidän prosesseis-

tamme ja niissä olevista päällekkäisyyksistä. Mielestäni niissä on paljon karsittavaa. Onneksi 

olen saanut tehdä myös työnjohtajillemme kuuluvia tehtäviä, niin olen pystynyt poimimaan 

näitä päällekkäisyyksiä sekä huomannut muutamia epäkohtia. Tähän perustuen olenkin ehdot-

tanut, että ottaisimme käyttöön vanhan menetelmän, että kaikki poissaolot ilmoitetaan lo-

makkeella sen sijaan, että niistä huudellaan ohi mennen työnjohtajalle, ja hänen on muistet-

tava kirjata ne kaiken muun kiireen keskellä järjestelmään. Jokainen omalla ilmoituksella sai-

raana oleva, työajanlyhennysvapaan pitävä tai palkattoman jakson pitävä täyttää siitä niille 

tarkoitetun lomakkeen, hyväksyttää sen esimiehellä, jonka jälkeen työntekijä itse toimittaa 

lapun minulle ja minä kirjaan sen järjestelmään. Mielestäni työntekijöiden pitää itsekin hoi-

taa näitä asioita eikä työnjohtajan. Tämä kaikki on pois siitä itse työn johtamisesta. Koska 

työntekijöitä on paljon, on hieman haastavaa pysyä mukana kaikkien toiveissa ja mielen kään-

teissä, joten olisi helpompaa yhtenäistää toimintaa.  

Usein prosessimaisia toimintoja kehittää vain siihen palkatut ihmiset, kuten esimerkiksi tuo-

tannon prosesseja kehittää usein tuotantopäälliköt, mutta mielestäni jokaisella prosessiin 

osallistuvalla henkilöllä on tärkeä rooli sen kehittämisessä. Prosessien kehittämisessä kangis-



 48 
 

 

tutaan usein kaavoihin ja titteleihin, joten on ensiarvoisen tärkeää, että kehitystyössä on mu-

kana juuri ne ihmiset, joita prosessi koskee. Prosessin omistajan ei myöskään tarvitse olla 

koko ajan sama henkilö vaan se voi muuttua tilanteen mukaan. Prosessien kehittämisessä läh-

detään liikkeelle johdosta: Johdon pitää ensin ymmärtää, että tämä kehitys on tarpeen, jonka 

jälkeen muutosta viedään eteenpäin. Prosessien kehittämisessä pitää päästä sanoista tekoi-

hin, ei auta vain puhua vaan pitää myös toimia. (Moisio, 2017.) Tässä opinnäytetyössä kehitet-

tiin työnjohtajien henkilöstöjohtamiseen liittyviä prosesseja, kuten työtuntien läpi käynti, 

poissaolot ja niistä ilmoittaminen. 

Prosessiajatteluun voidaan yhdistää mukaan myös Lean-ajattelua, jolloin kehitettävää koh-

detta on helpompi lähteä hahmottamaan esimerkiksi hukkakäsitteen pohjalta. Tässäkin ta-

pauksessa kyseessä on juurikin hukkaan menneet työtunnit, jotka voitaisiin resursoida parem-

min vastaamaan yrityksen tarpeita. (Moisio, 2017.) Olen itse seurannut aktiivisesti oman työni 

aikataulua ja huomannut siinä jonkin verran niin sanotusti löysää aikaa. Tämän ajan haluaisin 

tehokkaampaan käyttöön, ja siksi olen aktiivisesti etsinyt prosesseissani sellaisia kohtia, jotka 

ovat osittain jo minun tehtäviäni, mutta niitä tekee myös joku muu tai sellaisia tehtäviä, 

joissa voisin keventää jonkun toisen työtaakkaa ilman, että se lisää kohtuuttomasti omaani.  

3.9 Viikko 10 

Maanantai 3.6.2019 

Tänään päiväni kului lähes kokonaan ostolaskujen parissa, sillä niitä oli kertynyt poissa olles-

sani lisää. Niitä ei ole kotoa käsin helppo tarkistaa, sillä laskut ovat pienellä ja pitää olla 

kolme eri ikkunaa auki samaan aikaan, joten yhdellä pienellä näytöllä todella haasteellista. 

Tänään paranneltiin hieman kesäpäivään osallistumiseen liittyvää kyselyä. Minun työtilanteeni 

oli sellainen, että annoin viestinnän hoitaa uuden kyselyn, mutta kävimme kysymykset yh-

dessä läpi. 

Tänään aloitti kolme uutta työntekijää, joten heidän lisäämisensä järjestelmiimme oli myös 

tehtävälistalla. Kävi myös ilmi, että eräs työntekijä ei ollut saanut kuin yhden päivän palkan, 

vaikka oli ollut viikon töissä. Tätä asiaa selvittelin ja huomasimme, että hän oli kirjannut itse-

ään alkuviikon väärällä henkilönumerolla töihin. Osittain oli minun virheeni, sillä minä olin 

tehnyt hänelle uuden henkilönumeron, koska en ollut tietoinen hänen olleen meillä jo työhar-

joittelussa. Hänelle kuitenkin asia oli ihan ok ja sovimme, että lisään puuttuvat tunnit seuraa-

vaan palkka-aineistoon, jota alan työstämään huomenna tiistaina. 

Tiistai 4.6.2019 

Tänään sain kirjattua kaikki Kauhavan työntekijöiden lomat molempiin järjestelmiimme. Osal-

listun palaveriin, jossa kuulimme yritykseen mahdollisesti tulevasta viestintäjärjestelmästä 
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Lyyti. Palaverissa paikalla oli minun lisäkseni markkinoinnin ja viestinnän edustajat, HR mana-

gerimme sekä Lyytin edustaja. Järjestelmä kuulosti ja näytti todella hyvälle ja varmasti toi-

misi yrityksessä. Tällä järjestelmällä yrityksessä saataisiin viestittyä samalla järjestelmällä 

niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Järjestelmän avulla säästettäisiin useita työtunteja johonkin 

muuhun eikä paperinen viestitulva olisi niin suuri. Tässä järjestelmässä on myös ajastustoi-

minto, joten kaiken pystyy tekemään etukäteen.  

Sain tänään valmiiksi myös Kauhavan palkka-aineiston, sillä tuotantopäällikkö oli vapailla, ja 

oli katsonut työtunnit jo etukäteen kuntoon. Aloitin tänään myös paperisen kyselyn tekemistä 

konsernin yhteistä kesäjuhlaa varten. Toimihenkilöille teimme Google forms-kyselyn, mutta 

työntekijöille teemme paperisen lomakkeen. Lomakkeessa ja sähköisessä kyselyssä kysytään, 

osallistuuko juhlaan sekä osallistuuko oman toimipaikan yhteiskuljetukseen, paidan koko sekä 

kartoitetaan allergiat ruokailua varten.  

Keskiviikko 5.6.2019 

Tänään oli talouden aamupalaveri, jossa käytiin läpi työkuormaa kunkin osalta sekä lomia. 

Käytiin myös läpi edellisessä palaverissa selvitettäväksi jääneet asiat. Sain tänään myös val-

miiksi eilen aloittamani kyselyn työntekijöille kesäjuhlista. Kyselyä varten käytin apunani hen-

kilöstöjärjestelmäämme Mepcoa. Hain sieltä listan työntekijöistämme kustannuspaikoittain, 

koska kyselyyn laitetaan valmiiksi jokaisen nimi. Jokainen toimipaikka saa siis itselleen räätä-

löidyn kyselyn.  

Iltapäivästä pääsin aloittamaan Tampereen tuntikirjauksia ja sain nekin tehtyä päivän aikana 

loppuun. Kokosin koko aineiston sekä poissaoloaineiston ja siirsin palkanlaskijan verkkokansi-

oon kaikki hänelle menevät sairauslomatodistukset ja uusien työntekijöiden verokortit. Ehdin 

myös aloittamaan Turun toimipisteen kesälomien kirjaamista henkilöstöjärjestelmäämme 

Mepcoon. 

Torstai 6.6.2019 

Tänään tehtiin vielä viimeiset viilaukset kesäjuhlakyselyyn, koska siitä olikin jäänyt muuta-

man työntekijän nimi pois. Syykin selvisi: Heidän kustannuspaikkansa oli jostain syystä eri 

kuin kaikilla muilla. Aamulla oli myös kesätyöntekijöiden yhteinen aamukahvi ja tervetuloa 

tilaisuus. Siellä oli kaikkiaan 15 kesätyöntekijää, joista suuri osa on ollut jo aikaisempina ke-

sinä. Tunnelma tilaisuudessa oli rento ja lämminhenkinen. Lopuksi otettiin vielä yhteiskuva, 

jota käytetään sosiaalisen median markkinoinnissa. 

Kahvitilaisuuden jälkeen lähetin eilen kokoomani palkka-aineiston palkanlaskijalle. Tämän 

jälkeen minun piti alkaa kirjaamaan Turun tehtaan lomia järjestelmiimme, mutta seuraavat 
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pari tuntia menikin kesäjuhlien parissa. Julkaistu ilmoitus sekä kysely kirvoitti sähköposti-

myrskyn ja sain vastailla yli kymmeneen sähköpostiin asiasta. Huomasimme myös, että ilmoi-

tukseen oli painettu väärä menu, joten sekin aiheutti lisätyötä. Saimme asian korjattua, ja 

laitoin uuden ilmoituksen sähköisenä Turkuun sekä Kauhavalle tulostettavaksi.  

Iltapäivästä pääsin kirjaamaan Turun tunnit molempiin järjestelmiin, ja nyt minulla on enää 

jäljellä Tampereen lomat. Katsastin tänään myös talouden osalta kertynyttä työkuormaani, 

koska en ole tällä viikolla ehtinyt tarkistaa laskuja kuin maanantaina. Ensi viikolla pitää olla 

toukokuun laskut käsiteltynä, mutta kaikki ei ole vielä palautunut kierrosta. Osa odotti vielä 

maanantaina vastaanottoa, koska torstaina oli vapaapäivä ja perjantaina tuotannossa oli yh-

teinen työlyhennysvapaa. Vielä on siis toukokuun osalta paljon työtä, ja kesäkuun laskuihin en 

ole ehtinyt edes koskea. 

Perjantai 7.6.2019 

Tänään oli mielenkiintoinen päivä. Sain kuulla, että viestintään on tulossa iso muutos tässä 

yrityksessä, ja minä saan olla osa sitä. Kesäkuun puolivälissä yrityksessä otetaan käyttöön uusi 

viestintäjärjestelmä LYYTI. Järjestelmällä on tarkoitus alkaa viestimään henkilökunnalle ajan-

kohtaisista ja tärkeistä asioista. Järjestelmällä pystytään viestimään joko sähköpostitse ja/tai 

tekstiviestitse. Tällä tavalla asia tavoittaa mahdollisimman monen työntekijän eikä kenen-

kään tarvitse viedä erilaisia papereita joka oveen, jotta asia tulisi varmasti huomatuksi. Jär-

jestelmässä pystyy luomaan kyselyitä esimerkiksi henkilöstön osaamiseen liittyen ja vastauk-

sista saadaan luotua erilaisia raportteja yrityksen käyttöön. Erittäin mielenkiintoinen järjes-

telmä, joka tuo paljon säästöä työajassa usealle henkilölle. 

Tutustuin tänään samaani ohjeistukseen järjestelmästä sekä tein siihen liittyvän ennakkoteh-

tävän. Ennakkotehtävänä oli luoda osoitekirja, jolla harjoittelemme viestien lähettämistä ja 

tapahtumien luomista järjestelmään. Tämän lisäksi sain koko toukokuun omien laskujeni 

osalta valmiiksi ja ensi viikolla vain hyväksyn tarkastuksesta tulleet laskut. Kesäkuun laskuihin 

en vielä koskenut, sillä ensi viikolla tiedän olevan hieman rauhallisempaa, kun ei ole tuntikir-

jausten tekoa.  

Analyysi, viikko 10 

Viikko on ollut suhteellisen rauhallinen, mutta mielenkiintoinen. Pääpaino on ollut yrityksen 

käyttöön tulevassa viestintäjärjestelmässä, sillä se tulee helpottamaan niin minun kuin vies-

tinnästä vastaavien henkilöiden toimintaa. Alla oleva kuva (kuva 1) on kuvakaappaus uuden 

viestintäjärjestelmän tapahtumaosiosta. Siinä näkyy kaikki luodut tapahtumat, joihin minulla 

on pääsy. Kuvasta näkyy, että jokaisen tapahtuman kohdalla näkyy, kuinka monelle kutsu on 

lähetetty ja kuinka moni on siihen reagoinut. 
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Kuva 1: LYYTI-järjestelmän tuomia etuja. 

Lisäksi kuvassa näkyy parin tapahtuman kohdalla, kuinka moni on ollut tapahtumassa paikalla. 

Tämä on mahdollista, mikäli tapahtumaan lähetetään niin sanottu pääsylippu, joka luetaan 

kyseessä olevan järjestelmän puhelinsovelluksella. Tämä kirjaa kaikki luetut liput paikallaol-

leiksi. Uudella järjestelmällä säästetään varmasti työtunteja ja sen on saanut huomata tällä 

viikolla. Toki aluksi se tulee viemään tunteja, sillä sen käyttämään oppiminen vie aikansa. 

Myös henkilörekisterin kerääminen tulee viemään aikaa, sillä on vaikeaa lähettää työnteki-

jöille sähköpostia tai tekstiviestiä, jos ei ole tiedossa sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.  

Jotta saadaan uusi järjestelmä tehokkaaseen käyttöön, tulee ensin kerätä tarpeelliset yhteys-

tiedot henkilöstöltä. Yhteystietojen päivittämisen jälkeen yritys voi aloittaa viestinnän henki-

löstölle tämän uuden järjestelmän kautta. Syksyllä olevissa infotilaisuuksissa tullaan kerto-

maan enemmän tästä viestintäohjelmasta, ja siitä mihin sitä tullaan käyttämään. Tässä yhtey-

dessä pyydetään ottamaan yhteyttä, mikäli ei ole halukas saamaan työnantajaltaan työhönsä 

liittyvää viestintää. Lähtökohtana kuitenkin aluksi on, että jokainen tulee saamaan näitä vies-

tejä, mutta mikäli niitä ei halua, tulee siitä informoida työnantajaa. 

Tällä uudella viestintätyökalulla pystytään olemaan aiempaa luovempia ja tarvittaessa teke-

mään personoidumpaa viestintää myös asiakkaisiin. Viestintä on tapa vaikuttaa yksilöihin sekä 

kohderyhmiin eikä ilman sitä synny vaikutuksia. Uudella työkalulla saamme puhallettua enem-

män henkeä viestintään. (Vierula 2014.) Vaikka viestintää viedään digitaalisempaan suuntaan 

ei paperista viestintää kannata unohtaa. On tilanteita, joissa paperinen viestintä toimii pa-

remmin kuin digitaalinen ja tilanteita, joissa sitä vaaditaan käytettäväksi. Hyvinä esimerkki 

tapauksina, missä paperinen viestintä toimii paremmin, on tilanteet, joissa pitää olla viralli-

nen kuten tietyt dokumentit ja vaikkapa YT-kutsu. Nämä voidaan toki viestiä myös digitaali-

sesti, mutta paperinen tehostaa asian tärkeyttä. Joissain tapauksissa taas ei ole mahdollista 

viestiä paperilla, joten digitaaliset viestintäkanavat ovat tässä tärkeässä roolissa. Otetaan 

vaikka esimerkkinä yrityksessä yön aikana tapahtunut vahinko, joka estää työpaikalle pääsyn, 
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niin tässä tapauksessa asiasta on hyvä viestiä jokaiselle henkilökunnasta heille kotiin. (Court-

land & Thill 2016, 218-221.) 

Tätä yrityksen uutta tapaa viestiä kokeillaan asiakkaisiin sekä yhteistyökumppaneihin ensim-

mäisen kerran asiakasseminaarissa elokuussa 2019. Tällä kerätään osallistujat, kuljetustar-

peet, allergiat sekä palautteen niin seminaarin aikana kuin sen jälkeen. Tällä kertaa kokeil-

laan myös ensi kertaa hieman yksilöllisempää näkökulmaa asiakasviestintäämme ja jokainen 

viesti ohjelmoitiin poimimaan viestin alkuun vastaanottajan etunimen. Näin pyritään luomaan 

paljon henkilökohtaisempaa tunnetta viestinnässä. 

Vuodelta 1948 olevan Laswell-mallin mukaan olennaisia komponentteja viestinnässä on: Mikä 

sanoma? Kuka sanoo? Kenelle? Miten? Minkälaisin vaikutuksin? Suurin muutos tämän mallin luo-

misen jälkeen on tapahtunut siinä, millä keinoin kohderyhmään pystytään vaikuttamaan ja 

mitkä ovat mahdollisuudet tämän tekemiseen. (Vierula 2014.) Mielestäni tämä pitää edelleen 

erittäin hyvin paikkansa. Nykyään keinoja viestintään on paljon enemmän kuin ennen, sillä so-

siaalinen media luo paljon uusia mahdollisuuksia. 

Tärkeää viestinnässä on myös pohtia sen sisältö tarkkaan. Joskus, kun ilmenee tarve viestiä 

asiasta, tekee mieli aloittaa tuottamaan viestiä saman tien, mutta usein kannatta kuitenkin 

pohtia hetki. Viestin kirjoittamisessa kannatta noudattaa kolmen kohdan suunnitelmaa; suun-

nittele, kirjoita ja viimeistele. Alla olevassa kuviossa (kuvio 2) esitellään viestin kirjoittamisen 

kolme vaihetta. 

 

Kuvio 2: Viestin kirjoittamisen kolme vaihetta (Courtland & Thill 2016, 136). 

Suunnittelulla pyritään kartoittamaan viestin tarkoitus, keräämään tarpeellinen informaatio 

sekä valitsemaan oikea viestintä kanava. Kirjoitusvaiheessa otetaan huomioon viestin muo-

dollisuus ja kirjoitusasu sekä keskitytään viestin jäsentelyyn. Tässä vaiheessa tehty teksti on 

vasta luonnos. Viimeistelyvaiheessa tarkistetaan viesti ja varmistetaan sen uskottavuus. Tä-

män jälkeen luodaan viesti juuri siihen kanavaan, millä se oli suunniteltu julkaistavan, varmis-

tetaan vielä oikeinkirjoitus, jonka jälkeen viesti lähetetään eteenpäin. (Courtland & Thill 

2016, 136.) 



 53 
 

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 3) näkyy ne osa-alueet, jotka hyvässä viestinnässä pitää täyttyä. 

Kohderyhmän tulee olla määritelty, jotta saadaan oikeanlainen sanoma. Viestinnän tulee ta-

pahtua myös oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Esimerkiksi kesken seminaariesityksen lä-

hetetty viesti ei tavoita samalla tavalla kuin lounastauolla lähetetty.  

 

Kuvio 3: Oikeanlaisen viestinnän elementit (Vierula 2014). 

Yhteisöllisellä tauolla on mahdollisuus keskinäisen kanssakäymiseen ja tällöin viestin aiheutta-

masta reaktiosta pystytään keskustelemaan kollegoiden kanssa. Kohderyhmän pitää myös olla 

oikea. Viestitään vain niille, keitä asia koskee. Saavuttaakseen oikeanlaisen vaikutuksen, pi-

tää pohtia myös mihin sillä halutaan vaikuttaa. Halutaanko vaikuttaa mielipide- vai asenneta-

soon, tieto- vai tunnetasoon vai toiminnalliseen tasoon. (Vierula 2014.) 

4 Yhteenveto ja pohdinta 
 

Opinnäytetyön alkaessa minulla oli hieman skeptiset ajatukset, että onkohan yrityksen proses-

seissa tarpeeksi kehitettävää, ja keskittyykö opinnäytetyöni sittenkin vain oman osaamiseni 

kehittämiseen. Opinnäytetyön loputtua huomasin, että oma kehitykseni onkin tullut tässä si-

vuosassa, mutta sitäkin on tapahtunut erityisesti työsuhdeasioissa. Pääosassa kuitenkin oli 

kuin olikin erilaiset kehittämistoimenpiteet, jotka painottuivat työkuormien keventämiseen 

sekä uusien toimintatapojen jalkauttamiseen.  

Ennen opinnäytetyön aloittamista olin toiminut yrityksessä työharjoittelussa noin neljä kuu-

kautta samoissa tehtävissä, joista tein opinnäytetyöni. Tänä aikana olin oppinut käyttämään 

yrityksen henkilöstöhallinnossa sekä taloudessa käytettäviä järjestelmiä ja luomaan niissä eri-

laisia raportteja. Opinnäytetyön alkaessa kuitenkin roolini kasvoi merkittävästi enkä enää ko-

kenut olevani harjoittelemassa vaan tekemässä oikeaa työtä. Mielestäni kehityin myös oman 
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työni aikatauluttamisessa ja olen jatkanut viikkotyölistan tekemistä. Toki vielä tässä vai-

heessa toimin edelleen harjoittelijan meriiteillä. Opinnäytetyön loputtua oli mukava huo-

mata, että yhtäkkiä olenkin täysivaltainen työntekijä eikä henkilöstöpäällikkömme ollutkaan 

enää minun esimieheni vaan hänen mukaansa olimme kollegoita. Esimieheni vaihtui opinnäy-

tetyön loputtua business controlleriin.  

Kun aloitin jonkin kehittämistoimenpiteen, en osannut siinä hetkessä ajatella sitä kehittämis-

toimenpiteenä. Aina jälkikäteen asiaa pohtiessa huomasi, kuinka ison harppauksen jokin asia 

oli tämän toimenpiteen johdosta ottanut. Esimerkiksi tekemäni lomataulukko kesän aikana 

olevista lomista ja vapaista sai hyvän vastaanoton, vaikka hieman pelkäsin, ettei paperisista 

lomataulukoista luovuttaisi. Tuntui erittäin mukavalta, kun henkilö, joka on toimissaan erit-

täin vanhanaikainen, tuleekin kiittämään saamastaan taulukosta, josta on ollutkin hänelle 

suunnaton hyöty. Tällaisista asioista saa itsevarmuutta ja rohkeutta lähteä toteuttamaan itse-

näisemmin omia ajatuksiaan ja näkemyksiään.  

Aikaisemmin yrityksessä muutamat esimiehet tekivät aika paljon samoja tehtäviä kuin mitä 

minä tein ja myös heidän työkuormansa oli tästä syystä suuri. Toimintaa yhtenäistettiin hiljal-

leen, ja päällekkäisyyksiä karsittiin pois. Niitä jäi edelleen vielä jonkin verran, mutta paljon 

saatiin myös aikaiseksi. Lopputuloksena olen saanut itselleni paljon mielekkäitä toisiinsa liit-

tyviä työtehtäviä, mutta ennen kaikkea saanut pienenennettyä työnjohdon työtaakkaa ja nyt 

he voivat keskittyä työn johtamiseen papereiden pyörittelyn sijaan.  

Myös viestintä otti ison harppauksen tämän opinnäytetyön aikana ja erityisesti juuri sen loput-

tua. Viestinnässä oli suunnitteilla uusi strategia koko kevään, ja alkukesästä yritys otti käyt-

töön uuden viestintäjärjestelmän, joka helpotti työtä viestinnän osalta todella paljon. Järjes-

telmä on tällä hetkellä käytössä vain markkinoinnin ja viestinnän sekä henkilöstöhallinnon 

vastuuhenkilöillä minä mukaan lukien. Aikaisemmin yrityksessä kirjoitettiin sähköposteja toi-

mihenkilöille ja paperisia versioita asioista jokaiseen toimipaikkaan, joka oli työlästä. Esimer-

kiksi liikuntasetelien tilaamiseen piti tehdä toimipaikkakohtaiset tilauslomakkeet sekä julis-

teet aiheesta. Tämän jälkeen ne lähettiin sähköisesti toimipaikkoihin, joissa nimetty vastuu-

henkilö laittoi ne esille, ja huolehti niiden palautuksesta minulle sovitun aikataulun mukai-

sesti. Tämän jälkeen minä tein manuaalisesti taulukon kaikista setelit tilanneista henkilöistä 

toimipaikkakohtaisesti. Nyt voin luoda kyselyn, jossa kysytään nimi, toimipaikka sekä ottaako 

liikunta- ja kulttuurisetelit. Tämän kyselyn lähetän sähköisenä jokaiselle työntekijälle. Ai-

heesta voi laittaa vielä muistutusviestin lähempänä määräaikaa niille, jotka eivät vielä ole 

vastanneet. Kyselyn loputtua saa koottua taulukon, jossa on nimet ja paikkakunnat jo val-

miina, joten puolet työajasta on jo säästetty. Toki edelleen tarvitsee laittaa aiheesta jokin 

yhteinen tuloste, jossa asiasta kerrotaan. Tilauksen saavuttua ei tarvitse enää juosta viemässä 

setelinippua jokaiselle vaan voi laitta jokaiselle tilanneelle viestin, että setelit ovat nyt nou-

dettavissa.  
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Opinnäytetyön alussa pohdin paljon tuotannon ja toimihenkilöiden välistä kuilua ja sen pie-

nentämistä. Tässä onnistuttiin mielestäni yrityksessä aika hyvin. Työntekijöiden kynnys tulla 

juttelemaan pienentyi huomattavasti näiden kuukausien aikana. Myös minun puoleeni kään-

nyttiin entistä useammin ja minulle tultiin juttelemaan, kun olin käymässä tuotannon tiloissa. 

Tähän vaikutti varmasti oma esimerkkini sekä avoimuuteni jokaista työntekijää kohtaan. Jär-

jestimme silloin tällöin kahvikutsuja toimistomme kahvihuoneessa ja kävimme kutsumassa 

sinne myös tuotannon väkeä. Kaikki työpaikalla olijat olivat tervetulleita. 

Yksi uusi toimintatapa oli kesälomia varten tehty taulukko Tampereen toimipaikkaan. Turku 

ja Kauhava olivatkin tehneet jo omansa, mutta Tampereen työnjohtajat tekivät edelleen pa-

perisina versoina. Tämän tehtyäni sain siitä kiitosta ja se otettiin heti käyttöön. Alla kuva-

kaappaus taulukosta (kuva 2).  

  

Kuva 2: Lomataulukko Tampereen työnjohtajille 

Taulukon sarakkeessa 1 on työntekijän nimi (kuvakaappauksessa nimet peitetty henkilöllisyy-

den suojaamiseksi), sarakkeessa 2 on lomajaksot ja sarakkeessa 3 on lomaoikeuden määrä. 

Taulukossa on käytetty värikoodeja erottamaan, onko kyseessä vain luonnosteltu loma vai hy-

väksytty, kesäloma, vanhempainvapaa vai työlyhennysvapaa eli pekkanen. Kuten taulukon 

alalaidasta käy ilmi, on siinä myös huomioitu pyhäpäivät, jotka siirtävät loman päättymistä. 

Lisäksi nimisarakkeessa on käytetty värikoodia, jolla erotetaan, kumman työnjohtajan alai-

suudessa työntekijä toimii. Näin ongelmatilanteissa voi suoraan olla yhteydessä siihen työn-

johtajaan, jonka työntekijää loma koskee. Jakamalla taulukon Teams-sovelluksessa, pystyvät 

työnjohtajat näkemään koko henkilöstön tilanteen eikä ainoastaan omia työntekijöitään. Näin 

esimerkiksi toisen poissa ollessa toinen näkee hyvin kuka lomalla ja kuka paikalla. Tätä tau-

lukkoa hyödynnetään yrityksessä jatkossakin.   

Oma-aloitteisuuteni ansiosta pääsin kokeilemaan myös tilausvahvistusten käsittelyä, jossa 

taas puolestaan huomasin olevan minun työhöni laskuntarkastuksessa erittäin paljon hyötyä. 

Huomasin esimerkiksi, että tilausohjelmistossa on sellainen kohta kuin vahvistettu, johon lai-

tetaan ruksi, kun tilaus on vahvistettu hintojen sekä toimitusaikojen osalta, mutta tätä ei juu-

rikaan käytetä. Tämä ruksin käyttö helpottaa laskuntarkastuksen työtä sen verran, että mikäli 
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laskun ja tilauksen hinnassa on eroa eikä vahvistettu -kohdassa ei ole ruksia, voi laskun tar-

kastaja odottaa korjaantuuko heitto, kun tilauksen vahviste on käyty läpi. Mikäli ei korjaannu, 

laitetaan lasku tällöin tilaajalle, että hän tarkistaa hinnan ja korjaa tilaukselle. Sen jälkeen, 

kun minä aloin tarkistamaan tilausvahvistuksia, oli helppoa käydä ensin itse kyseisen tilauksen 

vahviste läpi, mikäli huomasin hintaheiton. Sattuuhan niitä virheitä, kun paljon tekee ja usein 

kyse olikin vain puhtaasti näppäilyvirheestä tai siitä, että hintaheitto vahvisteen ja tilauksen 

välillä oli suurempi kuin 3-5%, joten hinta laitettu ostajalle kyselyyn eikä hän ollut siihen rea-

goinut. 

Talouden osalta työkuormaa saatiin pienennettyä hyvin paljon, ja siellä kehitetyt uudet toi-

mintatavat kevensivät myös ostajien työkuormaa. Business controller pitää tasaisesti kirjanpi-

toa käsiteltyjen laskujen määrästä, ja kuten alla olevasta kaaviosta (kaavio 1) käy ilmi, on ta-

loushallinnon työtaakka siltä osin keventynyt työharjoitteluni sekä opinnäytetyöprosessini ai-

kana.  

 

Kaavio 1: kierrossa olevien ostolaskujen kehitys 10/18-09/19 (Halttunen 2019). 

Kaaviosta nähdään, että kierrossa eli ostajilla tarkastettavana olevat laskut, ovat vähentyneet 

tammikuun jälkeen huomattavasti. Vielä minun aloittaessani työharjoittelussa tammikuussa 

oli mittaushetkellä laskuja kierrossa yli 800, mutta tammikuun jälkeen kierrossa olevat laskut 

ovat pudonneet merkittävästi. Tähän vaikuttaa suurelta osin aikaisemmassa kappaleessa mai-

nitsemani tilausvahvistusten tarkastaminen eli niitä tarkistettiin maaliskuusta alkaen säännöl-

lisesti ja näin ollen myös ostohinnat tarkistettiin sekä päivitettiin tarkastuksen yhteydessä, 

joten laskulla olevat hinnat täsmäsivät paremmin tilaukselle eikä laskua tarvinnut laittaa os-

tajalle. Ostaja olisi tarkistanut hinnan tilausvahvisteelta ja korjannut sen tilaukselle, mutta 

tähän heillä ei ole ollut säännöllisesti aikaa työkuorman takia, joten laskuja jouduttiin laitta-

maan aikaisemmin kiertoon paljon enemmän.  

Minun havaintojeni ansiosta tätä laskun käsittelyprosessia on kehitetty eteenpäin ja päällek-

käisyyksiä on saatu poistettua. Nyt myös laitamme itse varastoon viestiä, että laskulla on eri 
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määrä tavaraa, kuin vastaanotettu, jolloin varasto korjaa vastaanoton vastaamaan lähetettä 

ja laskua. Aikaisemmin laitoimme tästä viestiä ostajalle, hän oli yhteydessä varastoon, ja tä-

män jälkeen meihin. Nyt on yksi välikäsi jälleen pois. 

Oman kehittymiseni lisäksi opinnäytetyön aikana yritykseen saatiin paljon uusia toimintata-

poja, jotka löytyvät kiteytettynä alla olevasta kuviosta (kuvio 4). Tämän opinnäytetyöproses-

sin jälkeen on ollut mukava huomata kuinka paljon asiat ovat edenneet ja varsinkin ne, joihin 

itse alussa kiinnitti huomiota.  

Työni tässä yrityksessä jatkuu vielä opinnäytetyöprosessin päättymisen jälkeen. Kehitämme 

edelleen näitä opinnäytetyöprosessini aikana sekä sen jälkeen esiin tulleita asioita liittyen 

laskuntarkastukseen ja työtuntien kirjaukseen liittyen. Kuviossa 4 vielä kiteytettynä muutos-

prosessit, joissa olin mukana. Kuvion avulla pystyin itsekin hahmottamaan paremmin ne muu-

tokset, jossa olin mukana. Pyysin yrityksen HR manageria täyttämään minulle työelämän pa-

laute opinnäytetyöstä -lomakkeen, josta käy myös ilmi yrityksen saatu hyöty tästä opinnäyte-

työstä. Lomake löytyy liitteestä yksi (Liite 1). 

 

Kuvio 4: Taulukko eteenpäin viemistäni muutoksista.  

•Tampereen toimipisteeseen

•Merkitään kaikki poissaolot samaanLomataulukko

•Helpottaa laskujen tarkistamisessa

•Helpottaa ostajien työkuormaa

Tilausvahvistusten 
käsittely

•Uudesta järjestelmästä informointi

•Poissaoloviestin yhtenäistäminen

•Tapahtumista viestiminen
Viestintä

•Tennispallot avuksi kehonhuoltoon Taukoliikunta

•Juttutuokioita tuotannossa

•Yhteisiä kahveja

Tuotanto ja 
toimihenkilöt 

lähemmäksi toisiaan

•Yhteystietojen päivitys järjestelmää varten

•Yhteystiedot järjestelmään sopivaan muotoon 
paikkakunnittain

Uudesta 
järjestelmästä 

informointi
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Yrityksessä tullaan tekemään muutoksia työkuormiin liittyen syksyn 2019 aikana ja tähän aut-

taa osaltaan siirtyminen uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Kehitystoimenpiteenä mainit-

sin aikaisemmin esimiesviestinnän, mutta yritys kokee paljon uusia muutoksia vuoden 2020 

aikana, joten suosittelen panostamaan myös muutosjohtamiseen sekä erityisesti niistä viesti-

miseen. Konkreettisena kehitysehdotuksena esitänkin niin sanottua vuosikelloa työntekijöille. 

Alla olevassa kuviossa on esimerkki tällaisesta niin sanotusta vuosikellosta (kuvio 5).  

 

Kuvio 5: Esimerkki matriisi henkilöstölle vuoden tapahtumista. 

Vuosikello voidaan esittää kuvan mukaisesti kehämatriisina, jossa jokainen kvartaali on ero-

teltuna. Kuviossa kerrotaan, mitä kunkin kvartaalin aikana tulee tapahtumaan. Tämä paran-

taa henkilöstön tietämystä siitä, mitä milloinkin tapahtuu eikä tieto tule vasta, kun asia on jo 

tapahtumassa tai tapahtunut. Kun tämän painaa esimerkiksi julisteeksi seinälle, tulee nämä 

asiat toteutua eikä niitä voida lykätä eri syihin vedoten. Toki poikkeuksia varmasti voi tulla, 

mutta ne ovat silloin vain toivottavasti kertaluonteisia ja niistä tulee tiedottaa. 

Idea tähän kelloon syntyi keskustelusta henkilöstön kanssa, sillä paikkakuntakohtaiset infot oli 

luvattu pitää ennen kesälomia, mutta eri syistä ne lykkääntyivät koko ajan aina syksyyn 

saakka. Mielestäni tämän mallin avulla toiminnasta saadaan säännönmukaisempaa ja asioiden 

jäsentämisestä helpompaa myös henkilöstölle. Näiden asioiden suunnitteleminen ja tekemi-

nen vie aikansa, mutta näiden asioiden tekemättä jättämisestä aiheutuvaan spekulointiin ku-

luu henkilöstöltä aikaa, joka on pois heidän työtehostaan.   

• Työtyytyväisyyskysely

• Paikkakuntakohtaiset 
infot

• Magazine

• Liikuntasetelit 2/2

• Virkistyspäivä

• Liikuntasetelit ½

• Kehityskeskustelut osa 1

• Kesätyörekryt alkaa

• Työhyvinvointikysely

• Paikkakuntakohtaiset 
infot

• Magazine

• Kehityskeskustelut osa 2

• Pikkujoulut

Q4 Q1

Q2Q3
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