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1. Nuhju
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Pahoinvoinnin lähde?

•Asiakastarpeet ja työ jo 

muuttuneet

•Muuttuneessa maailmassa 

käpistellään vanhojen 

ajattelu- ja työtapojen 

kanssa



Työn nuhju

• Työn nuhju on 

sujumattomuutta, 

sähläämistä, osaamisen

ongelmia, epävarmuutta ja 

näkymien ja työn mielen

hämärtymistä

Järkeä työhön!



Kehon nuhju

• Kehon nuhju on stressin 

kokemista, uniongelmia, 

niska-, hartia- ja 

selkäongelmia, vähäistä 

liikuntaa, huonoja  

ruokailutottumuksia ja 

ylipainoa
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Hyvinvointia arkeen!



2. Sujuvuus
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Häiriöt ovat muutoksen raaka-ainetta
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Kokemus siitä, että tavoitteet 
ovat epäselvät, etäiset, 
merkityksettömät tai 

mahdottomat

Toimeenpano takkuaa. 
Ei tehdä oikeita asioita 
oikeaan aikaan oikeaa 

määrää

Väkeä on vähän tai väärissä 
hommissa. Työn mieli on hukassa.  

Kokemusta huonosta työn 
hallinnasta, työtä haittaavista tuki- ja 
liikuntaelinongelmista ja vähäisestä 
energisyydestä. Tyytymättömyyttä 

esimiestyöhön.

Osaamisen ongelmia, virheitä, tyytymättömyyttä, 
huonoa arkiergonomiaa, tapaturmia, 

tietojärjestelmäongelmia..  

Oma toiminta, lainsäädäntö ja 
pelisäännöt eivät kohtaa.

Kiistoja ja pahanpuhumista. 
Yhteinen maali ja tekemisen 

otsikko puuttuu. Yhteisö ei ole 
luottamuksen ja jakamisen 

paikka vaan raatelun ja kilpailun 
pesä 

Työt eivät nivoudu toisiinsa, 
paineita ja tulppia, rajariitoja, 

vihollisten löytämistä.



Selkeytä työtä 
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Tekijä Kohde Tulos

Välineet

Säännöt Yhteisö Työnjako

Puuta, palveluja, euroja
Laadukasta asiakaspalvelua 

Asiakasratkaisut
Prosessi "metsästä 

asiakkaalle" 
Tuottamattomat työt 

minimiin

Myynti- ja markkinointihenkilöt, 
ostohenkilöt, työnjohto, 

koneenkuljettajat, kuorma-
autonkuljettajat, hakkurin käyttäjät, 

metsurit, bittinikkarit, 
hallintohenkilöstö, aliurakoitsijat, 

johtajat..

Työ- ja ajattelutavat. Kuljettajaa opastavat 
järjestelmät, työnohjausjärjestelmät
Osaaminen, Työergonomia, kannustava 
palkkaus

Laatuvaatimukset 
Lainsäädäntö

Työyhteisöt, liima Puunkäytön arvoketju

(Vrt. Engeström)



Turha työ pois

Turhaa työtä kaksi tuntia viikossa

Jos turhaa työtä voitaisiin välttää 15 min/Vko/kone

Taloudellinen vaikutus 1 811 euroa/kone/vuosi 

3,26 M eur /v toimialalla
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Virtaako työ?
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Työn virtaamista 
tukeva esimiestyö 
sekä 
työterveyshuollon 
ja eläkeyhtiön tuki

Työn virtaamisen 
esteiden 
tunnistaminen ja 
poistaminen

Asiakastarpeita ja 
–imua vastaava 
tekeminen

Asiakastarpeet, 
asiakasimu



Lyhytelokuva
• Niklas Modigin ja Pär Ahlström; "This is Lean - Resolving

the Efficiency Paradox"

1. Kannattaa kulkea läpi joku keskeinen asiakasprosessi 

"kamera otsalla". 

2. Kun prosessi on dokumentoitu, siitä voi tavallaan leikata 

lyhytelokuvan siten, että poimii mukaan vain ne 

vaiheet, joilla oikeasti on asiakkaan kannalta 

merkitystä. 

3. Tätä lyhytelokuvaa kannattaa sitten katsoa ajatuksella. 
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Arvoa tuottava esimiestyö
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Suoraan: Asiakastyö

Epäsuorasti: Oman porukan 
tukeminen, toimintatapojen 
kehittäminen, tuotteiden ja 
palveluiden kehittäminen

Arvoa tuottamaton touhu
• Keskeytykset, viivytykset

• Puolivaloilla haahuilu,  

• Lykkääminen, päättämättömyys

• Etsiskely, siirtely, siirtyily, korjailu, muistuttelu

• Sähköpostit, kokoukset ja tapahtumat, jotka eivät liity 
arvon tuottamiseen asiakkaalle.

• Hallinnolliset tehtävät, jotka eivät liity omien 
tiimiläisten tukemiseen tai työn sujuvuuden 
varmistamiseen

• Raportointi, joka ei liity arvon tuottamiseen 
asiakkaalle

• Ongelmat tietojärjestelmien ja puhelimen kanssa


