
FUJITSU  
RULLAAVAA PALAUTETTA ARJESSA 

TOIMEKSIANTO  
YHTENÄINEN ESIMIESTYÖSKENTELY JA HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Keväällä 2013 Fujitsun Laitepalvelut ja Trainers’ House 
aloittivat yhteistyön esimiestyöskentelyn parantamiseksi. 
”Aiemmassa henkilöstökyselyssä esiin tulleita esimiestyösken-
telyn arvosanoja haluttiin nostaa. Esimiestyöskentelymme oli 
hyvin kirjavaa, eikä yhteisiä pelisääntöjä tai käytäntöjä ollut. 
Lisäksi halusimme laajentaa Leanin jatkuvan parantamisen 
kulttuuria myös esimiestyöhön ja johtamiseen”, Fujitsun Lai-
tepalvelun johtaja Juha Kemppainen kertoo. ”Halusimme 
osallistaa koko henkilökuntamme tähän muutokseen ja taval-
laan tästä tuli samalla myös työhyvinvointihanke.”

”Pidimme Trainers’ Housen käytännönläheisestä näkökulmas-
ta. Käsiteltävät asiat olivat suoraan arjestamme ja löysimme 
hyvin toimintamme kannalta kriittiset, mitattavat tekemisen 
muutokset. Vaikka pohjatyö tuntui ensin ajateltuna pitkältä, 
saimme sen avulla juuri oikean näkökulman ja sisällön valmen-
nuksiin ja koko yhteistyöhön”, Kemppainen kertoo.

PALAUTTEENANTO JOHTAMISEN TUEKSI

Kun nykytilanne oli kartoitettu ja halutut muutokset konk-
retisoitu tavoitteiksi, luotiin esimiesten kanssa valmen-
nuksessa yhteisen johtamisen malli. ”Etsimme muutoksen 
kannalta kriittiset toimet, joita esimiesten tulee muuttaa 
omassa johtamisessaan, jotta esimiestyöskentelymme on 
yhtenäistä. Kukin esimies lähti toteuttamaan uutta mallia 
omassa työssään ja raportoi onnistumisistaan PULSSI-muu-
toksenjohtamisjärjestelmään. Jokaisen valmennuksen jälkeen 
meillä oli sekä yhteinen näkemys, että konkreettinen tehtä-
välista, jota lähdimme viemään suoraan käytäntöön”, Kemp-
painen kertoo.

”Onnistumisen kannalta oli oleellista, että työn ohella saatiin 
myös jatkuvaa palautetta esimiestyöskentelystä. Henkilöstö 
osallistui muutoksen läpivientiin kertomalla viikoittain koke-
muksiaan esimiestyöskentelystä. Näin etenemistä voitiin käsi-
tellä yhdessä, tarvittavia muutoksia kyettiin tekemään nope-
asti ja toiminnassa saatiin pidettyä selkeä näkökulma.”

TULOKSET

Kehitystä on tapahtunut sekä esimiestyöskentelyssä että 
viestintäkulttuurissa. ”Ilahduttavaa on, että esimiestyön 
tasaisuus on parantunut – aiemmin alhaisimpia arvosanoja 
saaneet henkilöt ovat nostaneet 1-5 -asteikolla tulostaan 
0,3-0,5 yksikköä viime vuoteen verrattuna. Olen hyvin 
tyytyväinen siihen, miten asettamani tavoitteet tälle asiako-
konaisuudelle ovat täyttyneet”, Kemppainen kiittelee. ”Lisäksi 
henkilöstö otti tämän todella hyvin vastaan. Palautteet eivät 
olleet tunteenpurkauksia, vaan asiallisia ja aiheesta. On hienoa 
nähdä, miten samalla on syntynyt positiiviseen palaut-
teenantoon kannustava kulttuuri.”

Jatkuva palautteenanto onkin ollut tärkeä osa muutosta. 
Seitsemän kuukauden aikana henkilöstö on antanut pro-
jektiin sovitetun palautteenantojärjestelmän avulla 1200 
palautetta. ”Olemme saaneet tätä kautta monta hyvää 
ideaa heti käytäntöön ja vaikuttavaa on se, että muu-
tokset tulevat henkilökunnalta itseltään”, Kemppainen 
kiteyttää. ”Lisäksi viestintäkulttuurimme on avartunut huo-
mattavasti. Nyt meillä uskalletaan nostaa nopeasti käsittelyyn 
vaikeitakin asioita – myös sellaisia, jotka eivät aiemmin tulleet 
lainkaan näkyviin.”

”Muutos on näkynyt myös ulkopuolisille. Positiivista palautetta 
on saatu meillä vierailleilta asiakkailtakin!” Kemppainen kiit-
telee.

Fujitsu on johtava japanilainen ict-yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman teknologiatuotteita sekä ict-
ratkaisuja ja -palveluja.  Fujitsun Laitepalvelut tuottavat esiasennus-, logistiikka- ja kierrätyspalveluita 
Fujitsun pohjoismaisille asiakkaille. Suomessa olevasta pohjoismaisesta Esiasennus- ja Logistiikka- 
keskuksesta toimitetaan käyttäjille valmiiksi esiasennettuja laitteita yli 60 maahan. 
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”ESIMIESTEN SAAMAT  
  PALAUTTEET PARANIVAT…
SAMALLA SYNTYI KANNUSTAVA 
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