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Sa noma t

Yksilön kohtaaminen
on hyvän johtajuuden
perusedellytys
MAAVOIMIEN OPERAATIOPÄÄLLIKKÖ, PRIKAATIKENRAALI
RAMI SAARI USKOO, ETTÄ JOKAISELLE LÖYTYY
OMA PAIKKANSA ORGANISAATIOSSA
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Arvoisa lukija,
L
ogistikas-yhtiöiden kasvu jatkuu ja liiketoiminnan kannattavuus kohenee suunnitelmiemme mukaisesti kohti omistajiemme asettamia tavoitteita.
Hallituksemme päivitti keväällä yhtiöiden strategian ja olemme
jalkauttaneet sen jokaisessa yksikössä kaikille työntekijöillemme
avoimesti kommunikoiden. Suora lainaus strategiastamme kuuluu: ”Haluamme menestyä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Sitoutunut ja osaava henkilöstömme
mahdollistaa pitkäaikaiset asiakassuhteet ja kannattavan kasvun.”
Palveluyrityksenä meille on
elintärkeää, että henkilöstömme voi hyvin ja työtyytyväisyys
on korkealla tasolla. Nämä asiat
näkyvät välittömästi palvelutasossamme ja sitä kautta asiakastyytyväisyydessä. Satsauksemme
henkilöstöön näkyvät välillisesti
myös palveluidemme myynnissä.
Tässä lehdessä esittelemme uuden asiakkaamme Innoflame Oy:n toimitusjohtajan Sami Savelan mietteitä. Innoflame
päätti keskittyä tulevaisuudessa ydinosaamiseensa ja huolellisesti valmistellun ja toteutetun
tarjouskilpailun tuloksena päätyi valitsemaan Logistikas Oy:n
kumppaniksi logististen kasvuhaasteidensa ratkaisijana Porissa.
Merkittävin tekijä valinnassa oli
arvostava ja ihmiskeskeinen suh-

tautumisemme nykyisiin ja meille
siirtyviin työntekijöihin. Toivotan
lämpimästi kaikki uudet ammattilaiset tervetulleeksi nuorekkaaseen työyhteisöömme ja vielä kerran kiitos Samille luottamuksesta.
Tällä hetkellä koko henkilöstömme keski-ikä on 36,9 vuotta.
Uudet porilaiset meille siirtyvät
työntekijät mukaan lukien työllistämme suoraan 132 henkilöä
ja kumppanien kautta meillä on
töissä kokoaikaisiksi laskettuna
noin 20 henkilöä. Vuoden aikana

man suurpiirteisiä. Käsittelemme
myös paljon asiakkaidemme tekstiilejä ja naisten tehokkuus korostuu näissä tehtävissä erityisesti.
Lisäksi työyhteisöön tuo sopivasti
monipuolisuutta, kun ei pelkällä
äijäporukalla touhuta ja juroteta.
Silti, olipa sukupuoli kumpi tahansa, meillä korostuu osaajien
arvostus ja henkilöstömme pieni vaihtuvuus. Kaikissa organisaatioissa on tervettä silloin tällöin
saada uutta verta, mutta perusrungossa olisi hyvä olla pysyvyyt-

Haluamme menestyä
yhdessä asiakkaidemme
kanssa. Sitoutunut ja osaava
henkilöstömme mahdollistaa
pitkäaikaiset asiakassuhteet
ja kannattavan kasvun.”
olemme palkanneet yli 20 henkilöä eri tehtäviin. Kolmasosa henkilöstömme on naisia, mitä pidän
erityisen hyvänä asiana, koska
usein varsinkin tarkkuutta vaativissa tehtävissä me miehet olemme vähän kärjistäen välillä hie-

tä, jotta osaaminen kehittyy ja yhteisöllisyys kasvaa. Lisääntyvän
kokemuksen kautta sekä yksilöllisen ohjauksen avulla ihmiset kykenevät suoriutumaan tehtävistään paremmin, ettei työnteko
olisi jatkuvaa vaihtamista, kes-
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Logistikas Oy
Hakunintie 26,
26100 Rauma
02 8376 9600
info@logistikas.fi
logistikas.fi

keyttämistä, perehdyttämistä ja
opettelua.
Mielestäni olemme tässä onnistuneet kiitettävästi. Samasta
aiheesta sekä laajemmin organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta tässä lehdessä kertoo
näkemyksiään prikaatikenraali
Rami Saari. Suosittelen vahvasti
lukemaan tämän artikkelin, koska
mielestäni siinä on kaikille roppakaupalla ammennettavaa ikään ja
tehtävään katsomatta.
Toivotan hyviä lukuhetkiä lehtemme parissa ja aktiivista syksyä
kaikille,

Toni Brigatti
Toimitusjohtaja
Puh. 044 321 1469
toni.brigatti@logistikas.fi
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Loppukesän lämmin tervehdys!

L

ogistikas-lehden tässä numerossa voimme tutustua mm.
kohta ruoriin asettuvan Z-sukupolven eli 1995 ja sen jälkeen
syntyneiden, nuorten talenttien
johtamiseen ja arvoihin sekä myös
heidän omiin ajatuksiinsa siitä,
miten meidän tulisi johtaa yritystä
tai ryhmää nyt ja tulevaisuudessa.
Logistikas-ympäristössä noin
150 yhtiömme vakituista työntekijää ovat keskimäärin iältään
parhaassa mahdollisessa työterässä kokemuksensa ja fyysisen
kuntonsa puolesta. Työtyytyväisyysmittausten mukaan mieli on
korkealla ja sairaspoissaolot sekä
henkilöstön vaihtuvuus ovat matalalla. Tämä kaikki on juuri sitä mitä toivommekin työympäris-

tömme olevan. Ei silti ole itsestään
selvää, että vaikka oma ammattitaito ja asenne mahdollistavatkin
vapaamman työilmapiirin, niin
toimiminen juuri sellaisessa ympäristössä missä Logistikas päivittäin työskentelee, koetaan viihtyisäksi. Jokaisen henkilökohtaisia
suorituksia mitataan ja onnistumista arvioidaan aktiivisesti sekä
asiakkaiden että omien esimiesten toimesta ja silti fiilistä ja intoa
piisaa.
Itse olen 56-vuotias ja pyrin
ymmärtämään omia lapsiani, jotka ovat iältään lähellä tyypillisiä
Z-sukupolven edustajia. Tiedostan yksilön halun tulla huomioiduksi ja kuulluksi työssään ja toivomukset voida vaikuttaa omaan

työympäristöönsä ja ammatilliseen kehittymiseensä. Hyväksyn
myös tarpeet ja toiveet saada käyttää hyväkseen uusinta teknologiaa työssään ja tuntea kuuluvansa

voittajatiimiin. Samalla me kaikki
haluamme viettää laadukasta vapaa-aikaa ja kokea riittävää turvallisuudentunnetta voidaksemme
suunnitella omaa tulevaisuuttamme itsellemme ja läheisillemme.
Tämän kaiken toteutuminen yksilötasolla vaatii lujaa sitoutumista kaiken ikäisiltä.
Silloin kun pääsemme lähellekään tilannetta, missä tämä kaikki
voi toteutua ja samalla saavutamme myös asiakaskunnan toiminnallemme asettamat laadulliset,
taloudelliset ja tehokkuustavoitteet, voimme suhtautua tulevaisuuteen luottavaisin mielin. ”Laivamme” on nyt oikealla kurssilla,
se on merikelpoisessa kunnossa ja
ammattitaitoisissa käsissä. ”Las-

tinantajat” voivat luottaa yhdessä
sovittujen tavoitteiden toteutumiseen. Olemme koko ajan valppaina ulkoisille uhkille ja muutospaineille, jotta win-win-win -tilanne olisi mahdollisimman pysyvää
myös jatkossa.
Omasta puolestani haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette omalla panoksellanne mahdollistaneet
hymyn kasvoillamme ja takaan,
että Logistikas-miehistömme sitoutuu myös jatkossa aktiivisesti toimimaan asiakkaittemme menestyksen toteutumiseksi.
Talvi on tulossa, mutta sukset
on voideltu ja luistimet teroitettu.
Ari Salmi
Hallituksen puheenjohtaja
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Innoflame hakee kasvua ja tehoja
sisälogistiikan ulkoistamisella
Innoflamen toimitusjohtaja Sami Savela kertoo taustoja yhtiön päätöksestä siirtää
logistiikka Logistikas Oy:n haltuun. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 11 Innoflamen
työntekijää vanhoina työntekijöinä Logistikas Oy:n palkkalistoille.
Innoflamen liiketoimintakonseptissa logistiikalla on iso rooli. Miksi halusitte ulkoistaa logistiikan?
Innoflame on kasvuyritys ja haluamme keskittyä palvelemaan
asiakkaita laaja-alaisesti. Meille
logistiikka ja sen yhteydessä tapahtuva tuotteiden merkkaus on
yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Vaikka olemme aina panostaneet paljon logistiikkaan ja sen
järjestelmiin, huomasimme että
maailma muuttuu nopeasti ja logistiikan ammattilainen voisi tuoda uutta näkemystä ja vieläkin
toimivampia järjestelmiä logistiikan prosesseihimme, varastotyöntekijöiden koulutukseen sekä uusien ihmisten rekrytointiin.
Miksi valitsitte Logistikas Oy:n
kumppaniksenne? Minkälainen
valintaprosessi oli ja oliko jotain erityisen ratkaisevia seikkoja Logistikas Oy:n puolella?
Aloitimme eri vaihtoehtojen kartoituksen tasan vuosi sitten. Kaikki alkoi siitä, että tilasimme Logistikas Oy:ltä laajan kartoituk-

sen varaston toiminnoistamme
sekä lyhyen ja pitkän (3-5 vuotta)
aikavälin suunnitelmat miten toimintoja pitäisi kehittää. Logistikas Oy:n ammattilaisia oli useamman viikon paikan päällä tutustumassa nykyisiin toimintoihimme,
jolta pohjalta sain paksun kansion
eteeni, jossa oli kuvattu hyvin nykytilanne sekä mitä asioita voisi
tehdä vieläkin paremmin. Kartoituksen myötä nousi ensimmäistä
kertaa ajatus ulkoistuksesta.
Kartoituksen jälkeen meillä
oli puoli vuotta kestänyt tutustuminen useisiin alan eri toimijoihin, joista osa valittiin mukaan
kilpailutukseen. Tärkeimmät syyt
aloittaa yhteistyö Logistikas Oy:n
kanssa oli heidän aito mielenkiinto kehittää toimintoja sekä ennen kaikkea erinomainen henkilöstöhallinto, jossa työntekijä on
keskiössä. Pystyimme luottavaisin mielin tekemään sopimuksen,
koska tiesimme työntekijöidemme pääsevän hyvään ”uuteen kotiin”. Pitkäaikainen henkilöstömme Porissa on ottanut uutisen innostuneena vastaan – olen saanut

heiltä vain positiivista palautetta.
Mitä odotat yhteistyöltä ja miten uskot sen vaikuttavan Innoflamen liiketoimintaan?
Odotan yhteistyöltä todella paljon. Toimitusmäärien kasvaessa logistiikalle aiheutuu aivan
uudenlaista painetta pystyä vastaamaan päivittäin muuttuviin tilausmääriin. Asiakkaamme haluavat tuotteet tulevaisuudessa
entistä nopeammin. Lisäksi meidän tulee ottaa käyttöön uudenlaisia tuotteiden merkkauslaitteistoa sekä vastata asiakkaiden vaativampiin paketointipyyntöihin.
Uskomme Logistikas Oy:n olevan
juuri oikea kumppani kehittämään ja kehittymään kanssamme.
Voitko jo sanoa jotain yhteistyöstä tähän asti?
Teimme logistiikkakartoituksen
sekä haltuunottosuunnitelman
huolellisesti. Tällä hetkellä käynnissä on IT-järjestelmien yhteensovittaminen ja Logistikas Oy:n
on tarkoitus aloittaa varsinainen
toiminta lokakuun alusta.

Mikä on Innoflame?
INNOFLAME ON suomalainen, yksityisomisteinen
yritys, jonka omistajat myös työskentelevät yhtiössä
päivittäin. Innoflame toimittaa liike- ja henkilöstölahjat sekä työvaatteet noin 150 asiakkaalleen ympäri
Suomen. Yrityksen konsepti perustuu kumppanuuteen,
jossa jokaiselle asiakkaalle luodaan oma asiakasympäristö eli verkkokauppa, jossa on asiakasyrityksen
brändi-ilme ja räätälöidyt tuotevalikoimat.
Uniikkia Innoflamen konseptissa on tuotteiden
merkkaus vasta kun tuote on tilattu. Tämä toimintatapa mahdollistaa asiakkaille pienet varastot, mutta kuitenkin laajat valikoimat, koska tuote merkataan ja toimitetaan vasta kun se on tilattu. Näin ollen asiakas
ei joudu maksamaan turhaan varastoinnista, ei synny tuotehävikkiä ja toimintamalli on myös ekologisempaa, koska varastoon ei ole tilattu tavaraa “varmuuden vuoksi”.
– Järjestelmämme on täysin skaalautuva ja voimme tehdä pieniäkin sarjoja todella nopeasti. Logistikas-yhteistyön myötä myös logistiikkamme skaalautuu
tarpeiden mukaan aivan eri tavalla kuin ennen, Innoflamen toimitusjohtaja Sami Savela sanoo.
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Johanna Lainio uskoo, että tietojärjestelmien tehokas käyttö ja automatisoidut prosessit ovat laadukkaan toiminnan tae.

Kotiinkutsupalvelu on linkki
hankinnan ja logistiikan välillä
Asiakkaamme ovat huomanneet kanssamme, että logistiikan rajaa kannattaa siirtää kauemmas
hankintatoimen puolelle, sanoo Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio.

O

sto ja logistiikka
ovat yhtä ja samaa
putkea. Missä vaiheessa ostotoiminta muuttuu logistiikaksi, ja kenen
vastuulla on mahdollisesti väliin
jäävä harmaa alue? Tämän kysymyksen kanssa asiakkaammekin
ovat tuskailleet, ja olemme yhdessä löytäneet toimintamallin, joka
tukee heidän liiketoimintaansa,
Lainio kuvailee.
Asiakkaan henkilöstön on
mahdollista keskittyä omaan ydinosaamiseensa jättämällä tuotannon kotiinkutsutoiminta Logistikas Hankinta Oy:n huoleksi.
Hyvin usein toimintaan on
saatu kustannussäästöjä ja myös
henkilöstön motivaation kasvua,
kun vaikkapa myynnin ei tarvitse hoitaa ostoja tai hankinta voi
keskittyä laadukkaiden sopimusten tekemiseen ja toimittajasuhteisiin mekaanisen ostotoiminnan sijaan.

– Tämä malli toimii erityisen hyvin esimerkiksi kokoonpanoteollisuudessa, jossa on tietyt
komponentit ja niistä mahdollisesti rakennettavat kitit tai valmiit
tuotteet. Voimme hoitaa näiden
komponenttien tilaamisen, varastoimisen ja esikäsittelyn erittäin
joustavasti. Näin asiakas ei varastoi suotta kalliita komponentteja
ja toisaalta tavaraa on myös aina
silloin kun sitä tarvitaan.

Kotiinkutsuja kuudella
miljoonalla vuosittain
Logistiikan asiantuntija havaitsee asioita, joilla asiakkaan liiketoimintaa voidaan tehostaa huomattavasti. Hankinta- ja logistiikkaputkessa on kymmeniä kohtia,
jotka voivat muodostua joko pullonkauloiksi tai kilpailueduksi.
– Toimittajien ohjaus on esimerkki toiminnasta, jossa logistiikan asiantuntijalla voi olla ensiarvoisen tärkeää osaamista, ja jo-

ka venyy ostotoiminnan alueelle.
– Koko prosessin ja toiminnan kehittämisen kannalta toimittajien ohjaaminen niin, että tavarat tulevat oikea-aikaisesti
ja oikealla tavalla pakattuina voi
vaikuttaa asiakkaidemme liiketoiminnan tehokkuuteen ja tuottavuuteen merkittävästi, Johanna
Lainio kertoo.
Kuten kaikessa muussakin
työssä ja tekemisessä, rutiini ja
vakiintuneet toimintatavat ovat
pitkäjänteisen ja laadukkaan toiminnan tae.
– Kotiinkutsumme tuhansia
nimikkeitä vuosittain yhteensä yli
kymmenen miljoonan euron arvosta.
– Tietojärjestelmien tehokas
käyttö ja prosessien automatisointi voivat tuoda asiakkaillemme suurtakin kustannussäästöä
ja helpotusta arkeen, summaa Logistikas Hankinta Oy:n liiketoimintapäällikkö Johanna Lainio.

Johanna Lainion
hankintalogistiikkavinkit
1. Kirkasta hankintaosastonne ydintehtävä ja roolit
joissa henkilöstönne on tehokkaimillaan
2. Käy läpi nimikkeistö, jonka ostotoiminta on
mekaanista, samoilta toimittajilta sopimushinnoin
tilattavaa
3. Arvioi, onko mekaaninen ostotoiminta yrityksenne
liiketoiminnan kannalta tuottavaa ja tehokasta
4. Pyydä logistiikan kartoitus, jonka löydöksien
pohjalta voit tar vittaessa laatia laadukkaan
tarjouspyynnön ja kilpailuttaa toiminnot
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Mitä nuoret ammattilaiset
arvostavat työilmapiirissä,
työssä ja johtamisessa?
Neljä alle 25-vuotiasta logistikaslaista vastaa.

”Työilmapiiri on hyvä ja töitä tehdään
yhdessä. Oma työni on tällä hetkellä monipuolista ja toivon, että se on sitä myös
jatkossa. Tulevaisuudessa kaipaan uusia
haasteita, joiden myötä pääsee kehittämään itseään. Esimiehessä arvostan
helposti tavoitettavuutta ja lähestyttävyyttä
sekä tukemista esimerkiksi jatkokoulutushaaveissa. Johtajien tulee kohdella työntekijöitä samanarvoisesti, ja arvostaa
jokaisen työpanosta iästä riippumatta.”

Juuso Pärri
Tekninen ostaja

LOGISTIKAS OY ja premium-maatalouskonerengasvalmistaja
Continental ovat solmineet yhteistyösopimuksen, johon kuuluu
varastointipalveluiden tuottaminen Jyväskylän alueella. Varasto perustettiin Logistikas Oy:n logistiikkakeskukseen elokuussa
2019. Toimitusjohtaja Toni Brigatti sanoo olevansa erittäin
tyytyväinen alkaneeseen yhteistyöhön.
– Toivotamme Continentalin lämpimästi tervetulleeksi asiakkaaksemme ja kuten aina, aiomme tehdä kaikkemme laadukkaan ja täsmällisen logistiikkapalvelun tuottamiseksi.
Suurten renkaiden hallinta, varastointi ja toimitus oikea-aikaisesti ja asiakkaan vaatimusten mukaan on logistisesti vaativa tehtävä. Logistikas on tuottanut samankaltaista palvelua jo
kymmenen vuotta lukuisille asiakkaille, joten toiminta on tuttua
ja sen vuoksi tehokasta. Tuotamme lisäarvopalveluna myös
renkaiden vanteillelaiton.

Malviina Metsänvirta
Taloushallinnon ja
hankintojen asiantuntija

”Omat työpäiväni kuluvat asiakkaalla, mutta
olen ajoittain aistinut työilmapiiriä muissakin
toimipisteissä ja hyvältähän se vaikuttaa. Vastuuta on tässä työssä saanut ja sitä olen valmis ottamaan lisääkin. Hyvä esimies kohtelee
työntekijöitä tasapuolisesti ja osaa antaa oikeissa kohdissa niin kritiikkiä kuin kehujakin.
Johtajalta kaivataan helppoa lähestyttävyyttä
ja läsnäoloa. Johtajuusmalli, jossa henkilö on
erillään muista ei enää toimi.”

”Töissä on hyvä ilmapiiri, huumori lentää
ja kaikki tulevat hyvin juttuun keskenään.
Henkilökohtaisena tavoitteena on kehittää
osaamistani ja edetä uralla. Esimiehen
tulee johtaa omalla esimerkillään ja kannustaa. Nykynuoret kaipaavat erilaista johtamista, sillä he eivät ole välttämättä tottuneet tekemään työtä yhtä orientoituneesti
ja niin nuoresta pitäen, kuin vanhempi
sukupolvi. Olen itse esimiesroolissa, ja
koen hyötyväni iästäni nuoria johtaessa,
sillä ymmärrän heitä.”

Projektilogistiikkaa
Pemamekille ja
Raumasterille
PROJEKTILOGISTIIKKAAN LIITTYVIÄ palveluita satamien lä-

Tuomas Aho
Tiiminvetäjä

”Meillä on toimistossa huippumeininki ja hyvät työntekijät. Tässä toimipisteessä en ole
vielä ollut kovin kauaa, joten tavoitteena on
saada omaan tekemiseen vielä kunnon varmuus. Sen lisäksi haluan oppia koko ajan
lisää. Hyvällä esimiehellä on kokemusta ja
tietoa meidän toiminnastamme sekä koko
alasta. Hän kohtelee jokaista työntekijää
yksilönä ja ihmisenä.”
Elviira Tuomi
tti
Logistiikka-assisten

Logistikas ja Continental aloittivat yhteistyön

heisyydessä tarjoavia yhtiöitä on Suomessa verrattain vähän.
Logistikas on tuottanut merkittävästi ammattitaitoa vaativaa
palvelua vuodesta 1997 lähtien Raumalla.
– Uusimipina asiakkuuksina varastoimme Pemamekin
alihankkijan toimittamia tuotteita, jotka loppuvuoden aikana
toimitetaan eteenpäin loppuasiakkaille. Tähän liittyvät työt ja
varastointi tehdään Rauman telakan alueella. Raumasterin
tapauksessa otamme vastaan Puolasta saapuvia kuljetinjärjestelmien osia, jotka varastoidaan ja myöhemmin toimitetaan
eteenpäin joko konteissa tai maateitse. Nämäkin työt tehdään
Rauman telakan alueella, kertoo Logistikas Oy:n yksikönpäällikkö Juha Hauta-Heikkilä.
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Mies,
joka kohtasi
Puolustusvoimissa
ihmisen
TEKSTI ANTTI LEHTO

KUVAT MERJA HÄMÄLÄINEN, TIINA MÖTTÖNEN

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Rami Saari on
sotilasurallaan ollut mukana kehittämässä Puolustusvoimia useassa
eri projektissa. Saaren puheessa kuuluu innostus toiminnan ja
prosessien parantamiseen. Mikä on uutta ja hieman erilaista,
on hänen puheessaan toistuva ihmiskeskeisyys ja -lähtöisyys.

S

aari aloitti Porin prikaatin komentajana vuoden 2017 alussa, eikä aikaakaan kun lehdistössä
kirjoitettiin uudenlaisesta pehmeämmästä lähestymistavasta,
jolla prikaatin keskeyttäneiden
määrä oli lähtenyt laskuun.
– Suomessa on yleinen asevelvollisuus, jonka keskeinen edellytys on se, että mahdollisimman
suuri osa palvelukseen kutsutuista myös suorittaa asepalveluksen.
Tällä hetkellä noin 70 prosenttia kutsuttavasta ikäluokasta suorittaa asepalveluksen ja jos määrä laskee lähelle 50 prosenttia, voi
olla vaikeaa puhua yleisestä asevelvollisuudesta, Saari taustoittaa.
Porin prikaatissa palveluksenaikainen poistuma oli noin 20
prosenttia, mikä tarkoitti, että jopa 400 henkilöä keskeytti asepalveluksen vuoden molemmissa
saapumiserissä.

Ymmärrettävä tavoite
pitää kommunikoida
rohkeasti
– Oma ajatteluni lähtee aina siitä,
että organisaatiolla pitää olla yhteisesti tunnistettu strateginen ta-

littaa lukema kymmeneen prosenttiin vuosittain aloittavista.
– Seuraavana askeleena on tavoitteen rohkea kommunikointi. Tässä itseäni rohkaisi Länsi-Suomi -sanomalehden päätoi-

Oma viestini oli aina, että
toivottakaa uudet alokkaat
tervetulleeksi ja kertokaa
että olette tulleet hyvään
paikkaan.”
voite. Tässä kohtaa se oli tietysti, että keskeyttävien määrä pitää
saada laskuun. Määritin konkreettiseksi tavoitteeksemme puo-

mittaja Janne Rantanen. Ilman
uloskerrottua tavoitetta on helppo perääntyä tai siirtää maalia sitä mukaa kun huomaa että sitä ei

tavoitetakaan. Rantasen sparraus
auttoi, ja kun tavoitteet oli painettu lehteen, niitä kohti tehtiin entistä kovemmin töitä, Saari kertaa.
– Tämän jälkeen organisaation kaikkien jäsenten tehtäväksi
jää tehdä töitä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi kaikin keinoin.
Itse haastattelin kaikki keskeyttävät alokkaat ja koitin kaikin keinoin suostutella heitä jäämään.
Uskon, että tässä on myös iso yhteiskunnallinen vastuu, koska
henkilö, joka keskeyttää asepalveluksen, on jo elämässään kohdannut luultavasti muitakin haasteita
ihan riittävästi. Tästä voidaan saada hänelle se yksi onnistumisen
ja välittämisen kokemus, jota hänelle ei ole aiemmin tullut, Rami
Saari kuvailee.
Juuri tässä tulee esiin Saaren kiinnostus yksilöön ja halu löytää jokaiselle ihmiselle oma
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Myös kriisinhallintatehtävät kuuluvat Maavoimien operaatiopäällikkö Rami Saaren
tehtävänkuvaan. Tämän vuoksi työpuhelin on auki 24/7 myös lomalla.
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paikka organisaatiossa. Tästä
myös lehdet kirjoittivat runsaasti ja se koettiin raikkaaksi tuulahdukseksi joidenkin mukaan jopa macho-kulttuuria ylläpitävässä Puolustusvoimien toiminnassa.
Saari painottaa, että millä tahansa kehitystyöllä pitää olla ymmärrettävä merkitys, jotta asianosaiset saadaan sitoutettua yhteiseen tavoitteeseen. Tässä
kohtaa nuorten syrjäytymistä ehkäisevä yhteiskunnallinen merkitys oli kaikille ymmärrettävä positiivinen ajuri maanpuolustuksellisen näkökulman lisäksi.

Ole läsnä ja jaksa
toistaa omaa asiaasi
Johtajuudessa Rami Saari korostaa läsnäoloa ja tärkeiden asioi-

Logistika s Sa nom a t
den toistamista, kunnes viesti on
varmasti tavoittanut organisaation kaikki osat ja kerrokset.
– Johtajana on helppo uppoutua hallinnon pyörittämiseen. Aina olisi joku tulossa esittelemään
jotain enemmän tai vähemmän
tärkeää asiaa, johon saisi uppoamaan monta tuntia tai vaikka koko päivän. Itse valitsin toisin ja
loin kalenteriin selkeät päivät jolloin olen tavoitettavissa ja kierrän
eri yksiköissä. Näissä kohtaamisissa toistin välillä väsymiseenkin
asti tärkeitä asioita, joilla yhteinen
tavoite saavutetaan, Saari sanoo.
– Kävin kaikki palvelukseenastumispaikat läpi ja haastattelin vastaanottajat kysyen heiltä
mitä he aikovat saapuville sanoa.
Oma viestini oli aina, että toivot-

takaa tervetulleeksi ja kertokaa
että olette tulleet hyvään paikkaan. Kyllä teille täältä hyvä homma löydetään.

Johtajan tulee tehdä
kotiläksynsä huolella
Saari muistelee saaneensa hyvää
oppia vuorineuvos Simo Palokankaalta. Entinen HK:n toimitusjohtaja ja nykyinen Apetitin
hallituksen puheenjohtaja Palokangas muistutti, että johtajan on
tehtävä kotitehtävänsä huolella,
jotta resurssit ja energia suunnataan varmasti oikeaan suuntaan.
– Niinpä tutkimme tarkkaan
missä yksiköissä poistuma oli ollut suurinta ja sinne annettiin tehtäviä ja suunnattiin toimia. Toisaalta toisissa yksiköissä poistuma
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oli ollut vähäisempää, jolloin halusimme oppia siitä mitä niissä oli
tehty oikein, Saari muistelee.
Kun Saari aloitti Porin prikaatin komentajana vuoden 2017
alussa, silloinen Maavoimien komentaja Seppo Toivonen antoi
myös tärkeän ohjeen.
– Seuraava saapumiserä oli tulossa vain viisi päivää aloittamiseni jälkeen. Ajattelin ensin, että katsotaan nyt tämä ensimmäinen erä rauhassa, mutta Toivonen
sanoi että miehen tuntien, olisi
parempi että ryhdyn saman tien
hommiin. Tämä oli erittäin hyvä
neuvo.
Puolitoista vuotta myöhemmin, kesällä 2018 Saari ylennettiin prikaatikenraaliksi ja hänet nimitettiin Maavoimien

operaatiopäälliköksi. Siihen mennessä Porin prikaatin keskeyttämiset olivat tippuneet 11,6 prosenttiin, eli tavoite puolittamisesta oli miltei saavutettu. Tämä
tarkoitti, että jokaisesta saapumiserästä jäi palvelukseen ja mukaan aktiiviseen yhteiskuntaan
noin 150 nuorta miestä ja naista.
– Projekti jäi itseltäni hieman
kesken, mutta olen siihen kyllä
erittäin tyytyväinen. En sitä koskaan ole kenellekään kertonut,
mutta oma sisäinen tavoitteeni
oli viiden prosentin parannus, joten siitä mentiin roimasti yli, prikaatikenraali Rami Saari naurahtaa lopuksi.

Aina olisi joku tulossa esittelemään jotain enemmän
tai vähemmän tärkeää asiaa, johon saisi uppoamaan
monta tuntia tai vaikka koko päivän. Itse valitsin
toisin ja loin kalenteriin selkeät päivät jolloin olen
tavoitettavissa ja kierrän eri yksiköissä.”

Rami Saaren
teesit johtamiseen:
1. Arvosta yksilöä. Yksilöllinen kohtaaminen on sitä, että jokaiselle löydetään
sopiva tehtävä organisaatiossa.
2. Johdolla pitää olla kirkas visio siitä
mitä tavoitellaan. Tämä tulee viestiä selkeästi ja näkyä tekemisessä kaikilla tasoilla.
3. Ole läsnä ja keskustele ihmisten
kanssa organisaation kaikilla tasoilla.
4. Fyysisen kunnon ylläpito jaksamisen
työkaluna vastapainona kuormittavalle työlle.
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Nina Koskinen Logistikas Oy:n Lakarin logistiikkakeskuksen varastoautomaateilla, jotka saatiin käyttökuntoon loppukesällä 2019.

Varastoautomaatti ei ole moniasiakasympäristössä mikään ihan tavallinen juttu
Logistikas Oy:n Lakarin logistiikkakeskukseen Raumalle asennettu varastoautomaattijärjestelmä on Suomessa
harvinaisuus. Moniasiakasympäristössä on totuttu luottamaan perinteisiin kuormalavahyllyihin.

E

dellisessä Logistikas Sanomien numerossa Logistikas Oy:n yksikönpäällikkö Juha Hauta-Heikkilä
kertoi uusien, Rauman Lakarin
logistiikkakeskukseen tilattujen
varastoautomaattien asennuksen
etenemisestä. Tuolloin elettiin
toukokuun 2019 alkua ja sittemmin asennukset on saatu päätökseen ja varastoautomaatit käyttöön. Vielä tätä kirjoitettaessa
elokuussa 2019 tietojärjestelmien
integraatiot ovat osittain kesken,
mutta itse varastoautomaattijärjestelmä on asennettu, testattu ja
täysin toimintakunnossa.
Logistikas Oy:n Lakarin varastoautomaattihanke alkoi jo vuoden 2018 syksyllä perusteellisella kartoitus- ja selvitystyöllä. Tämän taustatyön tarkoituksena oli
vakuuttua oikeanlaisesta varastoautomaattiratkaisusta ja sen
toimittajasta. Toimittajaksi vali-

koitui lopulta SSI SCHÄFER Finland. Talven ja kevään aikana on
tehty yhteistyötä niin tietojärjestelmien toimittajien kuin asiakkaidenkin kanssa, jotta automaateista saadaan parhaat tehot irti
alusta alkaen.

Logistikas on edelläkävijä moniasiakasympäristöjen varastoautomaateissa
SSI SCHÄFER Finlandin Jari
Kaiho kuvailee Logistikas Oy:n
ratkaisua varastoautomaattien
suhteen ennakkoluulottomaksi
ja näkemykselliseksi. Vaikka erilaisia automaatteja on varastoissa
nähty jo parin vuosikymmenen
ajan, ei Suomessa ole moniasiakasympäristöön kyseisiä laitteistoja liiemmin asennettu.
– Jostain syystä moniasiakasvarastoissa on luotettu perinteisiin kuormalavahyllyihin eikä ole

Siinä mielessä Logistikas on
kyllä ollut edelläkävijä ja
omannut hyvää visiota, että
he ovat uskaltaneet lähteä
kehittämään toimintaansa
ennakkoluulottomasti.”
haluttu investoida huomattavasti hintavampiin varastoautomaatteihin, vaikka sitä kautta keskipitkän ja pitkän aikavälin tuottavuus
voisi kasvaa huomattavastikin.
Siinä mielessä Logistikas on kyllä ollut edelläkävijä ja omannut
hyvää visiota, että he ovat uskal-

taneet lähteä kehittämään toimintaansa ennakkoluulottomasti, Jari
Kaiho kehaisee.

Tehokkuutta ja parempaa työergonomiaa
Logistikas Oy varautuu muun
muassa verkkokauppalogistiikan

kasvuun satsaamalla huipputehokkaisiin varastoautomaatteihin. Nimikkeiden keräily hoituu
varastoautomaateista erittäin nopeasti ja keräilyaukot ovat ergonomisesti juuri oikealla korkeudella. Näin tehokkuuden lisäksi saadaan hyötyä myös, kun työn
fyysinen kuormittavuus laskee.
– Varastoautomaatit ovat tutkitusti 7-10 kertaa nopeampia
keräilyn kannalta kuin tavalliset
kuormalavahyllyt, joten siinäkin
on yksi selkeä paikka, missä toiminta tehostuu miltei automaattisesti, SSI SCHÄFER Finlandin Jari Kaiho toteaa.
– Lisäksi Logistikas Oy:n Lakarin logistiikkakeskukseen asennetut automaatit ovat sellaista
mallia, joita voidaan täyttää takapuolelta samaan aikaan kun
toiselta puolelta keräillään. Tämä nopeuttaa monissa tilanteissa
työnkulkua.
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Turvallisuuden tukipilareita
Yritysturvallisuus on iso kokonaisuus, johon kuuluu useita eri osa-alueita.
Se sisältää paljon ennaltaehkäisyä, investointeja ja laadukkaita kumppaneita.

L

uottamukselliseen asiakastyöhön linkittyy aina vahvasti myös turvallisuus. On
tärkeää, että huolehdimme
asioiden ja tiedon pysyvän juuri
niillä henkilöillä kenelle ne kuuluvat, kertoo Logistikas Oy:n toimitusjohtaja Toni Brigatti.
– Asiakkaiden tuotteita käsitellään huolella, ja niihin suhtaudutaan kuin ne olisivat omia. Tavaroiden käsittelijät ovat alan ammattilaisia ja tekevät työtä sen
vaatimalla huolellisuudella. Yritysturvallisuudesta pitävät huolta
omien työntekijöiden lisäksi myös
ulkoiset toimijat eri osa-alueilla,
kuten vartioinnissa ja tietoturvassa. Tämän hetken kumppanit ovat
todella tarkkaan valittuja, Brigatti jatkaa.

Muuttuviin
vaatimuksiin vastataan
Asiakkailta tulevat turvallisuusvaatimukset vaihtelevat ja ovat eri
tasoisia. Toisille saattaa riittää kameravalvonta, kun jotkut kaipaa-

vat tavaroilleen yksityistä, eristettyä tilaa, jossa on kameravalvonnan lisäksi oma sisäänkäynti

mät ja paikasta riippuen eri asteinen vartiointi, Toni Brigatti kuvailee.

Asiakkaiden tuotteita
käsitellään huolella,
ja niihin suhtaudutaan
kuin ne olisivat omia.”
ja sinne pääsevät vain tietyt henkilöt. Teemme kaikille työntekijöillemme myös suppean turvallisuusselvityksen.
– Jos asiakkaan vaatimia turvallisuustarpeita ei ole suoraan
tarjota, niihin investoidaan. Tällä hetkellä valtaosassa paikoista
on jo kameravalvonta ja useimmat alueet ovat aidattuja. Näiden
lisäksi alueilla on hälytysjärjestel-

– Mitä tulee paloturvallisuuteen, on sekin puoli kunnossa.
Kaikkialta löytyy esimerkiksi automaattinen sammutusjärjestelmä ja savunpoisto.

Myös ykköset ja nollat
on turvattuna
Tavaroiden turvaamisen ohella on
tärkeää turvata myös digitaalinen
materiaali.

– Aikanaan serverimme sijaitsivat omissa tiloissamme ilman
ukkossuojausta, mutta nämä ajat
ovat kaukana takana. Nyt ukkosestakaan ei enää ole uhkaa, sillä
yhtiön palvelimet sijaitsevat tällä
hetkellä ulkoisella toimijalla Suomessa.
Laitteita, järjestelmiä ja sovelluksia turvaa viisiportainen suojaustaso, jonka avulla on varauduttu niin palvelunestohyökkäyksiin kuin haitallisiin sivustoihinkin. Suojauksesta löytyvä
palomuuri muodostaa verkkojen välin tietoturvalliseksi ja mahdollistaa verkon liikenteen hallinnoinnin. Kaikissa laitteissa oleva
suojaus mahdollistaa myös sen,
että työntekijän puhelimen kadotessa se pystytään sulkemaan ja
tyhjentämään nopeasti.
Lisäksi laitteita suojaa tiukan
salasanapolitiikan mukaan luodut
salasanat. Työntekijöillä on sähköinen identiteetti, jonka avulla
jokaisella käyttäjällä on tehtävän
ja tason mukaan määritelty pää-

sy asiaankuuluviin laitteisiin, järjestelmiin ja sovelluksiin.
– Kaikkia toimihenkilöitä koskee salassapitosopimus, jotta tiedot eivät leviä myöskään suullisesti. Kuten muukin turvallisuuteen liittyvä toiminta, myös tämä
on ollut työntekijöiden osalta hyvällä mallilla, toimitusjohtaja Brigatti kehaisee.
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Läheltä piti -tilanteisiin
pyritään tarttumaan
mahdollisimman nopeasti.”

Työskentelyä turvallisesti
Logistikas Oy:lle on tärkeää, että jokainen työntekijä voi mahdollisimman hyvin
niin henkisesti kuin fyysisestikin. Henkilöstöpäällikkö Olli-Pekka Reunanen ja
työnjohtaja Jouni Sillman painottavat työturvallisuudessa ohjeistuksen tärkeyttä.

T

ilastotkin sen jo kertovat,
Logistis Oy:llä ei ole tapahtunut yhtään sairaslomaan johtanutta työtapaturmaa lähes kahteen vuoteen.
Tapaturmien lisäksi kirjaa pidetään vaaratilanteista ja turvallisuushavainnoista.
– Läheltä piti -tilanteisiin pyritään tarttumaan mahdollisimman nopeasti. Kun jotain sattuu,
katsotaan, mitä voidaan tehdä paremmin, jotta vastaisuudessa vaaratilannetta ei syntyisi, Reunanen
kertoo.
– Ihmisten omista syistä, kuten kiireestä tai väsymyksestä,
johtuneet virheet tietenkin jäävät
helposti raportoimatta.
Saapuneet raportit Logistikas
Oy:llä käsittelee säännöllisesti kokoontuva työsuojelutoimikunta.

Työohjeistus
tärkeässä osassa
Näkyvin osa työturvallisuudesta on työn vaatima turvavarustus,
johon kuuluu kaikkea turvakengistä suojapukuihin.

Työturvallisuudessa tärkein
osa on kuitenkin itse työntekijöiden toiminta. Sen vuoksi ketään
ei työnnetä töihin tullessa niin sanotusti suoraan kylmään veteen,
vaan kaikille annetaan opastus
työhön.
– Työohjeistus on ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme kertomaan
jokaiselle mahdollisimman tarkkaan, miten kyseinen työtehtävä
tehdään ja mitkä ovat siihen liittyvät turvallisuusriskit, Sillman
avaa.
Turvallisuutta parantamassa
ovat ohjeistuksen lisäksi selkeät
opastekyltit ja rajatut alueet.
– Sitä sanotaan, että metri varastossa on yhtä vaarallista kuin
100 kilometriä tien päällä. Trukkien keskellä työskennellessä kaiken ohjeistuksen pitää olla todella
selkeää, muuten vahinkoja sattuu,
Sillman painottaa.

henkisesti hyvin. Hyvinvointia seurataan joka toinen vuosi järjestettävän henkilöstökyselyn avulla. Kysymyksiä on muun
muassa esimiestyön laadusta, työyhteisöilmapiiristä ja osaamisesta.
– Työhyvinvointiin vaikuttavat
näiden lisäksi myös monet muut

asiat. 6S-järjestelmä tukee siisteyttä, joka on yksi ympäristössä vaikuttava asia. Teemme myös
kalustomuutoksia, jotta jokaiseen
tehtävään löytyisi paras työväline,
Sillman kertoo.
Työpaikan seinien ulkopuolelta löytyy toimiva työterveys, joka

palvelee nopeastikin.
– Hyvinvointiin liittyy tietenkin myös jokaisen vapaa-aika.
Tuemme työntekijöidemme harrastuksia ja pyrimme ajoittain jakamaan esimerkiksi lippuja erilaisiin tapahtumiin, Reunanen päättää.

Kokonaisvaltaista
hyvinvointia
Turvallisuuden lisäksi on merkittävää, että työntekijät voivat myös

Jouni Sillman ja Olli-Pekka Reunanen Logistikas Oy:n Hakunintie 26 -logistiikkaterminaalissa.

”Lukolle on tärkeää, että yhteistyökumppaneinamme on Raumaan
ja alueeseen sitoutuneita menestyviä yrityksiä kuten Logistikas.
Jääkiekko ja yritystoiminta ovat molemmat joukkuelajeja
ja kumppaniemme menestys takaa myös
meidänkin menestysmahdollisuudet.”
T I M O R A J A L A , T O I M I T U S J O H TA J A
RAUMAN LUKKO

Rauman Lukon tsekkipuolustaja David Nemecek kuvattuna
joukkueen esittelytilaisuudessa Ravintola Tifosin katolla kesällä 2019.

