
                       
 
  
      

                 

LOG INNO kehittämisohjelma 

 
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman rungon muodostavat seuraavat yri-

tyskohtaiset toimenpiteet: 
 

1. Yksilötutka – Työhyvinvointikysely henkilöstölle 

 Internet kysely, 23 kysymystä 

 Yrityskohtainen kooste tehdään, kun on 10 vastaajaa tai enemmän 
 

2. Henkilöstön kehittämistyöpaja 

 Kehittämistarpeiden, -ideoiden ja ratkaisujen kartoitus 

 Kesto noin 5-6 tuntia 

 Tuloksena yhteinen näkemys tärkeimmistä kehittämisalueista 

 

3. Firstbeat-henkilökohtainen hyvinvointianalyysi henkilöstölle  

 Stressin ja palautumisen mittaaminen, Unen laatu ja riittävyys 

 Henkilökohtainen palaute, Yrityskohtainen yhteenveto (min. 10 hlöä mitattu) 

4. Kehittämissuunnitelman laatiminen 

 1 – 3 kehittämisteemaa 

 

5. Kehittämissuunnitelman toteutus 

 Vastuutaho, Aikataulu 

 

Työkaluja tuottavuuden kehittämiseen  
 

o Yrittäjien kehittämisneuvonta ja -valmennus 

o Toimintaprosessien ja palvelujen  kehittäminen LEAN-periaatteilla 

 Vähemmän hukkaa ja epäjatkuvuuskohtia 

 Sujuvat työprosessit 

 Yrityskohtaisesti määritetyt kehittämiskohteet 

 Parempi asiakastyytyväisyys ja laatu 

 Toiminnan jatkuva parantaminen ilman erillistä projektia 
 

o Yrityksen suorituskyvyn analysointi 

 Seurantajärjestelmä ja mittarien kehittäminen 
 

o Kuljetusyritysten ”Katsastuspalvelu” 

 Yrityksen taloustilanne ja riskiarvio  



                       
 
  
      

                 

o Yritysten seurannan kehittäminen 

 Yritysten tuotoksen ja tuoton seuranta ja sitä tukeva Koneyrittäjien Data-

pankki 

o Tietotekniikan hyödyntäminen tuottavuuden kehittämisessä 

o Henkilöstön työtekniikan kehittäminen   

o Riskiarviointi – Jatkuvuuden hallinta 

o Yrityksen toimintaohjeiden laatimisen neuvonta 

 

Työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen 
o Kehonkoostumusanalyysi   

o Työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvä neuvonta ja koulutus 
 

YRITYSVALMENNUKSET 
 

Asiakkuuden johtaminen metsäalalla 1 pv 
o Mitä tapoja ja toimenpiteitä 
o Yrityskulttuuri, Vuorovaikutustyyli  
o Brandin rakentaminen, Urakanantajan näkökulma  
o Kohti ammattimaisempaa yrittäjyyttä, Reklamaatioiden hoito, virheiden käsitte-

ly 

 

Johtaminen ja vuorovaikutustaidot 1 pv 

o Työyhteisötaidot ja ilmapiirin kehittäminen  
o Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen  
o Eri sukupolvien johtaminen  
o Oma johtamisprofiili  

 

 LEAN Toimintaprosessien kehittämisen valmennus 1 pv 
o Lean-ajattelu kehittämisessä – palvelun ja prosessien kehittäminen  
o Henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntäminen  
o Kuinka kehitän yrityksen toimintaan pieni pala kerrallaan? 

 
LOG INNO – hankkeen tarjoamat palvelut ovat yrityksille maksuttomia.  

Lisätietoja antavat: 
Koneyrittäjien liitto ry      Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry TAMK  

Timo Makkonen      Kari Palojärvi  Petri Murtomäki 

040 900 9422       0500 376 618  040 777 0956                         

timo.makkonen@koneyrittajat.fi     kari.palojarvi@skal.fi    petri.murtomaki@tamk.fi   
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