
Kuvitellaan että on kaksi yritystä. Molemmissa val-
mistetaan nauloja samanlaisilla koneilla, aivan 
samalla tekniikalla. Kummassakin yrityksessä on 
saman verran työntekijöitä ja kaikin puolin identtiset 
resurssit. Silti toisen yrityksen tuottavuus on huomat-
tavasti parempi. Mitä toisessa yrityksessä tehdään 
eri tavalla tai paremmin kuin toisessa?

Yritykselle tuottavuus ja tuloksen tekeminen ovat ykkös-
asioita. Kuitenkin me liian usein ajattelemme, että tulos 
tarkoittaa vain rahaa ja tuottavuus sitä mikä jää sinne 
viivan alle. Tuloksellisuutta on myös se, miten yrityksessä 
otetaan henkilöstö mukaan työn kehittämiseen. Tulokselli-
suutta on se, miten hyvin työyhteisö on motivoitunut ja 
innostunut innovoimaan uutta. Tuloksellisuutta on erityi-
sesti se, miten henkilöstö ymmärretään resurssina tulok-
sen tekemisessä.  

Kun työntekijät voivat hyvin, koko firmalla menee hyvin. 
Kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan, sillä on oikeasti 
vaikutusta. Ja tuottavuuskin nousee, kun tuotannossa on 
oikea ote. Toisin sanoen voit parantaa yrityksesi tuotta-
vuutta parantamalla työhyvinvointia ja toisin päin. 

Me annamme yrityksenne käyttöönne Sammon, joka tekee 
teidän porukastanne ihmeellisen rikkauksia takovan 
sakin. Sampo tarjoaa tuottavuutta, hyvinvointia, voittami-
sen kulttuuria, johtamista, oikeanlaisia tuotannon proses-
seja, turvallisuutta, aktivointia, työyhteistyötaitoja, rooli-
tusta, toiminnan virtausta, motivaatiota ja innostusta. 
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Laitetaanko Sampo pyörimään?
1. Tehostartti tuottavuuteen ja hyvinvointiin

Tämän puoli päivää kestävän tehostartin jälkeen ymmärrät tuottavuuden 
käsitteenä ja miten työhyvinvointi vaikuttaa tuottavuuteen. Saat käsityksen 
niistä keinoista, joilla yrityksen tuottavuutta voi kehittää nopeastikin. Ker-
romme myös esimerkkejä mikro- ja pk-yritysten hyvistä caseista tuottavuu-
den ja hyvinvoinnin kehittämisessä. 

Hinta 50 €/yritys, kesto puoli päivää

2. Tuottavuusklinikat

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN
Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot
Terve ja työkykyinen työntekijä on tuottavan työn perusyksikkö. Mitä 
parempi on yrityksen työkyky, sen parempi on sen kilpailukyky. Menestyk-
sen tekijöitä on myös yhteistyö- ja verkostoitumistaidot. Jotta henkilöstön 
osaaminen saadaan kokonaan käyttöön, tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja 
työnjohdolta ja henkilöstöltä. 
Klinikalla käydään läpi yrityksen yhteisöosaaminen ja miten sitä voidaan 
kehittää. Valitaan myös teidän yrityksellenne sopivat työkalut työhyvin-
voinnin kehittämiseen ja suunnitellaan käyttö sekä mahdolliset tukitoimet.  

Hinta 150 €/yritys, kesto yksi päivä

TEHDÄÄN OIKEITA ASIOITA
Tehokkaasti sujuva työ ja prosessien hallinta
Tuotannossa jopa 90 prosenttia tuotteen valmistusajasta on odottamista. Ja 
keskimäärin 20 prosenttia työajasta kuluu erilaiseen sähläämiseen, kuten 
tavaroiden ja tietojen etsimiseen. Tuotanto on mahdollista saada virtamaan 
siis huomattavasti tehokkaammin. Tuottavuus riippuu myös siitä, kuinka 
sujuvia ja tehokkaita ovat tuotantoprosessit. Hyvällä prosessinhallinnalla on 
mahdollista keskittyä enemmän asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön ja 
vähentää valmistukseen liittyvää turhaa työtä.
Klinikka tarjoaa oikeat työkalut tuotannon virtaamiseen vaikuttavien teki-
jöiden paikantamiseen sekä häiriöiden, odotusten ja laatuvirheiden vähentä-
miseen. Tunnistamme myös ydinprosessit ja valitaan oikeat työkalut niiden 
vahvistamiseen sekä haittatekijöiden poistamiseen. 

Hinta 150 €/yritys, kesto yksi päivä

3. Tuottavuusvalmennus 
Yrityskohtainen valmennus, joka räätälöidään tarpeen mukaan. Tulemme 
yritykseenne tunnistamaan kehittämiskohteet ja käynnistämään tarvitta-
vat toimenpiteet yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hinta 300 €/päivä, kesto 1–3 päivää


