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Kymmenien vuosien työrupeama on Krisse Revon kohdalla nyt ohi. 
Ennen eläkkeelle siirtymistään Krisse kiersi Sisukkaan toimituksen innostamana tehtaalla hyvästelemässä tuttuja 
agcolaisia. Monien muiden tavoin Koskelan Jukka löysi Krissen lahjapussista suklaapusun. Lisää sisäsivuilla.
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HENKILÖSTÖKYSELY

Jatkuu edelliseltä sivulta

Kehitettävää on toki edessäkin, mutta…

Tuoreen henkilöstötutkimuksen tulokset          antavat positiivisen etenemisen signaalin

(Projekti yhteensä = 2019 tutkimuksen tulos, AGCO Survey 16 = 2016 tutkimuksen tulos.)

Jaottelu

Kolme vuotta sitten tutkimukseen osallistui 80 % hen-
kilöstöstä ja tällä kerralla tavoitteeksi asetettiin vastaa-
jamäärän lisääminen. 

– Tavoite saavutettiin reilusti ja siksi juhlimme tä-
tä onnistumista kakkukahvilla koko henkilöstön kes-
ken. Vastausprosentti oli nyt 83 %, kertoo Laakkonen. 

– Kysely toteutettiin edelliskerran tapaan yhdessä 
valitsemamme kumppanin Spring House Oy:n kanssa. 
Saadut vastaukset toimitettiin sellaisenaan Spring  
House Oy:lle, joka laati vastauksista yhteenvedon ja 
esitteli tulokset johtoryhmälle ja esimiehille, jotka puo-
lestaan vievät viestiä eteenpäin omille osastoilleen.

Laakkosen mukaan kyselyn aihealueita oli viisi ja 
viimeisenä kysymyksenä pyydettiin yleisarvosanaa 
AGCO Power Oy:stä työnantajana. 

– Arviointiasteikko oli 1-6 ja kaikilla aihealueilla saa-
vutimme hienosti parannusta edelliskerran kyselyyn 
verrattuna. Kyselyn tuloksia voidaan ilman muuta pi-
tää tältä osin erinomaisina, Petri Laakkonen sanoo.

Kaikkien annettujen vastausten keskiarvo 
aihealueittain oli seuraava. 

Yrityksen henkilöstö jaettiin kahdeksaan eri toimin-
toon, joita ovat: jälkimarkkinointi, osto ja myynti, 
tukifunktiot eli HR, talous ja IT, tuotannon tuki, jo-
hon kuului laatuosasto, tuotannonkehitys ja tuotta-
vuuden kehitys ja logistiikka, hammaspyörät, osa-
valmistus, kokoonpano ja tuotekehitys. 

– Mainittu jaottelu toimintoihin on käytös-
sämme olevaa osastojakoa karkeampi, mutta toi-
mii kuitenkin erinomaisen riittävänä pohjatieto-
na suunniteltaessa toiminnan kehittämisen jatko-
toimenpiteitä osastoilla, toteaa Petri Laakkonen. 

Vastaajat ryhmiteltiin toimintojen lisäksi vas-
taajan henkilöstöryhmän mukaan. Henkilöstöryh-
mät kyselyssä olivat esimiehet, työntekijät sekä 
kaikki toimihenkilöt. 

– Kyselyn pääotsikkotasolla eri henkilöstöryh-
mät pitivät kysyttyjen asiakokonaisuuksien tilaa 
hyvällä tasolla, sillä yksikään henkilöstöryhmä-
kohtaisista tuloksista kysymysryhmän osalta ei 
jäänyt alle neljän, Laakkonen sanoo. – Henkilös-
töryhmistä työntekijät kokivat asiat kriittisimmin, 
joskin ero muihin henkilöstöryhmiin on pieni.

TEKSTI: PETRI LAAKKONEN/ULLA AURIO

AGCO Powerin henkilöstötutkimus toteutettiin huhtikuussa. Tukimuksen kysymykset olivat 
samat kuin kolme vuotta sitten toteutetussa tutkimuksessa. 
– Haimme ja saimme erinomaista vertailutietoa henkilöstön mielipiteiden muutoksesta  
työpaikkaamme liittyen. 
– Tuoreen henkilöstötutkimuksen tulokset antavat positiivisen etenemisen signaalin, toteaa 
AGCO Power Oy:n henkilöstöjohtaja Petri Laakkonen.

Kysymysryhmä   Projekti  AGCO Survey 16 Muutos

     
yhteensä

1. Sitoutuneisuus ja motivaatio 4,56 4,32 +5,6 %

2. Työn sujuvuus 4,72 4,59 +2,8 %

3. Esimiestyö / Johtaminen 4,49 4,26 +5,4 %

4. Keskinäinen toiminta 4,46 4,27 +4,4 %

5. Tavoitteellisuus 4,55 4,34 +4,8 %

6. Yleisarvosana 4,72 4,38 +7,8 %

Yhteensä 4,56 4,35 +4,8 %

Kysymysryhmä Esimiehet Työntekijät Toimihenkilöt Projekti yhteensä  

1. Sitoutuneisuus ja motivaatio 4,92 4,53 4,60 4,56
2. Työn sujuvuus 4,91 4,71 4,73 4,72
3. Esimiestyö / Johtaminen 4,87 4,45 4,76 4,49
4. Keskinäinen toiminta 4,91 4,42 4,58 4,46
5. Tavoitteellisuus 4,83 4,52 4,56 4,55
6. Yleisarvosana 5,06 4,68 4,66 4,72

Yhteensä 4,89 4,53 4,65 4,56

Kysymysryhmä Esimiehet Työntekijät Toimihenkilöt Projekti yhteensä  

1. Sitoutuneisuus ja motivaatio 4,87 4,20 4,42 4,33 

2. Työn sujuvuus 4,96 4,52 4,64 4,60 

3. Esimiestyö / Johtaminen 4,80 4,01 4,63 4,26 

4. Keskinäinen toiminta 4,92 4,11 4,46 4,28 

5. Tavoitteellisuus 4,82 4,26 4,37 4,35 

6. Yleisarvosana 4,91 4,31 4,40 4,39 

Yhteensä 4,87 4,21 4,51 4,36 

2019

2016
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Kehitettävää on toki edessäkin, mutta…

Tuoreen henkilöstötutkimuksen tulokset          antavat positiivisen etenemisen signaalin
Mitkä sitten ovat henkilöstön mielestä hyvin, TOP 5 kysymystä ?

Mitkä asiat vaativat parannusta, DOWN 5 kysymystä ?

Käsittely jatkuu

Kyselyn tulosten läpikäyntiä jatketaan osastoilla.  
– Osastoille asetetaan eri henkilöstöryhmistä koostuvia kehitysryhmiä 

miettimään osaston kehityskohteita tälle ja seuraavalle vuodelle. 
Mikä henkilöstökyselyn merkittävin tavoite sitten on? 
Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen mukaan tavoite on 

tulla huipputiimiksi! 
– Tavoittelemme kehittämistyöllä henkilöstön työhyvin-

voinnin ja työturvallisuuden kaikinpuolista parantamista si-
ten, että jokainen meistä agcopowerilaisesta voi tuntea ole-
vansa osa huipputiimiä, sanoo Laakkonen.

Henkilöstön kokemus siitä, että 
jokainen on itse avoin ja joustava 
sekä valmis vastaanottamaan ja 
antamaan neuvoja tarpeen mu-
kaan, se kokemus on vahva. 

– Tämä on luonnollisesti erin-
omainen asia työelämässä, jos-
sa muutos on arkipäivää ja ih-
misiltä vaaditaan paljon muu-
tosvalmiutta, joustavuutta ja ky-
kyä yhteistyöhön, Petri Laakko-
nen toteaa.

Suurimmat korjausta kaipaavat 
asiat ovat koko henkilöstön mie-
lestä palautteen antaminen ja 
saaminen, työympäristöön liitty-
vät asiat, menestymisestä iloitse-
minen sekä esimiehen kannustus. 

Vaikka näissä mainituissa 
asioissa henkilöstö koki asioi-
den vaativan eniten parannusta, 
on parannusta kuitenkin näissä-
kin asioissa tapahtunut edelliseen 
kyselyn tuloksiin verrattuna. 

Kysymys Projekti yhteensä AGCO Survey 16 

21. Minulta löytyy joustavuutta muutostilanteissa 5,21 5,13 

11. Yhteistyö työkavereiden kanssa sujuu hyvin 5,13 5,05

31. Tulen hyvin toimeen esimieheni kanssa 5,13 4,99

14. Tiedän oman työtehtäväni ja vastuualueeni 5,11 5,01

20. Voin kysyä tarvittaessa neuvoja 5,11 5,07

38. Jaan osaamistani ja kokemuksiani muille 4,99 4,91

51. Käytän säästäväisesti yhtiömme varoja ja materiaaleja 4,96 5,02

15. Tiedän, mistä saa tarvittaessa neuvoja 4,94 4,91

Kysymys Projekti yhteensä AGCO Survey 16 

26. Saan säännöllisesti palautetta esimieheltäni 3,79 3,53  

18. Työympäristömme edistää töiden sujumista 3,98 3,80

9. Työyhteisössäni iloitaan menestymisistä 4,00 3,65

28. Esimieheni kannustaa minua oppimaan lisää työssäni 4,00 3,66

50. Tulosseurantamme toimii hyvin 4,08 3,84

39. Virheet käsitellään rakentavasti työyhteisössämme 4,16 3,84

8. Työtäni arvostetaan 4,18 3,86

13. Työyhteisössäni työnjako on onnistunut 4,18 4,00

37. Minua kannustetaan, kun esitän uusia ideoita 4,19 4,00

48. Keskustelemme tavoitteista ja niiden saavuttamisesta 4,20 3,99

 

”Muutos on arkipäivää ja ihmisiltä vaaditaan paljon muutosvalmiutta, joustavuutta ja kykyä yhteistyöhön.”

Tavoittelemme kehittämistyöllä henkilös-
tön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden 
kaikinpuolista parantamista siten, että 
jokainen meistä agcopowerilaisesta 
voi tuntea olevansa osa huipputiimiä.

Petri Laakkonen
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Lopullinen laajennus tulee tapahtu-
maan askel askeleelta, ns. stepeittäin 
seuraavasti:

STEP1: maalaamo, 
1 500 m2 lämmintä tilaa

STEP1: lähettämö, 
2 800 m2 puolilämmintä tilaa

STEP2: logistiikka, 
2 000 m2 lämmintä 10 m
 korkeaa tilaa

Lisäksi: tilat kunnossapidolle, maalin-
sekoitushuone, toisen kerroksen 
toimisto, taukotila jne.

MILJOONAINVESTOINTI

Osin jopa aikataulusta edellä

Vauhdikas kesäkuu rakennustyömaalla

Suuri StreamLINE -rakennusprojekti sai to-
dellisen lähtölaukauksensa kesäkuun alus-
sa. Silloin tontilla alkoi tapahtumaan näky-
viä asioita. 

– Nyt olemme saaneet rakennustyömaalla to-
dellakin jo näkyvää jälkeä aikaiseksi, mutta 
kerrottakoon tässä ensin pieni pala siitä, mi-
tä on tehty jo ennen tätä kesäkuuta, sanoo 
AGCO Powerin StreamLINEn rakennusprojek-
tin etenemisestä päävastuuta kantava Pekka 
Helminen.

Kaikki alkoi sillä, että tehtaan pääsähkön-
syöttökaapeli piti siirtää tulevan laajennuksen 
alta. Kaapeli on nyt onnistuneesti siirretty ja 
maaperä on vapaa muutoksille.

Helmisen mukaan helmi-maaliskuussa aloi-
tettu ensimmäinen rakennushankkeen vaihe, 
moottorien koekäyttötilojen laajentaminen, on  
valmistunut. 

– Tämän rakennustyövaiheen oli tarkoitus 
valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaan 
vasta juhannukseen mennessä, mutta pääsim-
mekin aikataulussa vähän edelle, kertoo Pekka.

– Nyt koekäytön varustelut ja laiteasennuk-
set pääsevät vauhtiin Petri Ruohon johdolla. 
Pääsähkönsyöttökaapeli siirrettiin huhtikuussa 
pois laajennusten tieltä.

– Kun ensimmäisen vaiheen ”avaimet” luo-
vutetaan etuajassa ja työ on edennyt ilman ai-
noatakaan vastoinkäymistä, voidaan kaiketi sa-
noa, että tämä on ollut todella hieno startti ra-
kennusurakalle. Eli ensimmäinen makupala laa-
jentamisesta on siis haukattu, mutta silti vain 
maistiainen, toteaa projektin päällikkö.

Muutoksia

Kuluva kesäkuu on rakennustyömaalla muutos-
ten aikaa. – Kevätkauden olemme hieroneet ra-
kennusten layouttia. Muutoksia on tehty paljon. 
Tiloja on pyöritelty suuntaan ja toiseen. Useita 
vaihtoehtoisia ratkaisuja on ollut pöydällä. Yk-
si tärkeä tehtävämme on ollut miettiä rakenta-
misen tulevaisuus mahdollisimman selkeäksi ja 
valmiiksi, kertoo Helminen. Viimeistelyvaiheet menossa koekäytön laajennuksessa.

TEKSTI: PEKKA HELMINEN/ULLA AURIO | KUVAT: PEKKA HELMINEN

Monta työrintamaa

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla työt alkoivat 
siis monella rintamalla? 

– Kyllä. Toukokuussa poistettu vanha kylmä-
katos mahdollistaa maanrakennustyöt. Uusien 
tilojen pohjia alettiin kaivamaan hallin itäpuo-
lella. Myös hallin länsipuolella alkoivat kaivuu-
työt uuden parkkipaikan perustuksien teolla ja 
sama paikka on näyttämönä murskaustyölle. 
Kallion louhinta alkoi samaan aikaan ja kesä-
kuun alussa tehtiin lisäksi testiräjäytykset ja var-
mennettiin tärinälle herkkien laitteiden tärinä-
suojausten toimivuus. 

Varsinainen räjäytystyö alkoi 10.6. alkavalla 
viikolla. Helmisen mukaan räjäytykset pyritään 
suorittamaan 15.30 jälkeen ja niitä on 3-4 ker-
taa viikossa. Louheen murskaus alkoi äskettäin 
ja työt kestävät 15.8. asti. Tämän jälkeen kaik-
ki tarvittava kiviaines on irrotettu ja murskattu. 

– Louhinta- ja murskaustyön suurin haitta 
on pöly, eikä itse räjäyttäminen. Murskaukses-
ta syntyy paljon pölyä kastelusta huolimatta. 
Ilmastointilaitteiden suodattimet pitää suoja-
ta esisuodattimilla ja niinpä halliin asennetaan 
pölyilmaisimet, jotka reagoivat, jos pölyn mää-
rä kasvaa liian suureksi hallissa, kertoo Pekka 
Helminen. 

Tämän rakennus-
työvaiheen oli tar-
koitus valmistua
alkuperäisen 
suunnitelman 
mukaan vasta 
juhannukseen 
mennessä, mutta
pääsimmekin 
aikataulussa 
vähän edelle.

Pekka Helminen
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Hallin itäpuoli on valmiina laajennuksille. Kylmäkatos purettu ja tilalle tulee uusi
 maalaamo ja lähettämö.

– Myös rakennustyöt alkoivat samassa vai-
heessa ja heinäkuun alussa pystytetään jo en-
simmäisen vaiheen teräsrunkoa

Helminen muistuttaa, että maanrakennus- ja 
louhintatyön takia alueella liikkuu paljon työko-
neita, joten 6-hallille on asetettu vierailijakielto 
kesäkuun alusta alkaen. Myös rakennustyöt al-
koivat samassa vaiheessa ja heinäkuun alussa 
pystytetään ensimmäisen vaiheen teräsrunkoa.

Hyviä kumppaneita

– Aikataulumme on todella kriittinen, mutta to-
teutettavissa. Laiteasennukset alkavat maalaa-
mon osalta marraskuussa 2019 ja logistiikka-
hallin automaattivarastoa aletaan asentamaan 
huhtikuusta 2020 alkaen, kertoo Pekka.

Louhintaurakoitsijoiksi hankkeelle on va-
littu Vilppulan Kivijaloste, maanrakennukseen 
Axbella Oy ja Hankkeen pääurakoitsijaksi Ra-
kennus4. 

– Näiden toimijoiden kesken pitää olla sau-
maton yhteystyö, jotta pääsemme tavoittee-

seemme. Nyt ensimmäiset yhteiset palaverit 
on pidetty. Ilmapiiri urakoitsijoiden välillä on 
hyvä. Kumppanimme ovat meidän oman hen-
kilöstömme kanssa yhtä valmiita tulevaan, tä-
hän noin vuoden mittaiseen haasteeseen, Hel-
minen kertoo.

Kesän jälkeen tehdään väylä uuteen tauko-
tilaan ja toteutetaan kulkureittien muutokset. 

– Toisin sanoen nykyinen työntekijöiden tau-
kotila puretaan tuotannon tieltä heinäkuussa. 
Ja kun lomilta palataan, niin uusi taukotila on 
valmistunut V12 -linjan päälle. Kaikilta tarvitaan 
kuitenkin kärsivällisyyttä, sillä viimeisiä asen-
nuksia taukotilassa tehdään vielä tuotannon 
aloituksen jälkeen.

Liikenne

Autoliikenne kemikaalivarastolle on kulkenut 
3.6. alkaen hallin itäpuolelta. 

– Henkilöliikenne pyritään mahdollista-
maan lomiin asti nykyistä reittiä käyttäen, mut-
ta viimeistään lomien jälkeen se siirtyy lähettä-
mön päähän, Helminen kertoo.

Laaja PowerUp3

I-hallin Power Up3 -projektin osalta kesästä 
saadaan myös haasteellinen, toteaa mittavaa 
projektiyhdistelmää vetävä Pekka Helminen. 

– Ipsen-lämpökäsittelylinja laajenee. Uusin 
laittein varustettu linja otetaan käyttöön heinä-
kuun aikana. Myös kaksi hallin robottisolua ko-
kevat  muodonmuutoksen heinäkuun aikana, 
eli ”Reishauer”- ja ”Pfauter”-solut saavat uu-
det robotit ja näköjärjestelmät.

Helmisen mukaan lisäksi I-hallin hyllystö-
hissin varrella aletaan valmistautumaan elo-
kuussa tulevan uuden sorvin vastaanottoon. 

– Testikoneistuksia tehdään Skiving- ja la-
serhitsauksen osalta, ja käynnissä olevat vie-
rintäjyrsin- ja hammashiomakoneinvestoinnit 
etenevät taustalla.

Uusien osien sarjaan saatto on sekin Pekan 
mukaan edennyt hyvin ja ensimmäiset osat 
ovat jo siirtyneet sarjavalmistusvaiheeseen. 

– Monta osaa on vielä hyväksyntävaihees-
sa eli työtä on siis tehtävä paljon, jotta jokai-
nen osa saadaan sarjavalmistukseen, sanoo 
Helminen.

Kesän jälkeen PowerUp keskittyy virtauk-
seen ja virheettömyyteen. 

– Asetuskortit, ohjeet, asetukset, mittaukset 
ja monet muut, ne ovat avainsanoja virheettö-
myyteen. Valmistuksen eräkoot, oikea-aikai-
suus, läpimenoaika, tehokkuus ja niin edelleen, 
ne kuvaavat puolestaan virtaavaa tuotantoa.

– Muutoksia on siis tulossa, mutta niitähän 
me haluamme, sanoo projektipäällikkö Pek-
ka Helminen ja toivottaa samalla koko tehtaan 
väelle erittäin hyvää kesälomaa.

Nykyinen työntekijöiden taukotila 
puretaan tuotannon tieltä heinäkuussa. 
Ja kun lomilta palataan, niin uusi tauko-
tila on valmistunut V12 -linjan päälle.

Pekka Helminen
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TEKSTI JA KUVA: PEKKA NOUSIAINEN

HERVANNAN TUTKIMUSJAOS

Uusi yksikkö tekee tehtaan tutuksi: 

Hervannan tutkimusjaos katsoo tiukasti tulevaisuuteen 
Kuten aiemmissa Sisukkaissa on informoi-
tu, eturintamassa Hervannan uuteen toimis-
toon muutti Linnavuoren tuotekehityksen 
tutkimusporukka (R&AE). Myös elektroniik-
kajaoksen insinöörejä on usein paikalla. Toi-
misto on nyt saatu sisustettua toimivaksi ja 
mm. valaistus on uusittu. Verkkoyhteydet 
toimivat kuten Linnavuoressa. 

Kesäharjoittelijoiden aloitettua, seitsemän 
työpistettä on jatkuvassa käytössä ja viisi va-
rattavissa satunnaisiin tarpeisiin. Toimiston 
eteen, pääkäytävän varteen, on tulossa tee-
maan liittyvä, kustomoitu näyttelymoottori. 
Tavoitteena on myös lähitulevaisuudessa saa-
da laboratoriotilaan HIL-simulaattori.

Yhteiskäyttötiloissa sijaitseva neuvotte-
luhuone on ollut erittäin ahkerassa käytös-
sä. Ensisijaisesti neukkaria käytetään omissa 
palavereissa, mutta myös erilaisia yhteis-
työkumppani- ja toimittajapalavereja on ol-
lut lukuisia. Myös johtoryhmä on kokoontu-
nut neukkarissa muutaman kerran. Ainakaan 
toistaiseksi emme ole saaneet muilta käyttäjil-
tä (mm. Polar) valituksia liiallisesta käyttöas-
teesta heidän kustannuksellaan.

Hervannan konttori osallistui helmikuus-
sa Tampereen yliopiston (ent. TTY) rekrypäi-
viin ja lisäksi kampusalueella pidettiin oma 
erillinen rekrytilaisuus. Palautteen perus-
teella tilaisuudet olivat panostuksen arvoi-
sia, ja muutenkin näkyvyys kampuksella on 
ollut hyvä. 

Tehtaan eri toiminnot ovat saaneet lukui-
sia hyviä harjoittelijoita eri tehtäviin. Myös 
Hervannan toimistoon rekrytoitiin kaksi ke-
sätyöntekijää, Joona Paananen ja Tuomas 
Kuukka. Jo aiemmin töissä olleet kaksi opin-
näytetyön tekijää, Miikka Jormanainen ja 
Petteri Kiiskilä, ovat kesän kynnyksellä val-
mistuneet ja vakinaistettu. Tällä hetkellä R&AE 
jaoksessa opinnäytetyötään suorittaa Samu 
Ampio, myös TTY:n kasvatteja kuten lähes 
kaikki em. henkilöt.

Tutkimusprojektit

R&AE-tiimillä on nyt toista vuotta meneillään 
Business Finlandin tukema tutkimushanke, jo-
ka keskittyy biokaasun käytön edistämiseen 
sekä sähköistyksen lisäämiseen työkoneissa. 

Toimiston ovi on aivan Tietotalon päätysisään-
käynnin vieressä. Isossa näytössä pyörii tehdas- 
videoita ja pienemmässä esitellään avoimia työ-
paikkoja. Toimiston eteen sijoitetaan myöhemmin 
tuunattu showmoottori.

Engine Installations on AP-ketjun yksi vahva osa
AGCO Power Oy:n Linnavuoren moottori- 
tehdas on täynnä ihmisiä ja osastoja, joiden 
merkitys koko yrityksen kannalta on ensi- 
arvoinen. Yksi näistä osastoista on kehitys-
päällikkö Matti Uotilan johtama Engine Instal-
lations -jaos, entiseltä ja tutummalta nimel-
tään Applications Support -jaos. 

Jaos vastaa asiakassovellusten kalibroinneista, 
testaamisesta (laboratoriossa, HIL-simulaatto-
rissa ja ajoneuvoissa), ajoneuvointegroinnista 
sekä tuotannollistamisesta. 

Engine Installations on jaettu kahteen osaan, 
joista toinen vastaa asiakassovellusten suori-
tuskyky- ja pakokaasun jälkikäsittelyjärjestel-
mien kalibroinneista. Toinen osa-alue vastaa 
moottorin ohjausjärjestelmän (EEM) asiakas- 
sovelluksien kehityksestä ja kalibroinneista se-
kä ohjelmistojen versiohallinnasta. 

Molemmat osa-alueet vastaavat osaltaan 
asiakassovellusten hyväksyntämittauksista, tes-
tauksesta ja tuotannollistamisesta. 

Uotilan Matin mukaan tutun osaston tekemi-
sissä ei tapahdu merkittäviä muutoksia, vaikka 
nimi on nyt toinen, eli siis Engine Installations, 
joka kuvastaa paremmin osaston toimintaa ja 
tekemistä.  

– Kun puhumme toimimisestamme tässä 
maailman moottoreiden ykkösryhmässä, se vaa-
tii meiltä kaikilta paljon. Monien muiden tehtaan 
osa-alueiden kanssa olemme varmasti jaoksena 
sen ketjun yksi vahva osa, sanoo Uotila. 

– Moottoreittemme laatu muodostuu muun 
muassa siitä, että me osastona ja yksilöinä on-
nistumme työssämme hyvin. Ohjelmistojen 
kalibrointi on osa laadun hyvyyttä, Matti to-
teaa.

Kehityspäällikkö sanoo arvostavansa kovas-
ti koko joukkuettaan. 

– Työmme vaatii tekijöiltä valtavasti jousta-
vuutta. Asiakkaamme toimivat kaikilla maail-
man äärillä ja aikavyöhykkeillä, joten toiminta-
valmiuksia vaaditaan joskus mitä kummallisem-
piin vuorokauden aikoihin.  

Kiitoksia Uotilalta saavat kaikki 14 Engine 
Installations´n yksilöä. 

– Joustavuuden, oivaltavuuden ja korkean 
ammatillisen osaamisen lisäksi joukkueemme 
jäsenet ovat myös sosiaalisesti lahjakkaita. Ja 
sitä taitoa tarvitsemme jatkuvasti, sillä teemme 
tiivistä yhteistyötä asiakkaittemme kanssa. 

– Emme todellakaan elä tällä hetkellä AGCO 
Powerissa missään pysähtyneisyyden tilassa, 
vaan harvinaisen mielenkiintoisessa historialli-
sessa vaiheessa. Järjestelmät monimutkaistu-
va ja haasteet kasvavat. Yksin emme ole mitään. 
Tarvitaan siis paljon hyvää yhteistyötä ja henkeä 
eri osastojen välillä, sanoo Engine Installations 
-jaoksen kehityspäällikkö Matti Uotila. 

TEKSTI: MU/UA | KUVA: ULLA AURIO
ENGINE INSTALLATIONS

Yksin emme ole mitään. Tarvitaan siis 
paljon hyvää yhteistyötä ja henkeä eri 
osastojen välillä.
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Näiden lisäksi tapetilla on uusiutuvien ja syn-
teettisten polttoaineinden käyttöön liittyviä 
tutkimuksia sekä esiselvityksiä vedyn ja polt-
tokennojen hyödyntämispotentiaalista. Poten-
tiaalisimmat ratkaisut pyritään konseptoimaan 
laboratoriossa ja ajoneuvoissa. Näin haetaan 
hyvissä ajoin varmuutta konseptien soveltu-
vuudelle tulevaisuuden sarjatuotteisiin. 

Tutkimusjaoksen tehtävänä on pysyä ke-
hityksen eturintamassa myös mm. seminaa-
reihin osallistumalla ja ammattilehtiä seu-
raamalla. Tavarantoimittajien uusia ideoita ja 
konsepteja seurataan ja arvioidaan jatkuvas-
ti. Yleisesti ottaen oman työtilan saaminen on 
parantanut tutkimukseen keskittymistä mer-
kittävästi.

Big Data ja keinoäly

Nykyajalle on ominaista, että tietoa on mahdol-
lista kerätä suuria määriä langattomasti. Myös 
AGCO Power pyrkii hyödyntämään moottoreis-
sa ja niiden käyttämissä työkoneissa olevia an-
tureita ja tiedonkeruumahdollisuuksia tehok-
kaasti tulevaisuudessa. Moottoreiden käyttö-
olosuhteista koko elinkaaren aikana saadaan 
paljon täsmällisempää tietoa kuin koskaan ai-
kaisemmin. Myös ennakoiva huolto on nosta-
massa päätään ja niinpä jatkossa maanviljeli-
jälle saadaan hyvissä ajoin tieto esimerkiksi sii-
tä koska polttoainesuodatin on tukkeutumas-
sa ja vieläpä varaosa toimitettua ennakkoon 
paikan päälle.

Näitä teknologioita pyritään tulevaisuudes-
sa hyödyntämään myös siten, että voidaan hal-
lita työkoneiden energiavirtoja optimaalisesti 
ja siten säästää polttoainetta ja vähentää hii-
lipäästöjä. Fyysisten mittausantureiden sijas-
ta voidaan myös käyttää ns. virtuaalianturei-
ta, eli jokin mittaussuure arvioidaan epäsuo-
rasti muiden antureiden antamia tietoja yhdis-
telemällä.

Tutkimusosasto pyrkii jatkossa tukemaan 
edellämainittuihin asioiden kehitystä. Yliopis-
ton osaamista ja kontakteja hyödynnetään tar-
peen mukaan.

Yhteistyö AGCO-tasolla

AGCO Powerin tutkimusryhmä on osa AGCOn 
maailmanlaajuista tutkimusorganisaatiota, jos-
sa on edustajia noin kymmenestä yksiköstä. Ko-
ko ryhmä kokoontuu vuosittain vetämään yh-
teen eri yksiköiden aikaansaannoksia ja suun-
nittelemaan tulevia. Toiminnan raami saadaan 
tuotehallinnasta sekä moduleista, tuotekehityk-
sen omia visioita ja mielipiteitä unohtamatta. 

Hervannan porukan läheisin yhteistyö-
kumppani on luonnollisesti Valtralla toimiva 
tutkimusryhmä, jota vetää Petri Hannukainen. 
Petrin ryhmän henkilöresursseja on myös hiljat-
tain lisätty ja yhteistyömme tulee tiivistymään 
tulevaisuudessa.

Engine Installations 
-jaoksen joukkue on 
paljon vartijana.  
Kuvassa vasemmalta
Jouni Stranius, Markus 
Ryöti, Tero Tervalammi, 
Riku Tainio, Jussi Hyväri-
nen, Matti Uotila, Harri
Kurhela, Timo Mutula, 
Jari Sandelin, Timo Nur-
minen, Elias Koske-
la ja Niko Järvinen. 
Kuvasta puuttuvat  
Ossi Tuominen, Tuukka
Lehto ja kesäkuussa 
aloittava Aki Linjamaa.
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VETOVOIMA VAHVISTUNUT

Rekrymarkkinat vetävät

Kiinnostus AGCO Poweria kohtaan
on lisääntynyt huimaa vauhtia 
Kasvu vaatii investointien lisäksi aina uusia 
osaajia, käsittelijöitä ja aivottelijoita. 
Osaajien saaminen muun muassa Linna-
vuoreen ei ole kuitenkaan ollut viime vuosina 
kovinkaan helppoa. Mutta nyt on toisin.

Kun AGCO Power päätti aktivoitua ulkoisen tie-
dottamisen suhteen, alkoi tapahtua. Ja kun ak-
tiivisen tiedottamisen seurauksena AGCO Powe-
rin Linnavuoren moottoritehtaan isot investoin-
tiuutiset levisivät median myötävaikutuksella 
Suomessa ja maailmallakin, alkoi tapahtua vie-
lä enemmän. 

Kiinnostus AGCO Poweria kohtaan on lisään-
tynyt huimaa vauhtia. Moottoritehdas on tällä 
hetkellä haluttu työpaikka. 

– Linnavuoren tehtaalla on hyvä maine. Kuva 
firmasta on positiivinen. Monet tuntevat myös 
yrityksen tanakat juuret. AGCO Powerista puhu-
taan nykyään paljon hyvää. Tuotannon moder-
niutta ja automatisointia arvostetaan.

Edellä lausutut hyvät kuulumiset kertoo Nin-
nu Kinnunen. Hän tietää, sillä kutakuinkin kaik-
ki Linnavuoren, Suolahden ja koko AGCO Suo-
men toimihenkilörekrytoinnit tapahtuvat hä-
nen kauttaan. 

Ninnu on alan konkari. Koulutus ja pitkä ko-
kemus ovat muovanneet naisesta teknisesti ja 
psykologisesti taitavan testaajan ja haastatteli-
jan. 

– Sen piikin, jonka laaja uutisointi aiheutti 
rekrytointipuolella, sen havaitsin omassa työs-
säni todella selvästi. Kiinnostus lisääntyi. Tietoi-
suus AGCO Powerista kasvoi. 

Maine houkuttelee

Ninnu Kinnusen mukaan moottoritehtaan hyvät 
näkymät ja hyvä maine houkuttelivat hakijoita. 

– Rekrytointitilanteemme on AP:n suhteen 
nyt todella hyvä. Vaikka kovista tekijöistä on 
kaikkialla puute, meille näitä tekijöitä on nyt löy-
tynyt ja tulee löytymään, uskoo Ninnu myöntäen 
kuitenkin samalla tämän päivän haasteellisuu-
den koko rekrymarkkinoilla. 

KUVA: KATJA VUORI

TEKSTIT: ULLA AURIO

Moottoritehtaan tuotekehitysosasto on ol-
lut ja on luonnollisesti jatkossakin eniten uu-
sia alan eksperttejä etsivä yksikkö. – Olemme 
rekrytoineet sinne muun muassa useita softa-
puolen spesialisteja. Tämän alan huippuosaa-
jien tarve on edessämme myös tulevaisuudes-
sa, Ninnu kertoo.

Kinnusen mukaan todellisia dieselmootto-
reiden ”sielunelämän” hallitsevia erityisosaa-
jia, pakokaasun jälkikäsittelyn tuntevia ja uudet 
päästömääräykset taitavia kehitysinsinöörejä ja 
tuotekehitysinsinöörejä ei ole liikaa työmarkki-
noilla tarjolla. Ninnu uskoo kuitenkin Linnavuo-
ren vetovoiman riittävän.

Hyvä kuva

– Viestinnässä ja rekrytoinnissa on iso merkitys 
sillä, minkälaisen kuvan me annamme firmas-
ta ulospäin ja se, miten me kerromme itsestäm-
me. Ilokseni olen havainnut, että AGCOn koh-
dalla vääriä mielikuvia ei ole ilmennyt, kertoo 
Ninnu Kinnunen, viralliselta titteliltään Senior 
Recruiter. 

Ninnu jatkaa: – Omassa työssäni mukavinta 
on se, että saan toimia sekä AGCO Powerissa et-
tä Valtrassa mitä mukavampien ihmisten kans-
sa. Näissä taloissa on töissä todella hyvää poruk-
kaa, kiittää Ninnu.
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Taloutta ja pesistä
Elina Laakso on talousosaston 
uusia toimijoita. 
Käydäänpä tervehtimässä: 

Miten löysit työtiesi AGCO Poweriin? 
– Olin seurannut työilmoituksia kevään 

aikana ja näin ilmoituksen muistaakseni 
LInkedinissä. Huomasin, että aika moni 
kohta ilmoituksessa täsmäsi profiilini ja tu-
tustuin tarkemmin yrityksen toimintaan ja 
päätin hakea tehtävää. 

Mistä olet lähtöisin/kotoisin? 
– Olen viettänyt lapsuuteni Hollolassa, 

mutta asunut kuitenkin jo opiskeluajoista 
asti Pirkanmaalla. Nykyisin asumme per-
heemme kanssa Lempäälässä.

Mitä vapaasti suomennettuna ammattini-
mikkeesi Financial Accounting & Taxation 
tarkoittaa eli mitä teet? 

Työskentelen ulkoisen laskennan ja ve-
rotuksen tehtävien parissa. Työtehtäviä 
käytännössä rytmittää kuukausittainen tu-
losraportointi ulkoisen laskennan näkökul-
masta ja vuosittainen tilinpäätös sekä ve-
roilmoitus. Ulkoisen laskennan kehitysteh-
tävät kuuluvat myös pöydälleni. 

Koulu- ja työtaustasi?
– Olen koulutukseltani kauppatieteiden 

maisteri Tampereen yliopistosta, laskenta-
toimi oli pääaineeni. Työskentelin aiemmin 
UPM-Kymmenellä ja vastasin kolmen suo-
malaisen paperitehtaan raportoinnista, tä-
tä ennen olen työskennellyt mm. kymme-
nen vuotta controllerina vähittäis- ja tukku-
kaupan alalla pk-sektorilla.

Mikä sinua innostaa AGCO Powerissa?  
– Mielestäni etuja näin talousihmisen 

ja yrityksen tukitoimintojen näkökulmas-
ta on tehtaan läheisyys. Kun tuotanto on 
lähellä, on helpompi saada yrityksen toi-
minnasta kokonaiskuva, kun kaikki toimin-
not ovat saman alueen sisällä ja on mahdol-
lisuus verkostoitua yli organisaatiorajojen. 
Yrityksen kansainvälisyys tuo myös oman 
mielenkiintoisen lisän toimintaan. 

Mikä sinua innostaa elämässäsi, silloin kun 
et tee töitä? 

– Lempäälässä on jääkiekon lisäksi ak-
tiivisia pesäpallonharrastajia. Tällä hetkellä 
olen innossani kesäkauden avauksesta, sil-
lä pelailen kerran viikossa naisjoukkueen 
kanssa harrastepesistä. 

Pasi Sten ”kippariksi”
tilaus-toimitusketjuun
Pasi Sten on työskennellyt moottoritehtaassa vuodesta 2011 lähtien. Kun hän tuli ta-
loon, hän tuli jo tavallaan SAPpi kainalossaan, sillä tästä järjestelmästä mies oli saa-
nut esimakua jo edellisessä työpaikassaan. 

Stenin työura AGCO Powerissa on kulkenut askel askeleelta eteenpäin. Viimeksi 
hän osallistui muiden mukana SAP-projektin tuoreimman erän maaliin saattamiseen. 

Keväällä Pasi aloitti uusimmassa tehtävässään eli otti tuotannonsuunnittelu- ja 
päällikkövastuun (Planning and Delivery Manager) lähtevien toimitusten valvonta-
osastolla. SAPia sivuaa myös hänen nykyinen työnsä.

Pasin mukaan hänellä on kumppaninaan 
rautainen tiimi, osaavien ihmisten joukko. 
– Tehtävänämme on huolehtia koko tila-
us-toimitusketjun toimivuudesta. 

Osaston yksi tärkein tehtävä on vasta-
ta siitä, että tehtaan asiakas saa tilaamansa 
tuotteen – oli se sitten moottori, hammas-
pyörä, akseli tai joku muu – oikeaan aikaan, 
oikeaan paikkaan, sovitun näköisenä, sovi-
tun kokoisena ja sovitulla tavalla. 

Tilaus-toimitusketjun toimijat keräävät 
tilausdataa sekä laativat ennusteita ja pyr-
kivät saamaan kaiken keräämänsä tiedon 

mahdollisimman läpinäkyväksi jakaakseen 
sen sitten tehtaalla sitä tarvitseville. 

– Tehtävämme on huolehtia myös sii-
tä, että toimitusennusteet ovat mahdolli-
simman oikein, jotta moottorien tekoon on 
käytössä riittävästi käsipareja ja hankinta-
osasto ehtii hankkia oikeita komponentteja 
oikea-aikaisesti, kertoo Pasi Sten. 

– Me siis yritämme osastollamme par-
haan kykymme mukaan huolehtia, että 
tässä nopeatahtisessa ja kasvavassa teh-
taassamme homma toimisi, ja toimisi su-
juvasti. 

KUVA: ULLA AURIO

KUVA: ULLA AURIO



10   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

PIISPANTARKASTUS
TEKSTI: ULLA AURIO

Piispan seurue ”tarkasti” myös tehtaan

Lentävien koneiden moottorijärjestelmät ovat tuttuja piispalle

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo 
vieraili toukokuussa AGCO Powerin tehtaal-
la. Vierailu oli liitetty osaksi Nokian seura-
kunnan piispantarkastusta.

Piispan seuruetta, johon kuului sekä 
hiippakunnan että Nokian seurakunnan 
edustajia, isännöi Linnavuoressa koko yh-
tiön johtoryhmä sekä luottamusmiehet. 

– Olen kiitollinen siitä, että tehtaan joh-
toryhmän jäsenillä oli aikaa tälle vieraiden 
joukolle, totesi Matti Repo vierailun jälkeen. 

Piispalle ”tarjoiltiin” tietoa tehtaan historiasta ja 
nykyisestä asemasta koko konsernissa. Seurue 
kiersi myös parissa hallissa katsomassa moot-
toreiden kokoonpanoa. 

– Näimme asiansa osaavia työntekijöitä eri 
pisteissä, mutta oli myös varsin kiehtovaa seu-

rata robottien nopeaa ja tarkkaa työtä, piis-
pa kertoi. 

Piispa Revolla oli kierroksellaan mahdolli-
suus myös keskustella agcolaisten kanssa. 

– Keskusteluissa välittyi viihtyminen työssä. 
Monet kertoivat olleensa vuosikymmeniä sa-
man tehtaan palveluksessa. Kävi myös ilmi, et-
tä AGCO Power on Nokian suurimpia työnanta-
jia. Tehdas on historiansa aikana ollut tärkeä niin 
Linnavuoren alueen kuin koko kaupungin hyvin-
voinnin kannalta. 

– Minulle välittyi vaikutelma, ettei tehtaassa 
tähdätty vain moottorien rakentamiseen, vaan vä-
lillisesti viljantuotantoon, ihmisten ruokkimiseen 
ja heille elämän edellytysten varmistamiseen, ker-
toi Matti Repo piispantarkastuksen jälkeen. 

Onko teillä itsellänne omaa moottorihisto-
riaa, ehkä erityistä kiinnostusta moottoreihin, 
innostusta traktoreihin, autoihin tai moottori-
pyöriin?

– Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta. 
Moottoreiden osalta on tunnustettava, ettei mi-
nulla ollut edes mopokuumetta nuorena, mut-
ta ilmailu veti siinä määrin puoleensa, että kä-
vin armeijassa Lentoteknillisen aliupseerikurs-
sin 70-luvulla. 

– Se kurssi tutustutti mäntämoottoreilla len-
täneiden koneiden sähköjärjestelmiin niin hy-
vin, että olen sittemmin ymmärtänyt myös au-
ton konepellin alapuolta. Näpräily on viime ai-
koina kuitenkin jäänyt ruohonleikkuritasolle, 
kertoi piispa. 

Piispan työssänne ihmisten henkinen ja hen-
gellinen hyvinvointi tulevat usein esille. Mitkä 
asiat saavat mielestänne suomalaisen naisen ja 
miehen voimaan hyvin työyhteisössään? 

– Ainakin ystävällinen ja oikeudenmukainen 
kohtelu johdon taholta, keskinäinen arvosta-
minen ja luottamus toisten työntekijöiden ta-
holta ja tarjoutuminen auttamaan uusissa tai 

KUVA: HEIKKI SALOVAARA
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– Tiedän, että saan todella isot saappaat  
täytettäväkseni, kun astun Revon Kristiinan 
jalanjäljille täällä HR:ssa. Haluan kuitenkin 
uskoa, että meistä tulee agcolaisten kanssa 
yhdessä vielä hyvä tiimi, kunhan ensin opet-
telen ja omaksun tämän talon tavat ja hen-
gen, toteaa henkilöstöhallinnon uusi HR Bu-
siness Partner Jonna Kaminen.

Tamperelainen Jonna on koulutukseltaan filo-
sofian maisteri ja englanninkielen opettaja. Sit-
temmin hänen uransa on kuitenkin suuntautu-
nut haastaviin henkilöstöhallinnollisiin tehtä-
viin parissakin isossa kansainvälisessä yrityk-
sessä, myös lisäkouluttautumisiin ja sitä kaut-
ta HR-alalla spesialisoitumiseen.

Jonna on nykypäivän verkostoitumismallin 
mukaisesti rekrytoijan löytö Linkedinistä. Löy-
töä seurasi tapaamisia ja haastatteluja. Ja sit-
ten tuli kutsu töihin. Nyt Jonna on jo kiertänyt 
lukuisia tehtaan osastoja, esittäytynyt ja tavan-
nut paljon ihmisiä. 

– Kuvani tehtaasta on hyvä. Täällä vallitsee 
positiivinen tunnelma. Ihmiset ovat avoimia ja 
vastaanottavaisia. Näyttää, että AGCO Poweris-
sa tykätään olla töissä. 

– Tiedän osaavani tunnistaa hyvän fiiliksen  
ja tiedän myös osaavani tunnistaa sen puutteen. 
Täällä fiilis on hyvä. Sitä ilmapiiriä on syytä vaa-
lia, sanoo Jonna Kaminen. 

Korttipelien kuningaslaji bridge on työn ul-
kopuolella Jonnan ehdoton ykkösharrastus. 

– Pelaan sitä pari kolme kertaa viikossa Tam-
pereella ja välillä viikonloppuisin kisoissa eri 
puolilla maata, menestyenkin.

UUTISIA

Jonna Kaminen tunnistaa hyvän fiiliksen

Insinööri-journalisti AP:n viestintäpuikkoihin
AGCO Powerin uusi, sisäisestä viestinnästä vas-
taava asiantuntija Vilja Pylsy on hämeenkyrö-
läinen juuriltaan, ja tässä samaisessa kuuluisas-
sa kulttuuripitäjässä hän myös asuu. Kulttuurin 
syvä leima on istutettu Viljaan itseensäkin syväl-
le jo perimässä. 

Koulutukseltaan Vilja on tietotekniikkaan 
spesialisoitunut insinööri ja audiovisuaaliseen 
sekä varsinaiseen viestintään opin saanut jour-
nalisti. Ennen AGCOlle tuloaan hän teki viestin-
tään keskittyvällä toiminimellään töitä Tam-

KUVA: VILJA PYLSYN KOTIARKISTO

TEKSTIT: ULLA AURIO

KUVA: HEIKKI SALOVAARA

pereen kaupungin kulttuuripääkaupunkihank-
keelle ja Sastamalan Lämpö Oy:lle.

– Tykkään tekniikasta ja rakastan kulttuu-
ria, erityisesti taiteita, sanoo Vilja, jonka vas-
tuulla oli muun muassa parin kesän mittainen 
Hämeenkyrön suurhanke eli Myllykolun kesä-
teatterissa nähty Sillanpää-ooppera. Vilja johti 
projektin, tuotti, markkinoi ja tiedotti sen, haki 
rahoituksen eli vastasi hankkeesta kutakuinkin 
nollasta sataan. 

– Kiinnostukseni AGCO Poweria kohtaan on 
syntynyt jo vuosia sitten, kun olen monen kuul-
lut puhuvan yrityksestä hyvää. Olenkin aina aja-
tellut, että tämän täytyy olla hyvä työpaikka, sa-
noo Vilja. 

– Ensitöikseni aion jalkautua, kulkea ja ky-
sellä sekä tavata mahdollisimman paljon ihmi-
siä kasvokkain. Sitten muodostunee kokonais-
kuva siitä, mitä kaikkea ryhdymme tekemään si-
säisen viestinnän suhteen. Kysymyshän on en-
nen kaikkea oikean tiedon jakamisesta, oikeaan 
aikaan ja oikeaan paikkaan. 

Vilja Pylsyn mukaan on selvää, että positii-
visten asioiden esilletuominen lisää tervettä yl-
peyttä työpaikkaa kohtaan. – Samalla se vahvis-
taa yhteisöllisyyttä ja sitä kautta lisääntyy myös 
työn tekemisen mielekkyys. 

”Olenkin aina 
ajatellut, että 
tämän täytyy 
olla hyvä työ-
paikka.”

Vilja Pylsy

”Kuvani 
tehtaasta 
on hyvä. 
Täällä vallitsee 
positiivinen 
tunnelma.”

Jonna Kaminen

vaikeissa asioissa. Toki viihtyvyyteen vaikutta-
vat myös työskentelyolosuhteet, paikan siis- 
teys, ansiotaso ja muut edut. Mutta ne eivät 
pysty luomaan hyvää henkeä, joka syntyy ih-
misten arvostamisesta, kiinnostuksesta hei-
tä kohtaan, heidän persoonallisuudelleen ti-
lan antamisesta ja muista vastaavista asioista. 

– Olennaista on myös, että työntekijöillä on 
käsitys oman työn mielekkyydestä ja että joh-
dolla on visio siitä, mihin ollaan menossa, to-
tesi piispa Matti Repo ja toivotti kaikille moot-
torintekijöille ”hyviä lomia, kauniita säitä, ka-
laisia järviä, kuumia kiukaita ja virkistäviä ve-
siä! Miettikää, pitääkö pyörien pyöriä vai py-
syä paikoillaan.”

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA/KUVA: JUHA VALKEAJOKI

Olennaista on myös, että
 työntekijöillä on käsitys 
oman työn mielekkyydestä
ja että johdolla on visio siitä,
mihin ollaan menossa.

Piispa Matti Repo



12   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

OPPISOPIMUS
TEKSTI: IDA KANNISTO

Opiskelijoista koulutetaan tulevaisuuden työkavereita

Palkallinen työssäoppiminen houkuttelee nuoria
Kesäkuun lopulla 19 vuotta täyttävä Eemeli 
Lanne on ehtinyt työskennellä AGCO Powerin 
tehtaalla Linnavuoressa jo yli vuoden ajan. 
Työssäoppiminen poiki oppisopimuspaikan 
ja määräaikaisen työsuhteen. 

Onnistunut työssäoppimisjakso voi parhaim-
millaan muuttua tulevaisuuden työpaikak-
si. Näin kävi muun muassa Eemeli Lanteelle, 
joka tutustui AGCO Poweriin reilu vuosi sitten 
työssäoppimisjaksollaan. Silloin hän kiersi teh-
taan 1-hallissa erilaisissa tehtävissä. Työssä- 
oppiminen oli osa Eemelin suorittamia koneis-
tajan opintoja Nokian ammattikoulussa.

Työssäoppimisen aikana opiskelija pääsee 
harjoittelemaan sekä alan työtä että työelä-
män perusasioita: kaikilla ei välttämättä vielä 
ole lainkaan kokemusta töissä olemisesta.

– Työssä edettiin aluksi ”käsi kädessä”. It-
seäni motivoi oppimaan se, että halusin osa-
ta työskennellä omatoimisesti, Eemeli Lanne 
kertoo.

Työssäoppimisjakson päätyttyä Eemeli jat-
koi Linnavuoressa ensin kesätöissä, ja kun ke-

Jos 
näihin 
hommiin 
haluaa,
on plussaa, 
mitä 
aiemmin 
pääsee 
aloittamaan. 

Eemeli Lanne

sä alkoi olla loppusuoralla, Eemelin esimiehe-
nä toimiva, hammaspyöräosaston työnjohtaja 
Juho Piiroinen tarjosi hänelle mahdollisuutta 
suorittaa viimeinen kouluvuosi oppisopimuk-
sella AGCO Powerilla.

– Ehdin seurata Eemelin tekemistä hänen 
työharjoittelunsa aikana, jolloin hän antoi hy-
vät näytöt itsestään reippaalla asenteella ja 
ikäisekseen hyvällä osaamistasolla. Näiden 
asioiden perusteella päätin tarjota hänelle tä-
tä oppisopimusvaihtoehtoa, enkä ole sitä jou-
tunut katumaan. Eemeli on kasvattanut huo-
mattavasti ammattitaitoaan saadessaan op-
pia työpisteen kokeneemmilta ammattilaisil-
ta, Juho sanoo.

Oppisopimuskoulutus on yksi tapa tehdä 
ammatillinen tutkinto tai osa siitä. Oppiminen 
tapahtuu pääasiassa työpaikalla, mikä Eeme-
lin kohdalla tarkoitti sitä, että työpäivien ohes-
sa hän hoiti lukuvuoden aikana muutaman net-
tikurssin.

Lähes helteisenä toukokuun iltana istum-
me Nesteen kahviossa Nokialla, josta Eeme-
li on pian jatkamassa kohti yövuoroa. Touko-

kuussa lukuvuosi alkaa olla lopuillaan, ja tä-
män lehden mennessä painoon Eemeli on jo 
valmistunut.

Oppisopimuskoulutuksen päätyttyä Eemeli 
jatkaa Linnavuoressa määräaikaisessa työsuh-
teessa armeijan alkamiseen saakka. Sen jälkeen 
toiveissa on palata takaisin.

Tärkeintä on opiskelijan 
kiinnostus alaa kohtaan

AGCO Power teki viime syksynä päätöksen, et-
tä jatkossa työssäoppijoille maksetaan palk-
kaa. Päätös koskee toisen ja kolmannen vuo-
den opiskelijoita.

HR-asiantuntija Kristiina Revon mukaan 
taustalla oli ajatus siitä, että palkka houkutteli-
si opiskelijoita tehtaalle. Työssäoppijoita on hä-
nen mukaansa ollut haastavaa saada etenkin 
osavalmistukseen.

– Tämä on lähtenyt hyvin käyntiin. Sana kier-
tää, että meillä maksetaan palkkaa ja AGCO Po-
wer on hyvä työnantaja, Kristiina kertoo.

Viimeisen vuoden aikana Linnavuoressa on 
työskennellyt noin 15 työssäoppijaa. Usein hy-
vin hoidettu työssäoppimisjakso johtaa kesä-
töihin – ja myöhemmin ehkä työsuhteeseen. 
Kristiinan mukaan työssäoppiminen tarjoaa 
mahdollisuuden päästä puolin ja toisin tutus-
tumaan: nuori pääsee tutustumaan AGCO Po-
weriin työnantajana, mutta samalla myös näyt-
tämään, millainen työntekijä on.

Pian oppisopimuskoulutuksensa päättävä 
Eemeli Lanne kokee koulutuksen olleen hyvä 
keino päästä nopeasti kiinni työelämään.

– Ei voi valittaa, kun on jo vuoden päässyt  
tienaamaan. Jos näihin hommiin haluaa, on 
plussaa, mitä aiemmin pääsee aloittamaan, 
Eemeli sanoo.

Palkka motivoi hakijoita, mutta tuo myös 
velvollisuuksia. Kristiina Revon mukaan työpai-
kalla odotetaan, että opiskelija on hoitanut kou-
lunsa hyvin ja suorittanut kurssit hyväksytysti. 
Kaikista tärkeintä on osoittaa kiinnostusta alaa 
kohtaan. Vaikka työkokemusta ei vielä juuri oli-
si, hyvällä asenteella pääsee pitkälle.

Valituille tehdään oppisopimus yhdessä 
oppilaitoksen kanssa ja jokainen saa työpai-
kalta kummin, joka toimii opiskelijan ohjaaja-
na. Heille Kristiina Repo muistuttaa usein, et-
tä kummi saattaa kouluttaa itselleen tulevaa 
työkaveria.

– Tavoitteena on kasvattaa ja kouluttaa meil-
le tulevaisuuden työntekijöitä.
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KRISTIINA REPO ELÄKKEELLE
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA 

• JÄÄHYVÄSTELYJÄ • SUKLAAPUSUTTELUJA 
• TERVETULOTTELUJA 

Tuskin kukaan on koskaan ollut teke-
misissä niin monen sadan eri-ikäisen 
moottoritehtaalaisen kanssa, kuin on 
ollut HR-asiantuntija Kristiina Repo. 

Kymmenien työvuosiensa aikana Krisse on 
haastatellut, kohdannut, kiistellyt, kannus-
tanut ja keskustellut AGCO Powerin naisten 
ja miesten kanssa, paljon ja usein. Niin, että 
suhde on kasvanut monien kanssa hyvinkin 
läheiseksi. 

Krissen huoneessa on puhuttu tieten-
kin työstä, mutta on siellä usein jaettu myös 
henkilökohtaisia kysymyksiä; iloittu, itketty 
ja naurettu. Moni tehtaan nuori on kasvanut 
Krissen huomassa ”tettiläisyydestä” aikui-
seksi agcolaiseksi.

Nyt Krisse jää eläkkeelle. Lähtöään edel-
tävien viikkojen aikana hän on kiertänyt teh-
taan osastoilla suklaapusujen kanssa, koh-
dannut kymmenittäin ellei sadoittain työka-
vereitaan, hyvästellyt ja ottanut samalla vas-
taan lämpimiä halauksia. 

Krissen kiertueilla on ollut mukana myös 
”uusi Krisse” eli HR-osaston tuore, Business 
Partner -tehtävään nimitetty Jonna Kaminen 
(Jonnasta tarkemmin toisaalla tässä lehdes-
sä).  Tällä ja seuraavilla sivuilla on muutamia 
Heikki Salovaaran tallettamia hetkiä Krissen 
ja Jonnan pusukierrokselta.

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

Kaverukset kuin ilvekset, vaiko tapparak-
set, siis Krisse, ja Jukka Punkari.

4-hallissa Krissellä oli suklainen kohtaa-
minen Voitto Partasen kanssa.

Sergei Tarabarov, Jonna Jääskeläinen, Katja Silmu ja Carita 
Luoma saivat Krisseltä suklaapusut 5-hallissa.

Halaukset pääsivät vauhtiin heti alkajaisiksi 1-hallissa, jossa Jonna ja Krisse tapasivat  Jussi Ahon, 
Kari Haapalan ja Lauri Paussun.
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KRISTIINA REPO ELÄKKEELLE Jatkuu edelliseltä sivulta.

Leidit pysäyttivät kiireisen Erno Lindroosin.

Nuori Aaro Hakala on yksi sadoista Krissen rekrytoimista. Timo Kärkkäinen oli suklaapusun saaneista.

Kari Laurila halasi lähtijän lämpimästi eläkkeelle.

Leung Wivian, Tarja Marlisto, Emilia Lehtola, Tuula Jokela, Mikko Tuovinen, Tarja Naskali, Katarina Nummela sekä 
Reija Rauhala kohdattiin hyvästelymatkalla 5-hallissa.

Suklaapusut maistuivat 4-hallissa mm. Serena 
Kultalalle, Ossi Paitulalle ja Hannu Sirolle.

Kimmo Kemppainen toivotteli lähtijälle mukavia 
eläkepäiviä 5-hallissa.

Lähtijän ja tulijan suklaisella tarjouksella saivat suut 
makeaksi myös Jarkko Takala ja Paavo Tanni.
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Ari Rantanen, Ari Metsävainio, Antti Karanka iloitsivat Krissen 
ja Jonnan vierailusta kopissaan. Suklaat maistuivat.

Krissen kassista löytyi suklaasuukot myös Henri 
Äijälälle, Sami Ali-Löytylle ja Jonne Nousiaiselle.

Mitähän täältä pussista löytyy, mietti tuttu työkaveri 
Marko Kangasvieri.

Makea maistui myös kunnossapidon pojille Kuusis-
ton Juhalle, Mäkisen Petrille ja Multasen Teemulle.

6-hallissa eläkkeelle siirtyvä Krisse kohtasi 
mm. Aki Yli-Orvolan.

Lämmintä työkaveruutta; Krisse ja 
Arto Ylitarvas.

”Jos ihminen nukkuu, sille ei tapahdu mitään. Mutta jos se on hereillä, se voi saada vaikka kalan.” 
(Tämä Matti Nykäsen aforismi on Revon Krissen eläkelauseke)

Nyt jatkan matkaani! On ollut upeaa saada työskennellä kanssanne. 
Pysykää positiivisina, uskokaa onnistumiseen!.

Kristiina Repo
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2016/1628 liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen 
polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen 
raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä 
vaatimuksista määrittelee ehtoja ns. siirtymä-
vaiheen moottoreille siirryttäessä emissiovai-
heesta Stage IV vaiheeseen Stage V.

Mitä ovat siirtymävaiheen moottorit? 

Teholuokaltaan alle 56 kW:n ja yli 130 kW:n  
Stage IV -moottorit on pitänyt valmistaa v. 2018 
loppuun mennessä. Niiden toimitus markki-
noille on päässyt alkamaan 1.1.2019. Teholuo-
kaltaan 56 - 130 kW:n moottorit valmistetaan  
v. 2019 aikana ja niiden toimitus markkinoille 
alkaa 1.1.2020. 

Siirtymävaiheen moottorit ovat siis mootto-
reita, jotka on valmistettu ennen kuin Stage V 
-vaatimus on tullut voimaan niiden teholuokal-

LAATUNURKKA

Miten te parannatte tuottavuutta, laatua, turval-
lisuutta tai ympäristöä? Miten me voimme kehit-
tää yksin tai yhdessä omaa työtämme, työympä-
ristöämme ja yritystä? 

Joskus kuulee väitteitä, että minä en voi mei-
dän tuottavuuttamme parantaa. Tai sitten asias-

ta puhutaan erillisenä toimenpiteenä, kokonaan 
jonkun muun asiana, eikä osana meidän jokai-
sen työtämme. 

Me tarvitsemme jokaisen panoksen kehittä-
miseen kuten 8. hukanmuoto eli henkilöstön tie-
totaidon käyttämättä jättäminenkin tuo esille.

Varastomoottorit Porissa 

TEKSTI: SARI VERÄJYS, VALMISTUKSEN LAATUPÄÄLLIKKÖ

APS 
– AJANKOHTAISTA

Työn suoritus & työpisteet ovat huippuluokkaa, voiko jotain muka vielä tehdä?
Työn tekemisen suorituspaikat ja kehitysta-
so vaihtelevat tehtaamme eri alueilla. Toisissa 
kohteissa työtä ja työaluetta on kehitetty todel-
la pitkälle ja työ on standardisoitua, jolloin työn 
tavoitteellinen tekeminen on hyvin mahdollista. 
Tällöin voi tulla mieleen, ettei ole enää mitään, 
mitä minä voisin tehdä työn ja tuottavuuden pa-
rantamiseksi. Haluan kuitenkin haastaa jokai-
sen miettimään mahdollisia kehitettäviä asioita: 

• Onko työssä edelleen liikehukan muotoja, 
onko muotoja, joissa joudut olemaan työtä teh-
dessäsi, työvälineitä tai materiaalia ottaessasi tai 
käyttäessäsi väännetyssä asennossa, työskente-
lemään väärällä korkeudella tai etäisyydellä?

• Mitä virheitä työssäsi on mahdollista tehdä 
tai mitä virheitä on tapahtunut?  

• Ovatko työkalut, laitteistot ja koneet aina 
kunnossa tai, miten varmistetaan, että ne ovat 
kunnossa laadukkaan työn varmistamiseksi? 

• Joudutko edelleen aina välillä etsimään jo-
takin tietoa, materiaalia, työkalua, jota tarvit-
set säännöllisesti, mutta sille ei ole määritetty 
paikkaa?

Lista voisi olla pidempikin, mutta ajattelun 
perusteena tulisi siis olla se, että aina voidaan 
parantaa. 

Useimmiten ne parannukset parantavat 
myös tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun 
lisäksi omaa työviihtyvyyttä.

le. Niitä voidaan käyttää traktori- ja metsäkonei-
den valmistamiseksi EU-säädöksen 2018/985 
mukaan 18 kuukauden ajan emissiovaiheen 
muutoksen Stage IV:sta Stage V:een astuttua 
voimaan. 

Porissa on varastoituna siirtymävaiheen 
moottoreita eli Stage IV -moottoreita. Valmiiden 
moottoreiden varastointipalvelun tuottaa 3PLo-
gistiikka Satakunta Oy. Porissa korkeavaraston 
pinta-ala on 5 500 m2. Kirjoitushetkellä varas-
tossa on n. 5 600 moottoria. Moottoreiden paris-
sa työskentelee keskimäärin kahdeksan 3PL:n 
työntekijää yhdessä tai kahdessa vuorossa. 

 Prosessi Porissa 

Moottorin käsittelyprosessi etenee varastossa 
seuraavien vaiheiden kautta: Moottoriin asen-
netaan täyttövarusteet, se suojarasvataan, täy-
tetään glykolilla, pussitetaan ja siirretään va-
rastohyllyyn. Kuuden kuukauden välein suori-
tetaan viiden minuutin koekäyttö. Koekäyttö-
koppeja on kaksi. 

Moottori koekäytössäMoottoreita neljässä kerroksessa.
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Standardilla varmistetaan tietty toimintataso ja poikkeamiin reagoidaan on-
gelmanratkaisuilla. Standardia täytyy ylläpitää ja kehittää nykytavoitetason 
pitämiseksi ja ideaalitilaan tähtäämiseksi.Systemaattinen ongelmaratkaisu ja kehittämistapa. 

APS-SANASTO

Onko työn standardisointi humpuukia?

Koekäytön yhteydessä on laatuportti 1 (QG1), 
jossa kirjataan varmistetuksi moottorikohtaises-
ti öljyn tyhjennystulpan kiristys. QG1:llä tarkas-
tetaan myös moottorin ruosteettomuus, naar-
muttomuus ja kolhuttomuus sekä tarkastetaan, 
ettei polttoainetta, jäähdytysnestettä tai öljyä 
vuoda mistään. 

Kuuden kuukauden välein tapahtuvia koe-
käyttöjä jatketaan aina niin kauan kuin mootto-
ri on varastossa. 

Ennen lähetystä moottorista poistetaan gly-
koli, puretaan täyttövarusteet, asennetaan alku-
peräiset tulpat ja liittimet ja tarkastetaan moot-
torin jäähdytysjärjestelmän tiiviys. Laatuportilla 
2 (QG2) moottoreittain kuitataan tarkastetuiksi 
joukko kohteita, esim. alustan kunto ja kiinnitys, 
maalipinta, ruosteettomuus, teippaukset, pro-
sessissa irroitettujen osien kiinnitys, toimitus-
viitteen oikeellisuus, pussitus, koekäyttö viimei-
sen kuuden kuukauden aikana. 

QG2 –tarkastuslomake 

Prosessin varmistamiseksi on tehty lukuisia oh-
jeita liittyen glykolin täyttöön, testaukseen, gly-
kolin tyhjennykseen, jäähdytysjärjestelmän tii-
viyden tarkastamiseen ja laatuporttitarkastuk-
siin. Varastossa tapahtuvaa moottorien käsit-

telyprosessia myös auditoidaan säännöllisesti. 
Glykolin täyttö- ja tyhjennyspisteille sekä laatu-
portti 2:lle on tehty tänä vuonna työpistesuun-
nittelua ja koko varastoon 6S:n periaatteiden 
käyttöopastusta. Lisäksi materiaalien hallintaan 
on luotu toimiva 2-laatikkojärjestelmä. 

Marko Kangasvieri Beewatec -työpisteet, 
Marko Äijö prosessiauditointi, Timo Lavonen
QG2-tarkastus.

QG2:een rakennettu Beewatec- tarkastuskärry. 

Kolme Agco Powerin työntekijää vuorottelee 
viikon kerrallaan Porin varastossa opastamassa, 
korjaamassa, tarkastamassa eli varmistamassa 
laatutasoa. 3PL pitää viikoittain laatupalaverin, 
jossa Agco Powerin edustus on paikalla.

OEM-asiakkailla havaitut varastointiproses-
sin aikana syntyneet viat käsitellään mahdolli-
simman pian ja niihin etsitään ratkaisut. 

Tärkein tavoite on, että Konepajanrannasta 
Porista OEM -tehtaille lähtevät moottorit ovat 
varastointiprosessin läpikäytyään laadukkaita ja 
samassa tilassa olevia kuin varastoon saapues-
saankin. 

Standardoidulla työllä aikaansaadaan paras 
työskentelyjärjestys prosessille ja mahdolliste-
taan työntekijöiden turvallisuus, laatu ja pro-
sessien tehokkuus. Etuna on myös prosessien 
vaihtelun kuriinsaanti, jolla varmistetaan paras 

hallittu ja organisoitu toimintatapa sekä selkeä 
perehdyttäminen. Se on kehityksen perusta, eli 
sitäkin voidaan ja tulee kehittää. Tämän vuok-
si myös prosessin varmistamiseen tulee luoda 
käytännöt.

Kiitokset koko henkilöstölle yhdessä kehittä-
misestä ja mainiota kesää!

Mika Siukola
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

Hei,

Olen William Yang. Minulle on kunnia saada esi-
tellä itseni ja kertoa hieman AGCO Powerin tilan-
teesta Changzhoussa, Kiinassa.

Minulla oli 14 vuoden kokemus tuotantotek-
niikasta, laadusta ja tuotekehitysprojekteista 
edellisillä työnatajillani LG:llä, General Electri-
cillä ja Bosch Dieselillä ennenkuin siirryin AGCO 
Powerille.

Aloitin laatupäällikkönä AGCO Powerilla 
Changzhoussa kesäkuussa 2016. Tässä positios-
sa minun vastuulleni kuuluvat saapuvien kom-
ponenttien tarkastukset, toimittajalaatu ja tuo-
tannon laatu. 

Laatutiimimme koko ei ole suuri, mutta jäse-
nemme ovat energisiä, vastuullisia ja avoimia. 
Me olemme kaikki sitoutuneet tekemään jatku-
via parannuksia ja tekemään aina parhaamme. 

Viimeisten kolmen vuoden aikana määritel-
lyn laadunvalvonnan etenemissuunnitelman 
mukaisesti AGCO Power Changzhou on saavut-
tanut huomattavia parannuksia laatutulokseen, 
kuten toimittajat PPM, DPU ja RFT. Olen varma, 
että me voimme parantaa tuotteidemme laa-
tua yhä entisestään nykyisen upean tiimimme 
ja johdon tuen myötävaikutuksella.

Lokakuussa 2017 AGCO:n johto pyysi, että  
uudelleenarvioisimme oman sylinterilohkojen 
koneistusprojektin Changzhou-tehtaan stan-
dardituntien lisäämiseksi ja raaka-ainekustan-
nusten alentamiseksi. Tämä samainen hanke-
han oli jo kertaalleen hyväksytty vuonna 2013, 
mutta väliaikaisesti alenevan volyymikehityk-
sen vuoksi hakemusprojekti kesti vuosia viedä 
loppuun asti. 

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä teh-
tyjen arviointikierrosten jälkeen yhdessä johdon 

kanssa valmistui uudelleenmuokattu investoin-
tiehdotus, joka perustui myönteiseen näkemyk-
seen tulevaisuudesta ja tuotantovoluumien ke-
hityksestä. Meitä kannustettiin investoimaan en-
simmäisen vaiheen osana neljään koneistuskes-
kukseen. 

Onnistuneen valmistelutyön päätteeksi mi-
nut nimitettiin itse investointiprojektin pro-
jektipäälliköksi. Yhden vuoden kovan työn jäl-
keen eli viime toukokuun alussa, me saimme 
tämän projektin päätökseen. Samalla aloitim-
me virallisesti koneistuksen ylösajon täyteen 
tuotantovolyymiin, mikä tuo meille kustannus-
säästöjä 12 miljoonaa RMB:tä vuodessa. Saman-
aikaisesti me vähennämme sylinteriryhmien toi-
mittajiamme yhteen aiemmin käyttämämme 
kahden toimittajan sijaan ja näin varmistamme 
paremman ryhmien toimitusvarmuuden pitkäl-
lä aikavälillä.

Viime vuoden lopussa esimieheni Jarmo 
Tuorila päätti tehtävänsä Kiinassa, ja siinä sa-
malla sovitun mukaisesti tapahtui AGCO Powerin 
tiimin läheisempi integroituminen AGCO Chan-
gzhoun organisaatioon. Moottorituotantoon liit-
tyvät toiminnot yhdistettiin saman tuotantojoh-
don alaisuuteen, ja minä siirryin Kiinan kaupalli-
sen tiimin alaisuuteen. Minun laajennetulla vas-
tuullani on nyt Changzhoun moottorituotannon 
laadun lisäksi moottorien myynti, generaattori-
pakettien liiketoiminta ja päästöjen testaus.

Tämä vaihe on ollut olennainen muutos ja 
suuri haaste minulle, en koskaan kuvitellut, että 
jonain päivänä mina itse olen kaupallisista teh-
tävistä vastaava päällikkö. Olen nähnyt paljon 
haasteita ja mahdollisia riskejäkin. Uskon vah-
vasti, että voimme jatkaa aiempien johtajiemme 
viitoittamaa polkua ja kehittää edelleen AGCO 
Power Kiinaa uusiin haasteisiin.

Tällä hetkellä me etsimme moottorien myyn-
timahdollisuuksia ulkoisille OEM-asiakkaille. Tä-
män vuoden loppuun mennessä meillä on kas-
vava mahdollisuus voittaa kaksi uutta asiakasta 
moottoriliiketoiminnassamme. 

…
Generaattoripaketeille olemme kehittäneet pa-
rempaa kumppanuutta sian- ja kanankasvatus-
tuotantolaitteistoihin keskittyvän sisaryhtiöm-
me GSI:n kanssa. Samanaikaisesti me kartoi-
tamme nykyisen MF:n traktoreiden jälleenmyy-
jäverkoston ja yritämme luoda omia myyntika-
naviamme kehittämällä samalla laajempaa ge-
neraattorivalikoimaa, joka sopii vielä paremmin 
Kiinan markkinoille.

Uskon myös, että Kiinan toimintojen yhden-
tymisen jälkeen olemme AGCO Kiinan tiiminä  
lähempänä toisiamme, kunnioittaen toisiamme 
ja samalla saamme parempia resursseja ja pa-
rempaa synergiaa aikaan tehtaassamme. Mei-
dän tulee AGCO Power -tiimin jäseninä sopeutua 
uuteen organisaatioon ja muuttuvaan ympäris-
töön ja olla aina sitoutunut parempiin tuloksiin 
ja tuottaa tiimiltä – parhaan mahdollisen tulok-
sen ansaitaksemme – kaikkien OEM-valmistaji-
en ja sidosryhmien kunnioitus. Tällä tavoin me 
voimme saada AGCO Powerille yhä vahvemman 
vaikutuksen Kiinassa.

Lopuksi haluan sanoa sen mitä olen oppinut 
Jarmolta ja Jukka Vappulalta AGCO:n vuosien 
aikana: 

Olkaa kärsivällisiä ja positiivisia! 
Näillä sanoilla toivotamme teille menestyk-

sellisempää liiketoimintaa ja valoisaa tulevai-
suutta täältä Kiinasta!

William Yang
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APS ETELÄ-AMERIKAN 
UUTISIA TEKSTI: FERNANDO SILVA

Agrishow 2019 rikkoi aikaisemmat ennätykset
Agrishow 2019 rikkoi aikaisemmat 
ennätykset ja saavutti 2,9 miljardin 
BRL:n myynnin, joka on 6,4 % kor-
keampi kuin vuonna 2018. Kastelu-
laitteiden myynnin kasvu 35 % oli  
yksi messujen kohokohdista.

Viljojen, hedelmien ja kahvinviljelylaittei-
den myynnissä oli kasvua 5 %, säilöntä-
ratkaisujen myynti laski 13 % ja karjan-
hoidon laitteiden myynti kasvoi 4 %. Ko-
konaiskävijämäärä oli 159 000 henkilöä. 

Kansainvälisissä vientineuvotteluissa 
neuvoteltiin yli 33 miljoonan USD:n arvoi-

set sopimukset, jotka toteutuvat seuraa-
vien 12 kuukauden aikana. Tulos on 61 % 
korkeampi kuin vuonna 2018 ja se saavu-
tettiin yhteistyössä Argentiinasta, Austra-
liasta, Chilestä, Meksikosta, Kolumbiasta, 
Etiopiasta, Nigeriasta ja Perusta kotoisin 
olevien neuvottelijoiden kanssa.

Massey Ferguson -messu-
osastolla esiteltiin:

• Momentum -kylvökone
• Uusi paalain RB 4160V
• Traktorit (MF3300, MF4700 ja MF5700)
• Leikkuupuimurit (MF4690, MF9895 
     ja MF9695)
• Ruiskut (MF9330 ja MF9335)   

Valtran messuosastolla esiteltiin:

• Momentum -kylvökone
• Uudet tehokkaat traktorit (S4-sarja)
• Canopy A3F -traktori
• BH Hitech -traktorisarja
• Uudet A4-sarjan traktorit
• Ruiskut (BS3335H ja BS3350H Dry)
• 800-sarjan leikkuupuimurit

Fendt käynnisti liiketoiminnan 
Brasiliassa esittelemällä:

• Fendt 1050 Vario -traktorin
• Fendt IDEAL -leikkuupuimurin
• Fendt Momentum -kylvökoneen

AGCO POWER SA OSALLISTUI 
AGRISHOW-MESSUILLE
AGCO Power SA:n myynti- ja mark-
kinointitiimistä messuosastolla 
työskenteli neljä henkilöä ja esillä 
oli neljä moottoria sekä neljä gene-
raattoria.

 Tämän lisäksi tehtiin yhteismarkki-
nointia Boschin kanssa kuten vuonna 
2018. Mukana oli kaksi teknistä asian-

tuntijaa, jotka kertoivat elektronisesta 
moottoriohjauksesta, polttoainejärjes-
telmistä ja päästövaatimuksista. 

Messujen aikana löysimme poten- 
tiaaliset asiakkaat 20 generaattorille. 

Generaattorit olivat tällä kertaa 
esittelyssä tuotemerkkien messuosas-
toilla. 

Generaattorit mukana Massey 
Fergusonin messuosastolla.
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Nosturivalmistaja Konecranes kuuluu 
AGCO Powerin tärkeisiin ja pitkäaikai-
siin yhteistyökumppaneihin. Konecrane-
sin tuotekehitysinsinööri Jorma Merimaa  
sanoo, että yhteistyökumppani on par-
haimmillaan partneri, ei asiakas.

Hyvinkään rautatieasemalla seisoskelee hy-
väntuulinen mies, eikä syyttä: kaiken kaik-
kiaan 46-vuotisen työuran tehneellä Jorma 
Merimaalla on jäljellä kuusi päivää eläkkee-
seen. Vaikka satamalaitteiden päätuoteke-
hitysinsinöörinä eläkepäiviin saakka toimi-
va Merimaa edustaa nostureita valmistavaa 
pörssiyhtiö Konecranesia, myös AGCO Powe-
rin tuotteet ovat hänelle läheisesti tuttuja.

On palattava hiukan ajassa taaksepäin,
2000-luvun alkuun. Konecranes-yhtiössä tie-
detään, että nosturituotanto on lähdössä 
nousuun, eikä eräs nykyisistä yhteistyö-
kumppaneista pysty vastaamaan yhtiön 
tarpeisiin. Merimaa on saapunut vierailul-
le Linnavuoreen, jossa on tarkoitus selvit-
tää silloisen Sisu Dieselin toimintaa.

Selkänoja Linnavuoresta

– Oli itsestään selvää, että saamme Linna-
vuoresta paremman selkänojan. Volyymit  
rupesivat nousemaan ja Sisu Dieselillä oli  
kykyä vastata siihen. Lisäksi heillä oli pitkä 
historia, Merimaa sanoo.

Yhteistyön syventyminen rakentui Me-
rimaan mukaan luottamukseen: se tehtiin,  
mitä luvattiin. Kumppanuuden Merimaan 
kanssa pani alulle jo eläkkeelle siirtynyt agco-
lainen Jussi Seppänen, joka toimi myyn-
tipäällikkönä. Hänen mukaansa pitkässä  
yhteistyössä henkilökohtaiset ominaisuu-
det nousivat isoon rooliin. Merimaa on sa-
maa mieltä. Hän toteaa, että tänä päivänä 
henkilökemioiden merkitystä toimivassa yh-
teistyössä aliarvioidaan liian usein.

– Mehän olemme molemmat savolaispoi-
kia, eikä siitä ollut ainakaan haittaa. Puhum-
me samaa kieltä ja ymmärrämme toisiam-
me, Jussi paljastaa.

Molempien puheista käy ilmi, että parhaim-
millaan hyvä yhteistyö on pikemminkin kump-
panuutta kuin vain myyjän ja asiakkaan välis-
tä kanssakäymistä. Hyvästä suhteesta hyötyvät 
molemmat: yksi yritys ei välttämättä voi tai edes 
halua hallita jokaista osa-aluetta.

Muuttuvakierroksinen generaattori

Lähes kahden vuosikymmenen mittaisen yhteis-
työn aikana AGCO Powerin ja Konecranesin vä-
lillä vaihdettu tietoa ja harjoitettu tuotekehitys-
tä yli yritysten rajojen. Eräs esimerkki yhteisis-

tä saavutuksista on Jorma Merimaan, Jussi 
Seppäsen ja AGCO Powerilla johtajana toimi-
neen Hannu Lautamäen matka Englantiin.

– Kilpailijamme Siemens toi aikanaan 
nosturimarkkinoille Eco-Drive -ajattelun. 
Perinteinen dieselgenerattori on sellainen, 
että siinä on kiinteällä kierrosluvulla käyvä 
kone sekä generaattori ja se tuottaa tietyn 
speksin mukaan sähköä. 

– Siemensillä oli ajateltu, että eiväthän 
autotkaan liikennevaloissa käy täysillä ko-
ko ajan, vaan auto menee tyhjäkäynnille sil-
loin, kun sitä ei tarvitse liikuttaa. Siemensin 
vaihtoehto oli kuitenkin kallis, joten tulimme 
siihen tulokseen, että talossa on sen verran 
osaamista, että muuttuvakierroksisen gene-
raattorin rakentaminen voisi onnistua oman 
ammattitaidon avulla, Merimaa kertoo.

Tästä intoutuneena Merimaa, Seppänen 
ja Lautamäki lähtivät Englantiin ja pyysivät 
päästä keskustelemaan generaattoritoimit-
tajan pääinsinöörin kanssa. Ajatus meni lä-
pi. Nyt vihreän ajattelutavan mukainen ag-
gregaatti on käytössä yhtiön lähes koko tuo-
tannossa ja ominaisuus patentoitu. Meri-
maa myhäilee, että taisi tulla muutettua vä-
hän maailmaa.

Konecranesilla on useita generaattoreita 
ja moottoreita käyttäviä yksiköitä eri puolilla 
maapalloa. Kysyttäessä, millainen AGCO Po-
werin tuote Merimaan kokemuksen mukaan 
on, vastaus tulee empimättä.

– AGCOn tuote on tällä hetkellä paras saa-
tavilla oleva.

Vaikka Merimaan ja Seppäsen yhteistyö 
päättyi muutama vuosi sitten Jussin jäädes-
sä eläkkeelle, ystävyys jatkuu yhä – kuten 
myös AGCO Powerin ja Konecranesin yhteis-
työ. Merimaa on luottavainen sen suhteen, 
että tekeminen, ”hänen elämäntyönsä”, jat-
kuu vielä sittenkin, kun hän kesällä suuntaa 
eläkepäiville.
Tällä hetkellä Konecranesilla on käynnissä 

hankkeita, joihin on tarkoitus soveltaa AGCOn 
moottoreita. Nykyistenkin laitteiden sähköntuo-
ton tuotekehitys tehdään AGCOn kanssa

– Tavallaan olemme samaa suurta perhettä 
ja teemme työtä kaikkien hyödyksi.

JORMA MERIMAA ELÄKKEELLE
TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

Tuotekehitystä savolaispoikien yhteistyössä

Taisi tulla muutettua 
vähän maailmaa.



N:o 2/2019 | KESÄKUU   21

TERVEYDEKSI

Mehiläisen uusi toimipiste aloitti 
Citymarketin liiketalossa Nokialla
Nokian toimipisteellä on saatavil-
la muun muassa työterveyshuol-
lon ja hammashuollon palveluita. 
Tulevaisuudessa tiloihin on tarkoi-
tus aueta myös laboratorio ja mui-
ta palveluita.

Mehiläisen uusi lääkärikeskus aloitti toi-
mintansa toukokuun aikana Citymar-
ketin liiketalossa valtatie 12 varressa  
Nokialla. Jatkossa agcolaiset voivat hyö-
dyntää työterveyspalveluita Linnavuo-
ren ja Finlaysonin toimipisteiden lisäksi 
myös vasta-avatussa toimipisteessä.

Tällä hetkellä Mehiläisen Nokian 
toimipisteen tiloissa on viisi työter- 
veyshuollon huonetta ja viisi lääkäri-
keskuksen huonetta sekä viisi ham-
mashuollon huonetta.

Nokialla työskentelee osittain tut-
tua henkilökuntaa, sillä työterveys-
lääkärinä toimii Ari Markkanen, joka 
on aikaisemmin pitänyt vastaanottoa 
myös Linnavuoressa. Työterveyshoita-
ja on päivittäin paikalla: työterveyshoi-
taja Mirja Ristiniemi työskentelee No-
kialla maanantaista torstaihin, ja Lin-
navuoren tehtaalta tuttu työterveys-
hoitaja Piia Hakala perjantaisin.

Nokian toimipisteellä on saatavil-
la myös fysioterapiaa, sillä työfysio- 
terapeutti Katja Liimatainen on pai-
kalla aina keskiviikkoisin. Lisäksi lää-
kärikeskuksen puolella palvelee kor-
valääkäri Risto Auvinen. Tällä hetkel-
lä saatavilla on myös hammaslääkäri-
palveluita. Palveluvalikoiman on kui-
tenkin tarkoitus kasvaa jatkossa.

− Tarkoitus on tarpeiden mukaan 
pikkuhiljaa lisätä toimintoja, Mirja Ris-
tiniemi kertoo.

− Ainakin laboratorio on tulossa. 
Tulevaisuudessa voi olla mahdolli-
suus myös pientoimenpiteisiin, Ari 
Markkanen jatkaa.

Ristiniemi ja Markkanen kerto-
vat toiminnan käynnistyneen hyvin. 
Sijainti on helposti saavutettava ja 
kauppakeskuksen isolle parkkipaikal-
le saa helposti jätettyä auton.

Toukokuun loppupuolella, toimin-
nan oltua käynnissä vasta parin vii-
kon ajan, muutama asiakkaita ohjaa-
va opastetarra on vielä kiinnittämät-
tä. Ensimmäiset asiakkaat ovat kui-
tenkin jo löytäneet vastaanotolle uu-
teen sijaintiin.

TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

Ainakin 
laboratorio 

on tulossa. 
Tulevaisuudessa voi 
olla mahdollisuus 
myös pien-
toimenpiteisiin.

Ari Markkanen

Jatkossa agcolaiset 

voivat hyödyntää työ-

terveyspalveluita 

Linnavuoren ja Finlaysonin 

toimipisteiden lisäksi myös 

vasta avatussa toimi-

pisteessä Citymarketin 

liiketalossa.
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PALKITTU JANE SONG

Palkittu Jane Song kiittää suomalaisia
Amerikan valmistavan teollisuuden yhdis-
tys on myöntänyt merkittävän STEP Ahead 
Award -palkinnon AGCO Powerin Kiinan teh-
taan tuotantopäällikkö Jane Songille. Pal-
kinto annettiin tänä vuonna sadalle naiselle. 
Vain kolme heistä oli Kiinasta. Jane oli joukon 
ainoa agcolainen. 

STEP Ahead Award -palkinto perustuu haluun 
rohkaista ja houkutella naisia teollisuuteen, 
jossa naisten osuus on toistaiseksi vielä pieni. 
Amerikkalainen teollisuusyhdistys toteaakin, 
että “naiset eivät ole vain yhtä hyviä kuin mie-
het, vaan jopa parempia. He osaavat astua tois-
ten asemaan.”

Jane kertoo olleensa kovasti yllättynyt saa-
mastaan palkinnosta. Hän ei alkuun edes usko-

nut saamaansa viestiä todeksi, vaan varmisti tie-
don aitouden ensin esimieheltään.

Jane sanoo saaneensa paljon onnitteluja, 
myös Suomesta. Palkitun kiitokset välittyvät 
nyt myös tämän tekstin kautta Suomessa toi-
miville agcolaisille. 

Suomalaiset tukevat ja opettavat

– Pidän paljon suomalaisten kanssa työsken-
telystä, sillä he haluavat opettaa niin avoimesti 
ja tukevat meitä kiinalaisia monin tavoin. Olen 
saanut suomalaisilta paljon apua monien ongel-
mien ratkaisuun.

Jane Song kertoo käyneensä Suomessa yh-
den kerran, noin kolme vuotta sitten. – Olin Lin-
navuoressa pari viikkoa. Isäntinäni olivat muun 
muassa Ville Palonen ja Janne Saksala. Heille 

olen edelleenkin kiitollinen, samoin kaikille AP 
Suomen kollegoille, sanoo Jane. 

– Jo ensimmäisessä työhaastattelussa Arain 
ja Juhan kanssa minulle tuli suuri luottamus  
sekä heihin että tulevaan yhteistyöhän, kertoo 
Jane, joka päättikin ottaa aikanaan paikan vas-
taan huolimatta siitä, että työmatka piteni ja 
palkkakaan ei juuri parantunut. 

Jane sanoo kokeneensa, että suomalainen 
johtamistapa on ihmisiä ymmärtävä. 

– Tapanne johtaa antaa mahdollisuuden ol-
la oma itsensä ja antaa tilan mielipiteille. Olen 
teiltä oppinut senkin, että asiat riitelevät, eivät 
ihmiset. 

– Esimiehenä en halua ”pomottaa” vaan 
enemmänkin palvella ja auttaa kaikkia pää-
semään yhteisiin tavoitteisiin, sanoo palkittu  
Jane Song. 

Jane sanoo saaneensa 
paljon onnitteluja, myös 
Suomesta. 
Palkitun kiitokset välittyvät 
nyt myös tämän tekstin 
kautta Suomessa 
toimiville agcolaisille.

-UA-

Pidän paljon suomalaisten 
kanssa työskentelystä, 
sillä he haluavat opettaa 
niin avoimesti ja tukevat 
meitä kiinalaisia monin 
tavoin. Olen saanut 
suomalaisilta paljon apua 
monien ongelmien 
ratkaisuun.

Jane Song

Palkitun Janen lähipiiriläisiä kuvassa, vasemmalta Senior Manager Allen Zhang, Jane, Kiinassa vieraillut 
toimitusjohtaja Juha Tervala sekä Team Leader Xiang Cheng.
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LYHYESTI

Euroopan alueesta vastaava AGCOn 
SVP Rob Smith Linnavuoressa

Rob Smith (kuvassa toinen vas.), joka vastaa AGCOn Euroopan alueesta, 
vieraili Valtran johdon kera Linnavuoressa pikaisesti huhtikuun lopulla. 

Smith halusi ehdottomasti nähdä käyvät AP3000 -moottorit laborato-
riossa.  

Aaltosen Karin luetellessa maailman huippua olevat suoritus- ja ta- 
loudellisuusarvot, Rob myhäillen painoi ne mieleensä ja toivotti onnea ke-
hitystyön loppuun. 

Tulevia moottorintekijöitä?

EMPLOYEE CENTRAL on tulossa!
 

Employee Central -järjestelmä otetaan käyttöön 25.6.2019.  
Employee Central on uusi, helppokäyttöinen itsepalvelumoduuli 
nykyisessä GROW-järjestelmässä. Esimiehet ja toimihenkilöt saavat 
koulutuksen järjestelmään kesäkuussa ja työntekijät saavat koulu-
tuksen lomien jälkeen elokuussa.

Uuden järjestelmän myötä saavutamme merkittäviä etuja, kuten: 

• Omien tietojen päivitys. Jokainen voi jatkossa nähdä järjestelmäs-
tä omat henkilökohtaiset tietonsa, minkä lisäksi jokainen voi hallita 
ja päivittää näitä tietoja myös mobiililaitteilla.  

• Tehokkuus. Esimiehet tulevat hyötymään automatisoidusta hy-
väksyntäprosessista, erilaisista ilmoituksista ja esimiehen itsepal-
velusta. Esimiehillä tulee olemaan mahdollisuus raportteihin omas-
ta tiimistään.

• Läpinäkyvyys. Jokaisella on pääsy omiin tietoihin. Muut näkevät 
tietojasi vain siltä osin, kuin se on työtehtävien hoidon vuoksi 
tarpeellista. Organisaatiokaaviot tulevat henkilöstön nähtäväksi.

Tehtaan, teknologiateollisuuden ja yläkoulujen kanssa yhteistyönä 
järjestettiin toukokuun lopulla alueen 8-luokkalaisille tutustuminen 
moottorivalmistukseen. 

Linnavuoressa nuorille vieraille kertoivat omista urapoluistaan 
muun muassa agcolaiset Minna Piiroinen ja Juho Hämylä. 

AGCO Powerin uusi viestintäasiantuntija Vilja Pylsy testasi lopuk-
si oppilaille kerrotut asiat tietokilpailulla, johon nuoret osallistuivat 
matkapuhelimillaan.  

– Toivottavasti muutama nuori taas valitsee teknologiateollisuu-
den tulevaisuutensa suunnaksi, totesi henkilöstöjohtaja Petri Laak-
konen koululaisten vierailupäivän päätteeksi. 

Toivottavasti muutama nuori taas valitsee teknologia- 
teollisuuden tulevaisuutensa suunnaksi.

Petri Laakkonen
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LYHYESTI

Virkattu traktori on 
lomaliikkujien ilopilkku

Virkattu traktori on edelleen esillä Jari-Pekan liikenneasemalla 
Joroisissa. 

Stamac sai toimittajapalkinnon
AGCO antaa arvoa parhaille toimittajilleen ja se näkyy muun muassa vuosit-
taisina palkintoina. 
Huhtikuussa pidetyssä EME-toimittajapäivässä Budapestissä palkittiin muun 
muassa seinäjokinen koneistamo ja konepaja Stamac Oy. Yritys ja sen pääomis-
tajat toimitusjohtaja Pekka Anttila (kuvassa neljäs oikealta) ja tuotantopäällikkö 
Timo Yli-Opas saivat vastaanottaa logistiikka-luokan parhaan toimittajan palkin-
non sekä erityiskiitokset toi-
mitusvarmuudesta. 

Stamac toimittaa kompo-
nentteja AGCO Powerin Lin- 
navuoren tehtaan moottori- 
kokoonpanoon.

AGCO Powerin logistiik-
kapäällikkö Tuomo Lumme 
(kuvassa neljäs vasemmalta) 
oli mukana luovuttamassa 
palkintoa voittajille. 

Savossa sattuu ja siellä uskalletaan. Muutama vuosi sitten Joroi-
sissa joukko paikallisia käsityöhurjapäitä innostui virkkaamaan 
umpeen vanhan, vuodelta 1952 olevan Fergusonin. 

Moottoriin asti eivät virkkaajat ”ylettyneet”, mutta eipä tämän 
traktorimerkin sisällä vielä siihen aikaan ollutkaan Linnavuores-
sa rakennettua liikuttajaa. Nyky-Massikoissa on. 

Virkkausprojektin moottorina toimi paikallisen RiikkaPiika–
neulekahvilan ja -myymälän omistaja Riikka Denby-Petters-
son. Hän kertoo, että virkatusta Fergusta löytyy useaa eri käsi-
työtekniikkaa. 

– Siinä on neulottuja, nyplättyjä, virkattuja, kirjottuja ja klip-
suista tehtyjä palasia. 

Kauppalehti kävi kylässä

Neljän sivun reportaasi 
moottorivalmistuksesta
Median kiinnostus linnavuorelaista osaamista koh-
taan kasvaa. Viimeksi agcolaisen lukijan yllätti iloi-
sesti Kauppalehti, joka lähetti toimittajansa Ilkka 
Sinervän tutustumaan AGCO Poweriin ja yhä kuu-
luisammaksi tulleeseen maailmanluokan mootto-
rivalmistukseen.

Sinervä kiersi pitkään tehtaalla, tapasi talon vä-
keä ja haastatteli myös muutamia yrityksen asiak-
kaita. Tuloksena oli peräti neljän sivun mittainen ku-
vareportaasi. 

Siinä on neulottuja, nyplättyjä, virkattuja, 
kirjottuja ja klipsuista tehtyjä palasia.

Riikka Denby-Pettersson
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KEVÄÄN AIKANA TAPAHTUNEET
ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA LIIKETOIMINNAN-
KEHITTÄMISOSASTOLLA

Mika Stenman on 20.5.2019 alkaen nimitetty 
työvälinehuoltajaksi.

HR tiedottaa: ORGANISAATIOMUUTOKSET

• Miten ja mihin suuntaan toivoisit meidän 
   kehittävän henkilöstölehteämme? 
• Mitä toiveita Sinulla on Sisukas-lehden 
   sisällön suhteen? Kerro toiveistasi! 
• Mitkä jutut eivät kiinnosta Sinua ollenkaan? 
• Mitä ja minkälaisia juttuja/selostuksia/
   tarinoita haluaisit lehteen enemmän?

Lähetä lehteen liittyviä ajatuksiasi nimelläsi tai nimettömänä 
joko kirjallisesti osoitteeseen 
Ulla Aurio, Pirkkalaistori 8 C 16, 37100 Nokia 
tai toimita ajatuksesi sisäisellä postilla Marika Koposelle 
HR-osastolle. 
Voit lähettää vastauksesi myös sähköpostitse osoitteeseen 
ulla.aurio@gmail.com tai sisukas.linnavuori@agcocorp.com.

ENEMMÄN SISUKKAASEEN, VÄHEMMÄN SISUKKAASEEN?

Kaikkien nimellään 

vastanneiden kesken 

arvotaan tehtaan 

nimikkoasusteita.  

Kesätyöntekijöinä ovat aloittaneet: 
Teemu Hietakangas, Juho Hulkkonen, 
Aapeli Häkkinen, Eetu Kannisto, Vili Karppelin,
Ari-Pekka Kinnunen, Aarne Kovasiipi, 
Tuomas Kuukka, Samu Laakkonen, 
Jani Latvala, Jarno Leppänen, Nonna Nurmi, 
Erkka Metsäkylä, Joona Paananen, 
Henri Pulkkinen, Henri Ruponen, 
Juhani Salo, Tuukka Senttula, Jarkko Seppä, 
Emilia Surakka ja Anniina Tenho.
Koneistajana ovat aloittaneet: 
Karl Ahven, Aaro Hyyppä, Henri Pylkkö, 
Pyry Ristiniemi ja Joni Toivanen.
Pakkaajana on aloittanut Henna Painilainen.
Puutarhurina on aloittanut Hannele Haapanen. 
Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet 
Kristian Aho, Leo Osara ja Joni Tolonen.
Lähettämötyöntekijänä on aloittanut 
Ari Metsävainio.
Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon 
tehtävissä ovat aloittaneet seuraavat uudet 
työntekijät: Lämpökäsittelijänä on aloittanut 
Janne Salonen.

KEVÄÄN AIKANA ALOITTANEET UUDET HENKILÖT

Sanna-Maria Lassila on 11.3.2019 alkaen 
nimitetty hankintaosastolle Indirect Buyer 
-tehtävään.
Sami Grek on 3.4.2019 alkaen nimitetty osa-
valmistuksen menetelmäsuunnittelijaksi.
Maria Rantanen on 1.4.2019 alkaen aloittanut
laatuosastolla diplomityöntekijänä.
Toni Vuorio on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
tuotekehitysosaston Test & Validation 
-jaokseen kehitysinsinööriksi, IoT. 
Olli Väisänen on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
tuotekehitysosaston Exhaust Aftertreatment 
-jaoksen Controls & Testing -tiimiin kehitys-
insinööriksi.
Elina Laakso on 8.4.2019 alkaen nimitetty 
talousosastolle Controller, Financial 
Accounting & Taxation -tehtävään.
Harri Meskanen on 8.4.2019 aloittanut 
tuotekehitysosaston Support Tool Develop-
ment -tiimissä. Harri toimii ohjelmisto-
kehittäjänä kesän ajan ja jatkaa syksyllä
diplomityöntekijänä.
Jonna Kaminen on 15.4.2019 alkaen nimi-
tetty henkilöstöosastolle Human Resour-
ces Business Partner -tehtävään.
Emilia Lehtola on 15.4.2019 alkaen nimitetty 
logistiikkaosastolle materiaalisuunnittelijaksi.
Suvi Huttunen on 16.4.2019 alkaen nimitetty
talousosastolle Purchase to Pay Lead Finland 
-tehtävään.
Markus Ryöti on 16.4.2019 aloittanut tuote-
kehitysosaston Applications Support -jaoksessa
kesä- ja diplomityöntekijänä.
Carolina Moilanen on 23.4.2019 alkaen 
nimitetty tuotekehitysosaston Engine After-
treatment -jaoksen Catalyst Systems -tiimiin 
kehitysinsinööriksi. 
Vesa Leino on 1.5.2019 alkaen nimitetty tuo-
tekehitysosaston Electronics-jaoksen System 
Development -tiimiin kehitysinsinööriksi.
Vilja Pylsy on 27.5.2019 alkaen nimitetty
myynti- ja markkinointiosastolle viestintä-
asiantuntijaksi.
Työssäoppijoina ovat aloittaneet: 
Elias Paavisto ja Anni Mikkola.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA

Veli-Matti Oikarisen siirtyessä 1.5.2019 alkaen 
Failure analyst/Product Specialist -tehtävään
on Jouni Jokinen nimitetty Logistics 
Supervisor REMAN -tehtävään. 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANTO-OSASTOLLA

Matti Mäensivu on 5.3.2018 alkaen nimitetty 
moottoriasentajaksi.
Kari Haapala on 11.3.2019 alkaen nimitetty 
Team Leader -tehtävään.
Marko Kinnunen on 11.3.2019 alkaen 
nimitetty koneistajaksi.
Marko Koski on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
sähkö- ja laitosmiesten työnjohtajaksi.
Timo Kärkkäinen on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
työkaluvälinetoimintojen esimieheksi.
Juho Piiroinen on 1.4.2019 alkaen nimitetty ham-
maspyörä- ja akselivalmistuksen työnjohtajaksi. 
Reijo Plihtari on 1.4.2019 ottanut vastuulleen pien-
sarjavalmistuksen työnjohtajan tehtävien lisäksi 
myös sarjavalmistuksen manuaalityövaiheet.
Hannu Siro on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
putki- ja vipuvalmistuksen työnjohtajaksi.
Kari Hanski on 1.4.2019 nimitetty ennakko-
huoltosuunnittelijaksi.
Jukka Niemelä on 1.4.2019 alkaen nimitetty 
robottiohjelmoijaksi.
Toni Lehtimäki on 8.4.2019 alkaen nimitetty 
putkiasentajaksi.
Jani Kannel ja Markus Vaajanen on 8.4.2019 
alkaen nimitetty linjakoneistajaksi.
Otto Niippa on 23.4.2019 alkaen nimitetty 
koneistajaksi.
Pasi Sten on 2.5.2019 alkaen nimitetty 
Planning and Delivery Managerin tehtävään.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYSOSASTOLLA

Esa Seppälä on 18.3.2019 alkaen nimitetty 
sähkö- ja mekaniikka-asentajaksi.
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PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

• Päätoimittaja Ulla Aurio

• Toimittaja Ida Kannisto 

• Taitto Grafal Oy/Armi Lylykangas

• Painopaikka: PK-Paino Oy, Tampere 

Jos haluat antaa palautetta 
tämän lehden sisällöstä, niin kirjoita

 vapaamuotoinen palautekirje ja 
pudota se SISUKAS-lehden laatikkoon, 

joka on sijoitettu pääportin vieressä 
olevan postikopin seinään.

Voit lähettää palautetta sähköpostitse:
sisukas.lehti@AGCOcorp.com. 

AGCO POWER -henkilöstölehti
n:o 2/2019 Maaliskuu

16. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy syyskuussa 2019.

Ulla 
     ulla.aurio@gmail.com

Kovat kuvastimet joutakoot jorpakkoon!
Tapasin viime viikolla vanhan ystäväni, joka työs-
kentelee pääkaupunkiseudulla ison tehtaan ison 
osaston esimiehenä. Hän sanoi lukevansa joka aa-
mu työhuoneensa seinältä isolla kirjoitetun teksti: 
”SAMANMIELISTEN TYÖYHTEISÖ ON ILLUUSIO!”. 

Ystävämies kertoi joutuneensa omassa työs-
sään kohtamaan minuutensa mustat puolet. Nii-
hin kuului muun muassa se, että hän suuttui en-
tisessä elämässään usein ihan silmittömästi niil-
le henkilöille, jotka eivät jakaneet hänen omia ja 
”erinomaisia” mielipiteitään. Ja miten paljon hän 
tämän vuoksi joutui kompuroimaan. Kerran jopa 
erotetuksi. 

Sitten ystävämies tapasi taitavan työyhtei-
sökouluttajan, joka oli samalla psykologisesti  
orientoitunut terapeutti. Kouluttaja tarjosi ystävä-
miehelleni peilin. Hän tarjosi sen lempeästi, ei siis 
kovaa peiliä, vaan pehmeän peilin, kuitenkin to- 
tuudellisen kuvastimen. 

Kuva kertoi ystävämiehelle enemmän kuin tu-
hat sanaa. Hän näki peilistä sekä itsensä että työ-
toverinsa. Hän näki itsensä huutamassa hiukset 
hikisinä alaiselleen, että ”tiedäkin, että täällä ta-
lossa ei saa huutaa eikä raivota”. 

Tuo kuvastimen totuus saattoi kuulemma ys-
tävämiehen uusille toimintapoluille. Viimeiset 10 
vuotta hän ja hänen työyhteisönsä ovat voineet 
hyvin. Palkittukin on, juuri hyvästä hengestä. Mal-
li siis muuttui. 

Muutos on mahdollista ja muutos on myös 
mahdollisuus, näin kertoo ystäväni havainneensa. 

Tapa käyttäytyä huonosti tai tapa käyttäytyä 
hyvin, niin, onko sekin valintakysymys. Uskon, et-
tä on. 

Joskus se pahan tavan nyhtäminen itsestä on 
vaan niin perin vaikeaa, varsinkin, jos sitä tapaan-
sa ei näe. Ja toisen ojentamaa peiliä ei aina ole ko-
vin mukava ottaa vastaan. 

Kesällä ajattelin itse suostua peilin eteen. Tie-
dän jo monta ikävää asiaa, jotka peili paljastaa. 
Oi, jospa edes yhden tai kaksi niistä näkymistä voi-
sin muuttaa miinuksesta plussaksi. Painon tosin 
muuttaisin mieluusti plussasta miinukseksi. 

Lähtekäämme lomal-
le valoisin mielin, lem-
peäkatseisen peilin 
kanssa. Kovat ja tuo-
mitsevat kuvastimet 
joutakoot jorpak-
koon. 

Kivaa Kesää ja 

Lupsakkaa Lomaa Sinulle!


