
 ARLA
 TOIMITUSKETJUN PÄÄLLIKÖIDEN ESIMIESTYÖN TASONNOSTO

Arlan 10 meijeriä, yhteistyömeijerit 
mukaan lukien, ja 605 maidontuotta-
jaa sijaitsevat kaikkialla Suomessa aina 
Ranualta Ylivieskaan ja Hausjärveltä 
Skåldön saarelle. 

Suurin meijerimme, tuotekehityksemme 
ja pääkonttorimme sijaitsevat Sipoossa. 
Meijeristämme maailmalle lähtee eri-
laisia maitotuotteita aina perinteisestä 
maidosta ruoanvalmistustuotteisiin. 

UUSIA TAPOJA JA KYKYJÄ JOHTAA

Trainers’ Housen ja Arlan yhteistyön tavoittee-
na oli varmistaa Arlan toimitusketjun entistä 
sujuvampi toiminta ja hyvä toimitusvarmuus. 
”Keskityimme erityisesti päälliköiden tapaan 
ja kyvykkyyksiin johtaa toimitusketjua ja siinä 
työskenteleviä ihmisiä”, Jani Suominen, Arlan 
toimitusketjun johtaja kertoo. 

”Säännölliset henkilökohtaiset sparraukset 
tukivat johtamisen muutosta ja taitojen vah-
vistumista henkilökohtaisella tasolla. Aiheisiin 
päästiin syvemmälle kuin monessa aiemmassa 
ohjelmassa. Yhteistyömme aikana päälliköt hit-
sautuivat tiiminä hyvin yhteen ja henkilökohtai-
sella tasolla koettiin konkreettista parannusta 
muun muassa itsensä ja ihmisten johtamiseen 
liittyen. 

Myös yhteiset valmennustilaisuudet olivat on-
nistuneita, ihmiset tutustuivat toisiinsa en-
tistä paremmin ja tekivät töitä yhdessä, kohti 
yhteistä tavoitetta. Yhteistyömme poiki hyviä 
työkaluja seuraavan tason esimiesten haasta-
miseen”, Jani jatkaa. 

Yhteistyön alussa avasimme yhdessä Vai-
kutuskartta-metodin avulla liiketoiminnan 
strategiset tavoitteet ja niiden toteutumista 
osoittavat mittarit auki arjen tekemiseksi. Ta-
voitteiden ja tekemisen toteutumista seurat-
tiin Pulssi-muutoksen läpiviennin työkalun avul-
la sekä ohjausryhmätapaamisissa. Pulssi ohjasi 
ja tuki henkilökohtaisia tärkeimpiä tekemisiä 
koko yhteistyön ajan ja toi läpinäkyvyyttä yh-
teiseen etenemiseen. Pulssin vastausprosentti 
oli yli 90% ja onnistumisprosentti 83%. Pääl-
likkötason leadership-indeksin tavoitteeksi 
asetettiin kahden prosenttiyksikön nousu  78 
prosenttiin – tulos puoli vuotta kestäneen yh-
teistyön jälkeen oli 84%.

JOHDON SITOUTUMINEN MUUTOKSEN 
LÄPIVIENTIIN RATKAISEE

Johtoryhmän yhteinen innostava päämäärä oli 
varmistaa, että asiakas voi aina luottaa siihen, 
että hän saa Arlalta haluamansa tuotteet sovit-
tuun aikaan. Samalla Arlan työstä ja tuotteista 
hohtaa ammattiylpeys joka kohtaamisessa. 

Arlan toimitusketjun johtoryhmän sitoutumi-
nen yhteisiin tavoitteisiin ja tekemiseen oli on-
nistumisen kannalta ratkaisevaa. Yhteistyös-
sämme toimitusketjun johtoryhmän jäsenten 
toiminta oli esimerkillistä ja loi hyvän pohjan 
esimiestyön jatkokehittämiselle. 
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